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Este trabalho apresenta uma reflexão ensaística sobre 
minha produção em arte dos últimos dois anos. Os ex-
perimentos poéticos e o formato deste texto dialogam 
com as ideias de transparência e opacidade, expressas 
no campo da visualidade. Os trabalhos que aqui apre-
sento são divididos em dois conjuntos: o primeiro deles, 
que se mostra desde o início desse caderno, é um ensaio 
visual composto pela justaposição de colagens, fotogra-
fias e desenhos. O segundo conjunto diz respeito à ins-
talação composta por trabalhos tridimensionais. O estu-
do procura conjugar poética, práxis e reflexão crítica, 
apresentando, ao longo da escrita, o plano conceitual em 
que os experimentos poéticos projetam-se, refletem, e a 
partir do qual se desdobram. 

Palavras-chave: artes visuais, linguagem, ensaio, escul-
tura, vídeo, instalação.

RESUMO



This master’s thesis investigates, as an essay, my artwork 
of the last two years. The poetic experiments and the 
literary form of this text bring up ideas of transparency 
and opacity visually expressed. The works presented 
here are divided in two series: the first one, that appears 
since the beginning of this book, is a visual essay com-
posed by juxtaposition of collages, photographies and 
drawings. The second of them is about the installation 
based on three-dimensional works. This study tries to 
bring together poetics, praxis and critical thinking, pre-
senting, throughout the writings, the conceptual field to 
which the poetic experiments project and reflect them-
selves, and from which they unfold. 

Key-words: visual arts, language, essay, sculpture, video, 
installation.
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verso é um trabalho que apresenta minha produção em 
arte dos últimos dois anos, bem como uma reflexão 
ensaística realizada no contexto do mestrado em Poéti-
cas Visuais, vinculado ao Departamento de Artes Plásti-
cas da ECA-USP. Os trabalhos práticos, e também o 
formato deste texto, são frutos de uma inquietação a 
respeito do par transparência/opacidade, no campo ex-
pressivo das poéticas visuais. Como consequência, o 
trabalho põe em questão como mobilizar um repertório 
conceitual em artes plásticas sem ceder à tradução lite-
ral ou imediata. Nesse sentido, busquei uma forma de 
articulação entre texto e imagem que desse respaldo à 
expressão artística; um lugar em que a linguagem, car-
regada de suas hesitações e nebulosidades, pudesse afir-
mar a potência de um discurso vacante e ambíguo.

Exposto em forma de ensaio escrito e visual, esse estudo 
procura conjugar poética, práxis e reflexão crítica. O 
processo analítico tomou forma simultaneamente aos 
experimentos poéticos. Se é um caminho especialmente 
fecundo, não se pode saber imediatamente. De qualquer 
forma, questões como: de que maneira moldar parafina, 
por que usar pó de gesso, ou como remontar um tubo de 
raios catódicos associam-se aos questionamentos sobre 
como dar forma ao pensamento. Como falar de lingua-
gem e de arte? Como transformar em livro um trabalho 
tridimensional?

A linguagem ensaística, na qual este texto foi aos poucos 
se moldando, apresentou-se ao longo do tempo como a 
melhor das hipóteses para tratar dos trabalhos (e ques-
tões) aqui expostos. Dessa maneira, este volume não 
pretende constituir uma explicação do trabalho artístico 
— ou uma tentativa de inseri-lo no curso da história da 
arte, embora não se possa perdê-la de vista. Tampouco 
os experimentos poéticos serviriam de ilustração para o 

APRESENTAÇÃO
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pensamento teórico. Em outras palavras, gostaria de 
apresentar o ensaio também como uma forma expressi-
va, que ultrapasse as eventuais objetividades do discurso.

Os experimentos poéticos a que se refere esse volume se 
dividem em dois conjuntos. O primeiro deles, mostrado 
desde o início e ao longo deste caderno é composto por 
desenhos, fotografias e colagens, e constitui um ensaio 
visual. Essas imagens se integram ao texto, interpondo- 
-se ao seu decorrer, embaraçando a trama da escrita e 
estabelecendo com ela grande familiaridade. Mais uma 
vez, não há entre eles (texto e imagem) uma relação de 
equivalência, mas uma analogia que se realiza por apro-
ximação e empirismo, colocando à prova (diríamos 
também, ensaiando) a reverberação possível entre as 
imagens e entre elas e a escrita. 

Já o segundo conjunto, contemplado ao final desse volu-
me, refere-se à instalação composta pelos trabalhos tri-
dimensionais Cineminha, Acidente e Hora extra. O con-
junto dessa instalação compartilha das mesmas inquie-
tações acerca do par tranaparência/opacidade, mobili-
zando, nesse caso, aparatos tecnológicos diversos, oriun-
dos do cinema e do vídeo.
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1  Mikhail Bakhtin, Marxismo e 
filosofia da linguagem, São Pau-
lo, Hucitec, 2006, p. 29.

2  Maurice Blanchot, “A litera-
tura e o direito à morte”, in A 
parte do fogo, Rio de Janeiro, 
Roc co, 2011.

As origens da linguagem na tradição ocidental confun-
dem-se com a origem do próprio universo: “No princí-
pio era o Verbo...”, diz o Evangelho de João bem como a 
tradição judaica da Cabala. Mas de que importaria des-
vendar o mistério de sua origem, seu legado místico? 
Por ora, as pistas bastam como ponto de partida, pois o 
que há de mais insólito nessa história ainda ecoa: o Ver-
bo, a palavra, nomeou os corpos e os tornou signo, deu- 
-lhes significado, e passou a designá-los por um outro 
meio que lhes era externo, estranho à matéria. 

Antes do princípio, antes do Verbo, “um corpo físico 
vale por si próprio: não significa nada e coincide intei-
ramente com sua própria natureza”.1 Esse corpo não 
codificado seria como um referente que não constitui 
signo (embora designá-lo “referente” seja até mesmo 
um exagero). Mas, a partir do momento em que se dá  
a nomeação, a coisa, o corpo físico, muda de estatuto e 
acaba por ser simplesmente um lembrança de si mes-
mo. Transmutado em palavra, ele se torna alheio a sua 
própria natureza.

