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Resumo
O Poema do Poema do Poema é o resultado de uma pesquisa que teve
por objetivo investigar e experimentar modos de utilização de texto dentro de
uma obra de arte. Nesta pesquisa encontram-se algumas referências de
processos históricos de uso de texto e diversos exemplos de obras de arte que
têm a palavra escrita como elemento integrante em seus processos. A
pesquisa foi guiada a partir de três questões: De quantas formas posso
introduzir um texto em meu trabalho artístico? Quais são as referências que irei
utilizar para fazer este trabalho? Como posso desenvolvê-lo? O trabalho
contempla tanto uma plataforma reflexiva, de estudo de diversos artistas e
autores, como uma plataforma prática, de criação artística.

Palavras-Chave: Arte Contemporânea. Poesia. Processo Artístico.
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Abstract
“O Poema do Poema do Poema “ is the result of a research that aims to
investigate and experiment different ways of using text in artistic creation. This
research presents historical references of the use of text in visual arts and
several works of art that have the written word as the main element. The
research was leaded by three questions: How many different ways can texts be
used in my artwork? What are the references used to make this work? How can
I develop it? This dissertation includes a reflexive platform studying various
artists and authors, as well a practical platform of artistic creation.
Keywords: Contemporary Art, Poetry, Artistic Process
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Introdução
Esta pesquisa trata das questões relacionadas à presença, aos modos
de apresentação e ao uso de textos em obras de arte contemporânea. Como
uma pesquisa artística, aborda processos de pensamento, referências e
questões sobre textos como elementos da arte contemporânea e desenvolve
obras de arte e experimentações artísticas sobre este tema. Foram
relacionados obras de arte e artistas que fazem uso do texto como elemento de
suas criações, desde o início do século XX até os dias de hoje. Esta pesquisa
se divide em dois volumes: “O Poema do Poema do Poema, anotações sobre o
texto na arte contemporânea”, e “O Poema do Poema do Poema”.
Neste volume (O Poema do Poema do Poema, anotações sobre o texto
na arte contemporânea) serão encontradas anotações sobre obras e artistas,
além de questões sobre o texto na arte contemporânea desenvolvidas nesta
pesquisa. Também serão encontrados registros e análises de obras de arte
produzidas para esta pesquisa. De todas as obras produzidas e apresentadas
por mim neste volume, apenas “Poemas do caminho” foi produzido e
executado antes do início desta pesquisa. Todas as outras obras foram
desenvolvidas, montadas, projetadas e/ou apresentadas no percurso deste
mestrado. Esta dissertação foi montada em um processo intenso de
experimentação e prática artística, e as obras aqui mostradas são a parte mais
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importante, por tratar de experimentar e promover os processos e as questões
levantadas durante a pesquisa.
No volume “O Poema do Poema do Poema” pode-se ver uma grande
experimentação em relação ao processo de leitura e a ideia de livro de artista.
O formato de livro e o meio de apresentação desta obra são, de certo modo,
frutos dos questionamentos sobre o posicionamento do texto como parte da
obra de arte e os limites entre literatura e artes visuais quando se propõe a
construção de um livro de artista. As relações de leitura de uma obra de arte e
de leitura de um livro também podem ser vistas nesta obra, que culmina com a
última experimentação desta pesquisa de mestrado.
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Quando o poema começa a ser
arte
e a palavra se insere como
coisa
13

De quantas formas posso introduzir um texto em meu trabalho artístico?
Quais são as referências que irei utilizar para fazer este trabalho? Como posso
desenvolvê-lo? Estas são as três perguntas que irão permear todo o
desenvolvimento desta pesquisa poética. Para tentar respondê-las, como
artista pesquisador, desenvolvi este texto. A relação entre arte contemporânea
e uso de textos tanto como elemento plástico como conceitual, e a relação
entre significados e significantes visuais e verbais na obra de arte são temas
abordados nesta pesquisa. São apresentadas neste texto análises breves das
obras de artistas usados como referência para o desenvolvimento deste
processo poético e, finalmente, as obras desenvolvidas durante a pesquisa
junto a relatos

que contam o processo de desenvolvimento das obras e suas

relações poéticas.
Na história das artes gráficas é possível identificar em cartazes e
anúncios em geral a relação entre palavra e imagem. Essa relação, contudo,
tem um caráter preponderantemente funcional, e apesar de às vezes ter valor
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artístico, seu objetivo principal não é se apresentar como obra de arte.
Principalmente a partir do século XX, a relação funcional do uso de texto
começa a ser revista quando textos, frases, palavras ou letras são inseridos
não como informação principal, mas como parte integrante do contexto da
obra, sendo um dos elementos encontrados na obra e fazendo parte de suas
possíveis leituras.

Quando alguns artistas começam a se utilizar desses

recursos, a presença do texto deixa de ser um elemento das artes gráficas e
passa a ser um recurso na construção de obras de artes visuais.
Um dos destaques está no movimento Dadá, onde a palavra e a poesia
se misturam com outros elementos formando um processo artístico e (quase)
sem regras definidas. Artistas como Hannah Höch fazem uso de colagem,
grafismos e pintura simultaneamente e podem ser vistos como exemplo da
relação entre palavra e imagem. No seu trabalho “Meine Haussprüche”, de

Figura 1 – Meine Haussprüche - Hannah Höch – 1922- imagem
disponível em : http://www.focus.de/fotos/meine-haussprueche-1922collage-tuschfeder-deckweiss-kreide-blei-und_mid_189547.html

1922, Hannah fez uso de recortes e colagens de fotografias e impressos, bem
como uma série de anotações sobre colagens e inserções de desenhos junto
ao trabalho, produzindo uma obra híbrida em torno do texto e das imagens.
Hannah Hoch esteve muito fortemente ligada ao Dadá desde seu começo
através da figura de Raoul Hausmann, que conheceu em 1916, e ainda antes
da fundação do Dadá em Berlim já desenvolvera trabalhos que mostram suas
fortes influências.
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“Meine Haussprüche” foi uma das primeiras colagens desta artista e, de
acordo com Krieger(1980), “torna sensível que por detrás de todo o dinamismo
e turbulência e da aparente aleatoriedade, existe uma ordem secreta e uma
articulação do material”. Podem-se ver algumas palavras e frases inteiras
escritas à mão nas cores preta, vermelha, grafite e branca sobre a colagem.
Em preto vê-se no canto superior esquerdo a frase “Meine Haussprüche”
(Meus provérbios de casa ou frase próximas de mim em livre tradução), com a
assinatura de Hannah logo embaixo. Em toda a obra há citações de artistas e
pensadores como Benedict Friedlaende, Richard Huelsenbeck, Hans Arp e
Johannes Baader. Todas escritas à mão e marcadas de formas diversas como

Figura 2: La trahison des images – 1928 – Rennè Magritte
Imagem disponível em :
http://www.vulgart.be/?tag=rene-magritte

em uma lista de coisas a se seguir ou a se pensar sobre elas. Imagem e texto
se integram na composição, dando tanto o sentido do texto à imagem como da
imagem ao texto e formando uma composição única a ser lida e vista ao
mesmo tempo.
Seguindo um processo semelhante, artistas ligados ao movimento
surrealista, como Renè Magritte, irão introduzir textos em suas obras, dando a
suas pinturas um caráter conceitual sobre o papel dos processos de
significação das palavras e das imagens produzidas. A pintura “La trahison des
images”, de Magritte, é um exemplo desse novo posicionamento em relação a
imagem, palavra e conceito. De acordo com o próprio artista, “num quadro, as
palavras são da mesma substância que as imagens. Vê-se de outro modo as
imagens e as palavras num quadro” (MAGRITTE apud FOCAULT, 1967).
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Nessa obra o artista provoca o questionamento sobre os processos de
significação na arte ao reproduzir a imagem de um cachimbo e logo abaixo
escrever a frase “Isto não é um cachimbo”. (Em francês, Ceci n’est pas une
pipe), propondo a obra de arte ou a pintura do cachimbo como algo que
representa um cachimbo, que parece um cachimbo, mas não é um cachimbo.
Essa diferença de representação se forma através da justaposição da
linguagem verbal desenvolvida através de palavras e frases e da linguagem
visual desenvolvida através de imagens. São duas formas de representação da
mesma coisa, dois significantes que fazem referência ao mesmo objeto, o
cachimbo, porém de forma contraditória. Pintar um cachimbo e escrever que
não é um cachimbo significa negar que a representação visual do objeto seja o
próprio objeto, mas, por outro lado, admite a possibilidade de semelhança e de
aproximação entre a representação visual e o objeto em si. Representar algo,
seja através de imagem (linguagem visual), seja através de palavras
(linguagem verbal) é fazer uso da linguagem. No caso de Magritte, podemos
ver o processo da obra e suas leituras como uma tautologia onde a coisa se
repete no mínimo três vezes, afirmando (mostrando a imagem do cachimbo),
negando (através da frase que diz que não é um cachimbo), e reafirmando o
objeto (existindo a necessidade de se afirmar que a imagem não é um
cachimbo, reafirma-se a ideia de que essa imagem

pode ser vista ou

entendida como um cachimbo).
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No cubismo podemos encontrar diversas referências verbais, tanto nos
títulos como na presença de textos como elementos gráficos, principalmente
em colagens como na obra “Guitarra de Picasso”. Nesta colagem o artista faz
uso de páginas de jornal tornando o texto do jornal um elemento gráfico e
verbal, já que a presença do papel do jornal indica, através do idioma escrito e
da notícia impressa, novas relações em torno da obra, que vão além do
grafismo visual gerado pelas matérias utilizadas. Relações como as de
temporalidade e localização também podem ser vistas através do jornal colado.
Temporalidade de forma dupla, por um lado, pela datação do jornal e por
sua manchete, que podem determinar a época e o período histórico escolhido
pelo artista ao selecionar esse jornal, e, por outro lado, pela idade da obra
facilmente identificada pela cor amarelada do papel de jornal. Esse
amarelamento gera em si outra escolha estética e conceitual do artista, uma

