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Elementos para uma arte
neo-urbana

Queiroz, João Paulo (2020) “Elementos para uma arte neo-urbana.” Revista Estúdio, artistas
sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:12-18.

Elements for a neo-urban art
Editorial
*Artista visual e coordenador do Congresso CSO.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA).
Largo da Academia Nacional de Belas Artes 4, 1249-058 Lisboa, Portugal.

JOÃO PAULO QUEIROZ*

Resumo: Interroga-se a mediação em opo-

Abstract: We question mediation as opposed to

sição à imediação, o local do referente numa
interrogação sobre a indicialidade no contexto da digitalização pandémica. Propõem-se
conceitos como operacionais sobre a arte em
contexto de confinamento: “código de confinamento” para uma “arte neo-urbana.” A
proposta avança com uma relação das suas
características. Neste contexto neo-urbano apresentam-se os catorze artigos que a
edição da Revista Estúdio, de setembro 2020,
apresenta. Aqui e agora os discursos são mais
curtos e o meio voltou a ser a mensagem.
Palavras chave: mediação / imediação /
código de confinamento / arte neo-urbana / Revista Estúdio.

immediacy, the place of the referent in an interrogation about indexality in the context of
pandemic digitalization. Operational concepts
are proposed about art in a context of confinement: “code of confinement” towards a “neourban art.” The proposal proceeds with a list of
its characteristics. In this neo-urban context, we
present the fourteen articles that this edition of
Revista Estúdio Journal presents. Here and now
the speeches are shorter and the medium is the
message, again.
Keywords: mediation / immediacy / confinement
code / neo-urban art / Revista Estúdio.

2. Código do confinamento

Na realidade confinada, as relações são de facto mediadas digitalmente. O corpo torna-se distante e a distância é obrigatória, a par com a imobilidade legislada e sanitária. O protestos corporais ganham outros sentidos por serem hoje
mais difíceis ao contrário do que as intervenções no espaço público deixavam
expresso através da presença (Lopes, 2016; Rekalde Izagirre, 2013). A relação do
autor com a sua obra, tantas vezes metarreferencial, das plasticidades ao cinema (Chinita, 2013).
3. Reformulação obrigatória no contexto neo-urbano

As questões têm de ser reformuladas, sobretudo pela alteração na relação com
os referentes. A telemática mediadora serve também como vínculo afetivo e ao
mesmo tempo a alternativa para uma proposta de resgate das palavras (Alvelos,
Canha, São Simão, 2015), no contexto neo-urbano, que é aqui proposto como
conceito operacional para uma arte contemporânea em contexto pandémico.
4. Elementos para uma arte neo-urbana

A experiência artística contemporânea é assim neo-urbana, com significantes
confinados. Como se caracteriza este contexto da “arte neo urbana” em contexto pandémico:
—
—
—
—
—

Exclusão da intermediação direta, da relação presencial com o público;
Propostas solitárias, com o desaparecimento de grupos e coletivos;
Cancelamento de exposições, com virtualização de conteúdos;
Ausência do corpo performativo, presença do corpo mediado;
Regressão temática em direção ao espaço doméstico e à proximidade íntima do autor;
— Tendência para uma auto-referencialidade subjetiva e testemunhal;
— Certa despolitização das propostas, no sentido tradicional, em benefício

Revista Estúdio, artistas sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:12-18.

Entre um vestígio e um traçado existe uma relação de indicialidade mais ou
menos frágil, que resulta numa intencionalidade distintiva. Nos ambientes e
meios que incorporam codificação e distância, como são os meios digitais,
a indicialidade parece mais sofisticada ou então ausente (Pereira & Marcos,
2020). A “mediação” ou a “imediação” pode ser um dos debates reatualizados
nas condições presentes: são condições mais distantes, seja pelo confinamento
pandémico, seja pela digitalização das intermediações.
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1. Mediação ou imediação?

14

das narrativas quotidianas e da expressão solidária: política da solidariedade.
— Suspensão de expressões alternativas durante períodos variáveis, a tatuagem, o grafitti, a performance.
— Regresso das metanarrativas editoriais, das plataformas mediadoras: a
retoma do livro de artista, por exemplo.
— Suspensão da globalização da arte urbana, com a menor circulação de
pessoas por via aérea

Queiroz, João Paulo (2020) “Elementos para uma arte neo-urbana.”

5. Catorze artigos em contexto quase neo-urbano

O artigo “O sentido constelar na obra de Alberto Greco” de Angela Grando &
Rodrigo Hipólito (Vitória, Espírito Santo, Brasil) debruça-se sobre o trabalho interventivo de Alberto Greco (1931 - 1965), enquadrado, historicamente, no movimento Informalista Argentino. Em 1963, o artista fixou-se numa aldeia espanhola onde interveio junto dos habitantes, mobilizando-os, de todas as idades.
Num conjunto de rolos de papel higiénico, o “Gran Rollo Manifiesto del Arte
Vivo-Dito” com anotações, rabiscos e desenhos, uma letra de tango, versos, e
outras expansões e expressões artísticas.
Bruna Raquel Alves Maia Lobo (Portugal), no artigo “A epistemologia do Turismo pela arte: O Congresso Criadores Sobre Outras Obras,” utiliza como corpus as comunicações presentes num congresso de artistas já com 10 edições para
pesquisar o modo como a viagem é apresentada ou se representa no trabalho dos
artistas. Pesquisou nos seus espessos livros de atas, cada ano com cerca de 130
comunicações, as palavras “turismo,” “turista,” “viagem” e “viajante” com a expectativa de encontrar expressões que pudessem ser usadas na sua proposta de
epistemologia do turismo pela arte. As actas do “Congresso Criadores Sobre outras Obras” ofereceram o manancial para a reflexão e pesquisa empírica, devido
a particularidade de ser um congresso destinado a artistas e criadores, onde os
autores devem ser artistas ou criadores graduados, que discursam sobre a obra
de outro artista ou criador. Bruna Lobo descobre a maior incidência da variável
“viagem” com 66%, seguida de “viajante” com 18%, entre outras. Descobre artistas influenciados pelo estudo de viagens, descobre recursos como o diário de
viagem, “desde a visão da viagem como um ato pedagógico através da visita ao
passado, à viagem moderna incorporada à narrativa do diário para reviver as explorações do passado.” Também as expedições científicas são referidas, acompanhadas pelo artista viajante para desenhar a fauna e a flora ou o artista visual
como um viajante no espaço e no tempo, predisposto às adversidades.
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O artigo “Isabel Valverde: habitar os Lugares Sentidos da performance digital,” de Clara Gomes (Portugal) aborda as abordagens críticas às hiperrealidades e aos avatares. É o projecto de Isabel Valverde, “Lugares Sentidos /”Senses
Places” (2010-2020), com Todd Chochrane (neozelandês, engenheiro e investigador na área da informática) uma ciberformance participativa explorando a
consciência corporal e a convergência-divergência entre virtual e real. Nesta
intervenção os performers e o público distribuem-se pelo planeta e pelo mundo
virtual. Isabel propõe o conceito da “(r)evolução do corpo somático” e a oposição ao domínio tecnológico através de uma somatização da tecnologia.
Eduardo Vieira da Cunha (Brasil), no artigo “Fernanda Gassen em foto-eventos: banquetes e convescotes entre a literatura e a pintura,” apresenta a
série fotográfica meta-referencial de Fernanda Gassen (n.1982, São João do
Polêsine, Rio Grande do Sul, Brasil), especificamente desenvolvida para o seu
doutoramento em Artes Visuais. Gassen coligiu pinturas de piqueniques e banquetes da história da arte, de Manet, Monet, e passando pela literatura (Baudelaire em O Pintor de Vida Moderna) bem como a fotografia contemporânea
de Jeff Wall. É apresentada a sua metodologia de três etapas: a mise-en-scène,
a mise-en-place e a mise-en-cadre, com a proposta de explorar as relações de
convívio que implicam o ócio e a alimentação entre as novas ambiências modernas do jardim onde também se interroga a vaidade.
O artigo “A Cidade dos Piratas: Reflexo de Uma Sociedade,” de Eliane Muniz
Gordeeff (Brasil), aborda a longa-metragem em animação, “A Cidade dos Piratas” (2018), do brasileiro Otto Guerra (n. 1956, Porto Alegre, Brasil). A Cidade dos
Piratas foi vencedora dos prémios de Melhor Roteiro e de Direção, no Festival de
Cinema de Vitória (2018), recebeu Menção Honrosa no 46º Festival de Cinema
de Gramado, e de Melhor Filme no Múmia 2018. Internacionalmente, foi reconhecido como o Melhor Filme no Anima Latina (Argentina), no Cinanima 2019
(Portugal), e no Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 2019
(Cuba), além de receber Menção Honrosa do Júri de Estudantes do Ojo Loco Festival de Cinéma Ibérique & Latino Américan (França). O filme intercala imagens animadas e reais, de entrevistas com Laerte Coutinho, a cartoonista brasileira conhecida pelas tiras revista “Chiclete com Banana” em que descreve a sua
decisão em assumir a sua personalidade feminina.
Isabel Ribeiro de Albuquerque (Portugal), no artigo “Entre a Razão e o Sentimento: Ana Albuquerque, uma joalheira contemporânea do Renascimento,”
apresenta a obra de Ana Albuquerque (n. 1964, Portugal) formada no curso de
Escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa (1994), e nos cursos das escolas de
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joalharia do AR.CO e Contacto Directo. É apresentado o projeto “meetjewelry,”
de 2003, projeto a partir do qual a artista passa a assinar meet. Explorando a
fronteira público e privado, a interior e exterior, Ana interpreta o decote em três
dimensões, em peças que dialogam com o suporte vestido / nu.
O artigo “La pintura revelada: intertextualidad y distorsión en la obra de
Pedro Morales Elipe,” de Javier Garcerá Ruiz & Juan Manuel Cabrera Cruz (Espanha), debruça-se sobre as pinturas da série “vida quieta,” de Pedro Morales
Elipe (n. 1966, Espanha). Como nos “parergon” Morales retoma as potências
da alegoria e da natureza-morta, para as recuperar em novas formulações. A
distorção e a ambiguidade suportam estas pinturas anichadas na intertextualidade e na remissão alegórica e também assim, textual, nas imagens.
Joedy Bamonte (Brasil), no artigo “Desejo motivo: imagens do incorpóreo na
obra de Carolina Paz,” aborda a série “Desejo Motivo”, respostas pictóricas a 44
cartas, narrativas pessoais propostas por Carolina Paz (n. 1976, São Paulo, Brasil).
Composta por 44 telas, a série desenvolvida respondeu a uma chamada pública
divulgada na fachada do ateliê da artista e na internet. Das cartas recebidas, via
correio ou em mãos, as obras concretizaram-se segundo o seu imaginário.
O artigo “Anamorphoses: projeções cíclicas, deformações geradoras, plasticidade sonora em Anamorphoses V e VII de Isabel Soveral,” de José Luís Postiga (Portugal), debruça-se sobre as composições musicais de Isabel Soveral (n.
(1961, Porto). Formada no Conservatório Nacional de Lisboa, onde estudou
com Jorge Peixinho e Joly Braga Santos, realizou em 1993 a peça “Anamorphoses I,” para clarinete e eletrónica, realizada em 1993, primeira de uma série,
sendo a mais recente “Anamorphoses IX,” para violoncelo e orquestra, de 2017.
Soveral explora a dialética entre o original e seus reflexos. Explora-se a oposição à linearidade, através de difrações e anamorfoses, deformações que são
pesquisadas na dinâmica da textura orquestral.
Marcos Rizolli & Leslye Arguello (Brasil), no artigo “Cores de pele: o projeto
Humanae de Angélica Dass,” apresenta o impactante projeto fotográfico de Angélica Dass (n. 1979, Rio de Janeiro, Brasil). Esta fotógrafa formada em Artes na
UFRJ e em Fotografia em Espanha, tendo trabalhado em revistas como Glamour,
GQ e Marie Claire. Depois de diferentes projetos, como “#yosoysomos” (sobre
mulheres imigrantes), “280 chibatadas” (racismo), “Desenredo” (uma menina
negra desembaraçando o seu cabelo), “Vecinas” (mulheres do Mali em Espanha),
entre outros, lança o projeto “Humanae” sobre as cores da pele. O fundo dos retratos é passado à cor PANTONE do nariz. À chamada respondem voluntários sem
distinção ficando as imagens disponíveis na internet para um mosaico humano.
O artigo “O objeto incômodo,” de Mauricius Martins Farina & Marta Luiza

Al acercarnos a la visión del cuerpo que transmiten las obras de Anna Ruiz Sospedra,
el alumnado de Magisterio puede repensar la imagen del binomio masculino y
femenino, eliminando así prejuicios raciales, sociales o religiosos, urdiendo nuevas
posibilidades de representación de los cuerpos

Teresa Isabel Matos Pereira (Portugal), no artigo “Ativismo, transitoriedade e
feminismo na obra de Karen Dolorez” apresenta a exploração crítica das artes de
agulha tradicionais como o crochet assumindo um sentido político no contexto
da estética feminista, ampliada à escala do espaço urbano e também da internet.
A peça “Ceci n’est pas un artisanat” integra uma composição de street art em crochet. O desconcerto permanece em obras como “Mil Lábios,” de 2017, ou “Girls
Gathering,” de 2018, que ao representarem, respetivamente, a vagina e um conjunto de seios, evocam um corpo feminino, erótico, como é presente nas obras
“Queen of Hearts,” de 2017 ou “Ventre Livre,” de 2016, ou “#precisamos falar
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Strambi (Brasil), debruça-se sobre a obra de duas artistas: Erika Verzutti (n.
1971, São Paulo, Brasil) e Lorena D’Arc (n. Minas Gerais, Brasil) que exploram
objetos incómodos nas suas diferentes propostas.
Paula Almozara (Brasil), no artigo “Imagem impressa entre o transitório e o perene: reflexões a partir da produção gráfica de Graciela Machado,” debruça-se sobre gravura contemporânea. Graciela Machado é
licenciada pela Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) com mestrado em Gravura pela Slade School of Fine Art e doutoramento em Desenho
pela Facultad de Bellas Artes Universidad del Pais Vasco, e é coordenadora do
“PURE PRINT” encontro internacional de gravura (PURE PRINT 2013, PURE
PRINT 2014, PURE PRINT 2015, PURE PRINT 2017) sendo a última edição na
Universidade Complutense, em Madrid. Esta plataforma de investigação internacional investiga o campo expandido da gravura como na instalação “Folhas da
Espera,” apresentada na em 2019 na Sala Comum da Reitoria da Universidade do
Porto em diálogo com a obra de Agustina Bessa-Luís. Exploram-se porosidades
e fissuras, texturas de granitagem da superfície da matriz, através da autografia.
O artigo “El arte efímero, social y didáctico de Anna Ruiz,” de Ricard Ramon & Amparo Alonso-Sanz (Espanha), apresenta as esculturas instaladas de
Anna Ruiz Sospedra, numa perspetiva A/R/Tográfica (Springgay, Irwin, Leggo,
& Gouzouasis, 2008). A peça “De pesos i conflictes” apresenta cinco pessoas
com mochilas em forma de casas. Existe um compromisso interventivo e social que explora a diversidade sexual, a imigração, entre outras questões, sem
abandonar uma retórica alegre e aparentemente superficial, lúdica. Diz Ricard
Huerta (2018:74):

18

sobre aborto” de 2018, ou ainda o projeto “#asfloresdapele,” de 2016 explorando
questões tais como o feminino, o ativismo e o poder contemporâneo.

Queiroz, João Paulo (2020) “Elementos para uma arte neo-urbana.” Revista Estúdio, artistas
sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:12-18.

6. Ecrãs para uma nova vizinhança

As propostas são de transição e de testemunho: hoje os corpos distanciaram-se,
as presenças são mediadas pelos cuidados e pelos aparelhos, e os ecrãs tornaram-se as janelas para uma nova vizinhança. A realidade artística não será já
expansiva, mas sim mais introspetiva. Os discursos são mais curtos, há mais
tempo, mas o tempo é mais empenhado, dividido e limitado (Escuder Viruete,
2015). As propostas são fragmentárias e de menor espessura relacional. O artista torna-se menos visível, mais escondido, como o público a quem se dirige.
O medium volta a ser a mensagem.
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Resumo: Falar dos processos de Alberto

Abstract: To speak of Alberto Greco’s processes is

Greco é adentrar um universo de paradoxos
e contradições. Isso, no entanto, não deve ser
uma estranheza quando pensamos o desenvolvimento do cenário de arte na Argentina
entre 1955 e 1965. Neste texto, discutimos
algumas especificidades do processo informalista desenvolvido por Alberto Greco entre
suas pinturas e colagens com materiais de refugo e seus acontecimentos propostos a partir
do “Manifestos Vivo del Arte Dito”.
Palavras chave: Alberto Greco / Materialidade
/ Informalismo Argentino / Acontecimento.

to enter an universe of paradoxes and contradictions. This, however, should not be strangeness,
when it is considered the development of the art
scene in Argentina, between 1955 and 1965. In this
text, it is discussed some specificities of the informal research developed by Alberto Greco, between
his paintings and collages with discarded materials and his proposed events from the “Manifestos
Vivo del Arte Dito”.
Keywords: Alberto Greco / Materiality / Argentine Informalism / Happening.

Para nos aproximarmos de Alberto Greco (1931 - 1965), é necessário abraçarmos condições paradoxais, contradições e dúvidas que escapam de serem sanadas. O que Luiz Felipe Noé nos diz, na citação acima, é que não havia um
só Alberto Greco. De fato, não devemos criar separações entre seus processos,
seus trabalhos e sua maneira de performar papeis e de ser um artista público.
Isso não significa dizer que Greco era um “performer”. Não se trata disso. Greco encarnava modos de ser intimamente ligados ao tipo de arte que propunha.
Ou seja, ele tornava inseparável parte da sua existência pública como artista
do que apresentava de sua arte. Tentar compreender sua obra é perguntar por
quem foi Alberto Greco, principalmente quando falamos das realizações da segunda metade de sua trajetória. Paradoxalmente, o artista que torna-se um ícone de si mesmo, propunha uma iconoclastia radical que resultava numa espécie
de aversão à tradição. Greco necessitava das ruas, da propaganda, do lixo, do
movimento, do fogo, da efemeridade, do corpo e do sangue.
Repassar a biografia de artistas bastante conhecidos raramente é algo necessário e pode resultar em uma narrativa maçante. Greco é uma das exceções e
não apenas por possuir uma vida aventuresca. A inevitabilidade de apontarmos
parte de sua trajetória se dá por outra razão: as anedotas sobre sua vida e sobre
sua carreira são elementos constitutivos de suas propostas. Ao considerarmos
a fala de Noé, que era amigo do artista (Abreu, 2013: 32), percebemos que Greco
propositalmente mesclava os fatos crus de sua vida artística com construções
ficcionais e poéticas em torno do seu nome. Como compreender os processos
de um artista que mistura vida e obra de maneiras tão profundas? Para aqueles que preferem separações rígidas entre ficção e realidade, entre obra e artista, entre proposta e produto, entre Ser e Estar, Greco pareceria apenas um
brincalhão inconsequente ou um mitômano incorrigível (Pellejero, 2011: 11). Se
pensarmos para além dessa rigidez, Greco se faz mito ainda vivo. E como todo
o conteúdo mítico, a factualidade não é relevante. A mítica de Greco espelha e
influencia a realidade, o cenário do qual ele fez e faz parte. Ele se torna capaz
de encarnar narrativas exemplares sobre lugares e épocas. Essa indissociação
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Era un farsante. Si. ¿Qué significa ello? farsante es quien vive la farsa. Greco sentía a
la vida como una gran farsa en la que un día es algo que al día siguiente está lejos de
serio. El vivía la farsa del mundo. La gozaba. Y la amaba como un niño sorprendido.
Con candor. Y en este candor ante la vida residía su bondad y su maldad. Vivía así
papeles en su vida muy diversos y opuestos. Todos como si cumpliera un rito con la
vida. (Noé, 1970-1996).
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entre os modos de ser dos artistas e os processos de concepção de seus trabalhos nos diz muito sobre o movimento de atravessamento Arte/Vida que se
aprofunda durante a década de maior transformação da obra de Greco: 19551965. Essa intencionalidade da aproximação entre Arte e demais esferas da sociedade pulsa de modo tão intenso naqueles anos, que continuará a expandir-se
nos anos seguintes.

Grando, Angela & Hipólito, Rodrigo (2020) “O sentido constelar na obra de Alberto Greco.”