Maurice Blanchot apresenta essa concepção de lingua-
gem: “Digo: essa mulher” e, ao dizê-lo, revela-se o ato de 
nomear: “a palavra me dá o que ela significa, mas pri-
meiro o suprime”, manifesta-se a ausência daquilo que 
nomeia. “Para que eu possa dizer: essa mulher, é preciso 
que de uma maneira ou de outra eu lhe retire sua reali-
dade de carne e osso, que a torne ausente e a aniquile.  
A palavra me dá o ser, mas ele me chegará privado de 
ser. Ela é a ausência desse ser, seu nada, o que resta dele 
quando perdeu o ser, isto é, o único fato que ele não é”.2 
Essa passagem de Blanchot nos fala da ausência que 
toda palavra comporta e, se esse vazio é justamente o 
que a constitui, o silêncio manifestaria na linguagem 
seu mais alto grau de significação. 

CISMA
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Investigo um pouco mais a palavra... Em uma de suas 
acepções mais comuns, o termo que nomeia e designa 
sentido às coisas, apoia-se em tradições, referências, 
simbologias e pressupostos de toda ordem, elencados a 
partir de um desejo, à primeira vista um tanto banal  
(e difuso) de “comunicar”. É com o intuito de transpor-
tar sentidos que palavras, imagens, gestos se misturam 
numa construção mais ou menos ordernada que se de-
nominou, a si própria, linguagem.

O Dicionário Aurélio da língua portuguesa traz a se-
guinte definição para o termo: “Linguagem, S.f. [...]  
Tudo quanto serve para expressar ideias, sentimentos, 
modos de comportamento, etc.” — e, mais adiante, “To-
do sistema de signos que serve de meio para comunica-
ção entre indivíduos e pode ser percebido pelos diversos 
órgãos dos sentidos, o que leva a distinguir-se uma lin-
guagem visual, uma linguagem auditiva, uma lingua-
gem tátil, etc., ou ainda, outras mais complexas, consti-
tuídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos”. Tal 
definição não se restringe a conceber apenas uma lin-
guagem estrita e objetiva, cuja função se limitaria a atri-
buir nomes à matéria, mas vislumbra também uma ou-
tra “linguagem” (constituída por aqueles elementos di-
versos), um corpo abstrato independente de fisicalidade, 
mas que pode esclarecer muito sobre as coisas, ou ainda, 
sobre o pensamento. 

São no mínimo curiosas essas elocubrações sobre o ter-
mo linguagem, a repetição da ideia de serventia (os gri-
fos são meus) enseja o funcionalismo da língua, bem 
como sua clareza e eficácia. É como se sua própria exis-
tência estivesse subordinada, ou pelo menos justificada, 
a partir de uma noção utilitarista, que deveria se valer 
pelos seus fins. No entanto, apesar das tentativas de de-
finição apresentadas, persiste ainda a suspeita de que a 

CIFRA
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linguagem não seja tão cristalina assim e que essa fun-
ção de transporte anunciada por ela, seja também falha 
e não cesse de produzir estilhaços de sentido. E talvez 
seja naquilo que a linguagem inevitavelmente carrega de 
despropositado, vago e enigmático o lugar onde resida 
um de seus aspectos mais interessantes; seu brio, diria 
Roland Barthes, sua vontade de fruição, de gozo. É ali 
onde a linguagem transborda, em outras palavras. 

É evidente que a expressão artística se favorece de inú-
meros elementos da linguagem, estando nela intima-
mente arraigada. No entanto, tal expressão não cessa de 
se produzir como enigma, vazio e silêncio. Os transbor-
damentos semânticos, a perda do sentido evidente, co-
mo descreveu Adorno no início de sua Teoria estética, 
encontram lugar na arte, onde as contradições e ambi-
guidades podem favorecer a expressão bem como a frui-
ção. Pois a fratura do significado desloca seu campo de 
tensão, passando a operar sobre um plano simbólico 
esvaziado, construido entre o dito e o não dito.
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3  R. Barthes, O Neutro, São Pau-
lo, Martins Fontes, 2003, p. 64.

Da mesma suspensão de sentido operada na linguagem 
emerge aquilo que Barthes nomeou o “Neutro”. O autor, é 
claro, não pretende definir o Neutro, mas fazê-lo cintilar. 
“Neutro = Impossível: falá-lo é desfazê-lo, mas não falar é 
perder sua constituição”.3 E então propõe quatro trechos 
de quatro autores como epígrafe às suas reflexões — e a 
que citarei aqui certamente não é fortuita —, que criam 
uma imagem desse “corpo físico que não significa nada”. 
São eles, os autores: Joseph de Maistre, Tolstói, Rousseau 
e Lao-Tsé, e cada um, à sua maneira, alude a um eterno 
presen te, “neutro”, sem referenciais, sem codificação.
Rousseau, em sua “Segunda caminhada”, diz — ou me-
lhor, devaneia, sonha: “Estando por inteiro no momento 
presente, não me lembrava de nada; [...] [não tinha] a mí-
nima ideia do que acabava de ocorrer-me; não sabia quem 
era nem onde estava; não sentia nem dor nem medo nem 
preocupação”.4 (Rousseau acabara de ser atropelado por 
um grande cachorro e bruscamente demovido de sua 
atividade regular, talvez por isso tenha se deparado com 
um presente tão bruto, antes de poder nomear, definir ou 
qualificar o que lhe havia ocorrido; suspenso, manifesta-
ria-se ali um aspecto do Neutro.)

Segundo Barthes, o Neutro cintilaria em algumas figu-
ras, como o Despertar, a Cor, a Delicadeza e, uma das 
mais bonitas, é aquela do Silêncio. Nesse caso, há uma 
nuance etimológica notável; a palavra silêncio tanto 
pode derivar de tacere, silêncio verbal, como de silere, 
“tranquilidade”.5 Ainda de acordo com Barthes, que se 
atém mais longamente à segunda definição, “[...] silere 
remeteria de preferência a uma espécie de virgindade 
intemporal das coisas, antes de nascerem ou depois de 
desaparecerem” — seria “um estado sem paradigma, 
sem sinal”, ou pode-se dizer, um eterno presente, sem 
referenciais, sem passado nem futuro.