Figura 3 - Guitarra –1913 –Pablo Picasso – Disponível
em: TASSINARI, Alberto. O espaço moderno, 2001 pg.40

vez que rapidamente o trabalho ganharia um aspecto ligado à mudança de
forma gerada pela diferença de qualidade do material. Contudo, esses detalhes
acabam ficando de lado e a presença do texto nessa obra se destaca mais
para contextualizar a obra com a vida cotidiana através do processo cubista,
onde a relação com o espaço vai além do espaço da guitarra em si, mas inclui
o espaço da vida e do cotidiano possível vivido em torno da guitarra nesse
contexto local e histórico. Neste caso a presença do texto se torna contextual e
se torna mais importante do que suas frases e palavras.
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A partir dos anos 1960, o uso de palavras e textos como elemento
integrante de obras de arte tornou-se uma prática regular. São usados desde
inserções de textos em pinturas e esculturas, até o uso da palavra como
recurso descritivo de um conceito de obra.
Vídeos, performances, instalações, pinturas, esculturas, desenhos e
trabalhos que fogem dos meios tradicionais usam a palavra e o texto como
elementos da obra. Seja por influência dos processos conceituais em torno da
Minimal Art, seja pelas questões propostas sobre o desenvolvimento da cultura,
de tão bem exploradas pela Pop Art no final dos anos 1950 e início dos anos
1960, o fato é que em diversos momentos o uso de textos se integra a uma
diversidade de contextos da obra, tanto quando relacionados aos seus
significados como elemento textual como quando integrados à diversidade de
contextos gerados por uma obra de arte. Pode-se perceber tal presença em
Fool´s House, de Jasper Johns: a vassoura, a caneca, a toalha, a moldura e a
marcação do texto escrito na obra fazem parte dessa relação de significação.
Em Fool´s House, o texto de título está dividido e começa no meio da parte
superior da obra e termina na parte superior esquerda, ou seja, quebra uma
leitura convencional tanto para uma pintura como para um texto, já que se

Figura 4 – Fool’s House –1962 –Jasper Johns – imagem
disponível em : TASSINARI, Alberto. O espaço moderno.
2001 pg.23

começa a entender o que está escrito no meio da tela e se termina de ler onde
normalmente começaria se fosse uma página de livro ou qualquer texto escrito
para ser apenas lido. A questão é que esse texto existe para ser relacionado
com todos os contextos da obra, e não somente para ser lido como algo à parte
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da obra. As relações de espaço, sentido e significado formam entre si
contextos que se integram. O mesmo acontece com os textos escritos à mão
seguidos de setas que nomeiam as partes da obra. Eles tipificam os elementos,
mas formam um objeto de leitura textual junto com a leitura contextual da obra.
Tal contextualização torna-se inevitável em trabalhos que fazem uso dessa
diversidade de materiais.
O uso de elementos como texto é parte da apropriação de elementos
culturais dos processos relacionados à cultura de massa. A consolidação da
cultura de massa, no século XX, fez com que se tornassem presentes na vida
de todos imagens, textos, objetos e materiais que por fim serão reintroduzidos
nos processos de arte da contemporaneidade.
Quando se usam palavras, letras ou grafismos que se parecem com
palavras ou letras, esse recurso torna-se também visual, apesar de o

Figura 5 – Sem título da série objetos gráficos –1967-68 – Mira
Schendel - Imagem disponível em: PÉREZ-ORAMAS, Luis.León
Ferrari e Mira Schendel: O alfabeto enfurecido,2010,pg.120.

significado da palavra influenciar diretamente a compreensão visual do objeto.
Mira Schendel mostra isso em seus “Objetos Gráficos”, onde o recurso visual
das letras dentro das obras forma um elemento visual e compõe a imagem.
Contudo, grande parte da compreensão da obra está no entendimento de que
o que compõe a obra são letras e palavras postas para gerar um objeto gráfico.
A compreensão do significado verbal das letras e das palavras nas obras
de Schendel formam, junto com sua composição visual, a totalidade da obra,
sendo que a presença de texto, palavras ou letras na obra de Schendel
aparecem às vezes como elementos gráficos sem significado verbal, e outras
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vezes como elemento verbal com significado. Em todos os casos, o uso de
letras, palavras ou frases sempre empresta sentido à obra, seja como elemento
visual, seja como elemento verbal. O ato de escrever também é tratado por
Schendel através do gesto gráfico e das questões em torno da caligrafia vistas
em algumas de suas obras. Tais questões abordam tanto a visualidade gestual
da escrita como seu significado enquanto linguagem verbal.
Toda obra de arte se envolve em contextos e significados possíveis, mas
quando se inserem textos existe uma nova relação a ser pensada para além da
relação entre linguagem e objeto (no caso a obra de arte). Surge a relação
entre língua (idioma) e linguagem, e a relação entre língua, linguagem e objeto.
Os trabalhos de Schendel remetem à ideia de arte “como atividade capaz de
reproduzir simbolicamente as relações do mundo real.” (DIAS, 2003 p.119).

Tais relações perpassam

questões de percepção e compreensão que

as

tornam pertinentes quando seus processos simbólicos têm relação com o
contexto e as relações de mundo daquele que se relaciona com a obra, seja
por ter o mesmo idioma ou simplesmente por usar o mesmo alfabeto, seja por
participar de um mesmo contexto histórico local, ou, ainda, por estar na mesma
metade de mundo em que se formou a obra (Ocidente).
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“ Qualquer objeto material, ou propriedade de
tal objeto, ou um evento material transforma-se em
signo quando, no processo de comunicação, serve,
dentro da estrutura da linguagem adotada pelas
pessoas que se comunicam, ao propósito de
transmitir certos pensamentos acerca de realidade,
isto é, acerca do mundo exterior, ou
experiências

interiores

(emocionais,

acerca de
estéticas,

volitivas, etc.) de qualquer das pessoas que
participam do processo de comunicação.(SCHAF,
APUD EPSTEIN, 1991 p.19).

Signo é algo que, de certa forma, representa alguma coisa a alguém e
que comumente é dividido em duas unidades: significado e significante1.
Significado é o sentido ou valor diferencial do signo junto ao processo de
comunicação. Significante é como se manifesta tal sentido ou valor. O signo
existe em si na linguagem e como elemento de comunicação. Linguagem não é
língua (idioma). Linguagem é todo o conjunto de meios e formas de
pensamento, ação e existência que de alguma forma geram uma interlocução

1

A proposta da divisão de signo em duas unidades, significante e significado, refere-se às principais ideias de autores europeus como Epstein e Saussure, diferindo-se das
propostas de semiótica e semiologia de autores como Charles Peirce.
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entre dois entes. A forma mais comum dessa interlocução é através dos
processos de comunicação. A obra de arte que não faz uso de palavras tem
seus signos formados através apenas da percepção sensorial de suas formas e
meios. A obra de arte que faz uso das palavras tem seus signos formados pela
percepção sensorial de seus formatos e meios, assim como pela percepção
significativa dos textos inseridos na obra. A percepção significativa desses
textos acaba se condicionando muitas vezes ao conhecimento prévio do idioma
e/ou dos formatos dos caracteres de cada idioma. A língua como idioma é um
dos grandes referenciais para a compreensão dos processos da obra de arte
que faz uso de texto.
Os processos de inclusão da palavra na arte contemporânea tiveram um
grande desenvolvimento com o surgimento da arte conceitual, uma vez que a
ideia passa a ser a obra de arte em si, que deixa de ser o objeto de arte e
passa ser o conceito e a forma para se compreender ou se perceber algo. Esse
conceito passa obrigatoriamente por processos de linguagem.
Se “toda arte (depois de Duchamp) é conceitual (por natureza), porque a
arte só existe conceitualmente” (KOSUTH,1969 p.217), a existência conceitual
da arte se dá apenas por intermédio de um processo de linguagem como modo
de percepção e compreensão das coisas em seus contextos e significados.
A arte conceitual, se vista como uma proposta de percepção dos
processos intrínsecos da arte, precisa de no mínimo um contexto de
compreensão simbólica, ou seja, a obra de arte só vai acontecer

23

conceitualmente se todos os objetos, formas, gestos e/ou meios dessa obra de
arte forem percebidos no meio de um processo de significação, ou seja, uma
semiose. Se vista como um modo de fruição poética, a arte conceitual
novamente irá depender de uma compreensão de linguagem, pois para a obra
de arte acontecer conceitualmente ela precisa de algum modo ser decodificada
e ressignificada por seu fruidor.
No caso do uso de textos e palavras, esses processos passam pelo
crivo da compreensão mínima da língua ou idioma no qual os textos ou
palavras são usados. Um exemplo disso seria a hipótese de um artista cujas
obras fossem formadas por descrições conceituais de ações ou qualquer outra
forma de arte onde o texto é a chave do processo da obra, e em uma
exposição para um público formado por ocidentais essa obra fosse
apresentada em ideogramas chineses ou árabes. Tal possibilidade (ou algo
próximo a isso) pode ser visto no trabalho dos artistas Gu Wenda e Leung
Mee-ping, intitulado “United Nations Series - China Monument: Temple of

Figura 6 - United Nations Series - China Monument: Temple of Heaven –
1998 – Gu Wenda e Leung Mee-Ping – Imagem disponível em :
http://www.wendagu.com/installation/united_nations/un_china01.html

Heaven”, exposto no ps1 contemporary art Center na cidade de Nova York, em
1998, e no Museu de Honk Kong, em 2006. O trabalho é uma instalação que
forma um “templo” pseudo-chinês feito por fios de cabelo colados sobre um
determinado suporte. Nesse trabalho todas as significações verbais serão
perpassadas por diferentes significados textuais. O uso de uma escrita chinesa
nessa formação gera justamente a dúvida sobre o que está escrito colocando
em pauta o questionamento sobre o papel da significação do texto na obra.
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Como o texto e sua grafia são os elementos que apresentam a obra, sua
significação e seus processos de linguagem ficam atrelados ao conhecimento
prévio do público do idioma a ser tratado.

“A língua descreve os objetos como coisas autônomas. Ela concede
essa mesma autonomia a partes dos objetos, de modo que mão, pele e sangue
passam a parecer entidades autônomas, assim como o corpo inteiro. A língua
até mesmo transforma atributos e ações em coisas e os separa daqueles que
os possuem e os realizam.” (ARNHEIM,1989 p.97).