1. O Informalismo de Greco

Greco é enquadrado, historicamente, no interior do Movimento Informalista Argentino, o que é correto. Restringi-lo a esses limites, no entanto, seria compreender erroneamente não apenas os processos deste artista, mas do próprio Informalismo. Embora seja costumeiro apontar o ano de 1959 e as mostras “Movimento Informalista”, na Galeria Van Riel, e fazer referência à subsequente mostra dedicada aos informalistas no Museo de Arte Moderno, realizada no edifício
do Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori (Abreu, 2012: 1937), devemos sempre
remontar ao cenário que permitiu que tais mostras fossem realizadas.
O período que antecede a retomada democrática na Argentina foi marcado
pelo transitar, nos debates latino-americanos, do que se chamou de “transição
à democracia”, que alimentou um sentimento de renovação e questionamento no campo da arte não apenas da figuração tradicional, mas também do abstracionismo geométrico em evidência até então (Giunta, 2001: 92). No interior
desse sentimento de renovação, havia uma variedade de caminhos possíveis
para a arte argentina. Nesse contexto, destacaram-se historicamente o Movimento Espartaco e o Movimento Informalista. Enquanto o primeiro respondia
à uma tradição muralista de fundo social e foi longevo, o segundo atirou-se
num impulso inicial e teve vida curta, ainda que tenha deixado consequências
para o desenvolvimento da arte contemporânea local. No interior do Informalismo argentino, haviam propostas que iam da abstração lírica às colagens que
remontavam a um ideário Dada (López Anaya, 2003). Durante aqueles anos e
nos anteriores, artistas como Greco e Keneth Kemble já realizavam mostras individuais e desenvolviam interesses além da pintura e em ruptura com materiais tradicionais (López Anaya, 1998), (Figura 1 ).
Nesse sentido, quando Greco expôs em sua individual no Museu de Arte
Moderna de São Paulo, em abril de 1958, ele vai intervir com uma “conferência
- exposição” e ser considerado como um dos precursores da arte performática
no Brasil. Também, ao retornar da estada de cerca de dois anos no Brasil e abrir
a mostra “9 artistas de San Pablo”, em Buenos Aires (García, 2010: 1000), Greco
já pensava em um Informalismo mais estrutural do que formalista (Longoni,
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Figura 1 ∙ Alberto Greco, Sem título, 1961, óleo e
colagem sobre tela. 144 x 104 cm. Fonte: http://www.
cvaa.com.ar/04ingles/02dossiers_en/informalismo_
en/5_02_greco04.php
Figura 2 ∙ Alberto Greco. Vivo-Dito nas ruas de Paris.
Registo fotográfico de René Bertholo. Paris, França,
1962. Fonte: http://www.albertogreco.com/es/obras/
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2004: 35). Quanto à espécie de informalismo que passa a professar e praticar,
ela estava fortemente mesclada pelo cunho de intervir no quotidiano. O Greco
intervencionista que já existia quando inscrevia “Greco Puto” em saunas públicas, se evidencia em todas as vezes em que anuncia seu falecimento, se torna
inegável quando afixa cartazes pelas ruas de Buenos Aires com os dizeres de
“Greco, o maior artista informalista vivo” e se torna memorável com o “Manifesto Vivo del Arte Dito”, de 1962.
Os seus “vivo dito”, que muitas vezes se resumiam a um efêmero círculo de
giz riscado sobre a calçada (Figura 2), coroam sua defesa de uma ação direta da
arte sobre o quotidiano e afirmam a vida do artista como o seu mais potente trabalho. Os cartazes e placas continuaram presentes, mas não como a impressão
mecanizada de sua intervenção nos muros de Buenos Aires, ou seja, a materialidade do tipo de intervenção que propunha continuava a ser informalista. Os
cartazes que demarcam pessoas, animais e paisagens como “Obras de Arte de
Alberto Greco” são feitos à mão, com pedaços de papelão, madeira e tinta barata. O que demarca o sentido de tais placas são a sua assinatura, a sua presença
e a sua atitude.
2. Um Acontecimento em Piedralaves

Um evento no qual podemos perceber todos esses elementos foi a passagem
de Greco por Piedralaves. Em 1963, o artista se fixou por alguns meses num pequeno povoado espanhol. Durante sua estada, Greco desenvolveu uma intervenção interativa que fomentou a reunião de pessoas locais e parcerias. Para
tal, utilizou como elemento de suporte um conjunto de rolos de papel higiênico
que denomina “Gran Rollo Manifiesto del Arte Vivo-Dito” (Figura 3). Nesses rolos, havia anotações, rabiscos e desenhos, uma letra de tango, versos, e metros
de papel deixados em branco para as intervenções de crianças locais. Não possuiríamos detalhes sobre essa experiência de compartilhamento e intervenção
participativa, caso não ocorresse a fortuita passagem da fotógrafa Montserrat
Santa María por Piedralaves, durante aquele verão. Em parceria com a fotógrafa, Greco propõe diversas ações públicas que espalham seu nome em placas e
cartazes pelo povoado e Montserrat as registra. Dentre aquelas ações, um acontecimento se destaca. Eles retomam o “Gran Rollo” e o desenrolam pelas ruas
(Figura 4 e 5). As fotografias documentam o processo interativo entre os moradores e o artista num acontecimento fora dos grandes centros, das disputas institucionais ou das expectativas de formas colaborativas em galerias ou museus.
Nessa proposição pouco planejada, impetuosa e com registros fotográficos
como frutos do acaso, o “vivo dito” extraiu caminho para fazer a arte acontecer
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publicamente. De fato, os “vivo dito” somente são possíveis quando fazem parte
do quotidiano, quando acontecem nas relações entre pessoas e espaço público
(Figura 6). No caso de Piedralaves, se percebe como a materialidade informalista
jamais desaparece dos processos relacionais de Greco. O precário, o efêmero, o
barato ou o descartado falam mais do dia-a-dia do que o projetado, o limpo, o
caro ou o permanente. O informalismo de Greco permanece enquanto os seus
“vivo dito” acontecem. Dois anos depois, Greco daria um fim para a sua existência-processo. Os seus “vivo dito” foram a dissolução de artista, arte e vida.
Para pensar o desenrolar daquele dia de 1963, uma aproximação entre as intervenções de Greco e o sentido conceitual de “acontecimento” como exposto
por Deleuze — que posiciona acontecimento como o que diz respeito às relações temporais e subjetivações entre conjuntos de instantes — é um meio, entre
outros, de reavaliar o poder performático do artista argentino. Sob esse eixo,
uma sequência de instantes, como acontecimento, se dá a perceber no momento “entre” o que acontece e o já acontecido, o por vir. O “acontecimento” é um
“incorporal”, no sentido estóico (Deleuze, 2015: 6), ou seja, não pode ser reduzido à coisa ou à proposição. Para a percepção e as relações de tempo-espaço, o
“acontecimento” se faz sentir, deixa marcas, nos feri e deve ser representado,
sem ser a representação de algo (Deleuze, 2015: 151-152). O sentido de um acontecimento não pode ser apontado, pois reside no que acontece, quando acontece e deve ser “querido”. Na proposição de desenrolar o “Gran Rollo”, temos
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Figura 3 ∙ Alberto Greco. Gran manifiesto-rollo arte
Vivo-Dito, 2 fragmentos, Museu Reina Sofia, Barcelona.
Fonte: https://www.museoreinasofia.es/en/collection/
artwork/gran-manifiesto-rollo-arte-vivo-dito-large-vivodito-art-manifesto-roll-2
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Figura 4 e 5 ∙ Alberto Greco. Registro de Vivo-Dito por Montserrat Santamaría,
Piedralaves, España, 1963. Serie de 30 piezas, firmadas y numeradas en lápiz
en el reverso. Impresión en gelatina de plata. Medida aproximada de cada una
30 x 24 cm. Latin American and Caribbean Fund. Fonte:
http://www.albertogreco.com/es/obras/artevivo/piedralaves/index.htm
Figura 6 ∙ Alberto Greco. Registro de Vivo-Dito por Montserrat Santamaría,
Piedralaves, España, 1963. Serie de 30 piezas, firmadas y numeradas en lápiz
en el reverso. Impresión en gelatina de plata. Medida aproximada de cada una
30 x 24 cm. Latin American and Caribbean Fund. Fonte:
http://www.albertogreco.com/es/obras/artevivo/piedralaves/index.htm

Conclusão

Embora Andrea Giunta (2001: 181) demarque uma separação nítida entre a geração de artistas informalistas argentidos e a seguinte, dedicada ao happening,
às novas mídias e aos conceitualismos, esse corte não deve ser tão seco. Naquele início de década de 1960, havia muitos artistas latino-americanos em Paris,
em contato com o Novo Realismo e interessados em realizar ações efêmeras
(Giunta, 2001: 193). Ainda que, numéricamente, a produção argentina de happenings não fosse alta, nomes significativos e a instauração de um largo debate
sobre os seus sentidos já se fazia presente (Masotta, 2004:271-286). Greco se
integra a tal debate e se firma, historicamente, como uma das mais sólidas pontes para se acessar as profundas transformações ocorridas na arte argentina dos
anos 1960.
Não se trata apenas de uma continuidade entre as práticas informalistas e
aquelas da Nueva Figuración, dos novos meios e conceitualistas. Sob o entendimento de “acontecimento”, o informalismo de Greco, após sua virada para os
“vivo dito”, abarca aquilo que se apresenta aos corpos/pensamentos em proposições expressivas. Se algumas dessas proposições se fizeram com marcas efêmeras, como os círculos de giz nas calçadas e as pixações em saunas públicas,
essas marcas se fazem ainda perceptíveis, como documentadas pela historicidade e pela visibilidade das fotografias.
Ainda, o acontecimento de Piedralaves não aponta somente para uma experiência performática do artista, mas para uma ação de subjetivação coletiva.
Essa subjetivação está ligada à materialidade informalista de Greco, mas não
apenas como continuidade do uso de objetos e materiais; o desenrolar do “Gran
Rollo” foi uma proposição expressiva que, como “acontecimento”, nos levou a
compreender uma tarde qualquer, num pequeno povoado, em 1963.
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acesso aos vestígios desse sentido pelos registros fortuitos da lente de Montserrat . Suas fotografias agregam corpo à proposição e permitem uma leitura
que indica uma característica essencial do conceito deleuziano, quando este
filosófo diz que o acontecimento deve ser “querido”, querer alguma coisa no
que acontece. Sem dúvida, a intervenção de Greco trouxe uma provocação receptiva em Piedralaves.
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Resumo: O objetivo desse artigo é construir

Abstract: The aim of this paper is to develop a

uma teoria do conhecimento turístico a partir
do Congresso Criadores Sobre Outras Obras.
Nos dez primeiros anos do evento buscamos
em seus anais as palavras turismo, turista, viagem e viajante com a expectativa de encontrar
opiniões que pudessem ser utilizadas para a
nossa proposta de epistemologia do turismo
pela arte. Para além do uso como substantivo ou figura de linguagem, interessou-nos
reflexões desde a viagem como uma fase ou
fundamento teórico do processo criativo até
discussões críticas sobre o negócio turístico.
Palavras chave: Arte / Turismo / Viagem /
Epistemologia / Congresso Criadores Sobre
Outras Obras.

theory of tourism knowledge from the Criadores
Sobre Outras Obras Congress. In the first ten
years of the event we searched in their annals the
words tourism, tourist, travel and traveler with
the expectation of finding opinions that could be
used for our proposal of epistemology of tourism
through art. Beyond its use as a noun or figure of
language, we were interested in reflections from
travel as a phase or theoretical foundation of the
creative process to critical discussions about the
tourist business.
Keywords: Art / Tourism / Travel / Epistemology / Criadores Sobre Outras Obras Congress.
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Introdução

Partindo do princípio de que o turismo envolve não apenas o ato de viajar, mas
um espectro constituído por várias disciplinas, buscamos construir uma epistemologia do turismo pela arte, a partir do discurso de artistas ou criadores.
Pensamos que a viagem possui um papel importante na história da arte. Desde
o século XIX, a viagem já era reconhecida como maneira de estudar e praticar
a técnica, aproveitando a natureza e os monumentos do antigo e novo mundo.
Atualmente, o papel do deslocamento na arte, ultrapassa a ideia inicial dos
diários de viagem. O que antes era um caminho para se desenvolver arte, se
tornou discurso e fundamento teórico nos processos artísticos. Nesse tempo,
encontramos nas perspectivas artísticas sobre a atividade de viajar, um olhar
satírico, outras vezes repulsivo, mas também, observamos tentativas para reinfundir a noção de viagem dos românticos e do Grand Tour.
Pensamos que nas obras de arte, o coeficiente autoral permite-nos maneiras
individualizadas de observar a realidade da teoria do conhecimento turístico.
Assim, do universo particular do artista, ao conceito de turismo global, extraímos argumentos para a nossa epistemologia voltada para um contexto de fenómeno social, abrigada dos excessos do sistema económico dominante, através
da relação entre os processos de subjetivação provocados pela modernização
das viagens e a produção artística.
Nesse sentido, encontramos nas actas do “Congresso Criadores Sobre outras Obras” o manancial para a nossa reflexão, devido a peculiaridade de ser um
congresso destinado a artistas e criadores, onde os autores devem ser artistas
ou criadores graduados, que discursam sobre a obra de outro artista ou criador.
Essa convenção ou norma, concedeu-nos perscrutar o nosso assunto, por um
duplo olhar da arte: do autor e criador, longe dos conceitos desenvolvidos pela
ideologia legitimadora do negócio turístico. Nesse sentido, realizamos o levantamento da ocorrência das palavras turismo e viagem, além de suas variantes:
turista e viajante nas actas do evento entre 2010 e 2019. O Congresso “Criadores Sobre Outras Obras” é organizado pelo Centro de Investigação e Estudos
em Belas-Artes (CIEBA), Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
e coordenado pelo professor João Paulo Queiroz.
Depois de recolhida toda a informação, organizamos de tal forma, que pudesse ser comparada anualmente através de gráfico. A seguir, desenvolvemos
a nossa reflexão a partir dos temas levantados pelos autores, observando as
ideias e os contextos onde a nossa temática estava inserida e como era tratada.
Assim, procuramos justificações dentro dos textos dos autores, que validassem
ou invalidassem suas proposições, como também referimos outros conhecimentos para fundamentar qualquer questão apresentada nos artigos.

Apresentação dos resultados

No primeiro momento, mostramos os dados brutos da pesquisa através de percentagens e gráfico. Depois, ao perscrutar o contexto onde estavam inseridas
as variáveis, encontramos a viagem como uma fase ou fundamento teórico do
processo artístico e iniciamos um diálogo com as ideias apresentadas de viagem produtiva, de experiência, de interior ou exterior, os diários de viagem, as
explorações científicas, o artista viajante, o comportamento e o olhar do turista.
Das citações verificadas, interessou-nos as que promoviam algum tipo de reflexão, mesmo assim, tabulamos as que utilizaram estes termos apenas como figuras de linguagem ou como substantivo. Através do buscador do software “Pré-visualização” do sistema operativo IOS, tabulamos os dados que nos mostraram
a maior incidência da variável viagem com 66%, seguida de viajante com 18%,
turista 9% e turismo 7%. Vale reconhecermos que, a variável relacionada com a
nossa proposta de teoria do conhecimento, “turismo”, foi a menos citada.
No Quadro 1, os anos de 2015 e 2010 se destacam por possuírem mais e menos os termos. À primeira vista, o número de citação ao termo viagem suplanta
ao turismo que em 2011, 2013, 2014 e 2018 não é mencionado. Isso nos levou a
pensar que os criadores estão mais familiarizados com a viagem, por ser um
termo mais abrangente e livre dos discursos econômicos limitantes do turismo.
Devemos explicar que devido ao elevado número de autores (53 no total) e a
impossibilidade de referi-los na bibliografia, ao longo de nosso texto citamos o
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Atualmente existe um crescimento da quantificação artificial do saber, pois
além da facilidade, as pesquisas instrumentalizadas pela tecnologia são mais
rápidas e concretas. Julgamos que isso possa alterar o conhecimento produzido,
por causa da restrição da liberdade do pensamento. Pensamos que, as ideias
devem deambular para outros espaços de desenvolvimento, crescimento, sustentabilidade e convivência social, pois a caoticidade do mundo moderno solicita do pesquisador, o rompimento da clausura das investigações artificiais,
para incluir cada vez mais as faculdades humanas como um dos caminhos para
a produção da epistemologia (Castillo Nechar & Panosso Netto, 2010).
A arte revela um conhecimento sobre o mundo percebido na expressividade
do artista. Essa faculdade, intuitiva ou técnica, ajuda na composição de suas
obras com tal coerência, que podem despertar ou abalar a lógica convencional
sobre a compreensão do mundo, até mesmo, àquelas obras de épocas remotas
ou estilos alheios ao universo do espectador. Isso porque, o tema narrado é trivial, mas a maneira como esse tema é tratado transforma ideia em obra arte.
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Quadro 1 ∙ Número de vezes que os termos foram
citados. Fonte: autor.

último nome do autor do artigo e entre parenteses a sigla in (em) o último nome
do editor das actas e ano.
Nas publicações encontramos a viagem como uma fase do processo criativo
do artista. No início, durante ou depois de realizar a viagem, seja como motivadora, seja como método de criação (Lima in Queiroz, 2010; Cardoso in Queiroz, 2012; Barreto in Queiroz, 2013; Almozara in Queiroz, 2014; Nicolaiewsky in
Queiroz, 2017; Gonçalves in Queiroz, 2015; Veneroso in Queiroz, 2014; Planas in
Queiroz, 2014; Cidade in Queiroz, 2018; Rocha in Queiroz, 2015 e Maneschy in
Queiroz, 2015).
Verificamos também, a viagem como fundamento teórico. Vicente (in Queiroz, 2010) nos mostrou uma artista influenciada pelo estudo do turismo e viagem. Lopes (in Queiroz, 2016) nos sugeriu a obra de Nelson Leirner que relaciona a efemeridade da viagem à alegria do casamento. Oliveira (in Queiroz, 2018)
nos esmiuçou a obra “Ordem e Progresso” do artista Zamora, onde barcos simbolizavam todo o arcabouço que envolve a viagem, a exemplo do espaço imaginário, a busca pela felicidade, a fuga do cotidiano em uma mobilidade eterna.
Percebemos essa necessidade pelo movimento de partida contínuo das viagens modernas, pela velocidade em Paiva e Mendes (in Queiroz, 2019) na obra
SkyLoopSpace de Rui Calçada Bastos. Isso estaria em consonância ao turismo
rápido de López (in Queiroz, 2019) ao se referir à industria cultural. Coelho (in
Queiroz, 2019) nos direcionou para a dificuldade em se realizar uma viagem na
obra de Rajaa Paixão, “Travel Machine”.
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Outras obras abordaram os impactos negativos do turismo, como as diferenças sociais entre visitantes e moradores, alienação da comunidade e a dependência excessiva pelo turismo (Furtado in Queiroz, 2012; Centella in Queiroz, 2014).
Como também os impactos positivos, quando Silva (in Queiroz, 2015) nos propôs
que a instalação de um Ateliê poderia contribuir para o turismo do lugar.
O diário de viagem também apareceu, desde a visão da viagem como um ato
pedagógico através da visita ao passado, à viagem moderna incorporada à narrativa do diário para reviver as explorações do passado: “Vieira Portuense, Cadernos de Viagem: álbuns 821 e 817 do MNAA” de Conceição Pereira (in Queiroz, 2012), Eduardo Salvista: um Desenhador do Quotidiano” de Shakil Rahim
(in Queiroz, 2015) e “Diário de Kioto: pinturas de papel de Marco Giannotti” de
Laís Guaraldo (in Queiroz, 2019). Aliás, como podemos observar no Quadro 1,
foram nesses anos que a palavra viagem foi mais citada.
As expedições científicas eram acompanhadas pelo artista viajante para desenhar a fauna e a flora (Veneroso in Queiroz, 2016). Marcondes e Martins (in Queiroz, 2017) referiram aos desbravadores dos séculos XVII e XVIII e até mesmo ao
artista que é globalizado. Mibielli (in Queiroz, 2017) e Weyner (in Queiroz, 2019)
chamaram de artistas viajantes os que viviam em uma cidade e atuavam em outras. Ainda houve aqueles que entenderam o artista visual como um viajante no
espaço e no tempo, predisposto às adversidades que qualquer deslocamento traria (Souza in Queiroz, 2017). Essa predisposição é provada em Rampin (in Queiroz, 2015) e Weymar (in Queiroz, 2019) quando alguns artistas, mesmo detestando a viagem, não abdicaram de viajar para desenvolver trabalhos.
As explorações científicas voltaram ao nosso estudo, não mais pelos diários
de viagens, mas pela fotografia. Em Rampin (in Queiroz, 2015), onde foi a primeira vez que apareceu o termo artista viajante, o importante seria o espaço
para caminhar e guardar. Mais tarde, Gonçalves (in Queiroz, 2017) nos advertiu para os fotógrafos viajantes, que no século XIX, capturavam a expansão do
mundo, em oposição ao representado na fotografia contemporânea. Cidade (in
Queiroz, 2018) nos sugeriu a ótica curiosa do viajante ao fotógrafo moderno, no
sentido de auxiliar seu olhar no atual excesso de lugares fotografados.
Esse excesso de lugares provoca uma dificuldade cognitiva da realidade e para
contornar isso, alguns autores tentaram desvincular a viagem do supérfluo e propuseram a noção de percurso interior ou viagem interior Maneschy (in Queiroz,
2017) e Cardoso (in Queiroz, 2012), ou ainda, para ser meritória do intelecto, Cidade
(in Queiroz, 2018) nos apresentou a “viagem produtiva” como a busca pela síntese
do estereótipo. Já Corona (in Queiroz, 2019) nos colocou a viagem como experiência, como uma inspeção da exterioridade originada nas expedições científicas.
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Nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018 assinalaram discussões críticas sobre o
olhar do turista. Rampin (in Queiroz, 2015) nos mostrou uma antinomia entre
o olhar do turista e do explorador, o primeiro seria superficial e o seguinte, do
artista viajante: uma experiência, uma curiosidade científica e artística. Demarchi (in Queiroz, 2015) também nos reportou ao olhar do turista como superficial. Teceu uma reflexão sobre a imagem de um visitante próximo de uma
obra de arte. O visitante é chamado de turista por seu “uniforme de turista”,
pela passividade em pagar para se submeter às longas filas e estando diante das
obras de arte está sempre a saltar entre elas, assim concluiu que não possui intelecto para analisar a arte e aconselha a dominarmos o turista que existe em nós.
Identificar o turista e distingui-lo do viajante nos pareceu ser um imperativo nos documentos investigados. Barachini (in Queiroz, 2014) identificou o
viajante como um ser que vagueia em permanente devir balizado pelos mapas.
Mais uma vez, Barachini (in Queiroz, 2018) qualificou o artista como “viajante consciente” por saber que não existe viagem ao paraíso. Justificou-nos uma
distinção entre viajante e turista, pois um partiria em uma busca hercúlea de
si mesmo e o turista estaria interessado pela fuga do seu cotidiano, facilitada
pelas agências de viagem.
Ser turista ou não ser. Na maior parte das vezes, o homem em viagem adquiri uma nova identidade: a de turista, o comportamento muda devido ao novo
status. Desde os sentimentos contraditórios de se sentir superior e passivo,
até mesmo comportamentos de vandalismo são atribuídos ao turista Busó (in
Queiroz, 2013) e Kanaan (in Queiroz, 2015).
O olhar desse turista foi ao longo do tempo padronizado, inclusive em museus, onde a arte deve estar em conformidade pelo gosto dos patronos e atrair a
atenção de visitantes. Pietro (in Queiroz, 2015) nos expôs a dificuldade de uma
artista em chamar a atenção dos visitantes em uma sala com um lado revestido
de janelas com uma paisagem de cartão-postal. Constantemente, os visitantes se
desviavam das obras de arte e se direcionavam para às janelas. Até porque, como
nos explicou Demarchi (in Queiroz, 2015) o turista está envolto em uma penumbra de exagero, espetáculo e mercado, em um contexto anestesiante, onde o lazer
é obrigatório e no museu descobrimos isso através do turismo superficial.
Considerações finais

Ao escolhermos pesquisar o conhecimento turístico pelo contexto específico
da arte estamos conscientes de que estaremos expostos a uma realidade que
adquirirá um significado de acordo com o contexto em que está localizado, no
caso o Congresso.
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Isso permitiu-nos identificar a postura daqueles que são reconhecidos como
artistas criadores com relação ao turismo e, sobretudo, todas as variáveis que
estão no arcabouço da ocorrência da viagem pelo artista, que podem ser inseridas no desenvolvimento de uma possível epistemologia do turismo pela arte.
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Resumo: A cultura digital com as suas inter-

Abstract: Digital culture with its limited in-

faces limitadas leva-nos a olhar fixamente,
durante horas, para um ecrã; sentados, imóveis, batemos num teclado ou clicamos repetidamente num rato. O trauma físico resultante
deste constrangimento é alimentado por ciclos
tecnológicos pontuados pela invenção, desenvolvimento e obsolescência de novos gadgets.
Estas são algumas das preocupações de que
parte o projecto de Isabel Valverde Lugares
Sentidos/Senses Places (2010-2020) uma ciberformance participativa em ambiente de
realidade mista visando desenvolver a corporealidade, a consciência corporal e a amplificação dos sentidos através da cinestesia que
perpassa a convergência entre virtual e real.
Performers e público intermedial distribuemse ao longo do planeta e do espaço virtual.
Palavras chave: ciberformance / realidade
mista / corporealidade / somática / performance digital.