4  Jean-Jacques Rousseau, Deva-
neios do caminhante solitário, ci-
tado em R. Barthes, O Neutro, 
op. cit., p. 15. Há duas edições 
brasileiras: Brasília/São Paulo, 
Editora da UnB/Hucitec, 1986; 
e Porto Alegre, L&PM, 2009.

5  R. Barthes, O Neutro, op. cit., 
p. 49.

NEUTRO
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Ao refletir sobre o Silêncio, Barthes realiza uma breve 
análise da filosofia de Jacob Boehme (1575-1624) e de 
sua visão mística de Deus. “Para Boehme, Deus ‘em si’: 
bondade, pureza, liberdade, silêncio, claridade eterna, 
sem sombras nem oposições, homogêneo, ‘eternidade 
calma e muda’”. Mas aponta o paradoxo: “No entanto,  
o silere do Deus de Boehme torna-o incognoscível, pois 
silere em resumo = estado sem paradigma, sem sinal. 
Deus, sem paradigma, não pode manifestar-se, revelar- 
-se nem a si mesmo. [...] [Então] Deus cria para si um 
paradigma, dá a si mesmo um contrarium [...]: o fogo 
devorador, a cólera do Pai, orgé, ira, angústia mortal / 
luz aclaradora, o Filho: a paradigmização (de Deus por 
si mesmo e em si mesmo) coincide, evidentemente, com 
a aparição do verbo: começa a linguagem, o ato de falar, 
a produção de fala”.6 

O que interessa aqui é aquele místico silêncio primor-
dial, antes do paradigma, que não é usual na fala, mas 
que pode cintilar de quando em quando, nas lacunas do 
discurso, pois existem essas portas da linguagem. Para 
usar a imagem de Roland Barthes, existem essas nuan-
ces decisivas: é possível vislumbrar metáforas não codi-
ficadas, signos flutuantes sem referentes, ou ainda, “for-
ma sem destinação”, “impulso sem intenção”.7

É preciso fazer aqui uma ressalva: o silêncio produzido 
nesses hiatos, sobre os quais a arte pode se fertilizar, é 
ao mesmo tempo silêncio e eloquência. Dirá Blanchot 
que toda a literatura tende ao silêncio, movendo-se em 
direção e para além de seus limites. Faz-se com a pala-
vra, mas explora-se seu silêncio. Que grande desafio se 
coloca quando nos ocupamos do esvaziamento, quan-
do nos perguntamos sobre esse inapreensível com o 
qual se faz literatura (para Blanchot), e também, aqui, 
artes visuais. 

6  R. Barthes, O Neutro, op. cit., 
pp. 49-50 (Deus, no original 
grafa-se assim mesmo, em caixa 
alta; o sinal de igual [=] também 
é frequente no manuscrito, co-
mo processo de raciocínio).

7  R. Barthes, O grau zero da es-
crita, São Paulo, Martins Fon-
tes, 2004.

SILÊNCIO
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O ensaio é uma maneira singular, aberta e profícua, de 
articular, ao mesmo tempo, um pensamento teórico e 
poé tico. Não pretende solucionar problemas ou compro-
var teses. Em outras palavras: o ensaio é radical em 
manter a dúvida, “ao se abster de qualquer redução a um 
princípio e ao acentuar, em seu caráter fragmentário, o 
parcial diante do total”.8

Em francês “ensaio” e “tentativa” coincidem numa mes-
ma palavra: essai. E foram justamente os Essais, de Mi-
chel de Montaigne, publicados pela primeira vez em 
março de 1580, que inauguraram o gênero.9 A compila-
ção de autores da antiguidade, muito comum na época 
de Montaigne, foi paulatinamente tornando-se reflexão 
fundamentada em julgamentos pessoais, introspecção. 
No método ensaístico o autor enxerga sua subjetividade 
dentro de uma humanidade mais ou menos abstrata; e 
por fim nele mesmo. E assim, ensaia sobre a ociosidade, 
a morte, o cotidiano, a educação dos filhos... e enfim 
sobre sua própria condição humana; nas palavras de 
Montaigne, “cada homem carrega em si a forma total [la 
forme entière] da condição humana”.10 

Sobre assuntos tão variados, corriqueiros ou não, Jean 
Starobinski — importante ensaísta e comentador do 
ensaio — faz um apontamento: “De que objetos, de que 
realidades fez Montaigne o ensaio, e como ele o fez? Eis 
a questão que devemos insistentemente colocar, se qui-
sermos compreender o que está em jogo”. Antes de mais 
nada, “o traço particular do ensaio é plural, múltiplo [...] 
Não se trata apenas de tentativas reiteradas, de pesagens 
recomeçadas, de tentativas ao mesmo tempo parciais e 
infatigáveis: este ar de começo, este aspecto incoativo do 
ensaio são certamente capitais, uma vez que implicam a 
abundância de uma energia alegre que jamais se esgota 
em seu jogo”.11 

8  Theodor W. Adorno, “O en-
saio como forma”, in Notas de 
literatura I, São Paulo, Editora 
34, 2012, p. 25.

9  Está claro que, de início, “en-
saio” significava tão-somente 
“tentativa”. O termo enquanto 
estilo ou gênero literário crista-
lizou-se alguns anos depois, 
com os Essays de Francis Bacon. 
Michel de Montaigne, Essais, 
tradução para o francês moder-
no, a partir da 1ª edição de Bor-
deaux, de A. Lanly, Paris, Galli-
mard, 2009. No Brasil, foram 
publicados Os ensaios a partir 
da edição póstuma de 1595. São 
Paulo, Penguin/Companhia das 
Letras, 2010. De Francis Bacon, 
Ensaios, Petrópolis, Vozes, 1985.