Essa diferente maneira de tratar a informação característica da
linguagem verbal torna possível, em arte, toda uma ressignificação das obras
através dos textos contidos nelas. A ideia de os significados dos textos
contidos nas obras serem partes do significado geral da obra faz com que a
obra de arte em si se torne um elemento gerador de diferentes fruições e
significados autônomos. Kosuth, de certa forma, aborda essa ideia em seu
trabalho em “Uma e três cadeiras”, onde o artista justapõe três significações
para o conceito cadeira: uma definição de dicionário de cadeira, uma fotografia

Figura 7 - Uma de três cadeiras –1965 –Joseph Kosuth - Imagem
disponível em: ARCHER, M. Arte Contemporânea: uma história
concisa pg. 81

ampliada de uma cadeira e uma cadeira em si. Tais elementos de fruição em
uma obra tornam o elemento verbal como parte do texto da obra, ou seja, o
que está escrito na obra sobre a obra faz parte da obra em si. A autonomia de
fruição e significado será feita pela possibilidade de se ver no mínimo três
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obras diferentes: a obra em si com a leitura e a compreensão do texto inserido,
a obra sem a leitura ou compreensão do texto, e o texto em si como elemento
autônomo.
Nesse contexto onde o uso do texto na forma de imagem aparece de
forma plural e determina diversas funções e formas nos processos artísticos,
minha pesquisa poética neste mestrado irá experimentar formas de produção e
apresentação de obras de arte que tenham por base principal o uso de textos.
Relações entre o uso de texto no espaço público, a função social da presença
do texto em obras de arte apresentadas fora dos circuitos tradicionais da arte
(museus, galerias, centros culturais etc.) e dos grandes centros urbanos são
parte importante das experimentações.
Serão abordadas questões em torno dos materiais utilizados e da
efemeridade da obra de arte, assim como a pertinência das relações de
registro da obra e da obra na forma de texto por meio de obras de difícil
registro ou de caráter tão efêmero que sua apresentação sempre tenha um
aspecto de incompletude. Serão desenvolvidas questões em torno do valor
real e às vezes em torno da falta de valor dos significados das palavras e
frases utilizadas nos trabalhos. As relações entre registro de obra, obras de
arte e artistas usados como referência para o desenvolvimento dos processos
poéticos e obra de arte serão apresentados juntamente com as questões que
permearam o desenvolvimento das próprias obras.
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Quando o texto ocupa o espaço
27

“O que há de novo na arte contemporânea é que a moldura espacial da obra
não a separa mais do mundo cotidiano. Um espaço em obra possui uma
espacialidade imanente ao mundo em comum. Não o transcende, apenas traça
pontes para uma experiência estética que vai do mundo para o próprio mundo.”
(TASSINARI, 2001, p.91).

Ler é caminhar pelo tempo, mover-se pelo espaço daquilo que é lido.
Estar próximo mesmo que distante. A experiência da leitura segue além de
processos verbais e se impõe como condição genérica nas relações humanas.
Ler vai além do letramento. É possível ler objetos, atos, pessoas, sociedades
entre diversas outras coisas, formas e seres. Ler é uma atividade sempre
possível. Contudo, quando ler passa ser uma questão a ser discutida, a leitura
formal de letras, palavras e frases torna-se um dos elementos indispensáveis
para a discussão. Cabe lembrar que as ideias e resultados desta pesquisa só
existem em registro como ideias e resultados de pesquisa em um texto escrito
que, por sua vez, torna-se algo a ser lido.
Quando se desenvolvem obras de arte que fazem o uso de letras,
palavras, frases ou qualquer elemento verbal em um certo idioma, a leitura
desse elemento passa a ser parte da leitura da obra, e o espaço que esse
elemento verbal ocupa passa a ser parte preponderante da obra. Tempo de
leitura e espaço de leitura tornam-se elementos convergentes. A relação entre
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tempo e espaço em uma obra transforma a relação da obra com o mundo,
formando em si uma experiência estética singular, espacial e temporal.
Ler uma palavra também é perpassar o espaço que esta ocupa e
transcorrer o tempo que se usa para ler essa palavra. O mesmo ocorre tanto
com letras quanto com frases e textos inteiros. Aplicando-se um texto em uma
obra, seu espaço torna-se algo que vai além de seus sentidos mais óbvios ou
das texturas possíveis de um texto fora de uma obra de arte. Aplicar um texto
em uma obra de arte gera um universo de diferentes sentidos conceituais e
estéticos. Essas relações podem ser vistas em diversas obras de arte.
Tomemos por exemplo as obras de Rubens Gerchman, MENWOMEN e AR.
Em MEN WOMEN, o espaço da leitura da obra e o tempo da leitura da
obra se alinham por um conjunto de processos poéticos relacionados à
formação da palavra e seus significados, as questões de gênero e o próprio
posicionamento do tamanho e da forma da obra.
A questão de gênero é destacada quando o artista põe na obra a sílaba
WO em branco entre as palavras MEN, mostrando uma ressignificação do
contexto e o próprio formato escultórico da peça, que posiciona o espaço como
elemento do olhar poético. A obra ocupa o espaço e o espectador acaba se

Figura 8 - MENWOMEN e AR –Rubens Gerchman – 1965 –
disponível em : Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Rubens
Gerchman,1973 pg.13

vendo obrigado a percorrê-la, assim como o espaço expositivo para poder
percebê-la como um todo. Pode-se ler a palavra como uma união de palavras e
um poema tautológico que fala sobre a questão de gênero. Fala repetidamente
sobre o gênero, seja pela repetição de Men (homem), seja pela inserção da
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mulher através do Wo (de women) como elemento que vincula a repetição do
homem (men). Faz, desfaz e refaz a significação da palavra, repetindo e
refazendo a ideia da palavra como escultura que ocupa o espaço da palavra, o
espaço do poema e o espaço da obra.
Em “Ar”, a leitura se une com a percepção da obra e a transparência das
letras. O algodão que parece nuvem e o espaço vazio no interior da obra
formam um conjunto tautológico com a palavra, fazendo com que o espaço que

Figura 9 -Projections -Jenny Holzer - 2001 - Disponível em :
http://projects.jennyholzer.com/

a palavra ocupa se una com o espaço que se percorre com o olhar.
Para percorrer esse espaço de leitura, percorre-se com o corpo andando
e vendo ou apenas com o olho quando o corpo fica parado e o olho percorre a
obra. Pode-se visualizar tal processo nas obras de Jenny Holzer, chamadas
“Projections”, onde a artista projeta em luz frases e palavras em grandes
formatos sobre diversas superfícies (prédios, montanhas, praias etc.). A leitura
desses trabalhos como obra e como texto se faz junto a uma relação com o

Figura 10 – Projections -Jenny Holzer -1999 - Disponível em :
http://projects.jennyholzer.com/

espaço onde se projeta e a distância do observador desse espaço.
Como registro fotográfico as imagens são feitas sempre a uma boa
distância para proporcionar a ideia de espectador parado que vê todo o texto,
algo que não acontece ao se presenciar tal obra durante sua projeção no
espaço. Quanto mais próximo da projeção, mais difícil é a leitura da obra como
um todo, o que obriga quem a vê percorrer a projeção para conseguir ler toda a
obra

Figura 11- Wave Lawn - Ian Hamilton Finlay -1990 –
imagem disponível em:
http://www.littlesparta.org.uk/displayD2/wave.htm

30

.O espaço onde ocorre, a paisagem e as significações de idioma e
posição da obra formam um conjunto próprio de relações de leitura. Ian
Hamilton Finlay desenvolve em sua produção processos que envolvem o
caminhar do observador para compreensão e leitura da obra e dos textos
inseridos nelas. Por exemplo, no trabalho intitulado “The Wave Lawn” (o
gramado de ondas), na superfície inclinada do gramado cinco montículos foram
criados, cada um com um bloco de pedra colocado irregularmente no topo.
Entalhada em cinco blocos surge a palavra em diversos idiomas– wave, vague,
woge, onda e unda. Só é possível ver todo o contexto da obra caminhando
sobre o gramado.

Figura 12 - Der Bevölkerung – Hans Haacke – 2000 – Imagem disponível
em : http://www.imageidentity.eu/artists_images_folder/germany/hans-haacke

O local transpassado pela obra, que contém textos escritos muitas
vezes, será o principal elemento para o desenvolvimento conceitual da obra.
Nos trabalhos do artista alemão Hans Haacke “DER BEVÖLKERUNG” e
“GERMÂNIA”, o texto, além de ocupar espaço e formar uma leitura atrelada ao
caminhar, só faz sentido, assim como a obra, no local para onde foi feito. Cabe
lembrar que ambos os trabalhos assumem tais características por serem
trabalho site-specific e, portanto, foram feitos especialmente para os locais
onde foram executados.
Em “DER BEVÖLKERUNG” as palavras que intitulam a obra de arte
foram postas no jardim interno do parlamento alemão. O termo “Der
Bevölkerung” relaciona-se com a ideia em torno das significações do que é

Figura 13 - Germania – Hans Haacke – 1993 –
Imagem disponível em :
http://farticulate.wordpress.com/2011/01/24/24january-2011-post-hans-haacke-selected-worksinterview/

próprio do povo, seguindo como uma continuação ou um contraponto ao que
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está escrito na porta do parlamento alemão sobre o pórtico (Dem Deustche
Volke - para o povo alemão em livre tradução). Assim, podemos pensar que o
parlamento alemão não seria para o povo, e sim do povo, o que representa
uma diferença política conceitual importante.
O texto “Der Bevölkerung” está escrito no meio da obra, que é um jardim
composto por plantas que nasceram lá sem serem plantadas, mas trazidas
junto com a terra de todas as regiões da Alemanha e levadas por
parlamentares que aceitaram colaborar com a obra. O processo simbólico
criado pelo fato de surgirem no jardim plantas que não foram plantadas, ervas
daninhas e plantas nativas em torno do povo e suas relações remetem a
relações para além do sentido da palavra, funcionando como metáfora para o
processo de formação da sociedade

e o processo democrático em si. O

Figura 14 - Germania – Hans Haacke – 1993 – Imagem
disponível em : http://www.kunst.unistuttgart.de/seminar/haacke/indexpav.html

espaço onde a obra foi colocada é que proporciona essa múltipla significação.
No trabalho GERMANIA, apresentado por Haacke, no Pavilhão Alemão
da 44ª Bienal de Veneza, em 1993, a palavra toma o sentido da obra por ser
um trabalho relacionado aos processos históricos que formam a imagem da
Alemanha. É composta pelo nome da obra (que é o nome do país em italiano
e, portanto, do pavilhão também), um tapume apoiado por estacas por dentro e
virado para a porta com uma foto de Adolf Hitler na ocasião em que inaugurou
esse mesmo pavilhão. O piso de todo o pavilhão está quebrado.
Cabe lembrar o processo histórico de reunificação vivenciado pela
Alemanha após a queda do Muro de Berlin e a imagem negativa vinculada ao
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país desde a 2ª Guerra Mundial. A relação entre leitura e espaço se dá em três
significações diferentes de espaço: o espaço do pavilhão, o espaço do contexto
histórico mundial e o espaço da própria nação. Essa relação é compreendida
quando se vincula o chão destruído, o tapume e a palavra, formando assim um
processo simbólico em torno da obra como um elemento contestatório através
das relações com o local e com o contexto apresentado pela e para a obra
simultaneamente.
O espaço ocupado, porém, pode ser determinado pelo percurso da obra.