terfaces makes us look fixedly, for hours, into a
screen: sitting, motionless, we beat on a keyboard
or click away on a mouse. The physical trauma
resulting from this constraint is fed by technological cycles marked by the invention, development
and obsolescence of new gadgets. These are some
of the concerns of Isabel Valverde in Senses Places
(2010-2020) a participatory cyberformance in
mixed reality environments that aims to foster
corporeality, corporeal consciousness and the
amplification of the senses through the kinesthesia
that pervades the convergence of virtual and real.
Performers and intermedial public are distributed
through out the planet and virtual space.
Keywords: cyberformance / mixed reality / corporeality / somatics / digital performance.
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Introdução

A cultura digital com as suas interfaces limitadas leva-nos a olhar fixamente,
durante horas, para um ecrã; sentados, imóveis, batemos num teclado/ecrã ou
clicamos repetidamente num rato. O trauma físico resultante deste constrangimento é ecoado por um choque psicológico constantemente alimentado por
ciclos tecnológicos pontuados pela invenção, desenvolvimento e obsolescência
de novos gadgets. Os criadores destes apetrechos aproveitam-se da imobilidade
do homem digital, propondo novas formas de interagir — uma tendência que
se observa sobretudo na indústria dos jogos. Ultrapassado o joystick, podemos
agora mexer aos braços de forma mais livre, ou mesmo o corpo todo, e com o
nosso movimento activar um avatar que faz ginástica ou ioga num ambiente
virtual. Mais livres dos mecanismos restritivos do teclado, não estamos, porém,
mais libertos da separação cartesiana mente/corpo que prevalece na lógica das
novas interfaces, miméticas de uma realidade física da qual, na verdade, nos
sequestram. Regras simplistas do gaming, como encontrar e matar ou a obediência a hierarquias, afastam-nos também da nossa realidade social e cultural.
Nos mundos virtuais, a imagem do corpo é trazida para o ecrã, mas o corpo físico não se liberta das interfaces clássicas. O nosso habitar do virtual continua limitado à acção da mão no teclado, e o corpo permanece, sentado, imóvel, e adoece.
Estas são algumas das preocupações de que parte o projecto criado por Isabel Valverde Lugares Sentidos/Senses Places, uma ciberformance (Gomes, 2015)
participativa em ambiente de realidade mista visando desenvolver a corporealidade, a consciência corporal e a amplificação dos sentidos através da cinestesia que perpassa a convergência entre virtual e real. Trata-se de um trabalho in
progress, em desenvolvimento, com raízes formais num estilo de dança somática e tecnológica que utiliza várias interfaces — motion tracking, o controlo remoto de consolas de jogo, wearables que captam sinais biométricos, audio-video
streaming — para estabelecer a ligação e interacção entre performers, o espaço
físico, avatares e o ambiente do Second Life. Performers e o público intermedial
distribuem-se por um ou mais espaços físicos e pelo espaço virtual. Neste, através dos seus avatares, os elementos do público podem simplesmente assistir
ou, apropriando interfaces criadas para o efeito, podem integrar a performance.
1. As bases

O projecto decorre de experiências anteriores de Isabel Valverde em Reais Jogos
Virtuais/Real Virtual Games, um projecto iniciado em 2007, que questionava os
estereótipos das interfaces típicas dos vídeojogos e que se desenvolveu em Com
Tempo/Wethering In, em 2009, integrando uma relação entre dados biométricos
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Figura 1 ∙ Performance de Senses Places na Open Sim
Community Conference, 2016. Fonte: Isabel Valverde.
Figura 2 ∙ Senses Places, workshop Rooting to
Virtualize, Maus Hábitos, Porto, Festival Vivarium 2019.
Fonte: Liz Solo.
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Figura 3 ∙ O robot NOW, Isabel Valverde e Ana
Moura (Portugal) e Jun Makime (Japão) projectados em
ecrãs do mundo virtual Second Life durante o Festival
Upstage 2012. Fonte: própria.

e ambientes virtuais e reais (Valverde, 2009). Em Senses Places as interfaces foram apuradas e a colaboração local, global e intercultural estendeu-se. A visão
inicial transformou-se em algo outro e novas ideias brotaram da colaboração
entre artistas distribuídos e diferentes realidades.
Trata-se de uma ciberformance marcadamente liminar (Broadhurst, 1999)
no sentido em que a experimentação tecnológica leva à desconstrução das regras clássicas, criando algo inacabado e difícil de alinhar esteticamente.
Senses Places é uma criação de Isabel Valverde, portuguesa, coreógrafa e
investigadora na área da dança-tecnologia, sediada em Portugal, e Todd Chochrane, neo-zelandês, engenheiro e investigador na área da informática, com
uma abordagem baseada na computação semântica e na sinergética; porém,
sendo um projecto em construção, híbrido e distribuído, conta com a colaboração de outros artistas e técnicos. Desde 2010 que colaboro com Senses Places em
várias funções mas sobretudo como performer e documentarista, numa perspectiva de multitasking que é inerente a este tipo de ciberformance.
Segundo Isabel Valverde (2013:2) as bases teóricas deste projecto encontram-se em Piérre Lévy (1998), que considera que o actual e o virtual são apenas duas formas do ser e que insiste que a virtualização sempre fez parte do
processo de hominização bem como em N. Katherine Hayles (1999) e no seu

2. As interfaces e a participação

As performances de Senses Places acontecem no mundo virtual Second Life, na
ilha de Koru ou em plataformas como os espaços do Linden Endowment for the
Arts (L.E.A.), no Odyssey Contemporary Art and Performance Simulator, ou no
espaço do Seminário Imagens da Cultura/Cultura das Imagens em Portugal, SL.
Na superfície do espaço virtual, são apenas visíveis ecrãs para audio-video
streaming, estruturas facilmente aplicáveis a qualquer outro local virtual onde
aconteça a performance.
No mundo físico, Senses Places acontece em galerias, workshops, conferências,
festivais ou jams de contacto-improvisação, onde uma boa ligação à Internet e
um ou mais projectores de vídeo são as condições essenciais, podendo também
haver algumas cortinas transparentes suspensas no espaço que multiplicam as
projecções e lhes dão relevo. Idealmente o ambiente virtual é mapeado no físico.
Os performers interagem entre si fisicamente e com as imagens dos avatares e do
ambiente virtual. O público presencial pode simplesmente assistir, ou interagir
através das interfaces disponíveis (vide artigo de Valverde, analisando a última
instância deste projecto no Festival Vivarium, Porto, Março, 2019).
Uma das formas do performer interagir com o avatar é através da webcam.
Trata-se de uma aplicação de motion tracking que capta seis pontos de movimento que activam sequências de animações correspondentes a seis pontos no
corpo do avatar. Movendo-se em frente à webcam do seu computador o performer/participante acciona desta forma o seu avatar (Martins et al. 2016)
Quando há movimentação colectiva no espaço da performance física as
webcams dos computadores captam também o movimento geral existente no
seu campo de cobertura, traduzindo-o para a movimentação dos avatares em
funcionamento.
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reconhecimento da inclusão e da interdependência entre o corpo e a tecnologia,
afirmando que o habitar do virtual está sempre dependente dos nossos corpos e
que essa experiência tem um efeito à posteriori na medida em que a nossa percepção, comportamento físico e padrões de pensamento são alterados por ela.
Também o conceito da “(r)evolução do corpo somático” bem como a possibilidade de se contrariar o domínio tecnológico através de uma somatização da
tecnologia, advogados pelo pai da somática, Thomas Hanna, são referidos por
Valverde como uma das afinidades teóricas deste projecto, assim como os conceitos de coreographing emphaty “empatia coreográfica” e de cyber-kinesthesis
“ciber-cinestesia”, que Susan Foster (2011) aplica aos corpos em rede que habitam simultaneamente ambientes imediatos e distantes, teorias que Valverde
debateu em tese de doutoramento (2010).
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Parte das animações que são despoletadas por esta interface foram criadas através de captura de movimento, como Isabel Valverde explica: “Desejando improvisar
juntos com/através de avatares usando a nossa abordagem somática e necessitando
de animações que reflectissem tais estados de envolvimento corporal, indo para
além dos limitativos clichés de dança de discoteca do SL, trabalhámos com motion
capture, criando animações para compor um vocabulário de movimento adequado
para os avatares” (2013:4).
Há alguns anos, trabalhando no laboratório de motion capture da Universidade Lusófona, Isabel Valverde e outros performers improvisaram sequências de movimentos.
O resultado foi a produção de animações de 30 segundos que contrariam o realismo
dos movimentos de dança encontrados no Second Life. Procurou-se uma estética que
se afasta do cliché, do mimetismo e da movimentação clássica da dança e se aproxima
do estranho e do não humano (Valverde, 2017).
Uma outra forma de interagir com o avatar e o ambiente virtual é através do controlo
remoto da consola de jogos Wii (Nintendo, 2006). Com a aplicação Darwiin Remote
esta interface, que só funciona com o sistema operativo da linha Macintosh da Apple,
permite ao performer navegar o espaço virtual. Movendo o corpo e o comando com mais
ou menos rapidez, o performer sintoniza-se com o avatar que viaja pelo espaço virtual.
Fixando a câmara do Second Life em relação a um ponto ou a um avatar, o controlo Wii
permite também rodar o espaço à volta ou fazer zoom in e out em relação ao mesmo,
integrando na performance o ambiente virtual em si, de uma forma diferente.
O ambiente pode também ser alterado por sinais biométricos capturados através de
um dispositivo wearable com sensores. As alterações do ritmo cardíaco e do som interno
da respiração, a temperatura do corpo ou a tensão muscular traduzem-se sinestesicamente no ambiente físico em sinais audíveis, visíveis e sentidos — como temperatura,
som, cor, luz, fumo, vento, cheiro e humidade — e em sinais visuais e auditivos no ambiente virtual. Por sua vez, informação provinda de avatares e ambiente virtual poderá
afectar o ambiente físico. Dados meteorológicos colhidos nos locais onde se desenrola
a performance — em Portugal e na Nova Zelândia, por exemplo — poderão ainda ser
acrescentados a esta equação de sinais, evocando o ambient computing.
Um protótipo de um dispositivo biométrico desenhado por Artica, instalado num
cinto, tem sido usado por Isabel Valverde em várias performances. Este capta a variação
no ritmo cardíaco e o som interno da respiração da artista em performance e, através
de um sistema desenhado por Nick Rothwell, cria sons que se misturam com o som
ambiente ao vivo do espaço físico e o áudio do espaço virtual. Em algumas ocasiões o
dispositivo biométrico foi também utilizado em ligação com iluminação e uma máquina
de fumo (Valverde, 2013:9).
Esta introdução de dados de origem biológica que acrescentam informação da
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Figura 4 ∙ O avatar da autora, Lux Nix, e o de Isabel
Valverde, Butler2Evelyn, no AvaCon, Metaverse Cultural
Series, 2014. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Performance no espaço In Vitro Lab,
Universidade Aberta/Odyssey, Second Life, Lisboa,
2016. Fonte: Isabel Valverde.
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ordem do sensível tanto para os performers como para o público intermedial conduz
Senses Places no caminho de uma performance generativa ainda mais corporalizada,
no âmbito de uma perspectiva somático-tecnológica.
Uma interface essencial para este projecto é o audio-video streaming tanto no ambiente virtual como no espaço físico, criando uma espécie de portal. Indo para além das
“cabeças falantes” da videoconferência, este ecrã do duplo (Causey, 2006) permite uma
sinergia entre performers, participantes, avatares e ambiente. O performer não só dança
com os outros no espaço físico como dança literalmente com o seu avatar, enquanto
os participantes ligados apenas ao mundo virtual observam e acompanham com o seu
avatar a acção do espaço físico, numa experiência duplamente colectiva.
Os ecrãs em ambos os ambientes podem variar entre um e vários. No ambiente
virtual os participantes podem ver, por exemplo, a acção que se está a passar em Lisboa,
no Japão ou no Canadá, em locais públicos ou no espaço privado do performer, uma
vez que Senses Places é uma performance colaborativa distribuída geograficamente,
participada e transcultural.
Através do portal criado pelo sistema de videoconferência, da captura de movimento
e de animações, da movimentação/navegação do espaço através do controlo remoto
de jogo digital, e, por vezes, da ligação entre sinais vitais e ambientes, Senses Places
desenvolve-se como uma performance multifacetada e multimodal.
Senses Places é participado por muitos colaboradores para além dos seus criadores: code performers do Second Life, coreógrafos de Butoh japoneses, praticantes de
contacto-improvisação, técnicos de várias áreas da informática, músicos e eu própria
com experiência em performance e vídeo-arte.
Esta performance em progresso vai sendo construída por todos nós com a “orquestração” (Benford e Giannachi, 2011) de Valverde, num espírito de produtilização (Bruns,
2008) tão característico da ciberformance, sobretudo tendo em conta que a tecnologia
é acessível e desenvolvida pelos próprios participantes/colaboradores (Gomes, 2015).
Conclusão

O projecto de Isabel Valverde Lugares Sentidos/Senses Places e as futuras práticas
que dele advirão, advogando modos mais incorporados de interagir com a tecnologia, apontam tendências para o futuro da comunicação humana. Esta, será
afectada pela alteração da nossa relação com o computador, através da criação
de novas e acessíveis interfaces entre o corpo e os ambientes virtuais.
Se novos gadgets como os computer brain interfaces parecem dar primazia ao
cérebro sobre o corpo, bastando um pensamento para accionar um mecanismo
informático, a verdade é que estes irão, a curto prazo, libertar o corpo da prisão teclado/ecrã, permitindo que, eventualmente, nos livremos das doenças somáticas
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associadas a essa dupla e que possamos usar o corpo livre para voltar à terra e
tocar os outros, dentro de um contexto tecnológico de comunicação à distância.
O desenvolvimento de uma consciência corporal e somática resultante das
práticas desta ciberformance no limiar do virtual é um contributo para a criação
de uma consciência social distribuída e de uma geoestética.
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Resumo: O artigo trata de um trabalho da bra-

Abstract: The goal of this article is focuses a work

sileira Fernanda Gassen. O convite é feito a
um grupo, para pequeniques e convescotes.
São os foto-eventos. A instigação à reunião é
a oportunidade encontrada para realizar as
séries, onde ela estabelece um exercício sobre o gesto performativo na fotografia, e uma
reflexão sobre o lugar da refeição como reunião, partilha e comunhão. O objetivo é discorrer sobre as relações do meio fotográfico
com o ex-voto como promessa, e atitudes de
introversão e extroversão.
Palavras chave: ex-voto / gênero / melancolia
/ vaidade.

by a Brazilian artist Fernanda Gassen. An invitation is done to a group, to do outdoor gatherings,
the photo-events. The instigation to the meeting
is an opportunity found to do the series, which
establishes an exercise on performer gestures in
photography, and a reflection about the place of
the meal as meeting, sharing and communion.
The objective is to discuss the relationship between
the photo medium with the ex-voto,as a promise,
introversion and extroversion.
Keywords: ex-voto / genre / melancholy / vanity.

1. Os foto-eventos: melancolia x vaidade

A artista realizou dez foto-eventos seguindo certos princípios pré-estabelecidos,
onde os trabalhos praticos se baseiam em Manet e Monet, com parâmetros específicos de pose, enquadramento e frontalidade da captação. Gassen segue
uma metodologia em três etapas: a mise-en-scène, a mise-en-place e a mise-en-cadre, normas de procedimento, com a proposta de explorar as relações de
convívio, o ócio dividido e a alimentação.
Neste tempo da minuciosa preparação, a pesquisa e a reflexão sobre esta
série nos remete à solidão que enfrentamos nós, os artistas, no atelier, e o isolamento, comum àquele que se dedica à pesquisa, tanto o que escreve uma tese
em artes visuais, como o escritor de ficção. Ora, as atividades da pintura e da
escrita são introspectivas e melancólicas, com seus longos procedimentos de
sobreposições de camadas temporais. Neste tempo convive-se constantemente
com a possibilidade do fracasso e da perda iminente. As artes visuais em geral,
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Fernanda Gassen nasceu no Rio Grande do Sul, Brasil. O trabalho, tema do
presente artigo, foi desenvolvido para seu doutorado em Artes Visuais. As referências estão nas imagens pictóricas de pequeniques e banquetes encontrados na história da arte, na pintura moderna francesa do século XIX, com Manet
e Monet, e terminando na área da literatura, como Baudelaire em O Pintor de
Vida Moderna (Baudelaire, 2011) em um paralelo com a fotografia de Jeff Wall.
Aspectos da modernidade, como a instantaneidade, o transitório, o fugidio, o
que resta, o jardim e seu cultivo, encontram um contraponto com a pausa para a
refeção em conjunto, e a vaidade (Figura 1) refletida nas poses. O jardim torna-se uma extensão do atelier. O artista sai da pressão melancólica da criação no
local privado e oxigena-se na convivência, em público e ao ar livre.Utiliza-se
aqui de uma metodologia dialética, com intersecções e contatos entre as diferentes formas de expressão artística, e as condições que envolvem o proceesso
de criação: o tempo da solidão e melancolia do atlier,o do recolhimento sofrido na criação literária, tendo como contrapontos necessários a extrovesão do
compartilhamento e a vaidade dos encontros mundanos, traduzidos nos gestos
performativo na fotografia.Uma busca pelo lugar onde a fotografia assumiria
nos dias de hoje a função da pintura como crítica social da vida contemporânea, seguindo o pensamento de Thierry de Duve (de Duve, 2004), para quem a
fotografia a substitui com mais eficiência nesta tarefa. Além disso, a fotografia
representaria a possibilidade delogo cumprir uma promessa de felicidade estabelecida a priori pelo artista.
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Figura 1 ∙ Fernanda Gassen: Convescote:
barrancas de Belgrano. 2012 (80 x 80 cm).
Fonte: acervo da artista.
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A contradição que me interessa não é simples corrente artística, mas uma verdadeira
cultura política. E já que sua política se fundamenta na possibilidade material de
troca, a arte joga nisso um papel predominante. Isso porque oferece a idéia complexa
de algo melhor. Perceber algo ‘diferente’ em arte é, como disse Stendhall, sentir uma
promessa de felicidade. (Wall,2003:35).

E entrevistador questiona: Mas em suas imagens, onde estão tão presentes
a alienação e o mal-estar atual, elas assim mesmo prometem felicidade? A que
Jeff Wall responde: Eu sempre pensei em realizar imagens belas (Wall, 2003:36).
Falar em troca, em desejo, significa falar de ex-voto suscepto e em mal-estar que
se instala. O ex-voto surge na dificuldade. Ao contrério do que parece em Wall, e nos
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fotografia em particular, tem um tempo de reflexão e projeto pré e pós realização, que se assemelham à tessitura de um capítulo de uma tese. Isso se reflete
bem na fotografia dirigida, a de Gassen.
Tendo passado pela pintura, ela chega à fotografia. A pergunta que se põe
aqui é sobre estas escolhas, para quem trabalha na intersecção entre dois meios,
e sobre as diferentes fases no processo de construção: na pintura, embora melancólicos, os longos procedimentos poderiam ser vividos também como uma
promessa de futura felicidade? Vou retomar aqui uma afirmação de Thierry de
Duve em abismo, pois ele se refere a Jeff Wall e Stendhall. Ele lembra a frase de
Stendhall : O belo não é senão a promessa de felicidade, que Baudelaire repercute.
(Baudelaire, 2011). E pergunta o que significaria cumprir essa promessa de felicidade. Cumpri-la ou perpetua-la simplesmente como promessa? Lembro aqui
a história de Sherazade em Mil e uma noites. Promessa de algo novo, de um estado de espírito diferente, depois de uma espera, uma latência? Ou a promessa
de uma crítica mais eficiente da sociedade contemporânea?
A fotografia poderia decretar-nos livre dessa longa latênciada promessa,
pela sua imediatez que se traduz em uma maneira mais eficiente de comunicar nossos pensamentos. Ou mesmo liberar de uma espera demorada como a
da pintura. Hoje, não disporíamos mais deste tempo. A fotografia nos tornaria
assim livre de uma promessa tão desesperante, melancólica porque aguardada
em longos períodos de latência e de espera, sempre solitários? Os ensaios fotográficos de Gassen apontam para uma possível resposta.
Adorno (Adorno, 1992) já dizia que a arte é uma promessa de felicidade, mas
uma promessa falsa, traidora. Uma entrevista de Jeff Wall publicada na revista Vanguard (Wall, 1983) trata da mesma questão: perguntado por Els Barents
sobre certa contradição em suas fotos, que mostram um mal-estar, mas que
retoma a iconografia de Manet, Jeff Wall responde:
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ex-votos, não há este mal-estar nas imagens de Gassen. Quando pintora se converte
em fotógrafa, retoma um programa iconográfico de Manet. Mas não no procedimento: estaria no longo tempo de latência e espera um motivo para que hoje os artistas
escolhessem a fotografia?
Essa promessa de felicidade estaria, além desta imediatez do aparecimento da
imagem, também no aspecto “possibilidade de reprodução” da fotografia, como
aponta Thierry de Duve? A presença física do pigmento que testemunha a materialidade do ato pictórico não existe na fotografia. E já que ela é plana, demasiadamente
sem corpo, de Duve diz que Jeff Wall acrescentaria seu ingrediente: uma transparência salvadora, que é a da caixa de luz, um quadro-janela, onde a textura da água
relembra a onipresença do elemento líquido nos processos fotográficos anteriores
à era digital. Morte da fotografia de prata, como a morte da pintura anunciada anos
atrás(de Duve, 2004).
Voltando ao trabalho de Gassen: Diferentente de Wall, ela afirma que embora
se influencie, infelizmente nunca teve a oportunidade de viajar para conhecer as
obras destes artistas. Mas Gassem procura resgatar a idéia do jardim como extensão do atelier e da pintura, transformando os convescotes em algo absolutamente
tátil. Piqueniques lembram sentar-se ao chão, sentir a grama com o corpo e as
mãos, mesmo que alisando a toalha. Come-se também com as mãos, resgatando
uma sensação háptica, talvez perdida. Eles são uma promessa de felicidade, pelo
menos até o próximo mau tempo, em comparação com a melancolia de realizar
um trabalho fechado em uma sala de atelier.
Manet é considerado o pintor da vida moderna. A artista se influenciou, como o
fez Jeff Wall, que foi influenciado e a influencia. Influência é uma palavra que vem de
influenza, a gripe espanhola, alguma coisa que se pega involuntariamente. Os modelos de Manet e Monet eram pessoas conhecidas dele, assim como os modelos de Gassen e provavelmeente de Jeff Wall. O quer haveria de moderno na pintura de Manet
é que ela feita para uma audiência. O que acontece ali? É uma pintura de gente que
posa para uma pintura. Assim como os tableaux fotografiques, os quadros de Gassen
são uma fotografia de gente que posa para uma fotografia. Mas a pintura pertence a
um mundo onde não se mede o tempo, um mundo sem impaciência onde a lentidão é
uma aliada. Já na fotografia, há o tempo medido da pose, da exposição, e esse tempo
é muito curto. Mesmo que em Gassen, como em Jeff Wall, esse tempo fotográfico seja
estendido em atelier.
Procurei então pensar o trabalho da artista nessa óptica tendencialmente táctil,
háptica, da nossa contemporaneidade, com base no que Deleuse(Deluse, 1997) considera a diferença entre visualidade háptica e a visualidade óptica. E o que seria essa
visualidade háptica? A melhor forma de descrevê-la seria dizer que ela vê o mundo