10  M. de Montaigne, Os ensaios, 
op. cit.

11  Jean Starobinski, “É possível 
definir o ensaio?”, in revista Re-
mate de males, Campinas, Edi-
tora da Unicamp, dez. 2011, pp. 
16-17.

(ENSAIO 1)
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Essa energia alegre persiste, e, ainda hoje, cintila. Max 
Bense aproxima criação de poesia, e convicção ética de 
prosa, para, em seguida, conciliar os dois tipos de dis-
curso no ensaio, que, segundo ele, “é uma peça de reali-
dade em prosa que não perde de vista a poe sia”. Bense 
explica, “o ensaio é expressão do modo experimental de 
pensar e agir, mas é igualmente expressão daquela ativi-
dade do espírito que tenta conferir contorno preciso a 
um objeto, dar-lhe realidade e ser”.12 12  Max Bense, “O ensaio e sua 

prosa”, in revista Serrote nº 16, 
São Paulo, IMS, 2014, disponí-
vel em <http://www.revistaser-
rote.com.br/2014/04/ o-ensaio- 
-e-sua-prosa/>.
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O ensaio é uma forma de articulação de pensamento,  
de linguagem, e de expressão artística... quando já não 
se pretende qualquer ideia totalizante. “Os ideais de 
pureza e asseio”, escreve Adorno , “compartilhados tan-
to pelos empreen dimentos de uma filosofia veraz, aferi-
da por valores eternos, quanto por uma ciência sólida, 
inteiramente organizada e sem lacunas, e também por 
uma arte intuitiva, desprovida de conceitos, trazem a 
marca de uma ordem repressiva”. A arte intuitiva, para 
Adorno, tem o sentido de uma arte ingênua, extrema-
mente técnica e puramente útil: 

No caso da ordem repressiva de que Adorno também 
fala, não há lugar para a experimentação, a certeza exis-
te a priori, a dúvida é recalcada. “Pressupõe-se assim 
que todo conhecimento possa, potencialmente, ser con-
vertido em ciência.”13 E por ciência, também está claro:  
é algo que, como método, quantifica, matematiza, e en-
fim, leva-nos a conhecer a natureza, sem dúvidas, sem 
qualquer opacidade ou qualquer lacuna... Barthes tam-
bém se recorda dessa “repressão”, numa exclamação um 

13  Th. Adorno, op. cit., p. 22.

(ENSAIO 2)
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tanto irônica. Para buscar um valor social da “fadiga”, 
onde talvez cintilasse o Neutro, lamenta: “mas, que pe-
na! a ciência linguística, assim como a sociológica, não 
cuida dessas nuances decisivas”14 — portanto só lhe 
resta, e também a este trabalho, uma aproximação em-
pírica, ensaística.

Adorno, falando sobre a forma ensaística, e Barthes, 
sobre o estatuto do Neutro, tocam num mesmo ponto,  
o que concerne ao dado de indeterminação do discurso. 
A partir da leitura de ambos pode-se compreender que a 
linguagem, a expressão artística e mesmo a realidade, 
não pode ser vista a partir de uma pretensa transparên-
cia ou totalidade. E uma vez que não se pode reduzir a 
realidade a um princípio totalizante, só é possível 
apreen dê-la por múltiplas perspectivas.

14  R. Barthes, O Neutro, op. cit., 
p. 38.
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A partir dos apontamentos sobre linguagem e arte, si-
lêncio, ensaio, e, especialmente, dos pensamentos de 
Adorno e Barthes, que colocam em oposição uma ex-
pressão pretensamente clara e outra mais difusa, onde 
residiriam possíveis transbordamentos, descortina-se 
uma discussão, que se reporta à história da arte: aquela 
da transparência do mundo e de sua opacidade. Trata- 
-se, não só de conceitos isolados, mas da própria cosmo-
logia, da visão de mundo, de duas épocas diferentes, 
exemplificadas aqui em termos estritamente ocidentais, 
e que coincidem mais ou menos com o Renascimento 
humanista e com o pós-Segunda Guerra Mundial.

De modo geral, a ciência moderna inaugurada por 
Galileu (1564-1642), seria uma forma objetiva através 
da qual o homem se aproximaria e conheceria a natu-
reza. E, através da ciência, poderia conhecer inteira-
mente esse mundo transparente. Por outro lado — e já 
não vivemos na Florença renascentista, embora ainda 
possamos ouvir ecos desse pensamento otimista em 
relação ao conhecimento humano —, há a opacidade 
do mundo, uma desconfiança de que o homem jamais 
conhecerá alguns recônditos da natureza, talvez nem 
de sua própria. 

Segue-se então um breve excurso historiográfico, que 
ecoará mais adiante, no relato das operações poéticas 
realizadas por mim nos anos de 2012 a 2014. O conjunto 
de experimentos poéticos resultantes tecem relações 
com a noção de opacidade e trans parência. É importan-
te dizer: eles não carregam, como poderia parecer à pri-
meira vista, a nostalgia ou a tristeza de uma opacidade 
paralisante, mas pretendem assumi-la e explorá-la den-
tro de sua própria condição.

EXCURSO



61



62

A fim de refletir sobre essa noção, recorro ao Renasci-
mento italiano e à cultura humanista. Nas palavras de 
Giulio Carlo Argan: “No princípio do Quatrocentos 
cumpre-se, em Florença, uma transformação da concep-
ção, dos modos, da função da arte tão radical quanto a 
que se completara, um século antes, com Giotto. [...] 
Essa sociedade [...] está interessada em conhecer objeti-
vamente: a natureza, lugar da vida e origem da matéria 
do trabalho humano, a história, que dá conta das causas 
e das consequências do agir, o homem, como sujeito do 
conhecer e do agir”.15 Os diversos aspectos do real pode-
riam então ser compreendidos pelo homem em sua tota-
lidade, ou, antes disso, haveria uma natureza objetiva, 
eterna e transparente, cujas leis seriam imutáveis, mas 
que repousariam sob mutáveis aparências. A forma sim-
bólica que representou essa transparência do mundo é a 
perspectiva; “a perspectiva dá o verdadeiro espaço, isto 
é, uma realidade da qual é eliminado tudo o que é ca-
sual, irrelevante ou contraditório; a história do verdadei-
ro tempo, isto é, uma associação de fatos da qual é eli-
minado tudo o que é ocasional, insignificante, irracio-
nal”.16 A questão bastante complexa da perspectiva tam-
bém só pode ser aqui sugerida; de qualquer maneira, o 
que é interessante ressaltar nesse momento é seu pressu-
posto: a “razão do espaço”; o ordenamento num sistema 
racional que pressupõe o próprio espaço racionalizável e 
uno. O historiador André Chastel formula da seguinte 
maneira: “O fato é que é impossível abarcar o jogo das 
proporções sem formar uma imagem interior que ilumi-
ne a ordem natural: medida e ‘ideia’ correspondem-se”.17