Figura 15- Uma Pa Lavra: do Chuí(quase) ao Oiapoque - Elida Tessler –
2004 – Imagem disponível em1: http://www.elidatessler.com/

No caso de Elida Tessler, a relação da obra de arte com locais específicos
aparece de formas diferentes em trabalhos como “Uma PA LAVRA: do Chuí
(quase) ao Oiapoque”, de 2004, e “Você me dá sua palavra?”, em progresso
desde 1994. Esses trabalhos têm como única característica comum o fato de
serem itinerantes, algo que por si marca a relação com o espaço onde são
expostos.
Em “Uma PA LAVRA: do Chuí (quase) ao Oiapoque” duas pás têm
escritas em seus cabos as palavras “Pa” em uma delas e “Lavra” na outra.
Esses dois objetos são fotografados juntos em diversas regiões do Brasil,
gerando uma ideia de que “PA” e “LAVRA” estão percorrendo o país de Norte a
Sul. Através dos registros fotográficos a obra apresenta a ideia de
transitoriedade e movimentação possível em um processo artístico. As
possíveis significações da união dos elementos da obra fazem seu sentido se

Figura 16 - Uma Pa Lavra: do Chuí(quase) ao
Oiapoque - Elida Tessler – 2004 – Imagem disponível
em: http://www.elidatessler.com/

tornar pleno. Pensar na ideia de palavra junto com a divisão de duas outras
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palavras, PA, que remete à ferramenta pá, que é o objeto do qual foi feita a
obra, e a ideia de lavra, que tem em si uma relação com o trabalho no campo,
formando na pá de “Pa Lavra” novos significados pertinentes ao fazer da obra
de arte.
“Você me dá sua palavra?” é uma obra de arte em produção chamada
pela artista como um “Work in progress”. Desde 1994 em diversas ocasiões e
em diversos locais do mundo Tessler pede que pessoas deem uma palavra
para ela escrever em um pregador de roupa. Toda vez que a artista apresenta
esse trabalho ele está maior e ela solicita a mais pessoas que deem mais
palavras para ela.
Além do gesto simbólico de pedir uma palavra, este trabalho aborda a
presença do texto como parte inserida na obra pelo expectador como um

Figura 17 - “Você me dá sua palavra?” – Elida Tessler – 2004
(trabalho em processo – Imagem disponível em:
http://www.elidatessler.com/

elemento relacional. A obra se relaciona com o espaço onde se apresenta e
com as pessoas que frequentam esse espaço, que alimentam a obra com mais
palavras dadas.
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Há alguns anos produzo obras de arte que fazem uso de textos além de
paralelamente escrever poesias. No ano de 2009, comecei a pensar em
poesias que ocupam espaço. Poemas que demoram o tempo da caminhada
para serem lidos e entendidos. Comecei esse processo observando o hábito
que tenho de ler andando. Caminhar e ler simultaneamente uma obra de arte,
seja obra literária, seja de artes visuais ou qualquer outra denominação
possível para uma obra de arte que liga a leitura da obra com o tempo que se
leva para percorrer o espaço ao mesmo tempo em que se lê. Ler uma obra e
caminhar com ela forma uma ponte com o espaço onde a obra se encontra e o
espaço que envolve o espectador.
No mesmo ano projetei o trabalho “Poemas do Caminho”, em que
caminhar é elemento da obra, assim como o texto. Posto no chão como um
tapete e tendo 1,40m de largura por 150 metros de comprimento, é composto

Figura 18 - Poemas do Caminho –Tiago Gomes - 2009 - Praça da
Gentilândia – Fortaleza, CE – Fotografia de Tiago Gomes.

por dois poemas – “O poema de quem vai e O poema de quem volta” – escritos
em direções opostas. Planejado inicialmente para ser colocado sobre a ponte
Nilo Peçanha, em Resende, RJ, este trabalho foi apresentado na Semana de
Arte Urbana do Benfica, na Cidade de Fortaleza-CE, na praça da Gentilândia,
em 2009, para apenas em 2012 ser apresentado no espaço para o qual fora
idealizado. Ambos os espaços são públicos de passagem. A ideia desse
trabalho é estar em uma área de passagem, ter uma forma na qual seja
possível se passar sobre o trabalho e que se possa ler o trabalho enquanto se
passa sobre ele. Tendo os textos direções opostas, indo ou voltando sobre o
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trabalho é possível ler textos diferentes. Tomei por base na colocação do
trabalho os caminhos que fiz, sempre colocando como ponto inicial do poema
de quem vai e, por consequência, o fim do poema de quem volta. Contudo,
esse posicionamento torna-se irrelevante, uma vez que começo e fim se
misturam (o fim de um poema torna-se o início do outro).
Em seguida, os poemas escritos neste trabalho:

Figura 19 - Poemas do Caminho – Tiago Gomes - 2011 – Ponte Nilo
Peçanha – Resende, RJ. Fotografia de Tiago Gomes.
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O poema de Quem Vai
O Poema contínuo de quem vai segue uma vida própria,
segue caminho adentro, encara o tempo e nunca se afoga.
O poema vai com os passos de quem passa e se desfaz
nas palavras trançadas dos falantes do caminho. Vai ao
trabalho ou vai para casa, vai para a vida a voar de forma
verdadeira. O poema fala e as nuvens passam pelo
caminho. O Poema fica e quem lê passa. Tudo passa. Se
existe uma montanha na paisagem ela tem uma nova
marca e o rio que corre nunca para. A verdade segue
viagem e mentira fica pelo caminho. O amor às vezes vai.
E você? O poema de quem vai fica pelo chão, pelo espaço,
pela memória. Fica meio de lado marcando o movimento.
Não marca as palavras, marca o movimento. Passo a
passo seus pés marcam a viagem e o caminho por onde
passa também passa este poema.
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O Poema de Quem Volta
O Poema volta e eu volto com ele. Volto para casa pelo
caminho de sempre. O poema volta e o dia não volta. Volto
para teus olhos e para meu mundo. Quem volta? Este é o
poema de quem volta este poema volta pelo caminho que
já passa da metade. Lágrimas, abraços e apertos de mão.
Festa, bolo, sorrisos no doce retorno. O poema pelo
caminho volta em sua própria sorte. Todo caminho é um
ato de sorte. No caminhar a rua, o rio, a ponte e a cidade.
Tudo faz parte do caminho. Mais importante do que ir é
poder voltar. O melhor de voltar é ser bem recebido. Quem
vai ou volta por esse poema sempre será bem-vindo. Neste
poema tudo volta. O retorno é mais rápido do que a partida.
Os olhos e as palavras ficam em sua mente. Um dia, você
também irá. Que neste dia este poema volte em sua mente.
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Poemas para Calçada
Seguindo por um processo semelhante ao do Poemas do Caminho
projetei a série de trabalhos chamada Poemas para Calçada. Nesses poemas
o princípio seguido é o mesmo de os Poemas do caminho, sendo que as obras
em si são menores e os textos têm caráter circular, ou seja, não têm ponto final
nem indicativo de início da frase.
No primeiro trabalho da série Poema para Calçada, que tem 2 metros de
largura por 10 metros de comprimento, pode-se ler da esquerda para a direita:
“se consome a calçada não consome o passo”, e embaixo, ao contrário, se lê
“que te consome não passa pelos passos”. Contudo, a união das duas partes
pode ser lida tendo como início qualquer palavra da sentença.
O mesmo ocorre com o segundo trabalho da série, sendo que neste
caso o texto se apresenta na forma de uma elipse sobre uma superfície de 4
metros de comprimento por 1,4 metros de largura. O texto proposto é o mesmo
apresentado no vídeo produzido para o evento Rapidinha, ocorrido no início de
2011, no Ateliê 397, em São Paulo. Para formar uma ideia semelhante à
proposta da instalação, o vídeo produzido se repete infinitamente na forma de
looping, exceto o contexto de início e fim.
O texto circular tem como propósito a ideia de infinito. As palavras
postas em círculo fazem um caminho infinito a ser percorrido e torna a leitura
um processo relacional demarcado pelo tempo e pela forma com a qual aquele
que lê a obra é capaz de continuar esse processo simbólico sem fim. Neste
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trabalho lê-se também sem um início determinado as seguintes palavras: “a
realidade e para aquilo que passa do limite move o sentido muda”. Ambos os
trabalhos da série Poema para Calçada foram feitos para uso em locais de
passagem, ou seja, não foram planejados para esta ou aquela calçada, mas
sim para qualquer calçada onde seja possível colocar as obras propostas.
Nesses trabalhos onde o texto faz circular rumo ao infinito ou relacionase com o processo de ir e voltar, a forma de leitura e o movimento de leitura se
fazem conforme a capacidade de ler e seguir um caminho ao ler. Ler
caminhando no espaço e perceber a obra como elemento de espaço, com um
espaço próprio formado pela matéria e pelo ato de leitura.
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Figura 20 - Poema para calçada 2 - projeto do trabalho -
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Figura 21- Poema de calçada 1 - projeto de trabalho

.
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“Sou a favor de uma arte - Homenagem a Oldenburg”