2. A pose e o jardim

Passemos agora para a pose, para o gesto performativo no jardim e para a relação do artista com a natureza, que se reflete no trabalho de Gassen. Em suas influências do século XIX, a artista aponta para a mudança de ponto de vista dos
pintores (Gassen, 2016). Monet, por exemplo, criava um jardim com o olhar de
artista. Era o lugar para onde ele fugia para renovar energias, e que se transformava também em motivo da pintura. Se os pintores impressionistas cultivavam
com cuidado as flores, era para buscar um projeto da modernidade. Já Gassen
e Wall buscam agora um projeto da pós-modernidade. Mas modernos e pós-modernos, pintores e fotógrafos, dividem a mesma ideia: a desmaterialização
do jardim e da pose. O projeto do pintor impressionista era o de deixar somente
o sentimento das cores na tela. O fotógrafo contemporâneo vai em busca de
outro extremo: no limite do excesso da interpretação e da pose, procura a transparência total, e a transgressão das categorias de gênero, borrando fronteiras.
Michael Fried se refere a uma “antiteatralidade” na pose, que une Manet
ao fotógrafo contemporâneo (Fried, 2007) até chegar no minimalismo, onde
haveria um retorno da teatralidade, e as situações seriam construídas entre o
espectador e o espaço. Mas os fotógrafos teriam substituidos, hoje, a questão do
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como se lhe tocasse, isso é, muito de perto, com envolvimento físico e perceptivo, sem
distinção clara entre sujeito e objeto, desmaterializando-o. Claro que isso tem a ver
com a tecnologia, mas tem uma conexão evidente com o jardim que se transforma em
obra de arte. Afinal, a ideia do pintor moderno, como Monet, também era a do cultivo
e da posterior desmaterialização do jardim, deixando na pintura somente as cores.
Jeff Wall, conforme de Duve, já falara nisso quando usou uma expressão própria
para se referir a um “universo aquoso” de uma superfície da fotografia, a chamada
“liquid intelligence”. Lembra o legado de Monet, que é a Land Art, as maneiras de
mostrar o fugidio reflexo das águas, e da fuga renovadora ao jardim, buscando estas energias nos reflexos da superfície d’água. Entretanto, hoje a fotografia digital
distanciou-se da água antes indispensável no processo de revelação. Não há mais
líquidos, no máximo a tinta. Não se fala mais em revelação, mas em impressão de
fotos. A consciência histórica do meio foi alterada, mas a fotografia ainda se refere,
como motivo, à água, assim como ao jardim.
O fato é que vivemos uma era de profundas modificações. Na cultura digital, o
humano e a vida natural estão sob questionamento, gerando novos tipos de sujeitos e
de imagens, e a necessidade de uma crítica constante. A fotografia, com sua rapidez
e possibilidade de multiplicação, responderia hoje este papel de crítica com mais
eficiência que a pintura.

Figura 2 ∙ Fernanda Gassen, Convescote parque los
Andes 2012. Fotografia, 40 x 60 cm. Fonte:
Arquivo da artista.
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3. Conclusão: a promessa cumprida, o ex-voto suscepto.

Voltemos à promessa de felicidade. O que é uma promessa? Um desejo. A promessa incluiria a sua plena realização? Para os impressionistas, suponho que a
entrega da promessa seria uma pintura, com sua lenta latência, adquirida com
a materialidade da acumulação dos pigmentos sobre a tela. Um ex-voto é uma
promessa, um desejo que se cumpre com a realização de uma imagem material,
que pode ser uma escultura, uma peça anatômica, ou mesmo uma cena pictórica. Um ex-voto é sempre suscepto, que significa a sequência do voto, da promessa, sua realização e materialização, com a oferta de um objeto. A promessa
dos fotógrafos contemporâneos como Gassen (Figura 2), seria uma promessa
desmaterializada, em ausência, e relacional como toda a imagem fotografica:
sempre se referindo a algo. Esta ausência seria a imagem da promessa? A passagem, entretanto, continua aberta: a arte seria marcada pelo binômio pressão
e oxigenação. Pressão melancólica do atelier solitário, o desejo e a melancolia
e o ex-voto. E oxigênio na convivência no jardim, o suscepto, a vaidade. Tanto
em flores como em poses, materializada na pintura ou desmaterializada na fotografia, mas sempre a promessa de algo melhor.
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foco no olhar impressionista para falar de uma autonomia estética colocada em
primeiro plano na prática artística. As rupturas sucessivas no seio da tradição
moderna acabaria na fotografia, como marca da evolução, que se alimenta da
tradição modernista. O gênero anterior da pintura impressionista, o cultivo do
jardim, agora transforma-se em cultivo de atitudes performáticas, na pose.
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Resumo: Este artigo apresenta a longa-me-

Abstract: This article presents the animated

tragem em animação, A Cidade dos Piratas
(2018), do brasileiro Otto Guerra, como um
resultado de um conjunto misto de dados de
uma sociedade - políticos, económicos, culturais e sociais. Algumas situações particulares
e coletivas são apresentadas, assim como estas são representadas na obra. Nesse sentido,
as análises foram feitas segundo os estudos
de Jean Duvignaud, e através de informações
do autor através de entrevistas, diretas e de
comunicação social.
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feature film City of Pirates (2018), by Brazilian
Otto Guerra, as a result of a mixed set of data
from a society - political, economic, cultural and
social. Some particular and collective situations
are presented as they are represented in the work.
In this sense, the analyses were made according to
the studies of Jean Duvignaud, and through the
author’s information through interviews, direct
and social communication..
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Este artigo analisa como um a imagem animada e a sua narrativa audiovisual
são capazes de representar, diversos níveis de informação de uma sociedade. A
obra analisada é a longa-metragem A Cidade dos Piratas (2018), de Otto Guerra.
Cineasta de animação, Guerra é referência no Brasil, tendo fundado aos
22 anos de idade a sua produtora Otto Desenhos Animados, em 1978. Resistiu a
todas as intemperes económicas e políticas que o cinema brasileiro sofreu ao
longo do tempo, lançando a sua primeira longa-metragem em desenho animado em 1994, Rocky & Hudson: Os caubóis gays. Além de apresentar um tema
“polémico”, o filme foi lançado após a extinção da Embrafilmes (pelo então
presidente, Fernando Collor de Mello). Empresa de economia mista, tinha o
controlo estatal e era a responsável pelo fomento do cinema nacional. Portanto,
o lançamento de uma longa-metragem, em animação e com temática LGBT,
indubitavelmente foi um sinal de resistência.
Durante os seus mais de 40 anos de trabalho, Guerra lançou diversas curtas,
e mais outras duas longas-metragens. Sempre com temas bem particulares,
e com estética e narrativas underground, declaradamente influenciada por
Robert Crumb e Gilbert Shelton (Daehn, 2019).
A Cidade dos Piratas foi vencedora dos prémios de Melhor Roteiro e de Direção,
no Festival de Cinema de Vitória (2018), recebeu Menção Honrosa no 46º Festival
de Cinema de Gramado, e de Melhor Filme no Múmia 2018. Internacionalmente,
foi reconhecido como o Melhor Filme no Anima Latina (Argentina), no Cinanima
2019 (Portugal), e no Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 2019
(Cuba), além de receber Menção Honrosa do Júri de Estudantes do Ojo Loco - Festival de Cinéma Ibérique & Latino Américan (França).
O filme intercala imagem animada e real, de entrevistas de Laerte Coutinho, conhecida cartunista brasileira, falando sobre a sua decisão em assumir
a sua personalidade feminina. A obra não apresenta um caráter documental
somente pelo tema. Tal foco dramático já seria grande fonte de informações
e reflexões a serem desenvolvidas. Porém, o filme fornece ao espetador mais
quatro eixos narrativos.
As histórias do filme se desenvolvem através de factos da vida de Laerte,
com suas personagens de banda desenhada (Piratas do Tietê), factos da produção do filme e da doença de Guerra, juntamente com a história de uma eleição — cujo candidato vencedor é um indivíduo branco e homofóbico. Qualquer
semelhança não foi mera coincidência. É uma obra meta-linguística e de contexto social. As tramas apresentadas são aspetos da sociedade brasileira, onde
assuntos de toda ordem são abordados, criando uma dinâmica e uma “anarquia
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narrativa” (Daehn, 2019), palavras de Laerte (que colaborou no guião), característica típica das suas bandas desenhadas.
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1. A Cidade dos Piratas ou Uma mesclagem de narrativas, em animação

Na ideia inicial do filme, seria uma história sobre os Os Piratas do Tietê (1983),
de Laerte, banda desenhada publicada na revista Chiclete com Banana (Teixeira, 2018). Na história, depois de cinco séculos de arrendamento da área da cidade de São Paulo aos “Bandeirantes” (nome dado aos grupos de desbravadores
do território colonial), esta deveria ser devolvida aos índios e aos piratas, que
fizeram o negócio.
Porém, como toda produção audiovisual, e particularmente a animada brasileira que atravessa inúmeras dificuldades, a de Guerra não foi diferente. Com
a primeira versão do guião de 2003, a obra atravessou 15 anos, até o seu lançamento. Durante esse período, não só ocorreram mudanças políticas radicais no
Brasil, como também nas vidas do próprio realizador e da cartunista. Pois, após
assumir-se de outro género, Laerte passou a criticar e renegar o comportamento machista de suas personagens. Nesse intervalo, Guerra foi diagnosticado
com cancro “de cólon, com fígado, pulmão e cérebro afetados” (Daehn, 2019),
tendo passando por cirurgia e quimioterapia.
Portanto, o filme sofreu e foi o resultado dessas metamorfoses, assimilando
esses aspetos: personagens rejeitadas em crise (os piratas), personagem travestida (Hugo/Muriel), além do próprio Otto Guerra — seu tratamento médico e
as crises da produção. A questão transgénero de Laerte, passou a ser o centro
propulsor da narrativa, e não mais a trama da BD, que se manteve presente juntamente com parte da perseguição a Fernando Pessoa, o poeta português que
na BD recita seus versos, e é considerado “boiola” (“fresco”/gay) pelos piratas.
Os contextos sociais e políticos também somaram-se à história. A própria
questão de assunção de género diverso do de nascença, chamou tal aspeto à
baila. Pois, depois de alguns anos de uma visão mais igualitária em relação às
minorias, as diretrizes governamentais mudaram radicalmente. Portanto, um
candidato à presidência (Azevedo, também personagem de Laerte), homofóbico, inseguro e que guarda escondidos botijas de ódio, foi integrado a esse imbróglio narrativo.
E qual o melhor meio para representar todo esse conjunto de coisas, um universo confuso, mas nada desconexo? A Animação.
O uso do desenho animado como técnica de representação foi indiscutivelmente necessário e coerente. Necessário pois, era preciso representar situações
muito díspares entre si: personagens de BD, factos passados, imagens e sonhos
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Figura 1 ∙ Cena em que Guerra (o realizador),
em um bar, partilha a ação com as personagens de
Piratas do Tietê, de Laerte. Fonte: Divulgação.
Figura 2 ∙ Still de Novela (1992) curta-metragem de
Guerra, que satiriza as novelas brasileiras.
Fonte: Otto Desenhos Animados.
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Figura 3 ∙ Original de Rocky & Hudson:
Os caubóis gays (1994), longa-metragem de Guerra
que satiriza o “machismo gaucho”. Fonte: Otto
Desenhos Animados.

das personagens. Guerra pode desfrutar de toda a liberdade de se colocar numa
mesa de bar, e beber com o Pirata e seu crocodilo (Figura 1), sem qualquer entrave
de pedido de licença com a prefeitura, ou com dificuldades de criação de personagem tridimensional — se este fosse feito em 3D, real ou virtual –, que teria que
manter conexão com a personagem bidimensional original. A coerência também
se apresenta pela sua estética caricatural, presente tanto na obra de Laerte como
na cinematografia de Guerra — como em Novela (1992) (Figura 2) e Rocky & Hudson: Os caubóis gays (1994) (Figura 3). Uma vez que os eixos principais da narrativa
tratam de personagens de BD e de factos biográficos de um cartunista, o desenho
animado é também a estética mais coerente dessas representações.
Vale destacar que os primeiros desenhos animados, se originaram em trabalhos de cartunistas de jornal, como Émile Cohl (1857-1938), Winsor McCay
(1869-1934). Portanto há também uma coerência histórica.
Mesmo quando a longa se utiliza de imagem real de entrevistas, estas resultam na valorização da imagem desenhada, uma vez que deixam claro a diferença de emprego de ambas. A real, mostra Laerte, a personalidade. A imagem
animada mostra todo o resto: as suas histórias, a sua sociedade, as suas crises, o
seu imaginário criativo, e o de seu amigo (o próprio Guerra). E com toda a liberdade e acidez que possibilitam algumas linhas sobre papel.

conjunto dos comportamentos, emoções, atitudes, ideologias, ações, criações que ao
nível do indivíduo criador, cristalizam a sociedade inteira e engajam a génese da obra
na engrenagem das formas contraditórias que compõem a vida coletiva (1970: 36-37).

É onde se encontram
comportamentos reunidos em um todo em movimento, um processo que oferece os
aspectos de uma exteriorização real, no decurso da qual desempenhamos um papel,
lutamos contra um obstáculo, renunciamos, somos vencedores ou vencidos: é no
interior deste esquema que as significações humanas [...], assumem a sua validade
(Duvignaud, 1970: 36).

Através dos vários dramas que o filme apresenta, é possível perceber a dinâmica das relações e os contextos político-sócio-económicos. A obra resulta
num instantâneo alargado da produção de si mesma, registando por metalinguagem, seus problemas de realização, juntamente com os de seus criadores.
Outros “conceitos operatórios” propostos por Duvignaud, “anomia” e “atipismo”, também servem à análise. O primeiro “designa o conjunto das festas de
desagregamentos, resultando da mudança da estrutura social, [...]” (1970: 45).
Devido a modificações de estruturas sociais ou coletivas, seja por dinamismo
interno, guerras ou afrontamentos, formas estabelecidas são quebradas sem
que outras tenham sido erguidas.
A vida psíquica individual ou coletiva, [...] não pode mais encontrar a sua expressão e
o seu desenvolvimento no contexto de uma sociedade em vias de dissolução, acha o seu
caminho para o imaginário e a invenção das formas (Duvignaud, 1970: 45).

O filme de Guerra representa perfeitamente este momento de rutura da estrutura brasileira. Um determinado modus operandi da sociedade não foi plenamente enraizado, enquanto outro já se apresenta, além de toda essa situação
estar inserida em um macro contexto de interesses.
O “atipismo” conceito oposto ao anterior, também é pertinente, sendo “o
mais limitado, encontra[ando] sentido em sociedades com sistema de valores
únicos, homogéneos” (Duvignaud, 1970: 46). Quando ao indivíduo atípico “lhe
é impossível integrar-se nos estereótipos comuns, [...], no ideal cultural que
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Como a obra de Guerra carrega um contexto sócio-político fundamental, os estudos de Jean Duvignaud (1921-2007) apresentam elementos úteis à sua análise.
Duvignaud propõe alguns “conceitos operatórios” (1970: 36) para a análise
sociológica da arte, um deles é o “drama”, ou
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define a personalidade de base [...]” (1970: 47), este escapa de alguma forma —
pela arte, como no caso de Laerte. Que se manteve “obscura”, atípica por muito
tempo, pois a sociedade brasileira é “padronizada”.
Mas, a Arte “impõe uma reposição em questão das relações humanas, [...]
geradora de relações inéditas e de reagrupamentos não-realizados” (1970: 48).
Pode-se considerar tal afirmação como uma descrição atemporal, sobre o filme
de Guerra, em que é possível identificar como atitude estética, uma “oposição
ética à experiência cultural tradicional de uma sociedade e aos valores estabelecidos que ela criou” (Duvignaud, 1970: 70). Guerra expôs outras relações, conectando personagens, histórias reais e ficcionais, criando além de um simples
desenho animado.
Conclusão

Como dizia Antônio Carlos Jobim (1927-1994): “O Brasil não é para principiantes” (Silva, 2014). Obra representativa da sociedade brasileira, A Cidade dos Piratas é quase um enigma para ser decifrado por iniciados na “brasilidade”.
Ela reflete pragmaticamente a complexidade do país, misturando concomitantemente elementos históricos, sociais, económicos, políticos e culturais.
Apresenta realidade e ficção, crítica e reflexão. É o mais importante filme de
Otto Guerra não somente pelo seu momento de vida — o filme representa a vitória pela própria vida –, mas também pelo facto de ser amplo o seu foco, integrando problemas e questões reais e atuais, de forma a criar um caos — situação
real do país, refletida na forma do guião, onde “o mote é não ter mote” (Guerra
apud Daehn, 2019). “Essa realidade atropelou mesmo a história, e como eu ia
morrer mesmo, eu resolvi fazer o filme que eu queria fazer. Essa mistura tem a
ver com ‘chutar o pau-da-barraca’” (Guerra, 2019).
Como identifica Duvignaud, é através de atitudes estéticas, que se procura
“criar ‘sociedade”, onde através delas, “o imaginário cumpre a sua missão existencial na trama da vida social” (1970: 55).
Definitivamente a obra de Guerra é complexa, sendo difícil mesmo para os
brasileiros compreender profundamente o que lhes é ofertado no ecrã. Porém,
é exatamente essa complexidade que lhe garante uma caraterística única dentro da cinematografia, real e animada.
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Resumo: O percurso de aprendizagem e a

Abstract: The learning path and the artistic prac-

prática artística de Ana Albuquerque aproximam-na dos ourives do Renascimento. É uma
obra que oscila entre a razão e o sentimento,
cujo léxico se apoia na escala, estrutura, forma, tensão, gravidade (peso e movimento),
materiais, textura, acabamento e na relação
com o corpo, quer seja na peça única ou no
múltiplo.
Palavras chave: Joalharia/escultura / encontro / razão / sentimento / meetjewelry.

tice of Ana Albuquerque bring her closer to the
Renaissance goldsmiths. It´s a work that oscillates
between reason and feeling whose lexicon is based
on scale, structure, shape, tension, gravity (weight
and movement), materials, texture, finish and
relationship with the body, whether in the single
piece or the multiple.
Keywords: Jewelry/sculpture / meeting / reason
/ feeling / meetjewelry.
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Ana Albuquerque (1964) começou a sua aprendizagem no curso de Escultura
na Escola de Belas Artes de Lisboa (1994), contudo o seu objetivo foi sempre a
joalharia, porque, embora ambas tenham características comuns, na joalharia,
a abordagem da forma escultórica pressupõe sempre um corpo.
A joia tem características específicas pelo facto de se relacionar duma forma
privilegiada com o corpo e tem um tempo próprio de perceção e fruição. Quando usada, tem-se consciência da sua presença, mas essa presença dissolve-se
no inconsciente, porque é sentida num momento e esquecida no momento seguinte. É um sentir intermitente que estabelece uma relação com o tempo – o
tempo de usufruir.
Outro aspeto relevante é o facto de a joia ter uma escala menor que a escultura, o que possibilita a relação diária com uma obra de arte, quer no espaço
privado, quer no espaço público.
O percurso de Ana Albuquerque remete-nos para o Renascimento, onde vários artistas italianos como Filippo Brunelleschi, Antonio Pollaiuolo, Lorenzo
Ghiberti, Luca della Robia, Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Michelozzo Michelozzi, ou ainda como Albrecht Dürer, o mais
famoso artista do Renascimento nórdico, que aprendeu o ofício com o seu pai,
e outros que, conhecendo a versatilidade deste ofício, o praticavam a par da Escultura e da Pintura.
A oficina de ourives foi uma escola de treino importantíssima para os artistas devido à clareza do desenho, o estudo da forma, a escala, os materiais,
o peso e a proporção em relação ao corpo. A aprendizagem de várias técnicas,
com os mestres, influenciou a arte que viessem a praticar, no rigor, na liberdade
criativa e na plasticidade. Os ourives italianos não se inspiravam em desenhos
ou livros porque sabiam executar a sua própria criação, o que os mantinha em
posição de igualdade e com um estatuto equiparado aos escultores, pintores e
até arquitetos do Renascimento (d’Orey,1997:17).
Apesar da passagem pelos cursos das escolas de joalharia do AR.CO e do
Contacto Directo (1987/1992), e de ter feito um estágio na oficina de ourivesaria da Nuno & Garrido, Ana Albuquerque também trabalha diariamente com um
mestre ourives - durante muitos anos com o senhor Lenine e, mais recentemente,
com o senhor José Carlos dos Santos, da José Carlos & Filhas - Joalheiros, Lda,
em Guimarães. A artista manteve uma relação muito interativa com o senhor
Lenine, discutindo com ele as peças que criava, acompanhando a execução das
mesmas na sua oficina e colhendo os seus ensinamentos e resoluções técnicas.
Este rigor e conhecimento dos materiais aparece na sua peça Mar, uma
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Figura 1 ∙ Ana Albuquerque, Mar, 2000,
colar, ouro branco e topázios. Coleção particular.
Fonte: Gonçalo Villa de Freitas.

encomenda de um colar, com o tema do mar, para o qual o cliente lhe forneceu
as pedras. É a partir da ideia de ondulação que a artista escolhe os materiais e
desenha a forma (Figura1).
É por este sentido de medida, de conhecimento das qualidades dos materiais, de harmonia, de racionalidade e de conhecimento da Geometria (que Ana
pratica quase diariamente) que podemos considerar que Ana é uma joalheira
do Renascimento na atualidade.
O Sentimento: o Encontro

[…] quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objectos, uma amostragem de estilos,
onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. (Calvino, 1990: 138).
O questionamento sobre a vida, o nascimento e a morte constitui uma questão recorrente na vida da artista que, por volta dos vinte anos, se exacerbou a
tal ponto que a levou a entrar numa depressão que culminou num ingresso na
Universidade Católica, onde estudou Teologia durante dois anos, abandonando esse estudo por incompatibilidade com o curso de Escultura na Escola de Belas Artes. Durante este percurso, Ana foi percebendo que a vida só faz sentido
vivida com os outros, na partilha e no encontro.
Como a artista elegeu o ouro como material de execução das suas peças,
pensou que, o mais natural seria vender a sua obra nas Ourivesarias. Contudo, depara-se com um mercado de joalharia em série, com modelos vindos da