O sentido de transparência do mundo se encontra clara-
mente alegorizado na figura das Três Graças. Embora 
pouco relevantes na mitologia greco-romana, a partir do 
Renascimento as Graças se tornaram símbolo da idílica 
harmonia do mundo clássico. Nas primeiras representa-

15  Giulio Carlo Argan, História 
da arte italiana 2: de Giotto a 
Leonardo, São Paulo, Cosac & 
Naify, 2003, pp. 129-30 (grifos 
do original).

16  G. C. Argan, op. cit., p. 131.

17  André Chastel, “Arte e huma-
nismo”, apud G. C. Argan, op. 
cit., p. 386. Para uma discussão 
contemporânea sobre a perspec-
tiva e sua história (quando, hoje, 
vários paradigmas estão sendo 
postos em questão — e alguns 
textos finalmente são traduzidos 
e publicados em português), ver, 
especialmente: Erwin Panofsky, 
A perspectiva como forma simbó-
lica, Lisboa, Edições 70, 1993; e 
Pável Floriênski, A perspectiva 
inversa, São Paulo, Editora 34, 
2012.

TRANSPARÊNCIA 
E OPACIDADE
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ções plásticas, elas apareciam vestidas. Mais tarde, con-
tudo, foram representadas como jovens desnudas, de 
mãos dadas. Esse modelo, do qual se conserva um gru-
po escultórico da época helenística, foi o que se transfe-
riu ao Renascimento e originou quadros célebres como 
A primavera, de Botticelli (1445-1510) e As três Graças, 
de Rafael (1483-1520) etc. 

O que podemos ver hoje, nas pinturas, são três deusas 
que se mostram sempre em pé e juntas; durante o Re-
nascimento, porém, tal representação equivalia à pró-
pria concepção do verdadeiro mundo. Resta para nós, 
somente o traço de um pensamento de época, e sua figu-
ração que se conservou nos museus. Duas descrições 
das mesmas Graças podem ilustrar muito bem essa 
transformação de sentido (note-se que a ideia de perfei-
ção não está presente no discurso da Antiguidade):

Sêneca (De beneficiis, I, c. 3), em 4 a.C., afirmava: 
“porque é que há três Graças, porque é que são irmãs e 
surgem com as mãos dadas, rindo, jovens e virgens, com 
as vestes soltas e transparentes. Pretendem uns, assim se 
crê, que uma delas presta o benefício, outra o recebe e 
terceira o retribui; afirmam outros que há três gêneros 
de favores: os que se merecem, os que se concedem e os 
que, ao mesmo tempo se recebem e retribuem”. 

Alberti, máximo expoente da cultura humanística 
segundo Argan, diz: “Seria ainda aprazível ver aquelas três 
irmãs [...], que são pintadas como dando-se mutuamente a 
mão, rindo, com as vestes sem cintura e muito limpas; com 
estas figuras pretende-se significar a liberalidade, que uma 
das irmãs traz, que a segunda recebe, enquanto a terceira 
retribui o benefício; estes graus hão-de encontrar-se em 
toda a liberalidade perfeita”.18

18  As duas citações estão em 
Aby Warburg, O “Nascimento 
de Vênus” e a “Primavera” de 
Sandro Botticelli, Lisboa, Ima-
go, 2012, pp. 41-47. 
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Como antípoda dessa transparência renascentista, 
evocamos a opacidade materializada nas Três Sombras 
de Rodin. Uma relação a partir da qual se poderia 
pensar a manifestação artística. Para relembrarmos, 
Adorno, em seu texto sobre o ensaio, desconfia daquela 
visão totalizante do mundo e aponta que, aos olhos da 
cosmologia contemporânea, não há qualquer sentido ou 
esperança nessa visão que pressupõe um todo cristalino, 
transparente. 

As Três Sombras, de Auguste Rodin, encimando sua 
Porta do Inferno (executada entre 1880 e 1917) dialogam 
com a história da arte e com a própria linguagem. Se-
gundo a literatura da arte, a referência primeira para 
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essa escultura são as três sombras da Divina Comédia de 
Dante, as almas de três danados que encontravam-se na 
entrada do Inferno, e que receberam o próprio poeta e 
Virgílio, seu acompanhante. Nessa entrada, a famosa 
inscrição: “Deixai toda esperança, vós que aqui entrais”. 

Quando nos deparamos com a escultura de Rodin, po-
demos notar uma óbvia menção às Três Graças — esse 
símbolo que, na época de Alberti, representava a perfei-
ção do mundo, como realidade ideal, em que todas as 
suas facetas se mostrariam ao Homem (também ele 
 ideal) perfeitamente; ou, num outro viés: se se conhece 
um fragmento, descortina-se o todo. As Três Sombras, 
porém, são pura opacidade, puro silêncio e dúvida: três 
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homens idênticos, fundidos em bronze, apresentam-se 
sobrepostos e a partir deles, pouco se pode inferir ou 
conhecer. 