Formalizando uma relação direta entre uma obra e um local, projetei e
executei o trabalho “Sou a favor de uma Arte – Homenagem a Oldenburg”. Este
trabalho foi feito a partir da apropriação do texto “Sou a favor de uma arte”,
escrito por Claes Oldenburg, e a formatação do texto e de seu título na forma
de um lambe-lambe com 1,6 metros de altura e 12 metros de comprimento,
pensado e apresentado no espaço específico do muro lateral do corredor de
entrada do Ateliê 397. Este trabalho tem como proposta fazer com que só seja
possível ler o texto e visualizar a totalidade da obra caminhando ao lado dela.
O texto, que é dividido em seis colunas e coberto pelo título do próprio
trabalho, torna-se uma leitura confusa que leva o leitor a se perder facilmente.
Porém é fácil achar fragmentos do texto de acordo com o interesse de quem
está lendo a obra. Segue uma imagem deste trabalho e o texto de Oldenburg:
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Figura 22 - Sou a favor de uma arte (Homenagem a Oldenburg) –Tiago Gomes - 2012 - Fotografia de Tiago Gomes
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"Sou a favor de uma arte que seja mítico-erótico-política, que vá além de sentar o seu traseiro num museu. Sou a favor de uma arte que evolua sem saber que é arte, uma arte que tenha a chance de começar do zero.Sou a favor de uma arte que se misture com a sujeira cotidiana e ainda saia por
cima. Sou a favor de uma arte que imite o humano, que seja cômica, se for necessário, ou violenta, ou o que for necessário. Sou a favor de uma arte que tome suas formas das linhas da própria vida, que gire e se estenda e acumule e cuspa e goteje, e seja densa e tosca e franca e doce e estúpida
como a própria vida. Sou a favor de um artista que desapareça e ressurja de boné branco pintando anúncios ou corredores. Sou a favor da arte que sai da chaminé como pelos negros e esvoaça ao vento. Sou a favor da arte que cai da carteira do velho quando ele é atingido por um pára-lama.
Sou a favor da arte que cai da boca do cãozinho, despencando cinco andares do telhado. Sou a favor da arte que o garoto lambe, depois de rasgar a embalagem. Sou a favor de uma arte que sacuda como o joelho de todo mundo quando o ônibus cai num buraco. Sou a favor da arte tragável
como os cigarros e fedorenta como sapatos. Sou a favor da arte que drapeja, como as bandeiras, ou assoa narizes, como os lenços. Sou a favor da arte que se veste e tira, como as calças, que se enche de furos, como as meias, que é comida, como um pedaço de torta, ou descartada, com total
desdém, como merda. Sou a favor da arte coberta de ataduras, sou a favor da arte que manca e rola e corre e pula. Sou a favor da arte enlatada ou trazida pela maré. Sou a favor da arte que se enrosca e grunhe como os lutadores. Sou a favor da arte que solta pêlo. Sou a favor da arte que você
senta em cima. Sou a favor da arte que você usa para cutucar o nariz, da arte em que você tropeça. Sou a favor da arte vinda de um bolso, dos profundos canais do ouvido, do fio da navalha, dos cantos da boca, da arte enfiada nos olhos ou usada nos pulsos. Sou a favor da arte sob as saias, e a
arte de esmagar baratas. Sou a favor da arte da conversa entre a calçada e a bengala de metal do cego. Sou a favor da arte que cresce num vaso, que desce do céu à noite, como um raio, e se esconde nas nuvens e retumba. Sou a favor da arte que se liga e desliga com um botão. Sou a favor da
arte que se desdobra como um mapa; que se pode abraçar como um namorado ou beijar como um cachorrinho. Que expande e estridula, como um acordeão, que você pode sujar de comida, como uma toalha de mesa velha. Sou a favor da arte que se usa para martelar, alinhavar, costurar, colar,
arquivar. Sou a favor da arte que diz as horas, ou onde fica essa ou aquela rua. Sou a favor da arte que ajuda velhinhas a atravessar a rua. Sou a favor da arte da máquina de lavar. Sou a favor da arte de um cheque do governo. Sou a favor da arte das capas de chuva de guerras passadas. Sou a
favor da arte que sai como vapor dos bueiros no inverno. Sou a favor da arte que estilhaça quando se pisa numa poça congelada. Sou a favor da arte dos vermes dentro da maça. Sou a favor da arte do suor que surge entre pernas cruzadas. Sou a favor da arte dos cabelinhos da nuca e dos chás
tradicionais, da arte entre os dentes de garfos dos bares, da arte do cheiro de água fervendo. Sou a favor da arte de velejar aos domingos e da arte das bombas de gasolina vermelhas e brancas. Sou a favor da arte de colunas azuis brilhantes e anúncios luminosos de biscoito. Sou a favor da arte
de rebocos e esmaltes baratos. Sou a favor da arte do mármore gasto e da ardósia britada. Sou a favor da arte das pedrinhas espalhadas e da areia deslizante. Sou a favor da arte dos resíduos de hulha e do carvão negro. Sou a favor da arte das aves mortas. Sou a favor da arte das marcas no
asfalto e das manchas na parede. Sou a favor da arte dos vidros quebrados e dos metais batidos e curvados, da arte dos objetos derrubados propositalmente. Sou a favor da arte de pancadas e joelhos arranhados e traquinagens. Sou a favor da arte dos cheiros das crianças. Sou a favor da arte
dos murmúrios das mães .Sou a favor da arte do burburinho de bares, de palitar os dentes, tomar cerveja, salpicar ovos, de insultar. Sou a favor da arte de cair dos bancos de botecos. Sou a favor da arte de roupas íntimas e táxis. Sou a favor da arte das casquinhas de sorvete derrubadas no
asfalto. Sou a favor da arte majestosa dos dejetos caninos, elevando-se como catedrais. Sou a favor da arte que pisca, iluminando a noite. Sou a favor da arte caindo, borrifando, pulando, sacudindo, acendendo e apagando. Sou a favor da arte de pneus de caminhão imensos e olhos roxos. Sou a
favor da arte Kool, arte 7-Up, arte Pepsi, arte Sunshine, Arte 39 centavos, arte 15 centavos, arte Vatronol, arte descongestionante, Arte Plástico, Arte Mentol, Arte L&M, Arte Laxante, Arte Grampo, Arte Heaven Hill, Arte Farmácia, , Arte Sana-Med, Arte Rx, Arte 9,99, Arte Agora, Arte Nova,
Arte Como, Arte Queima de estoque, Arte Última Chance, apenas arte, arte diamante, arte do amanhã, arte Franks, arte Ducks, arte hamburgão. Sou a favor da arte do pão molhado de chuva. Sou a favor da arte da dança dos ratos nos forros. Sou a favor da arte de moscas andando em peras
brilhantes sob a luz elétrica. Sou a favor da arte de cebolas tenras e talos verdes firmes. Sou a favor da arte do estalido das nozes com o vai-e-vem das baratas. Sou a favor da arte triste e marrom das maçãs apodrecendo. Sou a favor da arte dos miados e alaridos dos gatos e da arte de seus
olhos luzentes e melancólicos. Sou a favor da arte branca das geladeiras e do abrir e fechar vigoroso de suas portas. Sou a favor da arte do mofo e da ferrugem. Sou a favor da arte dos corações, lúgubres ou apaixonados, cheios de nougat. Sou a favor da arte de ganchos para carne usados e
barris rangentes de carne vermelha, branca, azul e amarela. Sou a favor da arte de objetos perdidos ou jogados fora na volta da escola. Sou a favor da arte de árvores lendárias e vacas voadoras e sons de retângulos e quadrados. Sou a favor da arte de lápis e grafites de ponta macia de
aquarelas e bastões de tinta a óleo, da arte dos limpadores de pára-brisas, da arte de um dedo na janela fria, no pó de aço ou nas bolhas das laterais da banheira. Sou a favor da arte dos ursinhos de pelúcia e pistolas e coelhos decapitados, guarda-chuvas explodidos, camas violadas, cadeiras
com as pernas quebradas, árvores em chamas, tocos de bombinhas, ossos de galinha, ossos de pombo e caixas com gente dormindo dentro. Sou a favor da arte de flores fúnebres levemente murchas, coelhos ensanguentados pendurados e galinhas amarelas enrugadas, baixos e pandeiros, e
vitrolas de vinil. Sou a favor da arte das caixas abandonadas, enfaixadas como faraós. Sou a favor da arte de caixas-d'água e nuvens velozes e sombras tremulantes. Sou a favor da arte inspecionada pelo Governo dos Estados Unidos, arte tipo A, arte preço regular, arte ponto de colheita, arte
extra luxo, arte pronta para consumir, arte o melhor por menos, arte pronta para cozinhar, arte higienizada, arte gaste menos, arte coma melhor, arte presunto, arte porco, arte frango, arte tomate, arte banana, arte maçã, arte peru, arte bolo, arte biscoito. Acrescente: Sou a favor da arte que
seja penteada, que pensa de cada orelha, seja posta nos lábios e sob os olhos, depilada das pernas, escovada dos dentes, que seja presa nas coxas, enfiada nos pés. Quadrado que se torna amorfo”. (OLDENBURG, 1961).
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A leitura de um texto tão grande em uma obra foi a parte importante
dessa experimentação. A repetição de termos e a possibilidade de se perder
em um trecho e se encontrar em outro me fizeram aprofundar nesse exercício,
mas com textos também que falassem sobre um tema e que explorasse
diversas possibilidades a partir dele. Formulei então uma série de dois
trabalhos chamados “Quando o Poema ocupa o espaço?” e “O poema ocupa o
espaço do poema”.
No trabalho “Quando o poema ocupa o espaço?”, que tem 2 metros de
altura por 2 metros de comprimento, a pergunta que lhe dá título posiciona um
texto que tenta responder a tal pergunta. Esse texto pode ser lido como um

Figura 23 - Quando um poema ocupa o espaço? – Tiago Gomes – 2012
– Fotografia de Tiago Gomes

poema contínuo ou aos pedaços. O processo de leitura se torna livre pelo
tamanho do texto e o formato da obra. Só é possível ler o texto todo
percorrendo todo o seu espaço e transcorrendo todo o tempo necessário para
a sua leitura. Contudo, o sentido da obra se dá em sua pergunta e em suas
possíveis respostas, escritas ou não no texto. Segue abaixo o texto:
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Figura 24 - Quando o poema ocupa o espaço? - projeto do trabalho
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No trabalho “O Espaço do Poema”, com 2 metros de altura por 1 metro
de comprimento, o texto se repete diversas vezes em diversas direções e
sentidos, explorando várias formas de leitura do texto e da imagem. A ideia de
ocupar o espaço é apresentada inúmeras vezes na leitura da obra e o conceito
de ocupar espaço se repete tanto no texto inserido na obra como no formato e
no tamanho da obra. O referido texto desta obra segue abaixo:

Figura 25 - O espaço do poema – 2012- projeto de trabalho

48

Figura 26- o espaço do Poema – Tiago Gomes - 2012 – Fotografia de Tiago Gomes

O desenvolvimento desses trabalhos é referenciado através de relações
formais de leitura em língua portuguesa e tem como opção de posicionamento
locais onde seja possível passar e ler as obras, tanto em paredes como em
piso. Ainda assim essa leitura de língua escrita nas obras de arte tem uma
49

definição clara quando não se encontra o início do texto, mas se encontra o
sentido da leitura. A relação de sentido pode ser vista nos trabalhos “Aquilo que
Continua” e “Vazio”, onde o tema, a palavra e o sentido da obra se fazem na
leitura.
No caso de “Vazio”, o texto faz uso de repetição e ironia para dizer sobre
as diferentes significações e conceitos de vazio. Relaciona-se diretamente ao
espaço a que foi proposto, como parte do evento de arte Ritos Baldios, que
ocorreu no subsolo do Paço das Artes, em São Paulo. O vazio se relaciona
com o vazio apresentado em espaços amplos. A obra, mesmo tendo grandes
dimensões (8m x 2m), parece pequena no local onde foi exposta. Seu caráter
repetitivo refaz a ideia de que a repetição é, de certa forma, uma representação
de vazio.
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Figura 27 - Vazio – Tiago Gomes -2012 – Fotografia de Tiago Gomes
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Figura 28 - Vazio - projeto de trabalho - 2012
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No caso de “Aquilo que Continua”, a continuidade se dá também pela
ideia de multiplicidade, uma vez que a obra foi pensada para ser uma
intervenção em espaços públicos e colada repetidamente em vários lugares.
Este trabalho defende a ideia de que repetição e continuidade são contextos
próximos e complementares, tornando aquilo que continua algo que também se
repete. Toda leitura é uma repetição que se modifica pelos significados, e não
pelo o ato. O ato de ler é sempre o mesmo e se repete, apesar das infinitas
possibilidades de diferentes modos e meios de apropriação e construção de
leitura.

Figura 29 - Poema para montar com tijolo – Tiago Gomes
Registro da Experimentação – Fotografia de Tiago Gomes.

Experimentando a ideia de desconstruir esse sentido de leitura,
desenvolvi a série de experimentos denominados “Poemas para Montar com
Tijolo”, onde escrevo palavras sobre tijolos e os monto invertendo o seu
posicionamento e fazendo com que a leitura possa ser feita de diversas formas
e modos diferentes.

Figura 30 - Aquilo que continua –Tiago Gomes - 2012 – Fotografia de Fátima Porto.
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Figura 31 - Aquilo que continua - projeto do trabalho
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Todos os trabalhos citados neste capítulo lidam com questões sobre o
espaço ocupado. Esta ocupação de espaço envolve a área/tamanho da obra, o
local onde a obra foi inserida e o modo de inserção dessa obra no espaço.
Trabalhos apresentados na forma de impressões adesivadas na parede
(lambe-lambes) remetam a um caráter duplo ao lidar com o conceito de espaço
como elemento poético e como inserção/intervenção sobre o espaço. No caso
da última obra – “Aquilo que Continua” – isso fica mais claro, pois foi um
trabalho apresentado apenas em locais públicos e colado sem autorizações ou
permissões de espécie alguma.
A relação de espaço e texto faz parte do desenvolvimento da obra. As
experimentações desenvolvidas formam a relação com o texto e o espaço.
Quando o poema ocupa o espaço, este passa a ser um espaço de poesia.
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Quando o texto se esvai,
se desfaz e some.
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Todo texto dura o tempo de sua leitura e o infinito de seus significados. A
efemeridade de seus materiais se desfaz perto da eternidade de sua potência e
significado. A formação de uma obra de arte cujos materiais não demonstram ou
realmente tenham durabilidade é uma prática muito presente nos processos
contemporâneos de arte. Diante de processos em que o significado do material
relaciona-se com o significado da obra, e a importância do material junto ao texto
torna a obra objeto da percepção do tempo e da noção de finitude e
efemeridade, tanto o texto como a obra se esvaem como matéria e permanecem
como conceito.
O processamento dessa matéria e desse texto que se desfaz e some é o
assunto deste capítulo. Como referência da produção artística desenvolvida
nesta parte da pesquisa foram escolhidas obras que lidam de formas diferentes
com os processos de efemeridade e as possíveis relações de uso de texto

Figura 32 - Transportável - Atrhur Barrio –
Imagem disponível em:
http://www.bolsadearte.com/public/2011/realiz
ados/setembro2011design/041.htm

nesses materiais diversos. A relação com as obras de referência foi determinada
durante o processo de criação dos trabalhos da pesquisa e inclui universos
artísticos díspares. Obras de Arthur Barrio, Nuno Ramos, Leonilson e Yoko Ono
foram usadas em diferentes momentos como referência para o desenvolvimento
das obras durante a pesquisa.
. No caso de Artur Barrio, a relação entre fragilidade de material, sua
significância e seus conceitos ficam claros em obras como transportável e livro
de carne. Arthur Barrio ira demonstrar por várias vezes em sua obra a
importância da relação dos materiais no processo artístico como um todo
produzindo obras de arte cujos materiais formam o elemento mais contundente
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para a conceituação da obra. A matéria acaba se reunindo ao texto e seus
significados em si formam as possibilidades da obra.
As relações formadas pela fragilidade e pela necessidade e interação e
aproximação com a obra encontradas em trabalhos como o “Yes Poem”, de
Yoko Ono, são tomados como referência. Em “Yes Poem” o espectador é levado
a interagir com a obra para poder perceber o texto.
Os elementos encontrados nessa obra são uma escada, uma lupa
pendurada no teto e a palavra Yes escrita no teto de tal modo e tamanho que o
espectador só consegue ler a palavra subindo na escada e pegando a lupa. Faz
com que a interação com a obra chegue próximo a um processo performático
onde a apreciação e a relação seja formada apenas a partir do momento da

Figura 33 - Yes Poem - Yoko Ono – 1966 – Imagem disponível em:
http://plusyes.wordpress.com/2010/12/29/inspiration/

leitura. Mover-se para conseguir ler a obra como ato contínuo é questão de
existência da obra, é o elemento explorado e a ser pensado nesta pesquisa,
quando durante a produção dos trabalhos artísticos o modo de ler e o
movimento gerado pela leitura fazem parte da obra.
O contexto poético da obra de Leonilson e as significações em torno do
uso das palavras em trabalhos como “ Se você sonha com nuvens I” e “Leo
can’t change the world” serviram como inspiração para alguns trabalhos. No
caso de Leonilson, a relação do texto com a obra tem um caráter de elemento
para leitura e compreensão da matéria. A forma da escrita, o bordado do texto e
o caráter extremamente delicado e sensível das obras geraram nesta pesquisa
uma influência direta sobre como escrever um texto poético como elemento de

Figura 34 - Se Você Sonha com Nuvens –
Leonilson – 1989 – Imagem disponível em :
http://www.projetoleonilson.com.br/obra.php

uma obra de artes visuais. Em “Se você sonha com nuvens”, o conjunto do texto
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remete a diferentes ritmos e formas de leituras. Por onde começar a ler e como
compreender a relação entre as palavras também são elementos tomados como
referência nesta obra.
As obras “Solidão Palavra”, Vidro Texto1 e Vidro Texto 2, de Nuno
Ramos, tanto pela relação de texto como pelo uso dos materiais são referências
neste momento da pesquisa. Nessas obras essa relação se firma pelo material
e se torna frágil também pelo material, além de manter relação com os textos e a
fragilidade dos materiais utilizados em contraponto com a forma de
apresentação e a ideia em torno da relação com os materiais. Em Solidão
Palavra, o uso de areia prensada e de um molde gigantesco para formar o texto
formam uma ideia de robustez que quase nega a fragilidade do material deixado.
Em “Vidro Texto 1” e “Vidro Texto 2” o uso de vaselina como elemento de
escrita e

a fragilidade dos vidros usados na obra geram uma sensação de

fragilidade extrema nas obras e o sentido de efemeridade ao lidar com a

Figura 35 - Léo Não Consegue mudar o mundo –
Leonilson – 1989 – Imagem disponível em :
http://itaucultural.org.br/leonilson/index.cfm/f/pala
vra/o%20inconformado

sensação de que aquela obra poderia se desfazer a qualquer momento ou a
qualquer toque ou mudança no ambiente.
Todas as características vistas nos trabalhos dos artistas citados acima
também podem ser encontradas nos trabalhos que desenvolvi e mostrei na
exposição chamada “Da Poeira ao Poema”, executada em fevereiro de 2013, a
partir das experimentações geradas nesta pesquisa. Mostrarei, em seguida, os
trabalhos dessa exposição, assim como descrições e análises feitas durante o
processo de desenvolvimento deste texto.