Aspetos relevantes

A joalharia subentende uma forma de comunicação a três, ou seja: o criador
exprime-se através da peça que cria; o portador que se apropria da joia e que
lhe pode reforçar o significado ou atribuir-lhe outro; e uma terceira pessoa que
é o testemunho, o espectador. A joalharia tem uma especificidade diferente
dos outros géneros de arte que se prende com o reconhecimento da existência
duma outra pessoa para além do seu criador (Daunay, 1997: 83).
Se, por um lado, a artista procura um autoconhecimento, num processo interno de aprendizagem e de questionamento, encontrando respostas nas formas que vai criando, as quais são o resultado das suas preocupações e que, ao
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China, cujo preço rivalizava com as suas peças únicas ou de pequenas séries, o
que torna incompatível esse objetivo. Percebe também que esta atividade para
ela é um negócio no sentido etimológico do termo, de negar o ócio - nec + otium
– no sentido de viver em paz e com o que é positivo da vida, portanto não era
um modus vivendi para ganhar dinheiro apenas e abandonou esta ideia. Mas Valentina Garcia, uma amiga e uma das suas melhores clientes propõe-lhe fazer
de mecenas, tal como Lorenzo de Médicis, mecenas do Renascimento italiano
da segunda metade do século XVI, em Florença. Para além de lhe encomendar
peças, propõe-se divulgar a sua obra. Deste encontro com Valentina Garcia nasce o projeto “meetjewelry”, em 2003. A partir daí, Ana Albuquerque deixa de
assinar as peças com o seu nome e passa a assinar meet.
O espírito do partilhar e do encontro leva Ana a concretizar outro projeto que
são as alianças de casamento feitas pelos noivos. O casal vai para o seu atelier,
em Carcavelos, e com cera mole, ele molda a aliança dela e ela molda a aliança
dele, ficando assim as impressões digitais deles marcadas no material, sendo
estas alianças depois fundidas em ouro. O processo de fundição é realizado nas
oficinas do senhor José Carlos dos Santos, em Guimarães, com a supervisão da
artista, sendo depois assinadas, ou seja, são-lhes soldadas uma pequena chapa
com a palavra meet,
Pelo processo de trabalho e pelo depuramento das formas as peças de Ana
Albuquerque remetem-nos para Donald Judd, escultor minimalista e com formação filosófica, a qual o tornou um amante de Platão, que mandava executar
as esculturas em oficinas, sem ele ter qualquer intervenção. Quando os seus
Specific Objects eram pintados, enviava-os para a fábrica das motas Harley Davidson, que lhe garantia uma pintura completamente homogénea, sem um único grão de areia. Contudo, no caso de Ana Albuquerque, muitas vezes as peças
eram construídas em diálogo com o senhor Lenine e com intervenções suas.
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mesmo tempo lhe permite relacionar-se com os outros sem ser necessário usar
palavras, por outro lado há um trabalho muito racional onde revela a sua preocupação com as propriedades da matéria, como os limites físicos e químicos dos
materiais que usa, como tensão, pressão, temperatura, alongamento e ductilidade do ouro (Figuras 2 e 3).
Estes aspetos foram objeto duma exposição realizada na galeria Reverso,
em Lisboa, porque achou interessante valorizar tudo em que se pensa na feitura
duma peça de joalharia. O catálogo, a que chamou Caderno Inacabado, foi feito
com fotografias das peças que aparecem na parte do canto direito das folhas,
fazendo um flip book, de modo que, ao ser folheado rapidamente, se possa ver a
continuidade e sequência das formas.
Outro aspeto relevante é o movimento e a sua relação com a gravidade e o
corpo. Do movimento resulta o som que é também um modo de relacionamento com o outro, porque o som é produzido à medida que nos movemos e causa
um efeito em quem o ouve (Figura 4 e 5).
Estas peças foram executas para a exposição MEET, promovida pelo Hospital Ortopédico de Sant’Ana, na Parede, uma iniciativa de aproximação aos seus
utentes, com a convicção que as atividades lúdico-culturais são importantes no
processo terapêutico.
A possibilidade de expor objetos de joalharia na antiga dispensa deste Hospital provocou a reflexão sobre o que na vida é dispensável para cada pessoa.
Um tema que lhe interessa particularmente são os direitos da mulher. E é
nesta linha que escolhe três formatos de decote: de camisola de malha, de T-shirt e de vestido (Figuras 6, 7 e 8). Sendo a fronteira entre o público e o privado,
a divisão entre o interior e o exterior, Ana desenha e interpreta o decote a três
dimensões, num binómio vestido/nu (Braz Teixeira: 2008).
Estes decotes, de formas depuradas, têm incisões, perolas e ágatas e fazendo a ligação ao têxtil são, pontualmente, adornadas/cosidas com linha de seda
(Figura 9).
O decote, para a artista, denota o papel da mulher no mundo. A estátua da Liberdade, símbolo da Revolução Francesa, é uma mulher que tem um decote enorme, em contraponto coma burka da mulher árabe. A liberdade da mulher de poder mostrar ou não o corpo está relacionada com a sua condição e os seus direitos.
Sendo o decote a orla entre o oculto e o que é visível, este remete-nos para
o mito do Anel de Giges, que Platão refere no Livro II, da República, um objeto
metafórico que dá ao possuidor um poder mágico, dado que este anel, quando
tem o engaste voltado para a parte de dentro da mão, lhe concede o dom da invisibilidade e, quando voltado para fora, o torna visível (Platão, 1993: 57).
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Figura 2 ∙ Ana Albuquerque, Textura/materiais #1, 2012, pin,
800 ouro e coral branco, Fonte: Gonçalo Villa de Freitas.
Figura 3 ∙ Ana Albuquerque, Textura/materiais #2, 2012, pin,
800 ouro e madeira, Fonte: Gonçalo Villa de Freitas.
Figura 4 ∙ Ana Albuquerque, Movimentos Concêntricos: som,
2006, anel, 800 ouro, edição: 10 peças. Fonte:
Gonçalo Villa de Freitas.
Figura 5 ∙ Ana Albuquerque, Movimentos Tangenciais, 2006,
anel, 800 ouro, edição: 10 peças. Fonte:
Gonçalo Villa de Freitas.
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Figura 6 ∙ Ana Albuquerque, Decote#1, 2008, colar,
ouro 800, e fio de seda. Fonte: Gonçalo Villa de
Freitas.
Figura 7 ∙ Ana Albuquerque, Decote#2, 2008, colar,
ouro 800, pérolas, ágata, fio de seda. Fonte: Gonçalo
Villa de Freitas.
Figura 8 ∙ Ana Albuquerque, Decote#3, 2008, colar,
ouro 800, pérolas e ágata. Fonte: Gonçalo Villa de
Freitas.
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Figura 9 ∙ Ana Albuquerque, pormenores de Decote#1 e #2,
2008. Fonte: Gonçalo Villa de Freitas.
Figura 10 ∙ Ana Albuquerque, A medida do Palmo, ouro
(19,5x1 cm) e burel. Fonte: Gonçalo Villa de Freitas.
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Nesta linha também está a peça A medida do Palmo, um retângulo em ouro
amarelo, com a medida do seu palmo, onde está gravado dum lado - DO CORAÇÃO AO UMBIGO e do outro - DO CENTRAR AO PARTILHAR. Este retângulo que pode ser usado dum lado ou do outro, portanto há sempre um lado
que está visível enquanto o outro se torna invisível, está suspenso num fio feito
em burel cor de sangue de boi, que reforça esta ideia de invisibilidade/ visibilidade, pois lê-se ou não as palavras consoante o movimento do corpo do seu
portador (Figura 10).
Considerações finais

Escala, estrutura, forma, tensão, gravidade (peso e movimento), materiais,
textura, acabamento e a relação com o corpo constituem o léxico do processo
de trabalho da autora, quer seja na peça única ou no múltiplo e sempre entre a
razão e o sentimento.
Para Ana Albuquerque, a joalharia está ligada a um processo de questionamento interior e de encontro com os outros, que se traduz em formas que a surpreendem, como se as respostas às suas inquietações e aos seus pontos de vista
se revelassem através das formas que vai encontrando por um lado e por outro,
usando um racionalismo muito elaborado. As joias são objetos muito pessoais,
com os quais normalmente há relação próxima, mais ostensiva nalguns casos,
e bem discreta noutros. Ana entende a joia como um adorno para ocasiões especiais, e algo que para fazer sentido deve ser de grande valor, deverá ser imbuída da carga que se pretende transmitir quando se usa. Cada peça pode ter
uma simbólica própria que pode ser transformada pela pessoa que a usa, mas
também pode ser feita à partida com a simbologia da pessoa que a encomenda.
Há joias que pertenceram a uma pessoa e que ao ser herdadas é como se trouxessem com elas um pouco do carácter do seu portador anterior e podem constituir objeto de proteção, de força, ou de magia. Uma peça de joalharia deverá
estar sempre com o seu dono porque estimula os nossos sentidos duma maneira especial, estabelecendo relações íntimas com o outro. Ao ser usada cria uma
simbiose com o seu portador, de tal forma que o espectador acaba por não ver a
joia real, mas a relação entre ela e o seu portador.
O processo cognitivo, que leva Ana Albuquerque a escolher materiais e formas, é muito misterioso e introspetivo, porque é quase como se trouxesse notícias do seu interior.
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Resumen: Este artículo explora el efecto que

Abstract: This article explores the effect of the

la dimensión intertextual del trabajo del pintor español Pedro Morales Elipe tiene en su
desarrollo de un lenguaje pictórico abierto,
ambiguo y distorsionado. Para ello analizamos los recursos y estrategias que recupera de
la historia del género del bodegón y, a través
de los escritos relacionados de Derrida, DidiHuberman o Merleau Ponty, esclarecemos su
contribución a un lenguaje pictórico difuso:
una imagen subordinada a la potencia plástica de la pintura en su superficie.
Palabras clave: pintura / intertextualidad /
bodegón / distorsión.

intertextual dimension of the work of Spanish
painter Pedro Morales Elipe on his development
of an open, ambiguous and distorted pictorial
language. To do so, we analyze the resources
and strategies he recovers from the history of the
still-life genre and, through the related writings
of Derrida, Didi-Huberman or Merleau Ponty,
we clarify his contribution to a diffuse pictorial
language: an image subordinated to the plastic
power of painting on its surface.
Keywords: painting / intertextuality / still-life
/ distortion.

1. Contexto

Para comprender la naturaleza de la pintura que Morales Elipe referencia y
utiliza, así como la de su propia producción, consideramos especialmente relevante este fragmento de la novela Ensayo sobre la ceguera. En esta ficción la humanidad, a excepción de la protagonista, sufre una epidemia de ceguera que ha
supuesto la caída de todas las estructuras morales, sociales y gubernamentales.
Hacia el final del relato, nos encontramos con una reflexión sobre la imagen a
partir del encuentro con una inquietante intervención pictórica.
No vas a creer lo que te digo, pero todas las imágenes de la iglesia tienen los ojos
vendados, Qué extraño, por qué será, Cómo voy a saberlo yo, puede haber sido obra
de algún desesperado de la fe cuando comprendió que iba a quedarse ciego como los
otros, puede haber sido el propio sacerdote de aquí, tal vez haya pensado justamente
que, dado que los ciegos no podrían ver a las imágenes, tampoco las imágenes tendrían
que ver a los ciegos, Las imágenes no ven, Equivocación tuya, las imágenes ven con los
ojos que las ven, sólo ahora la ceguera es para todos, Tú sigues viendo, Iré viendo menos
cada vez, y aunque no pierda la vista me volveré más ciega cada día porque no tendré
quien me vea (Saramago, 1995: 236).

El comentario que ofrece la protagonista revela que la naturaleza de estas
imágenes para la adoración depende de que puedan ser vistas. ¿Qué necesidad
hay, por tanto, de realizar este sacrilegio final si las imágenes ven con los ojos
que las ven? Acorde con la ceguera moral que la novela de Saramago explora,
cegar las imágenes significa que estas ya no tienen nada que ver: niega de forma
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El artista español Pedro Morales Elipe continúa desarrollando su extensa obra
pictórica con la coherencia de quien se mantiene al margen de la caprichosa
inmediatez del momento. Su pintura se enmarca en tiempos mayores, aquellos
de la larga tradición de este medio, con una labor de investigación plástica caracterizada por la quietud y la entrega empleada en el encuentro con la materia.
Serie tras serie, podemos identificar la presencia de la historia de la pintura, sus
imágenes, recursos y estrategias representacionales en el tejido intertextual de
su imaginario. Es el objetivo de este artículo esclarecer el efecto distorsionador
que estas metodologías referenciales tienen sobre su lenguaje plástico, a través
de las aportaciones de algunos de los más importantes ensayistas sobre pintura.
Consciente del pesado bagaje del género del bodegón, la serie elegida como foco
de este estudio, titulada Vida quieta, presenta un lenguaje pictórico imbuído de
alegoría, abierto, dispuesto a dificultar la visión de la imagen para forzar un encuentro corpóreo con la realidad matérica de la superficie pictórica.
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explícita la vigilia moral que puedan ejercer sobre nosotros. La imagen ya no velará, no instruirá ni será leída como un pasaje. Ahora dejará paso al espectador,
le dejará acercarse y otear su superficie, ver el truco y las intimidades del efecto.
Ahora que la imagen no ve, se ve la pintura.
Se trata del mismo cambio de enfoque hacia la pintura por sí misma que señala R. H. Fuchs en la obra de Vermeer cuando escribe que “ofreció la innovación
de hacer del sentimiento de sus pinturas el significado final” reduciendo “los elementos simbólicos moralistas […] en gran medida a favor de un énfasis en el ambiente y la tranquilidad.” (Fuchs, 1978: 62) El mismo giro conceptual que, como
apunta Stoichita, podemos encontrar en el resto de autores que durante los siglos
XVI y XVII han marcado el surgimiento del concepto del cuadro como lo conocemos hoy día (Stoichita, 2000). La serie Vida Quieta que vamos a analizar constituye una investigación pictórica de los recursos y estrategias representacionales de
la tradición de esta pintura de género, en especial del bodegón.
En la actualidad es habitual encontrar este tipo de recuperaciones y retornos
a los albores del propio medio. La pintura contemporánea, en palabras de David
Barro, “se reivindica más como tradición que como técnica” (David Barro, 2013:
4). En el caso de Morales Elipe, este ejercicio intertextual le ha llevado a generar
un lenguaje más abiertamente pictórico y matérico, ambiguo y distorsionado,
que elude la concreción en favor de la superficie donde se debate la pintura.
2. El parergon

Entre los conceptos, recursos y estrategias de la tradición de la pintura de género que esta serie de trabajos de Morales Elipe recupera, una de las que más
conciernen a este estudio es la figura del parergon. Con dicho término se alude
a la confrontación y la puesta en relación de un elemento para con el todo, de
modo que este elemento particular se encuentra en una posición que desafía al
conjunto. Al mismo tiempo, mediante esa relación, dicho objeto existe como
parte del mismo, forma parte del todo. Como apunta Stoichita, el bodegón está
siempre asociado a este concepto ya que nace de la escisión de un parergon, para
convertirse en texto propio, en ergon, con la consecuente elevación de la pintura
por sí misma por encima de la narración de la imagen (Stoichita, 2000: 32).
En la obra de Morales Elipe, esa dificultosa relación del parergon con el
cuerpo del texto cobra una dimensión plástica, en cuanto que sus indiscernibles
límites o fronteras destilan un lenguaje pictórico específico. La analogía que
Jacques Derrida desarrolla en La verdad en pintura establece los vestidos y drapería de las estatuas de mármol como entidades que funcionan en condición
de parergon: en su ilusión de tela cubriente nos describen la carne de debajo
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Figura 1 ∙ Pedro Morales Elipe, Sin título 1998 Óleo
sobre lienzo 27x46 cm. Fuente: web del artista, http://
www.pedromoraleselipe.com/Vida-quieta
Figura 2 ∙ Pedro Morales Elipe, Sin título 2001 Óleo
sobre lienzo 27x46 cm. Fuente: web del artista, http://
www.pedromoraleselipe.com/Vida-quieta
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mientras que en una segunda inspección nos es imposible discernir los límites
que separan el cuerpo del tejido (Derrida, 2005: 67-68). En la obra de Morales
Elipe los vidrios cumplen una función análoga en cuanto a la luz y la visión que
filtran. La transparencia de estos elementos sirve de vehículo a la distorsión
de los límites de cuanto se encuentra detrás de los mismos. Por consiguiente,
podrían ser diferenciados como elemento en el conjunto del bodegón pero el
propio lenguaje plástico elude su localización concreta. La deformante superficie de estos vidrios dificulta la visión y la representación a la vez que ellos son
elementos dentro del propio bodegón representado (figura 1).
Este tipo de juegos retóricos con la visión ilusoria que nos permite su pintura
provienen del interés que Morales Elipe pone en recuperar y utilizar la rica tradición del bodegón en su propia producción. En cuanto a este modo de trabajar,
Omar Calabrese señala la necesidad de referenciar que acompaña al trabajo
pictórico cuando declara que “las representaciones de la pintura son extremadamente más inestables que los elementos del lenguaje verbal y, como consecuencia, ello comporta que el reconocimiento de una forma compleja tenga que
pasar, casi necesariamente, por la cita o la alusión o el calco de una forma precedente aparecida en otro texto.” (Calabrese, 1993: 35) Sin duda esta necesidad
aparece reflejada en la producción de Morales Elipe enmarcando su trabajo en
una búsqueda análoga a la de artistas como Giorgio Morandi.
La distorsión que el vidrio añade a nuestra visión no queda relegada a lo que
se encuentra detrás del cristal. Por el contrario, todo el lenguaje pictórico se ve
afectado por esta indefinición (figura 2), poniendo de manifiesto la permeabilidad a la que se refiere Derrida cuando apunta en el mismo texto más adelante:
El marco parergonal se destaca […] sobre dos fondos, pero con respecto a cada uno
de estos dos fondos se funde en el otro. Con respecto a la obra que puede servirle de
fondo, se funde en la pared, luego, progresivamente, en el texto general. Con respecto
al fondo que es el texto general, se funde en la obra que se destaca sobre el fondo
general. Siempre una forma sobre un fondo, pero el parergon es una forma que tiene
por determinación tradicional no destacarse sino desaparecer, hundirse, borrarse,
fundirse en el momento que despliega su más grande energía (Derrida, 2005: 72).

A través de estas palabras podemos comprender el parergon como otro elemento más que aporta a la ya señalada distorsión de la visión presente en la producción de Morales Elipe. De sus elementos específicos, como los vidrios, no sólo
se deviene la particularidad o independencia de cada uno sino también la permeabilidad y ambigüedad necesarias para integrarlos en el conjunto del cuadro.

Pero la intimidad implica un cierto grado de lo que sin duda es una forma perversa de
violencia: te acercas sólo para cortar las cosas, dividirlas en partes y hacerlas pedazos.
Este es el significado básico de “detalle”, una palabra cuya etimología implica
cortar, como en sustantivos como “sastre” y “minorista”.[...] Por último, a través de
una extensión no menos perversa del significado, “detallar” designa la operación
exactamente simétrica, incluso antitética, que consiste en volver a unir todas las
piezas (Didi-Huberman, 1989: 136).

Hagamos énfasis en la señalada perversión de este proceso. La estrategia
referencial e intertextual de estas obras no pretende quedarse en una mera referencia, en traer a la mente la habitual imagen del bodegón, sino que utiliza
este contexto como materia retórica que malear y deformar. Así, en su uso del
detalle y de la fragmentación consecuente, Morales Elipe aprovecha la posibilidad desestabilizadora del acercamiento tanto como de la vertiginosa recomposición de la ilusión del espacio y nos mantiene en un constante devenir entre
lo pintado y la pintura.
Con respecto a este detalle de los vidrios, es importante señalar la función
que el reflejo que presentan ha tenido a lo largo de la tradición del bodegón. Se
trata de un elemento inversor de la dirección de la luz y por tanto de la visión
que se posa en la escena. Nos lleva a mirar hacia nosotros, hacia un espacio cuya

Revista Estúdio, artistas sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:72-80.