O poeta austro-alemão Rainer Maria Rilke escreve sobre 
a Porta do Inferno, enquanto sua fundição está por acon-
tecer: “Simultaneamente, ao prosseguir na pesquisa de 
superfícies e de suas vinculações entre si, Rodin passou a 
buscar corpos que entravam em contato com muitas par-
tes e em muitos pontos, corpos cujos contatos eram mais 
violentos, mais fortes, mais impetuosos”.19 

Continua Rilke, sobre Rodin: “Estes novos gestos 
possuíam, para ele, um interesse particular. Eram 
impacientes. Como alguém que, durante muito tempo, 
procura um objeto, torna-se cada vez mais desnorteado, 
mais distraído e apressado, e ao seu redor cria uma 
destruição, um amontoado de coisas que põe em desor-
dem, como se tivesse a intenção de obrigá-las a ajudar 
na busca, da mesma maneira que os gestos da 
humanidade que não consegue encontrar o seu sentido 
tornaram-se mais im pacientes, nervosos, apressados e 
bruscos. E todas as questões da existência, 
minuciosamente perscrutadas, estão ao seu redor. Mas 
simultaneamente os seus movimentos tornaram-se mais 
hesitantes. Eles já não possuem a firmeza flexível e 
resoluta com que as pessoas de outros tempos de tudo se 
apoderavam”.20 Diríamos hoje: a que interessa a “firmeza 
flexível e resoluta”? Não residirá, justamente nas fendas, 
na fraqueza flexível e irresoluta uma bela aproximação? 
De modo empírico, ensaístico, as artes se voltaram para 
esses aspectos da realidade.

19   Rainer Maria Rilke, Auguste 
Rodin, São Paulo, Nova Alexan-
dria, 2003, p. 42.

20  R. M. Rilke, op. cit., pp. 44-
45.
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BELVEDERE OU 
BLIND DATES
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21  Barthes, depois de nomear as 
possíveis figuras do Neutro, não 
só as colocou em ordem alfabé-
tica, para esquivar-se de qual-
quer ordem imposta, mas fez 
uma espécie de sorteio, usando 
um método proposto em uma 
revista francesa de estatística. 
Sobre seu método, ver o prefá-
cio de Thomas Clerc, seu ex-
-aluno, que organizou o texto 
das aulas, publicado em Roland 
Barthes, O Neutro, op. cit, pp. 
XVII-XXV.

No campo da óptica, a opacidade é um conceito utiliza-
do para calcular o quanto um meio é impenetrável por 
uma radiação eletromagnética ou outros tipos de radia-
ção, incluindo a mais perceptível por nós humanos, a 
luz visível. Em oposição à opacidade está a transparên-
cia, a qualidade de um meio em que a luz viaja facilmen-
te. Há ainda uma terceira noção, que perpassa os expe-
rimentos que apresento aqui: a translucidez, uma quali-
dade dos corpos que permitem a passagem de luz de 
maneira difusa, tornando as imagens vistas através deles 
pouco identificáveis. Esse estado situa-se entre a trans-
parência, com sua cristalina visibilidade, e a opacidade, 
com sua turva impenetrabilidade. Por analogia, podería 
mos dizer que ele está entre a consciência com sua bri-
lhante objetividade e o inconsciente com sua dissimu-
lante subjetividade. 

Tal condição, situada entre o opaco e o transparente, 
serve como metáfora para o sentido tácito e irresoluto 
expresso nos conjuntos de trabalhos. Ressoando o pla-
no do discurso errante, o estatuto Neutro do silêncio e 
a compreensão dúbia da linguagem. Trata-se do semi-
-iluminado território da dúvida, aquele pelo qual esco-
lho viajar com frequência. Essa região não é como um 
buraco negro através do qual todas as certezas se esti-
lhaçam, é antes o meio pelo qual as verdades se desve-
lam e se relativizam. Fértil, o território da dúvida apre-
senta paisagens escondidas, cursos incógnitos sobre 
caminhos já trilhados. 

Mostro aqui proposições poéticas em que procuro resvalar 
o pouco apreensível, que quase por definição é indefinível. 
Mas, quem sabe, ele possa ser cercado através do ensaio 
(visual também), exemplificando-o e, assim, tentando 
compreendê-lo. Tal como Barthes, que só pode exemplifi-
car sua concepção de Neutro, sem nunca defini-la.21

MEMORIAL
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As séries poéticas guardam ainda grande afinidade com 
o que Marcel Duchamp, em suas notas publicadas postu-
mamente, chamou de inframince (infra-tênue). Assim 
como Barthes, Duchamp não definiu o que seria o ter-
mo, mas deu-lhe cintilâncias, exemplos. O inframince 
seria algo como pequenas nuances surgidas pela diferen-
ça sutil entre dois eventos. Um estado pouco perceptível, 
materializado num átimo, o encontro sutil entre (exem-
plo de Duchamp) a fumaça do tabaco que tem o sabor da 
boca que a exala (“Quand la fumée du tabac sent aussi de 
la bouche qui l’exhale, les deux odeurs s’épousent par 
inframince”).22 Não se trata apenas de rastros ou resquí-
cios, mas antes de um limiar. Da separação de grau mais 
ínfimo como produtora de diferenças.

Transparências, iridescências, reflexos e sombras perten-
cem ao universo do infra-tênue. Na nota 29 Duchamp 
também descreve outro exemplo oportuno: duas formas 
fundidas no mesmo molde diferem-se por valor infra-tê-
nue (“2 formes embouties dans le même moule(?) diffèrent 
entre elles d’une valeur séparative infra mince”). E como a 
imagem é instável ou semivisível, seu sentido também é 
semievidente: inframince. Mostra-se num relance. De-
pois se turva, desaparece.

°
Os exercícios poéticos que se seguem ocorreram como 
expressão atualizadora e amplificadora das potências da 
luz e da sombra, enquanto ações que existem no desen-
rolar do tempo, como acontecimentos. Apresento três 
séries tridimensionais que juntas compõem uma instala-
ção. Esses trabalhos constituem os únicos pontos de luz 
da sala em que estão instalados. Um breve parêntese no 
que diz respeito aos materiais utilizados: eles se desdo-

22  As notas dispersas de Marcel 
Duchamp, e as citadas aqui, fo-
ram organizadas e editadas por 
Paul Matisse, e publicadas em 
1980 pelo Centre Georges Pom-
pidou em Paris.
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braram a partir de recursos tecnológicos obsoletos, sur-
gidos em épocas distintas (final do século XIX e segunda 
metade do século XX), cujas funções práticas eram, gros-
so modo, a figuração e a exibição de imagens em movi-
mento. 