Figura 36 - Solidão Palavra - Nuno Ramos -2012 – Imagem
disponível em : http://www.nunoramos.com.br/
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A ilha (todos somos)

Figura 37 - A ilha (todos somos) –Tiago Gomes – 2013 – Fotografia de Tiago Gomes

Esta instalação é composta dos seguintes materiais: pó de mármore,
cacos de mármore e granito, pó de café, sal grosso e limalha de ferro
misturados. O texto escrito e repetido é composto pelas palavras o mar meu
mar a ilha minha ilha, sem pontuações ou indicações de início ou fim dos textos.
Cheiro, forma e cor desta obra mudaram durante todo o período de exposição. A
limalha de ferro misturada com o sal de cinza escuro se tornaram vermelho-

60

ferrugem e o pó de café, que no início conferia um cheiro forte ao ambiente,
escureceu e perdeu o cheiro. O pó de pedra, muito fino, assentou-se sobre a
pedra mudando de formato. Todas as mudanças e materiais da ilha composta
por duas torres, uma de mármore e granito claro e outra de mármore e granito
escuro, são metáforas visuais e materiais que percebi sobre a ideia de que todo
ser humano é uma ilha, frase que escuto há anos por todo tipo de pessoas com
quem convivo.
De acordo com Brooks (1966), possivelmente o primeiro a comparar
homens e ilhas e autor desta sentença é o poeta inglês do final do século XVI,
John Donne, dizendo o oposto do que a obra fala. De acordo com John Donne,
“nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é uma
parte do continente, uma parte de um todo”. José Saramago, escritor e poeta
português, falecido em 2010, escreve em um de seus poemas: “Todo homem é
uma ilha, eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava
importância, tu que achas, Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não
nos vemos se não saímos de nós.” (Saramago, 1998 p.32). Se todos somos
uma ilha, como é o mar dessa ilha? Como construímos essa ilha? Quantas
torres tem essa ilha? Existe equilíbrio? Existe ordem? Ser ilha e endender-se
como ilha, como parte de um arquipélogo, como constructo que forma uma
continente.
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Sobre Grãos

Figura 38 - Sobre Grãos – Tiago Gomes - 2013 – Fotografia de Vivi de Lauro

“Quanta poesia se tem em um grão de areia, em um fio de
cabelo, em um cristal de sal, em um minuto, em um
segundo, em um átomo, em um piscar de olhos, em um
sopro, em uma gota, em uma repetição.”
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Feito com tábuas de obra de alvenaria, giz branco e café, este trabalho
se propõe a formar uma leitura como texto. É para ser lido como material de
pouco valor. É para ser lido como ação, seja a ação de jogar café sobre a tábua,
seja a ação de montar e/ou pegar algo com outra função e torná-lo obra de arte.
Trabalho impossível de transportar sem se desfazer. Todo gesto que é parte da
confecção da obra e está no momento e no espaço em que ela foi feita e se
desfez. Pode ser refeita, mas não será a mesma, será uma reconstrução, um
refazer. Esse trabalho trata de coisas mínimas, do tempo e das dimensões
possíveis da efemeridade.
Modifica-se pelo cheiro, no princípio forte, do café que foi jogado sobre o
trabalho e que fica pelo chão como resquício de um ato violento, como a sujeira
de todos os dias que nunca foi limpa. Ser grão e falar sobre grãos é um dos
contextos dessa sujeira, objeto mínimo que ocupa o espaço até ser movido pelo
vento ou pela vassoura.
Toda partícula mínima posta no chão tem esse carater efêmero, não pela
falta de durabilidade, mas pela posição e o caminho que toma. Todos os
materiais usados nessa obra passam por processos semelhantes. O pó de café
vira borra após fazer o café e vira lixo depois de todo o processo. O giz, depois
de ser usado na escrita, é “apagado”(retirado da função de escrita e raspado do
suporte, seja por apagador, pano ou vassoura) e varrido. A tábua de madeira de
construção, que depois de usada vira entulho ou fogueira.
Essa degradação ou simbologia da degradação aponta nessa obra para
a condição do material descartável, pela facilidade de ser destruído e também
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pela facilidade de ser reconstruído. As letras do texto são feitas de estêncil
escolar que pode ser comprado em qualquer papelaria, o que mostra a facilidade
de produção e reprodução, e que põe o trabalho como algo não raro, apesar de
ao ser chamado de obra de arte tornar-se algo único.
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Coisas para se ter
A série coisas para se ter é fruto de um acaso que virou uma pesquisa e
uma série de projetos dos quais executei até agora os dois primeiros. O acaso
foi uma lista de compras que estava fazendo e escrevi no alto da folha “ coisas
para se ter” e no lugar de produtos de mercado comecei a pensar nas coisas
que eram necessárias para se sobreviver e viver. É um processo conceitual. A
lista do que se ter acaba sendo tão ou mais importante que a materialização das
obras. Duas obras acabaram existindo em matéria, mas a lista é grande e com
os anos pretendo fazer todos os trabalhos da lista.
As coisas para se ter são: Fé, tempo, disciplina, amor, paciência, dor,
quietute e fim. A princípio todas as coisas para se ter serão postas e feitas
sobre um suporte de coisas de consumo, um suporte de transporte. Nos dois
primeiros, fé e tempo, o suporte principal foram pallets de madeiras usados
principalmente para transporte e armazenagem de cargas. Sobre o pallet foi
colocada uma placa de mdf

e sobre a placa os materiais e os textos que

formaram a obra. O tipo dos materiais e suas características de montagem e
desmontagem fazem referência à obra de Barrio “Transportável”, que tem como
característica a rusticidade com o uso de materiais que comumente são usados
em transporte de cargas. No caso de Barrio, a Lona de caminhão, e no caso de
Fé e Tempo, o uso do pallet.
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Fé
A primeira coisa escolhida para se ter foi Fé. Pensei em uma fé mais
grave, não tão aguda. A fé religiosa ou a fé em algum ideal ou pessoa. Fé num
sentido geral, amplo, não uma fé com direção e, portanto, aguda. A solução de
como fazer uma fé mais grave a ainda sim potente foi mudando a direção do
acento. Então fé passou a ser fè. Somos com o sal que se mistura e some sobre
a terra, muda a terra mas se muda também. O poder do sal em agir, reagir e
misturar a potência da terra em prover e sustentar. As relações e reações
acabam sendo um ato de existir e a crença nisso acaba sendo fè.

Tempo
O tempo tudo muda, tudo consome. Em “Tenha Tempo” isso acontece
claramente pela reação de oxidação entre a limalha de ferro e o sal. Quando o
trabalho foi montado a limalha era cinza metálica e o sal branco. Com o tempo a
reação química forma na obra um processo de mudança visual e o trabalho
passa a ser uma constante mudança. Afinal, o que é ter tempo? Como o tempo
faz tudo mudar? O que muda com o tempo? Ter tempo é mudar com o tempo ou
negá-lo? Estes são os principais questionamentos que este trabalho faz, contudo
os contextos e conceitos vão muito além dos meus questionamentos e
aprofundamentos.
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Figura 39 - Tenha fé – Tiago Gomes - 2013 – Fotografia de Tiago Gomes
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Figura 40 - Tenha tempo – Tiago Gomes - 2013- fotografia de Denise Gomes
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Refém

Figura 41 - Refém – Tiago Gomes - 2013 – Fotografia de Tiago Gomes

Feito apenas com pó de mármore retirado do corte da máquina, um pó tão
fino que quando umedecido ganha um liga próxima à da argila, voltando a ser pó
ao secar. Essa argila foi posta em um molde retangular e as palavras foram
impressas por tipos móveis de madeira. Tem esse nome por dois motivos: o
primeiro é a relação de vontade sobre a matéria, o fato de pegar o pó, misturar
com água, colocar em um molde e em seguida pressionar os tipos sobre a
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matéria com o texto torna essa matéria refém da vontade e dos objetivos da
obra. O segundo motivo é a relação do molde com a matéria, com a mesma
medida. A palavra pode tornar o leitor refém dela. O tamanho da letra e o molde
tipográfico utilizados foram escolhidos especificamente para serem grandes o
bastante para que seja percebido que são letras, e pequenos o suficiente para
fazer com que seja necessário o leitor se abaixar para ler o texto.
A pressão sobre o pó de pedra formado na obra é outra questão que se
torna um elemento de significância nesta obra, um vazio na matéria. Esse vazio
que forma a palavra é o mesmo vazio que torna o trabalho frágil. A fragilidade
está tanto no texto como na sutileza das linhas postas pela matriz ali impressa.
O peso da palavra vira o peso da obra, que na verdade tem o peso do pó. Um
trabalho impossível de ser refeito identicamente e impossível de ser consertado,
durante a exposição ficou refém do acaso. Um vento mais forte o derrubaria
depois do 5º dia de exposição, assim como qualquer toque acidental das
pessoas que lá passavam.
A relação entre fragilidade e vazio é algo que reincide nesta pesquisa,
tanto no título da obra quanto nas suas partes conceituais, seja através dos
materiais, seja através dos significados atrelados aos textos escritos na obra.
O pó prensado e as palavras fazem referência ao trabalho de Nuno
Ramos “Solidão Palavra”, bem como ao processo tipográfico e à relação de
significado do texto. Contudo, o tamanho da obra cria outra relação muito
próximo ao “Yes Poem”, de Yoko Ono, onde o espectador precisa entrar na obra
e se aproximar para a leitura. Essa relação com diferentes referências artísticas
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faz parte do processo de criação, e mesmo que o gigantismo do trabalho de
Ramos pareça ser parte da potência da obra, a aproximação com o texto faz a
relação com o espaço. No caso da obra de Ramos, o tamanho monumental faz a
relação entre a sensação de peso e leveza da obra. No caso da obra de Ono, a
simplicidade dos materiais (uma escada, uma lente amarrada no teto e um
pedaço de papel) e a necessidade de aproximação. No caso de “Refém”, o texto
e o material têm uma relação de leveza, mas ao mesmo tempo torna a
aproximação algo necessário para a leitura da obra.
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O vil valor

Figura 42 - O Vil Valor-Tiago Gomes- 2013 – Fotografia de Tiago Gomes
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Este trabalho foi criado em torno do contexto histórico do local em que foi
colocado. A exposição em que ele foi inserido (Da Poeira do Poema) aconteceu
em um espaço cultural que antes de exercer a função de centro cultural foi o
principal mercado municipal, edificado sobre os pilares do antigo mercado de
café e de escravos da região de Resende-RJ, um dos primeiros polos
produtores de café do Brasil.