El papel que juega el detalle es otro de los vínculos entre la obra de Morales
Elipe y la producción de la tradición pictórica del bodegón y la pintura de género. Como dice Huici, su función a menudo es la de invitar al espectador a
acercarse, a tratar de desgranar las complejidades de su ilusión, distinguiendo
sus texturas, métodos, calidades y materias a medida que oteamos su superficie
(Huici, 2013: 37-38).
Los vidrios a los que antes nos hemos referido, también cumplen esta función atrayente. El encuentro con los vasos, los o las pompas de jabón marca un
momento determinante en la experiencia ante la pintura: aquel de la intriga y la
indagación en un aspecto particular (figura 3). Este “acontecimiento pictórico”,
como se refiere a él Daniel Arasse en El Detalle: para una historia más cercana de
la pintura, supone un despiece del cuadro y el comienzo de un viaje detallista de
trozo en trozo, una navegación que a menudo va acompañada del movimiento de
nuestro cuerpo ante el cuadro (Arasse, 2008: 42). Morales Elipe utiliza este efecto
a su favor cuando en la cercanía, en la intimidad de esta aproximación, nos noquea con la materia pictórica más evidente, forzándonos a reconciliarnos con lo
pictórico de este acontecimiento. Sobre la intimidad que este recurso instiga, las
siguientes palabras de Didi-Huberman sobre Vermeer saltan a la mente.
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Figura 3 ∙ Pedro Morales Elipe, Vida quieta 2001,
óleo sobre lienzo, 130x195 cm. Fuente: web del artista,
http://www.pedromoraleselipe.com/Vida-quieta
Figura 4 ∙ Pedro Morales Elipe, Vida quieta 2001,
óleo sobre lienzo, 114x195 cm. Fuente: web del artista,
http://www.pedromoraleselipe.com/Vida-quieta

Conclusiones

Tras haber explorado algunos de los recursos más concretos que vemos recuperados y reutilizados en esta serie específica del trabajo de Pedro Morales Elipe,
podemos percatarnos de la importancia que éstos han tenido en el desarrollo de
su lenguaje pictórico. Podemos concluir que la distorsión, ambigüedad y manifiesta materialidad de la superficie de su pintura responde a esta utilización del
contexto donde su pintura se desarrolla.
Con vistas a nuevas investigaciones, observamos que trabajos posteriores
de este artista también incurren en este modo de hacer anclado en la tradición
de la pintura, incluso con referencias más concretas y un trabajo investigador
más acusado. Estas, por su relación con los conceptos desarrollados aquí y porque presentan un lenguaje aún más distorsionado y afectado por los mismos,
prometen un campo de trabajo sobre el que expandir nuestra investigación.
Así también, observamos que las características que han sido el foco de
esta investigación se acentúan en series posteriores que trabajan en otro contexto histórico como el de la pintura de paisaje. En consecuencia y sin incurrir
en afirmaciones categóricas, parece acertado reconocer la influencia desestabilizadora y la potenciación de la alegoría que supone el trabajo intertextual y
referencial llevado a cabo en esta serie, Vida quieta. Desarrollar una propuesta
pictórica como la de Morales Elipe desde la conciencia del bagaje histórico de
la tradición en la que se enmarca no deja otro remedio que el de una pintura
difusa, que elude la concreción y te obliga a conciliarte con su materia, que no
te deja acomodarla en un lugar concreto de tu percepción. Posiblemente, la pintura a la que Merleau Ponty se refiere cuando declara:
Me encontraría en apuros para decir dónde está el cuadro que miro. Pues no lo miro
como se mira una cosa, no lo fijo en su sitio, sino que mi mirada yerra en él como en los
nimbos del Ser, veo según él o con él más bien que lo veo a él (Ponty, 2013: 25).
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existencia es impedida por la nuestra propia. De nuevo, a través de la pintura,
Morales Elipe concilia este espacio imposible con el propio del bodegón representado, el gesto blanco de la luz reflejada en los vidrios se funde con los elementos a los que el cristal se antepone (figura 4). Ambas luces distorsionadas,
ambas visiones afectadas se encuentran en la sinuosa superficie transparente y
finalmente en la superficie misma del cuadro, realidad última.
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Resumo: A intimidade e as relações humanas

Abstract: Intimacy and human relations in

no cotidiano contemporâneo são os alicerces
das obras de Carolina Paz. Dentre pinturas,
vídeos ou objetos, o presente texto destaca a
série “Desejo Motivo”, respostas pictóricas
a 44 cartas com narrativas pessoais de seus
remetentes. Para a abordagem, a intangibilidade da arte contemporânea e o continuum
no processo criativo foram priorizados, tendo como aportes teóricos Anne Cauquelin e
Cecília Salles, respectivamente.
Palavras chave: processo criativo / arte
contemporânea / pintura / incorpóreo /
Carolina Paz.

contemporary daily life are the foundations of
Carolina Paz’s works. Among paintings, videos
or objects, this text highlights the series “Desire
Motive”, pictorial responses to 44 senders of letters with personal narratives. For the approach,
the intangibility of contemporary art and the
continuum in the creative process were prioritized, having as theoretical contributions Anne
Cauquelin and Cecília Salles, respectively.
Keywords: creative process / contemporary art /
painting / incorporeal / Carolina Paz.
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Introdução

Natural da cidade de São Paulo (Brasil), Carolina Paz (1976- ) é artista visual e
cientista social, mestre em Conhecimento e Mídia (UFSC, Santa Catarina, Brasil). Atualmente reside em Nova Iorque, onde trabalha e desenvolve pesquisa
de mestrado em Artes, na MFA – School of Visual Arts.
A produção de Paz tem nos detalhes do cotidiano, nos resquícios do dia a dia
e nas ações dos espaços íntimos, o cerne de seus vídeos, objetos e pinturas. Seu
pensamento aguçado e ousado pode estar em uma xícara transbordante de açúcar ou em pequenos retratos minuciosamente elaborados; em vídeos irônicos,
questionadores ou em instalações conceituais. Obras essas, que estiveram em
inúmeras exposições individuais e coletivas, além de programas de residência
no Brasil, Estados Unidos e Europa.
Para a investigação em andamento, o objetivo terá o projeto “Desejo motivo” (2017) como principal viés. Neste, as relações humanas são a matéria-prima, histórias pessoais enviadas como cartas à artista, escritas especificamente
para uma convocatória. A obra é pautada na compreensão do outro e na ressignificação do verbal e do não-verbal.
Para desenvolvimento do presente texto, o aporte teórico provém da obra
Fréquenter les incorporels, contribution à une théorie de l’art contemporain tem, de
Anne Cauquelin (2008) e de “Redes de Criação: a criação da obra de arte”, de
Cecília Almeida Salles (2008). Respectivamente, enfatiza-se a maneira como as
autoras priorizam a leitura das reminiscências na arte contemporânea e da estruturação do processo criativo. O estudo dedica-se à poética da artista enquanto resultante de um fluxo de encontros e delicadezas, que enfatiza a co-autoria
como exercício da sensibilidade na contemporaneidade.
1. Desejo Motivo

Imergir no universo das obras de Carolina Paz nos traz a impressão de estarmos
tocando preciosidades, recônditos, cômodos restritos. Parecemos estar diante
de elementos familiares, como se falassem de nós mesmos, como se nossos
próprios subconscientes fossem expostos. Nessa delicada restrição, reconhecemos nossos próprios cômodos, nossas incertezas, expectativas.
Na produção da artista, a potência brota de uma sinceridade desconsertante, assim como nos cantos, gavetas e miniaturas de Bachelard (1996). A
intimidade está nos encadeamentos da memória, levando-nos igualmente à
compreensão do outro. No reconhecimento dessa pessoalidade, somos conduzidos a sentí-la.
No caso de Desejo Motivo, o interesse está na comunicação desperta entre
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o indivíduo narrador de sua própria história e a interpretação do texto por meio
de imagens não literais em pequenas pinturas, trabalho ao qual Paz se propõe
a fazer. Composta por 44 telas pintadas a óleo, a série desenvolvida entre 2016
e 2017, originou-se de uma chamada pública divulgada na fachada do ateliê da
artista e na Web, por meio de site do projeto.
Das cartas escritas em papel, recebidas via correio ou em mãos, a produção
das obras se deu conforme as palavras de Paz (Figura 1):
Em todos esses textos eu me proponho a devolver uma resposta em forma de pintura,
não uma ilustração da carta (...) Fui buscar em meu repertório pessoal, quase como
se eu fosse responder à carta, quase como se eu fosse devolver um texto. Então, envolve
o meu imaginário, o meu repertório, envolve coisas que eu conheço, que eu sinto que
disparam algo dentro de mim. (Ferreira, 2017).

2. O incorpóreo exprimível

Na essência de Desejo Motivo, assim como ocorre em toda obra de arte, faz-se o
registro de um fragmento do continuum, uma gestação resultante de espasmos,
contrações. A nova criação, original, única surge de ruídos da técnica, do pré-concebido, de apropriações e ressignificações. A mente do artista é o receptáculo da permanência, da elaboração e pulsação de suas sinapses e, por esse motivo, sua produção é igualmente ininterrupta e feita de interrupções do outro.
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Figura 1 ∙ Douglas Ferreira, Frame do minidoc
sobreDesejo Motivo (leitura das cartas), 2016-17. Vídeo
digital (Color, 8’49’’). Fonte: https://carolinapaz.com/
post/176064161328
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Figura 2 ∙ Obra da série “Desejo Motivo”. Carolina Paz. Pintura a óleo,
21 x 15 x 3 cm, 2017. Acervo particular (Fonte: https://issuu.com/
carolinapaz01/docs/desejomotivo_carolinapaz_2017_final)
Figura 3 ∙ Obra da série “Desejo Motivo”. Carolina Paz. Pintura a óleo,
15 x 21 x 3 cm, 2017. Acervo particular (Fonte: https://issuu.com/
carolinapaz01/docs/desejomotivo_carolinapaz_2017_final)
Figura 4 ∙ Obra da série “Desejo Motivo”. Carolina Paz. Pintura a óleo,
15 x 21 x 3 cm, 2017. Acervo particular (Fonte: https://issuu.com/
carolinapaz01/docs/desejomotivo_carolinapaz_2017_final)

Se chegarmos a apreendê-lo em sua ambiguidade fundamental, o vazio pode nos
servir para explorar os outros incorporais dos quais sabemos que fazem parte o lugar,
o tempo e o exprimível (...) especialmente porque o conceito do vazio nos conduz
diretamente às obras contemporâneas que o reivindicam, ou ao menos jogam com seus
diferentes aspectos e formas. (Cauquelin, 2008:33)

Dentre os incorporais mencionados e no processo de criação estabelecido
por Paz - dos escritos enviados, às respostas aos remetentes - o exprimível surge. É o sutil espaço entre as palavras e as coisas, o lekton (exprimível). Nas palavras da artista e filósofa francesa:
(...) É exatamente o espaço de ligação, aquilo que torna possível a passagem do um
ao outro. Então, mesmo que o termo significante permaneça como corporal, em
estado bruto (é um som articulado), o sentido é o resultado de uma elaboração do
pensamento e, nesse aspecto, provindo de um trabalho invisível, intangível (adelon).
Feito de lembranças, de costumes, de classificações convencionadas, de ordenações,
o sentido advém à palavra por um caminho de pensamento. Esse caminho é uma
passagem, como o lugar e, assim como ele é, incorporal.(Cauquelin, 2008: 41)

Ao pintar, a artista define o novo lugar definido pelo exprimível (Figura 2).
3. O intangível na arte contemporânea: adiaphoron e proegmena

Para Cauquelin, em torno do vazio estão as ideias de existência e não-existência
e do nada. Remetendo-se aos estóicos, os incorporais são mencionados como
um terreno propício para a arte na atualidade (Figuras 3 e 4), no qual reside uma
pergunta pertinente aos raciocínios transcritos nas presentes linhas: “Por que o
corpo está ausente na arte contemporânea?” (p. 55).
A arte atual busca o intangível. A materialidade é uma ínfima fixação da
ideia, de sentido, de lugar, do tempo. Está contida na articulação da própria
vida que necessita ser soprada para acontecer, o fluxo de ar que atravessa a nós
e ao que fazemos. Cada quadro de Desejo Motivo é receptáculo desse fluxo. E
nesse aspecto, cita-se os incorporais sob o ponto de vista da ética na opção feita
entre a indiferença (to adiaphoron) e os preferíveis (proegmena).
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Em uma troca de funções, significante e significado são transpostos, em “uma
rede complexa em permanente construção.” (Salles, 2008: 169).
Composta por esse processo ininterrupto, a obra de arte surge de novas formulações que se alimentam de contextos e os ressignificam. Ao trazer esses conteúdos para si, integrando-os a seu pensamento, o artista cria a partir de preenchimentos e vazios, simultaneamente. Nessas ambiguidades, aproximamo-nos das
questões nas quais residem a pesquisa de Anne Cauquelin sobre os incorporais:
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Figura 1 ∙ Douglas Ferreira, Frame do minidoc sobreDesejo Motivo
(telas prontas para o acontecimento), 2016-17. Vídeo digital (Color,
8’49’’). Fonte: https://carolinapaz.com/post/176064161328
Figura 2 ∙ Douglas Ferreira, Frame do minidoc sobreDesejo Motivo
(galeria após o acontecimento), 2016-17. Vídeo digital (Color,
8’49’’). Fonte: https://carolinapaz.com/post/176064161328
Figura 3 ∙ Douglas Ferreira, Frame do minidoc sobreDesejo Motivo
(entrega de uma das telas), 2016-17. Vídeo digital (Color, 8’49’’).
Fonte: https://carolinapaz.com/post/176064161328

Considerações finais

Com o “acontecimento”, outro incorporal foi tocado no desvio do mercado de
arte. O objetivo de todo um projeto foi alcançado sem, em momento algum,
afastar-se da sustentação primordial da arte: tocar o intangível. Ao detectar lacunas, presentificou-se. Comunicou-se. Atuou como meio.
Na fluidez do tempo, na transposição do vazio, do lugar, do exprimível, o
sensível se fez nas reminiscências, elaborou a partir do que é impalpável e assim ressignificou o que já não mais era. Ao tocar os fragmentos da memória, a
experiência foi depurada como elo entre almas, onde o material se dissipou e se
refez. No fluxo do sopro cálido do universo.
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À medida que as pinturas foram realizadas, as “cartas-respostas” foram finalizadas (Figura 5). Cada uma das 44 cartas foi “devolvida”a seu remetente,
em um evento que Paz denominou “acontecimento”. O preferível foi eleito em
detrimento da indiferença. Quando “A indiferença se encerra sobre si mesma e
retorna à substância do vazio” (Cauquelin, 2008: 51), deixa sua marca no objeto
de predileção, “a sombra de um acontecimento” (Figuras 5 e 6).
Na leitura de uma carta por vez, o texto foi absorvido, refletido, ressignificado. No toque das telas por seus donos finais, o intangível justificou a ausência
do corpo na arte contemporânea (Figura 7).
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Resumo: O ciclo Anamorphoses assume-se

Abstract: The Anamorphoses cycle is one of the

como um dos mais importantes da atividade
criativa de Isabel Soveral. Nele, a compositora
vai manipulando o conceito que lhe dá nome,
como princípio para a transformação e desenvolvimento sonoros. Através de diferentes
estratégias de análise musical, procura-se
desvendar como o conceito de plasticidade
é importado do domínio visual, pela sua formulação matemática, para o da organização
sonora, focando-se nas variações melódicas e
projeções nas obras V e VII do ciclo. Reforçase, assim, a importação de conceitos das artes
visuais no processo criativo da compositora.
Palavras chave: Anamorfose / Plasticidade /
Composição Musical.

most important of Isabel Soveral’s creative activity. In it, the composer manipulates the concept
that gives it name, as a principle for sound transformation and development. Through different
strategies of musical analysis, we seek to unveil
how plasticity, as a concept, is imported from
the visual domain, by it’s mathematic formulation, to that of the sound organization, focusing
on the melodic variations and projections in the
works V and VII of the cycle. Thus, it reinforces
the importation of concepts from visual arts to
the creative process of the composer.
Keywords: Anamorphose / Plasticity / Musical
Composition.

1. Da Perspetiva à definição de Anamorfose

Baltrušaitis (1976) afirma que o conceito de perspetiva é associado à restauração de um fator de realidade, a terceira dimensão de uma representação. Ao
invés disso, a anamorfose projeta para fora dos seus limites as formas da sua representatividade, distorcendo-as de maneira a que só num determinado ponto
seja passível de reconhecimento. Sendo uma técnica sobejamente conhecida já
no século XVI, Lazzaro et al (2019: 353), apresenta o termo anamorfose como um
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Iniciado com Anamorphoses I, para clarinete e eletrónica, realizada em 1993, o
ciclo de peças tem como elemento mais recente Anamorphoses IX, para violoncelo e orquestra, composta em 2017. Ao longo deste, Soveral vai integrando parâmetros de alteração anamórfica às seis frases melódicas escritas para a parte
instrumental de Anamorphoses I. As deformações aplicadas a um ou múltiplos
parâmetros musicais assumem-se como gerador de novas situações sonoras,
reflexos de originais que ora se vão opondo, ora se complementado, e que Rosa
(1996), sobre Anamorphoses III, para violino e eletrónica, descreve como um
processo que permite uma dialética entre o original e a cópia, cuja identidade
contraria, atrai, repulsa, mas que de tão opostos parecem desejar-se.
Em Anamorphoses V, para quarteto de cordas, o plano onde a projeção do
material original é realizada, conduz à dimensão instrumental o elemento de
quarto de tom, um conceito até então apresentado apenas na eletrónica. Tal
deformação transporta a linguagem ao diálogo entre textura e melodia de contorno bem definido (MIC.PT, 2017). Ao fazê-lo, possibilita uma nova projeção
no plano instrumental mais alargado, a orquestra de câmara e o violoncelo, em
Anamorphoses VII. Sendo ambas as obras compostas por um elenco integralmente acústico, dá-se uma incorporação de elementos trabalhados do domínio
da eletrónica de I, II e III, na prática uma nova morfose no âmbito conceptual
da textura sonora.
Na busca do processo criativo, que leva pela deformação à geração de novos materiais sonoros, surge a necessidade de perceber um pouco do conceito
basilar do ciclo, a anamorfose, procurando a sua origem teórica e fundamentação estética, sua funcionalidade e suas variantes. Segue-se a representação
das diferentes dimensões de aplicação do conceito em Anamorphoses V e VII,
procurando a demonstração da plasticidade sonora implícita na perceção dos
elementos, entretanto gerados por deformação. Nesse sentido, utilizam-se estratégias de análise comparada, usando a gestalt na observação formal de cada
elemento gerador e transformado, buscando referências processuais entre eles.
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neologismo de um termo grego do século XVII, anamòrfoṡis que pode ser traduzido como “dando nova forma a uma figura”, ou “moldando-o ao contrário”.
Os mesmos autores definem:
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Anamorphosis is a drawing intencionally distorted such that it can be reformed in the
proper proportion when the observer stands at a given distance from the plane of the
image, in a single, fixed and eccentric point (Lazzaro et al, 2019: 353).

O nível de deformação do original está diretamente relacionado com o espelho que projeta o contrário referido pelos autores. Nesse sentido, deve-se mencionar a diferença apresentada entre a denominada anamorfose perspetiva,
correspondente a uma projeção resultante da alteração dimensional numa superfície reflexiva plana, e a anamorfose catrópica, cujas projeções são resultantes de reflexos em superfícies especiais, como as cónicas, piramidais, prismas,
etc. A junção de ambas as abordagens resultam num processo de deformação
multidimensional, através de formas livres, que permitem projeções diferenciadas, consoante a localização do ponto de observação. (Figura 1). (Sanchéz-Reyes & Chacón: 2016).
Mas o conceito não é apenas explorado sobre o ponto de vista da representatividade visual. Se, por um lado, Baltrušaitis (1976: I) defende que na história, a anamorfose, ao distorcer a perspetiva, a ordem e representatividade de
mecanismos que governam as formas da vida, era associada ao contacto com o
oculto e com teorias relacionadas com a dúvida, por outro, ela era vista como:
‘art of wonder’ that exploits its manipulation of the visual field in order to excite the
viewer’s curiosity and insist on her dynamic contribution to the process of constructing
meaning […] an act of veiling, a deliberate attempt to conceal hidden knowledges from
the uninitiated gaze (Cheetham, 2012: 2).

A anamorfose assume assim a capacidade de gerar multi-significados a um
mesmo material, revelando estruturas de subjetividade à qual alude a teoria
psicoanalítica de Jacques Lacan, nomeadamente à publicação “Le stade du
mirroir comme formateur de la fonction du JE”, de 1949 (Cheetham, 2012: 21).
Aí, “anamorphosis is indicative of a symbolic castration in the visual field, as
it causes the imaginary perfection of geometric perspective to break down”
(Cheetham, 2012: 28), sendo a castração entendida por Lacan como um processo organizado, através do qual as identificações imaginárias são substituídas
pela função simbólica. Entende-se assim que as deformações anamórficas são
geradoras de materiais entendidos como novos, visto a sua perceção visual ser
adquirida de acordo com a subjetividade do seu plano de observação. A reflexão
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Figura 1 ∙ Anamorfose de representação bidimensional
(em cima) e tridimensional (em baixo). https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S01678396163
00826?via%3Dihub#baep-article-footnote-id11
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provoca então novos entendimentos, fundados no que Lacan diz ser uma identidade assente numa ilusão, em que a coerência da unidade se atribui pela recusa do conceito de fragmentação e alienação. O espelho, elemento essencial no
desenvolvimento da teoria, assume o papel central na desmistificação do objeto imaginário, na desconstrução do subjetivo e identificação da forma na sua
totalidade pela validação posterior da junção de todas as partes. Assim, Lacan
(2006: 570) define anamorfose como “existential divorce in which body vanishes in spatiality…artifices that instate in the very prop of perspective a hidden
image, reevoking the substance that was lost there”. Neste contexto, a subjetividade é considerada pelo autor como uma auto-incerteza, uma negação dada
como contorno figurativo pela anamorfose, cuja instabilidade inerente suporta
a sua negação de auto-retrato espelhado, referente ao conceito Cogito da teoria
Cartesiana (Cheetham, 2012).
Mais do que um resultado de operações aritméticas que alteram a estrutura geométrica de uma determinada entidade, a anamorfose é vista então como
uma deformação geradora de novas unidades que completam e alimentam a
identidade da sua forma inicial, um princípio de subjetividade aproveitada por,
entre outros, Salvador Dali, não necessariamente na técnica de projeção das
formas, mas antes pelo ensejo de, através delas, atingir a profundeza do subconsciente humano.
2. Anamorphoses V e VII: do ponto à trama

Ao longo do ciclo Anamorphoses, Soveral torna claro o seu intento de colocar no
plano de criação de cada obra a dialética entre o original e seus reflexos. Dada a
multidimensionalidade do objeto musical, estas versões alternativas do material gerador surgem nas diferentes dimensões do discurso musical: da linearidade à verticalidade, da clareza à densidade, da métrica frásica à forma global.
Anamorphoses V propõe ao ouvinte uma primeira descodificação: textura
ou algo mais? Ao iniciar sob a forma de uma massa sonora no registo sobreagudo, em harmónicos, em deslocação por glissando, a sonoridade apresenta-se
como um plano textural, onde se vão sobressaindo três momentos importantes
para o discurso musical: o glissando, o trémulo progressivo e o trilo. Apresentados por esta ordem no violoncelo, a abertura em harmónico sul ponticello e
entrada similar quase canónica nos restantes instrumentos, promove o som de
trémulo progressivo seguido de trilo (Figura 2) para o elemento de condução do
diálogo, surgindo novamente neste instrumento no compasso 5 (c.5), depois no
violino II, ainda no c.5 (3º tempo) e violino I no c.6.
Esta entrada é desde logo exemplificativa de um processo anamórfico, nos
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Figura 2 ∙ Anamorphoses V – violoncelo: c.2
Figura 3 ∙ Anamorphoses V – c. 40 a 42
Figura 4 ∙ Anamorphoses VII – c. 12 a 15

94
Postiga, José Luís (2020) “Anamorphoses: projeções cíclicas, deformações geradoras,
plasticidade sonora em ‘Anamorphoses’ V e VII de Isabel Soveral.”

domínios métricos e intervalares. No primeiro caso, a figura 2 mostra uma duração total de movimento de 7 semínimas (4 trémulo + 3 trilo), mas no violino
II a duração do movimento é de 5,5 semínimas (3,5+ 2) e no violino I dura 2,5
semínimas (1,5 + 1). Trata-se assim de uma compressão horizontal e progressiva do objeto, subentendendo-se uma ‘visualização’ sob anamorfose perspetiva. No que diz respeito ao conteúdo intervalar, a deformação aproxima-se da
abordagem catrópica, pois o intervalo que surge no trilo do violoncelo é de 11
meios-tons, alargando ainda neste instrumento (c.5) a 15, chegando a 23 no violino II (c.5). Verifica-se depois uma rotação de direccionalidade no intervalo 13
do violoncelo no c.8, e completo alargamento de âmbito de alturas na primeira
vez que surge na viola, no c.8 (6º tempo), assumindo-se o Lá do violino I (c.6),
ao não possuir nenhum intervalo vertical na articulação de trilo, como ponto de
equilíbrio de todo o processo.
Esta sequência, enquanto gesto musical, volta a ser usado na viola (c.26 e 27)
como ponto de transformação do material apresentado até então: textura criada
pelos movimentos em glissando; articulação em trémulo; articulação em trilo.
Este último, até então estático em termos de alturas, funde-se com o glissando
na criação de um efeito sonoro descrito na partitura como whispered e vai revelando uma trama contrapontística de melodias expandidas temporalmente, iniciando no violino II no c. 31, passando para violoncelo e violino I no c.35, juntando-se os três no c.40 (Figura 3), para criar um dos primeiros pontos de rutura no
c.48. A articulação ganha então um contorno, uma identidade melódica que se
multiplica em diferentes linhas sobrepostas, projetando-se depois novamente
para o domínio da textura, em virtude do desenho apresentado pela viola.
Noutra dimensão encontra-se a transformação operada ao uso da articulação trémulo. O seu surgimento progressivo sobre uma única altura ganha nova
dimensão ainda na secção inicial, no c.10, ao ser aplicada ao domínio dos sons
harmónicos em glissando e antecedendo a importante entrada do primeiro elemento de maior recorte melódico até então (no c.11). A sua reentrada no c.28,
nos violinos, atribui-lhe nova identidade, resultado da projeção do intervalo
11, central no gesto anterior, como elemento tímbrico e ao uso de sons fundamentais. A transformação operada a este ‘objeto’ assume maior relevância em
Anamorphoses VII, com grande relevância no papel do violoncelo solo, como
acontece nos c.12 a 15 (Figura 4).
Este recurso assume ainda nova transformação nesta obra, dadas as suas
características percussivas. Trata-se de uma perda de identidade em termos de
altura, que ocorre quer nas cordas como nos sopros, com recurso ao legno contra as cordas, ou nos sopros sem vibração. São disso exemplo as passagens dos
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c.32, 39 e 41, funcionando plasticamente como a sombra do elemento original
executado pelo violoncelo solo, ora ressoando (c.39) ora dando a articulação ao
solista (c.41).