A articulação dos diversos materiais utilizados abriu 
espaço às intensidades da experiência, como algo que 
não deixa de adquirir múltiplos sentidos enquanto existe. 
Na composição dos textos em que me refiro aos traba-
lhos, procurei evitar o relato explicativo ou a descrição 
exaustiva, que poderiam diminuir sua intensidade, des-
locar os trabalhos de seu movimento, cristalizar seus 
sentidos e esclarecê-los em excesso. Os experimentos têm 
um sentido que se estende para além de sua elucidação. 
Opto, então, por não fixá-los nas armadilhas da descri-
ção, para que eles não se tornem uma representação fac-
tual, o que diminuiria a potência vital de sua existência. 
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[ ]Parênteses de Barthes: “Prazer/Fruição: terminologicamente 
is so ainda vacila, tropeço, confundo-me. De toda maneira, 
haverá sempre uma margem de indecisão; a distinção não será 
origem de classificações seguras, o paradigma rangerá, o sen-
tido será precário, revogável, reversível, o discurso será incom-
pleto.” (R. Barthes, O prazer do texto, op. cit., p. 8.)
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A primeira proposição poética que integra o conjunto 
tridimensional intitula-se Cineminha. O trabalho reuti-
liza uma série de dispositivos pré-cinematográficos cujo 
intuito era inserir a noção, ou a impressão, de movi-
mento a partir de imagens estáticas. Dentre os mecanis-
mos que, apesar de não sobreviverem à indústria do 
entretenimento, chegaram ao nosso tempo pelo interes-
se de pesquisadores das artes visuais e do cinema, tomei 
como referência maior o Mutoscópio, uma máquina de 
sequenciamento e loopagem de imagens, patenteado 
pelo norte-americano Herman Casler em 1894. 

O Mutoscópio de Casler obteve grande sucesso nos 
peepshows das feiras de variedades e dos parques de 
diversões; seu fun cionamento é análogo ao que (ainda 
hoje) conhecemos como flipbook (este último patenteado 
repetidas vezes na Europa e nos Estados Unidos no final 
do século XIX sob os mais diferentes nomes).

Cineminha, por sua vez, é uma caixa de madeira com 
uma roleta interna que, através de seu acionamento, faz 
girar uma série de cartões. No topo da caixa, um ante-
paro de latão funciona como obturador, e ocasiona uma 
parada muito rápida no giro das páginas, fazendo o 
mecanismo “piscar” e as folhas baterem uma contra a 
outra. Esse Cineminha, porém, não apresenta figurado 
em suas placas imagem alguma, mas em seu giro 
materia liza uma ideia de efêmero, um estado de vestí-
gio (mesmo que “estado” e “vestígio” não formem um 
par muito estável). Ao invés de desenhar nuvens que 
entrariam em movimento, como em um Mutoscópio 
original, priorizei a produção de uma nuvem de fato, 
uma suspensão de partículas flutuantes no ar, cuja for-
ma e aspecto se modificam constantemente até sua  
total dispersão.
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Como uma falha de linguagem — o artefato que deveria 
mostrar imagens só faz girar pó —, ele é sígnico, seu 
propósito é razoa vel mente conhecido e familiar, mas se 
esquiva de significados além de seu próprio vazio, seu 
próprio silêncio: não apresenta imagens em movimento, 
o que seria seu “objetivo técnico” primordial. Escapa à 
narrativa corrente e toma, então, o lugar de um contras-
senso, de uma divergência. Por outro lado, é pratica-
men te impossível controlar sua matéria. E, a cada vez 
que o mecanismo é acionado, nuvens de pó em suspen-
são são produzidas, indefinidamente. A “imagem” de 
uma nuvem mostra-se sem, entretanto, “paradigmizar- 
-se”: ela se esvai antes disso. Só resta então o giro da 
manivela e a suspensão de partículas, invariavelmente 
fracassado, mas profícuo.







98

ACIDENTE



99







102

A segunda proposição poética, Acidente, aproxima-se da 
ideia de congelamento de instantes: quatro faces de uma 
mesma topologia, fundida em parafina, (28x30x30 cm) 
perfilam-se, acesas em diferentes pontos. Trata-se de um 
quase-relato, uma narrativa rebaixada do movimento 
— o espectador, em um giro, vê quatro instantes conge-
lados, um após o outro. Porém, ao se dispor como relato, 
invariavelmente, ela omite o deslocamento: é impossível 
dar conta do movimento; representá-lo apenas por seu 
congelamento acaba por impossibilitar sua própria es-
sência, a trajetória. 

Simultaneamente, vê-se os quatro lados dos objetos, 
porém é como se tudo que pudéssemos inferir sobre eles 
silenciasse: os instantes gélidos da “montanha”, falhos 
em seu objetivo primevo de representar a passagem do 
tempo; a luz que incide quase omissa através da parafi-
na, que apenas induz a uma ideia de luz solar. Em últi-
ma instância, sua carência de movimento suprime a 
transmutação e percorre, incansável, somente o conti-
nuum do mesmo presente, repetida e suspensa no tem-
po. Um só tom, a monotonia materializada na repetição 
das montanhas e em sua estagnação temporal.

A aproximação primordial para a concepção de Aci-
dente foi Eadweard Muybridge, protocineasta inglês 
que, ao redor dos anos 1850, realizou uma série de ex-
perimentos de cronofotografia, cujo objetivo era anali-
sar o movimento através de seus instantâneos — tendo 
em vista, a princípio, um estudo fisiológico e científico 
do movimento. As artes logo se apropriaram dessa 
tecnologia.