Usando o café como elemento simbólico e

histórico e o sal como uma metáfora da presença humana,

este trabalho

apresenta os seguintes textos:
Com café sobre o solo:

Mas agora o tempo tem regras tem valores tem
escravos meus muitos tristes trastes tristes
Com sal sobre o café:

O vil valor do vale o triste tempo meu senhor meu
escravo
A formação de uma obra a partir do contexo histórico do lugar onde seria
inserida foi uma escolha que na obra marcou o espaço com um cheiro muito
forte. O cheiro do café preencheu o espaço da exposição. A obra ocupou o canto
esquerdo perto da porta de entrada, formando parte do caminho para entrada
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ou saída da exposição. Como parte da metáfora da obra, o texto que se propõe
a ser senhor e escravo do tempo foi escrito em sal grosso, que passa por um
processo de dissolução quando em contato com outros materiais como o chão, o
pó, o café e o ar. Com esse processo de dissolução o texto foi se esvaindo
durante a exposição, tornando-se cada vez mais difícil de se ler, e quase sumiu
nos últimos dias do evento. O tempo tudo devora, as formas, os cheiros e a
memória.Todo o registro e tudo que se tenta fazer lembrar não passa de um
processo paleativo para negar o poder do tempo. Essa obra é uma tentativa vã
de fazer o tempo diminuir, tentando memorizar um processo, falando em poesia
sobre escravidão e ao mesmo tempo se entregando ao próprio fim em sua
materialidade e relação com o tempo.
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Poema de Pó de Pedra 1

Figura 43 - Poema de pó de Pedra 1 – Tiago Gomes - 2013 –Fotografia de Tiago Gomes
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...e todo espaço se expande e todo antigo já foi novo e
toda reta é círculo...
Um poema circular denota a ideia de infinito. O texto não tem início nem
fim. Forma-se como elemento de espaço e força geradora de um processo
contínuo. Este texto é um andar em círculos. A obra se faz através da ideia de
infinito e de expansão. Tornar o espaço infinito e mostrar essa sensação faz
parte das questões desta obra. O material utilizado na sua execução foi pó de
pedra, que é jogado fora como lixo de marmoraria. Extremamente fino e de tom
acinzentado, esse material depois de seco fica com a mesma cor do cimento. Na
primeira montagem desta obra, após perceber que o piso do espaço tinha a
mesma cor do pó, e que isso tornaria a leitura difícil, apesar de não fazer parte
do contexto deste trabalho, foi colocado sobre o piso e sobre a obra uma
camada de adesivo preto. O preto do adesivo se tornou parte do processo
simbólico relacionado ao vazio e ao infinito.
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Poema de Pó de Pedra 2

Figura 44 - Poema de pó de pedra 2 – Tiago Gomes – 2013 – Fotografia de Tiago Gomes

...e todo o tempo leva o tempo que se levar em si como
parte do infinito ...
Este trabalho reitera as questões propostas no trabalho anterior, sendo
que trata de infinito como medida de tempo. Os dois trabalhos juntos introduzem
relações entre matéria, tempo e espaço. Matéria pelo processo simbólico do pó /
poeira de onde se pode pensar o mundo e suas significações. No contexto
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dessas obras o pó se define como elemento do infinito tanto espacial como
temporal. A temporalidade e a espacialidade da leitura circular é proposta dentro
de uma significação sem início ou fim. Lê-se o texto começando de qualquer
parte – “...o tempo leva o tempo que se levar em si como parte do infinito e
todo...” ou “...leva o tempo que se levar em si como parte do infinito e todo o
tempo...” ou “... o tempo que se levar em si como parte do infinito e todo o tempo
leva...” ou mesmo a partir do meio de uma palavra como “...finito e todo o tempo
leva o tempo que se levar em si como parte do infinito...”.
As possibilidades de leitura se multiplicam pelas palavras e pelas letras,
assim como pelo sentido caso se resolva ler de trás para a frente. A leitura
dessas obras é um exercício do infinito em torno da reflexão sobre o texto
(também sobre o infinito) e sobre a relação simbólica do material, que por sua
vez também lida com a ideia de finitude ou infinitude.
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O vazio de todo dia

Figura 45 - O Vazio de todo dia – Tiago Gomes - 2013 – Fotografia de Tiago Gomes

Trabalho pensado e desenvolvido a partir de um poema de minha autoria.
Este trabalho/poema a partir do pensamento sobre a relação entre espaço,
mudança e vida foi feito na forma de estêncil por tratar justamente da abertura
do espaço no papel. Lida com a ideia do lugar comum, do espaço próprio e do
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vazio. Os materiais utilizados nesta obra foram pó de café, madeira e cacos de
mármore e granito. O estêncil foi posto quatro vezes sobre o suporte, sendo que
o texto completo foi colocado duas vezes e como modo de [re]apropriação do
conceito de vazio, nas outras duas vezes o texto foi posto de forma incompleta.
O texto completo é:

O lugar comum
consome o espaço
próprio.
O Vazio de todo dia
preenche a vida de
quem o nega.
No texto incompleto na parte superior direita lê-se apenas “o vazio”
novamente como referência ao contexto de vazio e ao processo de significado
da palavra vazio. O vazio dito não é vazio, assim como suas descrições e
sensações. Os processos simbólicos da coisa não são a coisa, contudo sua
significação em uma obra gera seu contexto conceitual. No caso deste trabalho,
gera também a relação entre espaço, texto e significado. No texto incompleto, na
parte inferior esquerda, leem-se as palavras: O lugar comum consome o espaço
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o vazio preenche quem o nega. Esta sequência de palavras cria um juízo de
valor sobre o vazio e refaz sua conceituação.
O uso das palavras gera uma plurissignificação na obra e a relação com
os materiais também. O cheiro do café, a posição da madeira, as pedras de
suporte, todos são elementos que em si, na forma de matéria, negam o vazio,
apesar de demonstrarem o seu consumo. Esse consumo é também o resultado
da fragilidade e da efemeridade da matéria: tudo se consome, tudo se
transforma, mas deixar de ser é tornar-se vazio ou passar a ser outra coisa?
Passar a ser outra coisa não é fazer com o que se era antes algo vazio? Em
meio a essas questões podemos pensar na ideia de lugar comum como ponto
de partida de um reflexão gerada pela obra e proposta como elemento de
participação, assim como sua materialidade e projeção enquanto texto.
A sensação de impotência em torno dos processos de mudança e a
presença do vazio como elemento se tornam partes do lugar onde tudo está. A
relação entre o lugar comum, o vazio e a nossa impotência diante deles são algo
que pode ser sentido também em trabalhos de Leonilson, como “Se você sonha
com nuvens” e “Leo não consegue mudar o mundo”, onde a frustração e a
impotência diante da realidade se torna uma relação direta com o processo de
finitude e de luta contra o vazio.
A relação entre o texto e a obra, quando o texto é o elemento mais
significativo, pode muitas vezes fazer a obra parecida com um livro, mas mesmo
assim não o é. E mesmo que a obra tivesse o formato de livro, com texto, e
fosse uma obra de arte, ela não seria apenas um livro. Seria uma obra de arte
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no formato de livro, muitas vezes chamado pelo termo livro de artista. Muitas
vezes livro de artista é menos livro, e mais obra. Outras vezes é texto e formato;
às vezes é só formato, mas num sentido geral é apenas uma classificação para
algo que se encontra num hiato no que concerne à sua natureza enquanto obra
de arte ou processo literário. De resto, é o silêncio ou a poesia.
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Quando o Poema vira Obra e a
Obra não tem fim
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Esta pesquisa teve como questão principal a experimentação artística
em torno da introdução de textos na minha produção artística. Para tanto foram
buscadas diversas referências em obras de arte, além de textos de diversos
autores e pesquisadores.

Esta pesquisa lida diretamente com processos

artísticos contemporâneos. São abordados nesta pesquisa as relações entre
arte contemporânea e o uso de textos tanto como elemento plástico como
conceitual e as relações entre significados e significantes visuais e verbais na
obra de arte. Como forma de apresentar os experimentos artísticos foram
inseridos minhas descrições e relatos do planejamento, da construção e da
execução das obras.
A relação funcional do texto começa a ser revista quando textos, frases,
palavras ou letras são inseridos não como informação principal a ser
apresentada, mas como elemento integrante do contexto de uma obra de arte,
sendo, portanto, mais uma das características da obra. Deixa de ser somente
um elemento gráfico para ser um recurso na construção do processo conceitual
de uma obra de arte. Neste sentido, quando o texto é apresentado nos
processos visuais de uma obra, imagem e texto se integram na composição,
produzindo sentido tanto do texto à imagem como da imagem ao texto,
formando uma composição semiótica única a ser lida e vista ao mesmo tempo.
Ler e ver passam a ser três leituras em uma: a leitura do texto, a leitura
da imagem e a leitura da obra como relação e integração das duas leituras
anteriores. São relações de linguagem a serem tratadas pela obra de arte

84

através de modos de representação, seja através de linguagem visual, seja
através de linguagem verbal.
Nesta pesquisa as relações entre formas de apresentações e
representações dos processos de linguagem foram vistas através de obras de
arte produzidas desde o início do século XX até os dias de hoje. A
temporalidade dos trabalhos e suas significações verbais, visuais e conceituais
foram mostradas através da lente caleidoscópica que é o meu olhar.
Esta pesquisa é, antes de tudo, uma pesquisa poética. Os processos de
experimentação me levaram por caminhos cuja discussão seria muito mais
longa e tortuosa do que uma dissertação de mestrado. Os processos e
resultados desta pesquisa lidam diretamente com os contextos de poesia e de
poema e, portanto, lidam com uma parte do processo de criação que fica muito
distante da ideia de controle. O Poema do Poema do Poema é um processo
tautológico de criação, e tudo que levou até ele foi anotado até o momento.
Esta pesquisa, mesmo que terminada, não tem fim. O poema não tem
fim. O resultado de todos esses processos terminam e começam agora. O
poema começa agora. O tempo da leitura, o espaço da palavra e a forma da
obra de arte consistem em um processo e, como tal, transformam-se numa
obra de arte aberta. Como começo e fim desse processo pode ser visto o livro
de artista chamado “O Poema do Poema do Poema” apresentado junto a essas
anotações. Sua leitura e formação são elementos integrados a pesquisa e as
relações vistas e experimentadas além as inúmeras referencias vistas e vividas
durante a execução desta pesquisa.
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A pesquisa sobre o poema vira poema, a obra sobre o poema vira
poema, e o livro do poema também é um poema. Todo poema pode ser obra
quando em obra ele se torna. Pode ser livro de anotação ou escrito, o poema
vira forma, vira livro, vira obra de arte, vira poema. Não um poema único, mas
um poema que se forma e se refaz como um poema do poema que vira um
poema do poema do poema. E assim, este poema habita suas anotações, seu
corpo e sua alma como obra, como livro e como poesia. O resto é poesia, é
silêncio e é vazio.
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O POEMA DO POEMA DO POEMA
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