Sobre o c.22 da partitura de Anamorphoses V, Soveral escreve expressivo, indicação que reforça ao longo da obra em diversas passagens onde a linearidade
sobressai no todo. Esse momento conclui a primeira secção da peça e distribui
pelos quatro instrumentos um dos elementos melódicos mais importantes da
mesma (Figura 5).
Com efeito, o elemento apresentado na figura 5 é um dos reflexos de um
gesto melódico, cuja apresentação surge pela primeira vez no c.11, num movimento de oscilação rítmica, que condensa informação no centro e alarga nos
extremos, aproximando-se ‘visualmente’ de uma anamorfose gerada por uma
alteração côncava da superfície (Figura 6). A linha melódica apresentada aqui
é refletida: no c.13, no violino I, desta feita apenas em accelerando rítmico; no
c.15, na viola, em andamento mais lento e assumindo um papel melódico; no
mesmo c.15, alargado ritmicamente à melodia representada na figura 5, e, antecedendo essa projeção, apresentada multi-instrumentalmente entre o violoncelo (c.15 e 16), violino II (c.16 e 17) e violino I (c.18).
Das diferentes projeções que o gesto possui, mantém-se inicialmente como
um movimento único e completo, sofrendo deformações ao nível do alargamento ou encurtamento do intervalo que separa cada altura, respeitando nesta fase
a direccionalidade do mesmo. No quadro 1 verifica-se o seu comportamento do
ponto de vista intervalar, realçando-se a variação para o quarto de tom concretizada no movimento multi-instrumental referido no c.15. A variação da primeira
para a segunda projeção do movimento indica uma variação regular de um meio
tom, ascendente ou descendente, mantendo alturas idênticas de duas em duas
notas, até à 9ª, sugerindo um plano regular de projeção anamórfica. Nas seguintes, a dinâmica de variação intervalar é maior, com alargamento no movimento
ascendente inicial do c.15 da viola (intervalo 15), enquanto a entrada do violoncelo reduz a meio o intervalo inicial do gesto apresentado no c.11.
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3. Anamorphoses V e VII: linhas e recortes

Figura 5 ∙ Anamorphoses V – c.22
Figura 6 ∙ Anamorphoses V – violino II: c.11

Postiga, José Luís (2020) “Anamorphoses: projeções cíclicas, deformações geradoras,
plasticidade sonora em ‘Anamorphoses’ V e VII de Isabel Soveral.”
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Quadro 1 ∙ Análise comparativa ao conteúdo intervalar

classe intervalar
3

10

1

-3

10

-7

8

-9

8

11

9

4

9

2

-4

9

-6

7

-8

7

10

8

c.15
c.15

7
1,5

4
11

4
0,5

-7
-1,5

6
10,5

-7
-3

11
10

-3
-10,5

11
9,5

-8

Da difração criada no c.15, e mais tarde afirmada no c.22, com a condução
melódica a ser estratificada pelo elenco instrumental, resulta a projeção de novas situações melódicas que são afirmadas como novas identidades. É disso
exemplo o c.31 de Anamorphoses VII. O desenho melódico do violoncelo solo
e o do violoncelo orquestral correspondem na íntegra aos do violoncelo e viola
no c.15 de Anamorphoses V (Figura 7). Contudo, quer a articulação como a dinâmica empregue nestes instrumentos, como a orquestração usada, conduzem
à identificação de ambas como novas projeções, cujos processos criativos resultarão noutras situações de enorme expressividade e lirismo da obra orquestral
(é disso exemplo a passagem do c. 45 ao 53).
As reflexões criadas pelo espelhamento anamórfico dos diferentes materiais da obra criam estratificações que se multiplicam noutras tantas projeções.
O processo reflexivo acontece quer no domínio do intervalo como da própria
frase, ou até secção de música. No c.72, de Anamorphoses VII, por exemplo, o
violoncelo solo apresenta sozinho uma frase globalmente descendente, sul tasto e legato que corresponde ao retrógrado gestual da melodia referida nos exemplos anteriores. Por outro lado, a reflexão cria também o próprio gesto, como é o
caso do c.57 no violino II, enquanto a deformação altera a ordem de surgimento
dos seus elementos (c.54 a 56 do violino II) (figura 8).
Observando o resultado de uma anamorfose catrópica com uso de uma
superfície exterior cilíndrica, constata-se que a reflexão é cíclica, isto é, a sua
deformação é menor nos limites exteriores da projeção, passando por um espaço de maior afastamento do elemento que lhe dá origem. No caso de Anamorphoses VII, podemos constatar esse momento entre o c.53 e 57, onde a textura orquestral atinge o seu ponto de maior densidade, chegando à dinâmica
ffff. Nesta secção o contraponto que se verificava dá origem à projeção do gesto
do c.11, com uma direccionalidade ascendente mais acentuada e com conteúdo
intervalar reduzido ao âmbito do quarto de tom, que alterna entre o violino I
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c.11
c.13

Figura 7 ∙ Anamorphoses VII – cordas: c.31
Figura 8 ∙ Anamorphoses V – c.54 a 57
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Conclusão

Isabel Soveral (2018) descreve anamorfose, de forma muito simples e sucinta,
como um processo físico que acontece porque um espelho possui um corte que
permite a correção da deformação do objeto que espelha. Neste processo, as
diferentes reflexões espelhadas, enquanto não encontram o corte que as corrige vão-se assumindo como verdadeiros opostos, que se moldam noutras projeções e, na busca da sua identidade, criam uma dialética com o objeto refletido.
A análise feita a Anamorphoses V e VII, expõem esse diálogo entre a textura e o
gesto, comparando o tratamento dado a diferentes projeções do mesmo material a conceitos de plasticidade, sujeitados a deformações que originam novos
objetos: por um lado, o processo que conduz micro-elementos à definição de
macro-estruturas – no caso da articulação à secção formal; por outro, o recorte
do gesto melódico, a sua estruturação e deformação – a geração de novos materiais pela alteração gradual de parâmetros já existentes.
A multidimensionalidade de aplicação do processo permite seguir procedimentos semelhantes e contrastantes em duas obras geneticamente próximas
mas musicalmente distintas, constatando a estratificação do objeto em diferentes projeções, que são soprepostos, sucedidos, interrompidos, intercalados,
afastados, fundidos. No meio desta trama, é o conteúdo expressivo de cada elemento que conduz o processo criativo.
Sendo parte de um ciclo, a abordagem feita pela compositora ao conceito de
que lhe dá nome é de per si cíclico: não no sentido de um fim que corresponda
ao retorno a um ponto de partida, mas antes da capacidade do processo anamórfico concretizado permitir a reorganização sucessiva de novas ideias, novos
gestos, novas secções.
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e o violoncelo, conduzindo a uma descida homorrítmica liderada pelo violoncelo solo, num gesto retrógrado do anterior, com articulação bem marcada e
acentuada, chamando ao movimento a unidade de todas as projeções até então. Nesta obra, esta é uma secção central, enquanto que em Anamorphoses V
é com a mesma textura que termina, realçando-se assim a interligação entre os
diferentes momentos sonoros nas suas diferentes dimensões de entendimento.
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Resumo: O presente estudo tem como intui-

Abstract: This present study aims to describe and

to descrever e refletir sobre a obra da artista
fotógrafa brasileira Angélica Dass, nascida
em 1979, no Rio de janeiro. No primeiro momento será necessário contextualizar seu
percurso no cenário artístico. Depois será
feito uma descrição de sua metodologia para
desenvolver o projeto Humanae que aborda
principalmente a questão das cores de pele.
A obra estudada impacta sobre a expressão
artística rica em diversidades de cores a partir
da nossa pele, como também sobre o reflexo
do tema na educação a respeito da diversidade e inclusão social.
Palavras chave: Humanae / Angélica Dass /
Arte Contemporânea / Work in Progress.

reflect about the job of Brazilian photographer
Angélica Dass, she was born in 1979, in Rio de
Janeiro. At first it will need to contextualize her
journey in the artistic scene. After that description will be given of its methodology for developing
the Humanae project that mainly approach the
issue of skin colors. The work studied impacts on
the artistic expression rich in color diversity from
our skin, as well as on the reflection of the theme
in education about diversity and social inclusion.
Keywords: Humanae / Angelica Dass / Contemporary Art / Work in Progress.
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Introdução

A Arte Contemporânea tomou corpo no Brasil a partir dos anos de 1960. Nesse
percurso reconheceu, na década anterior, um processo de internacionalização
propiciado pelas Bienais de Arte de São Paulo. Artistas desejavam a vanguarda!
Exemplos: a Exposição Rupturas (MAM-SP, 1952), a exposição do Grupo Frente
(Galeria do IBEU, 1954) e a já legendária I Exposição Nacional de Arte Concreta – que propôs a conexão artística RJ-SP. Esses acontecimentos geraram um
debate produtivo e importante para a arte brasileira ao mobilizar artistas e associações de arte e cultura.
Com a implantação do governo militar em 1964 a comunidade artística viveu momentos de resistência à censura, às perseguições aos intelectuais e às
limitações expressivas impostas pelo regime.
Nesse contexto, algum elementos merecem destaque: as novas ideias sobre
arte solicitam a participação do público, a criatividade é compartilhada através
do surgimento dos coletivos artísticos e a adoção de algumas questões de arte
até hoje irreversíveis: abordagem de temas políticos, sociais, éticos, valorização
de raízes populares da cultura e do seu entorno social – e na dimensão procedimental, a linguagem fotográfica como plataforma para construção de novas
poéticas visuais.
1. A presença de Angélica Dass

A artista Angélica Dass, fotógrafa dessa nova geração, insere-se nesse contexto.
Suas obras têm como tema central o humano. Desde sua primeira exposição
solo até o atual momento, todas possuem caráter híbrido de abordagem com
diferentes linguagens e formatos. Mas a fotografia é sua maior ferramenta para
a expressão.
A fotografia vem ocupando espaços cada vez mais significativos no contexto da
contemporaneidade. Os novos suportes, tais como o metacrilato, e as novas tecnologias
digitais têm contribuído decisivamente para este boom, não apenas como produção
qualitativa mas também como resultado quantitativo (Sacramento, 2012:16).

Angélica Dass nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1979, se formou em Artes na
UFRJ em 2006, depois fez Mestrado em Fotografia na EFTI na Espanha em 2011.
Como fotógrafa trabalhou em Revistas como Glamour, GQ e Marie Clarie, principalmente com a pauta moda utilizando muito da pós-produção em suas fotos.
Após um período trabalhando como fotógrafa desses veículos, sentiu a necessidade de estudar mais sobre arte e seus significados. A partir daí, fez o mestrado
em Fotografia onde se dedicou mais profundamente à Arte Contemporânea.

As obras da artista são possíveis de serem acompanhadas através de seu site
que já tem como frase de abertura: Ativador mais do que ativista. Essa sentença
já demonstra seu posicionamento e postura como uma artista que além das opções estéticas, visuais e sensoriais, a preocupação de temas que a inspiram de
modo geral como questões relacionadas a transformação da realidade. E mais
do que isso, o estímulo e incentivo para essas mudanças. Dessa forma, conforme Giorgio Agamben, a artista está no perfil do artista contemporâneo pois
tenta responder com suas obras inquietações do seu tempo.
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele
que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é,
portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e
apreender o seu tempo (Agamben, 2007:58-9).

Sua primeira exposição foi em 2013 em Madrid, local que ela atualmente reside. Depois disso, já fez exposições em todos os continentes. De maneira geral,
suas obras possuem viés ativista e focado no ser humano, nas suas histórias,
realidades e pontos de vista. Por exemplo: #yosoysomos (apresenta fotos e narrativas de mulheres imigrantes); 280 chibatadas (expôs painel com comentários
racistas extraídos da internet); Desenredo (vídeoarte com uma menina negra
desembaraçando seu cabelo crespo); De pies a cabeza (fotografias de cabeças e
pés de pessoas); Vecinas (coautoria de fotos e histórias de mulheres que nasceram em Mali e são imigrantes na Espanha); Kilda (fotos com objetos e cenários
que pertenciam a sua vó matriarcal brasileira); Só vim te ver pra lembrar quem eu
sou (foto de uma pessoa pisando num sítio arqueológico do Cais do Valongo, na
Praça do Jornal do Comério, RJ, construído em 1811 para facilitar o embarque
de escravos).
Contudo, a obra objeto deste estudo é o projeto Humanae que teve impactante repercussão de crítica, público e mídia.
2. O projeto Humanae

O projeto intitulado Humanae nasceu em 2012 de uma angústia da artista em
observar a necessidade humana de classificação pela cor de pele restritas a
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Entendo a fotografia como um diálogo do pessoal ao global; como um jogo em que os
códigos pessoais e sociais são colocados em jogo para serem reinventados, um fluxo
contínuo entre o fotógrafo e o fotografado, uma ponte entre máscaras e identidades. Por
esse motivo, levanto meu trabalho como uma ferramenta de exploração, questionamento
e busca de identidade, para cada um e os outros (Dass, site da artista).
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branco, negro, amarelo e vermelho. A artista afirma que sua família sempre foi
multicolorida, ou seja, muitas cores passeavam sob seus olhos desde a infância.
Peles de chocolate, baunilha, avelã, porcelana, cor canela ou mel. Dentro de sua
casa nunca percebeu uma distinção ou classificação por cor. Fora dela, observava que carregava uma mochila invisível sobre o estereótipo de sua cor: na sala
de aula, quando a professora primária incentivava a escolha da cor de pele para
pintar seres humanos – então, percebeu uma distinção com relação a cor de pele
e opiniões sociais e culturais; no Brasil, ao levar um sobrinho para escola, ficou
vista como a babá; ao ajudar amigos na cozinha numa festa, foi chamada de
empregada; ao andar junto de amigos europeus numa praia, foi considerada
prostituta; ao visitar amigos de classe média, não pôde usar o elevador social.
Daí percebeu, devido a cor da sua pele, que alguns lugares não eram para ela:
Temos que vigiar quando tratamos outros seres humanos como menos humanos,
quanto a gênero, opção sexual, capacidades, nacionalidades (Dass, site da artista).

Então, seu caráter ativador despertou para esse Projeto que tem seu início
com dois autorretratos, fotos tamanho 11 pixels. Ao enquadrar apenas seu rosto
(Figura 1) conforme a artista, é devido ao fato que nossa expressão facial muda
de cor conforme a luz – mas também quando temos gripe ou ficamos bêbados,
quando mudam as estações ou até mesmo quando envelhecemos. Ou seja, o
rosto é o reflexo que a nossa cor não é fixa e nem se reduz a uma só.
Depois das fotos autorais, amigos e famílias são retratados. A artista não faz
nenhum tipo de pós-produção na imagem, apenas modifica o fundo branco e
seleciona um quadrante a partir do nariz e pinta o fundo com essa cor. Depois,
busca na paleta de cores industrial da Pantone e coloca o número de referência
da cor abaixo da imagem.
Ato contínuo, a artista faz um pedido pelas redes sociais para que voluntários se prontifiquem a serem registrados para o projeto. A ideia da obra é de
conceito aberto, um convite a todos que queiram participar sem distinção ou
seleção – de modo que, as imagens disponíveis na internet, possam ser compartilhadas através de um mosaico global humano de cores de pele.
A ideia do Pantone, o código alfanumérico de cores, surgiu das referências de
branco preto – nenhum fotografado até o momento possui essa numeração. Além
do mais a escala Pantone é horizontal sem hierarquia ou poder. E esse trabalho
pretende mostrar os milhões de tipos de diferentes cores de pele. Afirma a artista:
Humanae é um trabalho em andamento, que pretende implantar uma gama
cromática das diferentes cores da pele humana. Aqueles que posam são voluntários
que conhecem o projeto e decidem participar. Não há seleção prévia de participantes
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Figura 1 ∙ Angélica Dass. Autorretrato, 2012, para o Projeto
Humanae. Fotografia.Fonte: site da artista.
Figura 2 ∙ Angélica Dass. Parte do mosaico global de retratos
do Projeto Humanae. Fonte: site da artista.
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e não há classificações relacionadas à nacionalidade, sexo, idade, raça, classe social
ou religião. Também não há uma intenção explícita de finalizá-lo em uma data
específica. É aberto em todos os sentidos e incluirá todos aqueles que desejam fazer
parte desse colossal mosaico global. O único limite seria alcançado completando toda
a população do mundo (Dass, site da artista).

Dass já fotografou mais de 3.700 pessoas, de 18 diferentes paises – recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos – anônimos ou personalidades. O projeto tornou-se um Work In Progress, continuamente ativado, pois
enquanto houver pessoas a fotografar, o mosaico vai se ampliando (figura 2).
Além da criação de um site, para registro e compartilhamento dos retratos,
a obra reconheceu uma série de desdobramentos: se fez útil para diversas áreas
de conhecimento. Como a própria ciência que refuta o conceito de raça determinante e específica, o que existe é o humano. Estudantes de arte usam como
estudos para desenho de rostos; na antropologia é usado como estudo de etnias;
na física, a optofisiologia; na neurociência como reconhecimento facial; na medicina para o mal de Alzheimer, por exemplo.
Constantemente, a artista recebe mensagens apontando para os seus diferentes usos. Mas o uso mais importante, segundo a artista, é quando professores utilizam o projeto para levar na sala de aula a reflexão sobre cor de
pele. A própria artista vem realizando intervenções nas escolas com palestras
e workshops. Nas oficinas, convida as crianças a pintarem seus próprios retratos
(Figura 3), através de um espelho. A vivência acarreta um processo de conscientização identitária e de autorreconhecimento – através da realização de pinturas, colagens e máscaras e da exposição em painéis e varais coletivos.
O projeto Humanae já foi exibido em galerias, museus e em ruas e espaços
públicos; já foi publicado em revistas especialidas; já alcançou mais de 2 milhões de visualizações na web (Figura 4).
3. Uma Análise Crítica

Humanae questiona rótulos e estereótipos ligados a cor. Afinal, seria injustiça
reduzir a cor de pele a quatro instâncias: branco, negro, amarelo e vermelho.
Claro que, essa redução está completamente ligada a um histórico das formas
de poder e esquemas hierárquicos predominantes em nosso sistema.
No Brasil, a questão de raça precisa ser muito trabalhada com políticas públicas e educação de base para extinguir a discriminação que tanto reduz consciência coletiva. A arte não tem obrigação nenhuma de tocar nesses temas e de
mudar cenários culturais. Porém, como expressão de um tempo, a arte modela
nossas linguagens e nos estimula para discussões que podem nos levar a muitos
níveis de evolução e novas formas de pensar.
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Figura 3 ∙ Desdobramentos do Projeto em oficinas de
arte para crianças. Fonte: site da artista.
Figura 4 ∙ Desdobramentos do Projeto em exposições de
arte e arte pública. Fonte: site da artista.
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A arte é a prova viva e concreta de que o homem é capaz de restabelecer, conscientemente
e, portanto, no plano do significado, a união entre sentido, necessidade, impulso
e ação que é característica do ser vivo. A intervenção da consciência acrescenta a
regulação, a capacidade de seleção e a reordenação. Por isso, diversifica as artes de
maneiras infindáveis. Mas sua intervenção também leva, com o tempo, à ideia da arte
como ideia consciente – a maior realização intelectual na história da humanidade
(Dewey, 2010: 93).

Em essência, entre o analógico e o digital, os retratos fotográficos referenciados na escala Pantone do projeto Humanae nos apresentam um surpreendente conceito de reprodução crítica e política de uma imagem. Walter Benjamin, no seu texto de 1936, A obra de arte na era da reprodução técnica, já percebia
a potência da fotografia para a produção/reprodução de imagens implicadas
com causas políticas e sociais - tão pertinentes ao nosso tempo.
(...) a técnica pode levar a reprodução de situações, onde o próprio original jamais seria
encontrado. Sob a forma de foto ou de disco permite sobretudo a maior aproximação
da obra ao espectador e ao ouvinte. (...) Da chapa fotográfica pode-se tirar um grande
número de provas, seria absurdo indagar que delas é a autêntica. Mas, desde que o
critério de autenticidade não é mais aplicável à produção artística, toda função de
arte fica subvertida. Em lugar de ser basear sobre o ritual, ela se funda, doravante,
sobre uma outra forma de práxis, a política (Benjamin, 1936:17).

Colocados lado a lado, os retratos em grande quantidade, nos permite mergulhar numa infinita possiblidade da diversidade, da diferença, que é inerente
ao humano e ultrapassa as barreiras de cor, nacionalidade, idioma, cultura ou
extrato social. Esses retratos nos fazem repensar a forma como vemos uns aos outros. Quando a ciência moderna questiona o conceito de raça, o que significa para
nós ser negro, branco, amarelo ou vermelho? (Dass, site da artista).
Conclusão

O projeto Humanae, hoje, conta com o Instituto Humanae – com foco em práticas educacionais. O mosaico global de cores de pele estará em constante produção, que, conforme a artista, “planta” sementes na consciência das pessoas
sobre a maneira que vemos as cores de pele das pessoas e os rótulos culturais a
elas impregnados.
Como trata-se de uma obra aberta, o seu estudo – e crítica – torna-se também infinito uma vez que o projeto está embarcando em novas áreas de conhecimento e reflexão devido à urgência de discussão do tema. Assim, nosso olhar
pretende acompanhar essa trajetória.
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Resumo: Neste texto relacionamos estraté-

Abstract: In this paper we relate symbolic strate-

gias simbólicas presentes no trabalho de três
artistas brasileiras, Erica Versutti, Lorena
D’Arc e Marta Strambi. Artistas escolhidas a
partir da observação de uma potência crítica, relacionada à presença de frutos que, em
seus trabalhos, se tornam objetos incômodos,
provocadores, quando os relacionamos com o
princípio de sobrevivência, presente nas associações entre a vida, a natureza e a arte. Dessa
maneira, tais objetos nos sugerem um alinhamento com dimensões ativas sobre o paradoxo da vida em sua dimensão globalizada. Algo
que, no campo das artes visuais, admite-se
como presença, situando a nostalgia da natureza perdida como uma distopia.
Palavras chave: arte brasileira contemporânea / objeto / natureza / vida em desalinho.

gies present in the work of three Brazilian artists, Erica Versutti, Lorena D’Arc and Marta
Strambi. Artists chosen from the observation
of a critic power related to the presence of fruits
that, in their works, become uncomfortable and
provocative objects when we relate them to the
principle of survival, present in the associations
between life, nature and art. Thus, such objects
suggests to us an alignment with active dimensions about the paradox of life in its globalized
dimension. Something that, in the field of visual
arts, is admitted as presence, situating the nostalgia for lost nature as a dystopia.
Keywords: contemporary brazilian art / object
/ nature / disheveled life.