Há um artigo de Annateresa Fabris sobre a experiência 
dos instantâneos e suas consequências. Diz ela, sobre 
Muybridge: “ao registrar algumas fases da locomoção 
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23  Annateresa Fabris, “A capta-
ção do movimento: do instantâ-
neo ao fotodinamismo”, in re-
vista Ars, nº 4, 2004, pp. 51-52. 
Sobre hipologia, a autora diz 
que “nesse período são publica-
dos muitos livros sobre o assun-
to, escritos por veterinários, 
soldados de cavalaria, estudio-
sos de fisiologia animal, com o 
objetivo de fornecer material 
visual aos artistas e proporcio-
nar informações aos cientistas: 
Traité des courses au trot (E. 
Houël, 1842); Du cheval en 
France (Charles de Boigne, 
1843), Cinésie équestre (Emile 
Debost, 1873); Le cheval (Emile 
Duhousset, 1874)”.

totalmente imperceptíveis na visão normal, coloca em 
xeque aquela que [Aaron] Scharf denomina a ‘verdade 
fiel à natureza’: demonstra que esta, frequentemente, 
não passava de uma convenção. [E] Isso é facilmente 
demonstrado na captação da locomoção do cavalo”.23

No lugar de cavalos, propus instantâneos de uma topo-
grafia; um relevo hipotético, que poderia tomar para si 
várias formas. Em outras palavras, não equivale a um 
lugar do mundo per se — especialmente assim, fora de 
contexto, fora de uma paisagem. A escolha dessa maté-
ria, assumidamente disforme, dá-se também como um 
traço geral do trabalho, da instalação que apresento, em 
que procurei contornar qualquer evidência (transparên-
cia) icônica. Voltando aos cavalos, eles mostram seu mo-
vimento a olhos nus, enquanto uma topografia (nesse 
caso, composta de montanhas reais) só se movimenta se 
pensarmos no tempo bastante alargado, e pouco apreen-
sível, o da geologia. Ainda num excurso, podemos infe-
rir que o mesmo ato que impossibilitou a apreensão do 
transcorrer do tempo através de seus instantâneos, pode 
ensaiar também algo que escapa à percepção mais ligei-
ra: o movimento tectônico, cuja dimensão temporal é 
muito impalpável se pensarmos em termos cronológi-
cos, humanos.
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HORA EXTRA
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Pensando ainda sobre o transcorrer do tempo, seu senti-
do inframince e a monotonia de sua repetição, propus o 
Hora extra, um videowall em loop, exibido em seis tubos 
de raios catódicos. Empilhados, os aparelhos mostram a 
queda de uma porção de gesso em pó sobre um pequeno 
monte também composto do mesmo material.

Nesse experimento, trabalhei com televisores antigos, 
pouco usados hoje em dia, uma vez que esse tipo de 
aparelho já foi largamente substituído por outros mais 
leves e com mais definição de imagem. No entanto, é 
parte do interesse dessa pesquisa o uso de máquinas 
cuja funcionalidade já foi ressecada pelo tempo, mas que 
carregam uma potência de serem novamente ativadas e 
ressignificadas, tornando-as atuais como produtoras de 
sensação, mesmo que obsoletas em termos tecnológicos. 
Também esteve na pauta dos experimentos com vídeo, a 
tentativa de engrossar a espessura da imagem videográ-
fica, plana por definição. Julguei ser possível, no entan-
to, adensá-la por meio de intervenções realizadas direta-
mente em seu dispositivo de exibição. 

Na instalação, o empilhamento dos tubos de televisores 
antigos deixa aparecer diversas lacunas entre as telas. A 
imagem exibida se mostra contiguamente, ou seja, há a 
continuidade no movimento da imagem de uma tela para 
outra, mostrada na ação do pó que cai. Porém tal conti-
nuidade está fragmentada e só se apresenta como suges-
tão. Nesse caso trata-se de um segundo nível de omissão, 
o primeiro nível diz respeito a imagem do vídeo, que re-
trata algo que não está ali presente, o material de gesso, 
filmado anteriormente e substituido pela sua forma 
video gráfica. O segundo estágio de omissão se encontra 
justamente nessas fendas entre uma tela e outra. Ali, o 
que não está presente também é só insinuado, a imagem 
que une uma tela a outra existe só como virtualidade.
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No que concerne ao aspecto temporal do trabalho, há 
novamente um dado de dúvida, de imprecisão. A ima-
gem do monte de pó que se deposita na base das telas 
antevém o seu acúmulo. O tempo, subterraneamente, 
parece mostrar-se materializado como o pó que cai, mas 
logo em seguida percebe-se que seu resultado é infrutí-
fero, a matéria que seria o resultado físico do passar do 
tempo, acaba por ser quase sempre a mesma. Pois esse 
monte de pó, o rastro visível do tempo passado, não 
chega a suplantar o looping do vídeo. Ele nunca crescerá 
a ponto de ocupar todas as telas. Nesse caso, somente a 
passagem do tempo consome, lentamente, a si mesma. 
Nota-se, explicitamente, uma referência ao mecanismo 
de medição (a ampulheta), mas o tempo que se passa no 
vídeo — e também nos instantes em que o espectador 
pode estar na sala, assistindo a essas imagens —, não 
constitui narrativa alguma, não se deixa medir nem 
mesmo cronologicamente.

A repetição aqui também foi utilizada como o recurso 
capaz de silenciar. Para citar um breve exemplo sonoro, 
uma mesma batida repetida por muito tempo torna-se 
aos poucos inaudível por indistinção, por saturar-se 
sobre o mesmo tom. Essa repetição indistinta traz em 
seu bojo a ideia de monotonia, incitada aqui como um 
monotom, um só tom. Uma invariabilidade a partir da 
qual talvez possa-se cintilar, agora em matéria, o aspec-
to silencioso do Neutro.
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“A história universal é, talvez, a história da 
diferente entonação de algumas metáforas.” 

(J. L. Borges, Nova antologia pessoal,  
Companhia das Letras, 2013)

“Para os grandes, as obras acabadas têm peso 
mais leve que aqueles fragmentos nos quais o 

trabalho se estira através de sua vida.” 

(W. Benjamin, Obras escolhidas II, Brasiliense, 1987) 

CONSIDERAÇÃO
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“Destinado a ver o iluminado, não a luz.”

(Goethe, Pandora. Citado por Adorno em  
“O ensaio como forma”.) 
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