1. Objetos incômodos

A experiência da arte trabalha em espaços que nos fazem reconhecer a presença de sentidos improváveis e de destinações não previstas no ordinário da vida
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Pensar a natureza que nos cerca, como um fenômeno de presença, implica em
interpretações historicamente muitos complexas. Estamos vivos e essa condição
não pode ser banalizada pelos mitos. “Sei perfeitamente que a natureza se analisada, não revelará um propósito Divino, mas um jogo cego entre acaso e necessidade.” (Flusser, 2011: 140). A nostalgia idílica ambientada pela ideia de uma natureza limpa, de um sabor sem veneno, é uma imagem que não cabe para todos.
Populações inteiras, que vivem nas periferias de cidades como São Paulo,
convivem com situações sanitárias inimagináveis para o mundo “civilizado”.
Existe um enorme abismo de oportunidades que lhes é imposto pela estratificação social. Implicando em relações traumáticas para a subjetividade coletiva,
onde agora existe um caos na ideia de destino. No passado não se fazia diferente, apenas o grau e a escala que eram totalmente distintos. O desassossego do
mundo (Maalouf, 2010), tomado pelo consumismo, pela necessidade de poder,
esconde um vazio perigoso. A transformação da vida em coisa qualquer, desde a modernização tecnológica, está a assombrar o mundo com as misérias de
um cotidiano em crise, diante de regulações éticas frágeis que não conseguem
conter a sanha de um poderio econômico que se impõe, pilhando recursos materiais do planeta e apagando a diversidade das culturas.
Mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar “transversalmente” as interações entre ecossistemas,
mecanosfera e Universos de referência sociais e individuais. [..] Uma outra espécie de alga, desta vez relativa à ecologia social, consiste nessa liberdade de
proliferação que é consentida a homens como Donald Trump que se apodera de
bairros inteiros de Nova York, de Atlantic City etc, para “renová-los”, aumentar
os aluguéis e, ao mesmo tempo, rechaçar dezenas de milhares de famílias pobres, cuja maior parte é condenada a se tornar homeless, o equivalente a peixes
mortos da ecologia ambiental (Guatarri, 2001:25).
Existe algo que não se ajusta nessa relação entre o natural e a cultura, e as
metáforas desse incômodo. Entre tantas questões problemáticas do mundo
real, o predomínio do autoritarismo econômico pela política do mais forte é,
desde sempre, causa permanente. Relações políticas invasivas abalam o próprio
sentido da democracia, impondo sua necessidade ao outro, desconstruindo o
princípio de civilidade a partir do menosprezo pelo estrangeiro, pelo diferente.
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sobrevivente. As relações negativas, que advêm de uma realidade em desalinho,
têm influência na arte contemporânea e, a partir disso, percebe-se a ocorrência
de políticas singulares de reação diante desse corpo estranho. Ocorre, desde os
anos 1990, uma forte presença de formulações conceituais relacionadas com políticas pessoais que, a partir de um trauma diante do cotidiano e das irritações
com o predomínio da desigualdade, revelam-se como uma resposta para uma série de destinações que são impostas ao outro pela força. A sublevação às abjeções
da vida surge como atitude e expressão no universo da arte, essa condição encontra causas para o enfrentamento das hostilidades que nos incomodam.
Mas existem forças poderosas em ação também em outras partes: o desespero ante a
persistência da crise da Aids, doença e morte invasivas, pobreza e crime sistêmicos,
o bem- estar social destruído, inclusive o contrato social rompido (pois de cima os
ricos não participam da revolução e de baixo os pobres são largados na miséria). A
articulação dessas diferentes forças é difícil; em conjunto, no entanto, elas estimulam
a preocupação contemporânea como o trauma e a abjeção (Foster, 2014: 157).

Processos articulados pela arte, que incluem a preocupação com a vida, com
o social, atuam como um argumento vivo. Na arte, a causa do real não é apenas
uma retórica do destino, mas uma marca da própria subjetividade que se põe
como condição relacional.
Não podemos escapar das teias do destino, mas também não podemos escapar do
fardo da responsabilidade pelo destino. [...] O que isso significa é que a dimensão da
subjetividade (no sentido de agência autônoma livre) é irredutível: não podemos nos
livrar dela; ela continua a aparecer em cada tentativa de superá-la (Žižek, 2017:73-74).

Na arte, a presença temática de elementos relacionados à natureza como
trauma conduz metáforas de sobrevivência. Tal questão, implicada na ideia
das “três ecologias” prevista por Félix Guatarri, revela-se com uma urgência inquietante. As formas de um acontecimento são imprevisíveis na arte, a escolha
por formas e objetos se relaciona com o tempo.
2. O fruto como medida

Muitos artistas têm demonstrado interesse na presença de frutas como derivas
simbólicas em seus trabalhos. Encontramos essa frequência nos trabalhos de
Erika Verzutti (SP), Lorena D’Arc (MG) e Marta Strambi (SP), nas problemáticas
da extensa produção de cada uma; com compleições relacionadas entre o que
é natural e o que se aproxima da “natureza”, seja na criação das formas ou nas
relações entre os objetos. Mostram em suas poéticas simulacros onde o poder, a
feminilidade e uma arquitetura da ironia se apresentam.
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Figura 1 ∙ Lorena D’Arc, Manga com leite, 2015, cerâmica,
ferro, manga e arquivo sonoro. Dimensões variadas. Foto:
Miguel Aun. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Lorena D’Arc. Manga com leite, 2015, cerâmica,
ferro, manga e arquivo sonoro. Dimensões variadas. Foto:
Miguel Aun. Fonte: própria.
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2.1 Manga com leite

A instalação Manga com leite, de Lorena D’Arc (figura 1 e figura 2), apresenta
uma atmosfera de memórias, recobertas em camadas, onde aspectos da cultura
imaterial mineira são evidenciados. A relação entre o leite e a manga, considerada por muitos como uma mistura perigosa é, de fato, uma falácia que remonta
as origens do Brasil colonial. As fontes de uma história transmitida pela oralidade relatam que, naquele período, o leite era escasso e de alto valor, destinado
exclusivamente para o consumo da “Casa Grande”. A manga, ao contrário, era
um produto abundante e os feitores de escravos diziam que, manga com leite,
era uma combinação venenosa; tudo isso para evitar que os escravos consumissem o leite dos senhores.
Manga com leite (Figura 1) foi moldada em cerâmica, com pátinas de óxido
de ferro a partir de frutos naturais e queimadas em alta temperatura, dessa forma se tornaram objetos de “quase-ferro”. O ferro, nesse caso, é também um
resquício de um material abundante nas Minas Gerais. Junto com essas “mangas ferrosas”, outras mangas, as naturais, foram também patinadas com óxidos. Inicialmente se assemelhavam às cerâmicas, mas no processo temporal da
exposição elas revelam a putrefação de sua natureza orgânica.
Na instalação, junto com as mangas, há um antigo recipiente, com história
de uso para o transporte de leite em décadas passadas. No interior dessa leiteira
enferrujada, um dispositivo emite sons de gotejamentos, com timbres variados.
Para marcar a relação da memória colonial no trabalho, Lorena dispôs nas paredes formas assemelhadas com “palmas barrocas”, recobertas com folhas de
ouro: influência do estilo rococó francês que, no século XVIII, adornava a arquitetura colonial mineira.
Ao associar o leite com a manga, Lorena faz mais que rememorar acontecimentos, sua instalação carrega em si metáforas sobre as contradições ruinosas
de uma cultura de exploração de uns sobre outros, do poder que usa a mentira
para exercer seu controle.
2.2 Brasília Pintura, Brasília TV

É recorrente a opção por elementos retirados do universo orgânico nas criações
de Erika Verzutti. Entre as formas que materializa, há ocorrência de abacaxis,
de abóboras e de jacas - frutas que se desenvolvem plenamente em países tropicais - e que aparecem em sua produção, como uma espécie de troféu insólito,
elevando a fruta à categoria de objeto. Para isso, utilizou cortes precisos, fundidos em bronze (Figura 3) ou, como faz posteriormente, acrescendo-lhe tinta
óleo branca.
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Figura 3 ∙ Erika Verzutti, Brasília TV, 2011, bronze e tinta
acrílica, 32 x 21 x 17cm. Fonte: http://www.verzutti.com/pt/
obras/brasilia-tv
Figura 4 ∙ Erika Verzutti, Brasília Pintura, 2019, bronze e óleo,
42 x 25 x 25cm. Fonte: http://www.verzutti.com/pt/obras/
brasilia-pintura
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Figura 5 ∙ Marta Strambi, Molotove-me, objeto/
performance, 2019, porcelana, tecido, capacete militar
e suporte de madeira, 110 cm x 40 cm x 40 cm. Foto:
Mauricius Farina. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Marta Strambi, Molotove-me (detalhe),
objeto/performance, 2019. Foto: Mauricius Farina.
Fonte: própria.

2.3 Molotove-me e Infrutessência

Em Molotove-me (Figura 5), de Marta Strambi, o conceito de incômodo situa pelo
avesso o que poderia ser apenas uma cesta de frutas, pois tem outra destinação.
O trabalho apresenta “frutos cítricos”, limões/seios de porcelana, sacrificados
a “molotoves” e queimados a 1320ºC, onde a transformação da porcelana se
dá em estado pétreo. Esses “frutos” foram enrolados em panos, como se fossem “pequenas bombas” e, posteriormente, condicionados no interior de um
capacete da polícia militar (figura 6), utilizado por volta dos anos 1970: tempo
sombrio da ditadura militar no Brasil, na Argentina, no Chile e na América Latina em geral.
Esses frutos/seios, com marcas de fuligem, foram submetidos a uma ação
durante a abertura de uma exposição, onde dez performers, com isqueiros nas
mãos, atearam fogo nesses frutos, cujas chamas foram apagadas posteriormente.
A partir de uma manufatura visivelmente feminina, que relaciona o seio
com o alimento tangerina, e a vida ao veneno, existem linhas subjetivas que dizem respeito às sementes que não irão brotar, uma espécie de terço que caem
das formas. Repara-se que há algo que denuncia uma natureza envenenada,
algo que pode ser transparente na beleza dos frutos, mas que não se aparta de
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Erika propõe uma visualidade a partir de um ideal moderno recodificado
pelo insólito da escolha. Sua operação poética, inspirada por um tipo de política
que se vê no Brasil, situa-se num território de imprevisibilidades. Nestes trabalhos específicos, o aspecto da fruta in natura, versus sua condição como objeto fundido em bronze, coloca em diálogo o mole da origem e o duro da forma
fundida, o visgo e a textura da fruta original, o vazado e o contorno branco que
se apresentam como “desenho” ou como vazio, em oposição à perenidade do
bronze vazado ou pintado de branco. A fatura de Brasília Pintura (Figura 4), em
certa medida, pode dialogar com as latas de cerveja de Jasper Johns (Ale Cans,
1964), mas o processo de intertextualidade não é direto, ainda que o procedimento da fundição e pintura aproxime Verzutti a Johns.
Num outro caminho em relação ao neodadaísmo de Johns, Brasília Pintura
de Verzutti, atravessa sentidos culturais e políticos, que estão articulados como
uma espécie de lógica invertida pela liberdade daquilo que é insinuado pelos
deslocamentos que produz. Faz isso, elegendo a fruta e não o produto industrializado, submetendo a dureza do bronze à moleza da tinta, o objeto ao sentido
plano e monocrômico, produzido pelo branco que se insinua como desenho. Há
ainda algo que se recobre de uma fina ironia naquilo que a artista insinua no
título do trabalho.
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uma dimensão profundamente articulada como o meio ambiental e com os
problemas políticos e sociais.
Na ideia formulada por Jacques Derrida (2005) a partir de Platão, o princípio do pharmakon - do paradoxo remédio/veneno, ajusta-se a uma condição em
que o princípio que cura também pode matar.
Há mais de 50 anos, isto é, ao menos desde o célebre livro de Rachel Carson, Primavera
Silenciosa (1962), sabemos que os pesticidas industriais lançaram a espécie humana
numa guerra biocida, suicida e de antemão perdida. Como bem diz seu nome, um
pesticida industrial é um produto químico que visa exterminar uma “peste”, termo
que designa no jargão produtivista toda espécie que compita com a humana pelos
mesmos alimentos ou tenha algum potencial de ameaça à produtividade ou saúde
humana ou de espécies que servem de alimentação aos homens [...] O princípio dá
prova cabal da insanidade da agricultura industrial: envenenam-se nossos alimentos
para impedir que outras espécies os comam (Marques, 2018: 214).

A aparição de frutos antropomorfos, como em Molotove-me e Infrutessência,
que são tornados híbridos por uma sugestão de fruto e de corpo, está a decorrer a partir da sugestão possível desse paradoxo relacionado entre o veneno e
o alimento, apontando para uma relação inquietante onde múltiplos frutos se
ajustam num cacho (figura 7), e se implicam em desejos delicados.
Considerações finais

Sabemos que as dimensões ecológicas da sobrevivência, em países menos desenvolvidos socialmente, são influenciadas por interesses adversos à preocupação com o outro, com a sua permanência salutar no gozo da vida. Assim, configura-se um cenário político onde a dimensão da sobrevivência vai se impondo
de muitas formas, como por exemplo no trato da agricultura, onde uma guerra entre os pesticidas e as pragas apresenta-se como uma tragédia anunciada.
Reconhecemos que na arquitetura simbólica dos trabalhos aqui referidos
enunciam-se perturbações visivelmente políticas que se apresentam no hic et
nunc de um tempo difícil, resoluto em brigas, difamações e abjeções de toda
ordem. A condição crítica desses trabalhos, articulada em seus próprios termos, sugere a ocorrência de um alinhamento inclusivo diante de uma emoção
traumática, relacionada com a complexa ambiência da vida, ainda agora sob
um ataque dissimulado por políticas reacionárias e antiecológicas.
Nessa dimensão de problemas enunciados considera-se reconhecer a ideia
do fruto presente nesses trabalhos, como metáfora ampliada aos outros contaminantes, que impulsionam a produção artística contemporânea pela via de
uma arte política (Foster, 1985: 139). Não é apenas o veneno que se impõe ao
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Figura 7 ∙ Marta Strambi, Infrutessência,
2019, porcelana, tecido e sementes de
tangerina, 70 cm x 40 cm x 30 cm. Foto:
Mauricius Farina. Fonte: própria.
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fruto, mas a ignorância do poder egoísta que se impõe diante de uma comunidade fraturada de si.
Os trabalhos aqui relacionados, com estratégias muito próprias, não representam numa linha direta um tipo de ativismo, mas num sentido ampliado podem demonstrar a afetação destes problemas em relação às subjetividades envolvidas. O incômodo não está na arte, mas ele é um impulso que parte da vida
para se tornar um acontecimento.
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Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão

Abstract: This article aims to reflect on the print-

sobre a imagem impressa a partir da produção gráfica da artista portuguesa Graciela
Machado, de modo a explorar uma ideia metodológica sobre a operacionalização e instauração artística contemporânea fundamentada por elementos e contextos historicizados
que, ressignificados, tem como objetivo uma
formulação poética.
Palavras chave: imagem impressa / Graciela
Machado / gravura / litografia.

ed image from elements present in the work of
Portuguese artist Graciela Machado, in order to
presuppose a methodological approach regarding
the operationalization and contemporary artistic
establishment based on elements and historicized
contexts resignified by a poetic formulation.
Keywords: printed image / Graciela Machado /
engraving / lithograph.
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A imagem impressa, mais notadamente a gravura, instalou-se equivocadamente
em nossas memórias como uma arte de ofício, vista grosso modo como utilitária e,
portanto, ligada a aspectos mecânicos e técnicos de disseminação de informações.
É possível afirmar que esses aspectos foram potencialmente excludentes
em outros contextos históricos para a percepção da gravura como uma linguagem artística independente. Em um “regime da comunicação” como é o sistema da arte contemporânea, segundo Cauquelin (2005), podemos inferir que a
gravura estabelece um trânsito entre o documental e o artístico transformando-se, por assim dizer, em uma espécie de dispositivo rizomático.
Nesse contexto, muitos artistas entendem a gravura e os processos gráficos por
uma condição historicizada de valor intrínseco e simbólico. Sua força na contemporaneidade reside, portanto, naquilo que o sistema da arte moderna (Cauquelin, 2005) observava como sendo um problema para a condição aurática da obra.
A gravura abarca questões relativas à reprodutibilidade técnica que se constitui na tradição artística pela sistematização de edições que resultam em cópias fieis à gravação feita na matriz. Ao longo do tempo foram desenvolvidas
formas de controle sobre as tiragens, sendo as mais recentes pautadas por um
sistema de numeração, com provas de estado, provas de autor, provas de impressão etc., bem como a anulação da matriz ao final do processo para se evitar
cópias fora da edição oficial.
Livros, revistas, documentos e impressos sequenciais que necessitam de
uma regulação seguem também essa lógica baseada nesses sistemas editoriais.
Em contraposição, alguns tipos de impressos comerciais têm maior flexibilidade ou simplesmente carecem de limitações nas questões de tiragem, pois nesses casos, a importância da reprodução reside na quantidade disseminada de
sua mensagem visual ou textual.
Com as possibilidades praticamente inesgotáveis de novos processos digitais que são constantemente apresentados a um número cada vez maior de
usuários, os procedimentos de impressão e sua enorme gama de variações,
sejam materiais e/ou formais, empreenderam uma forte reconfiguração dos
modos de se pensar as técnicas tradicionais da gravura, o que permitiu, entre
outros fatores, aos artistas contemporâneos exercerem uma quebra de paradigmas com os modelos rígidos de edição.
Podemos pensar que a recusa ou a aceitação da realização de múltiplos
idênticos não é mais uma questão passiva, um elemento inquestionável, pois
se trata agora de uma estratégia poética que redimensiona as formas dispostas
pela cultura e pela tradição, em que questões técnicas passam a operar como
um dispositivo e não como uma norma.

Nos manuscritos de Agustina são muito poucas as palavras riscadas ou emendadas, como se todo o enredo estivesse bem definido antes de ser passado ao papel.
Na sua escrita nada é arbitrário, o único acaso que ali acontece é a própria vida.
(Pinheiro, 2009)

Assim, a instalação de Graciela Machado determina o processo de impressão como uma emulação do processo de escrita (Figuras 2 e 3).
No trabalho da artista observamos uma abordagem atenta às materialidades
e à história das técnicas que evidenciam as relações com a memória, em especial
na escolha da escrita cursiva como elemento visual para provocar um diálogo com
a obra de Agustina. Ao fazer uma referência implícita aos manuscritos da escritora, Graciela parece não querer delimitar simplesmente uma peculiaridade discursiva, mas evocar a complexidade do processo poético em sua pesquisa gráfica.

123
Revista Estúdio, artistas sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:121-128.

Desse modo, é possível ao artista propor uma obra gráfica na qual a questão de
realização de uma edição numerada e assinada seja superada ou propositalmente
abandonada para dar lugar às distensões e diferenciações entre as cópias, compondo um conjunto de impressões, que podem constituir um objeto, ou dimensionar uma ação performática ou ainda definir a construção de uma instalação.
Essa abordagem específica pode ser percebida na produção da artista portuguesa Graciela Machado por meio de muitas de suas obras. Abordamos aqui
especificamente a instalação “Folhas da Espera” (Figura 1), apresentada na exposição coletiva “Mais que palavras ditas” em outubro de 2019 na Sala Comum
da Reitoria da Universidade do Porto e que se constituiu por um “diálogo” com
a obra de Agustina Bessa-Luís.
O trabalho de Graciela evoca a reprodutibilidade técnica de modo a caracterizar um processo formativo, ou seja, “um tal fazer que, enquanto faz, inventa o
por fazer e o modo de fazer” (Pareyson, 2001: 25).
A instalação é construída por sucessivas impressões litográficas derivadas de
experimentações com as matrizes, rompendo-se, portanto, a ideia de tiragem ou
edição sistematizada. Os papéis utilizados pela artista dão a sensação de terem
sido escolhidos aleatoriamente, no entanto, são suportes minuciosamente resgatados de outros lugares, não propriamente artísticos, mas relacionados à escrita
de documentos, folhas guardadas e em desuso, carregadas de memória.
A questão dialógica com a obra de Agustina Bessa-Luís em “Folhas da Espera” é vivificada por processos autográficos, que rememoram os manuscritos
da escritora. Não são cópias de sua escrita, mas demonstram o fascínio estabelecido pelo modo como Bessa-Luís em seu processo transpunha o pensamento
quase sem correções para a folha:
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Figura 1 ∙ Graciela Machado. Folhas da Espera,
2019. Instalação composta por impressões
litográficas. Créditos da foto: autora
Figura 2 ∙ Graciela Machado. Detalhe das
impressões de Folhas da Espera, 2019. Créditos
da foto: autora

[…] os acasos que podem redirecionar o processo. Assim, a pesquisa desenvolve-se em
duas direções opostas e complementares: o pensamento estruturado da consciência e
um afrouxamento das estruturas inconscientes. A superfície e a profundidade, consciência e inconsciência, estabelecem, durante a pesquisa, um processo dialético, efetuando trocas na elaboração de procedimentos, na pesquisa com materiais, na execução de técnicas, na reflexão e na produção textual. (Rey, 2002: 127)

Para perceber o trabalho da artista nessa rede, é preciso também ressaltar diversos outros aspectos ligados à materialidade da litografia, pois o processo em
si apresenta-se como “uma dupla injunção do papel da memória na constituição
subjetiva” e, ao mesmo tempo em que há uma necessidade de manutenção de
certas condições técnicas historicizadas na “preservação de uma memória histórica”, há também “um desejo de sua violação” pela qual as coisas já vistas ou
existentes se constituirão “por um novo olhar, o que torna cada gesto singular e
irrepetível, ainda que condicionado pela história” (Andrade; Almozara, 2016).
Técnica e poética: os percursos entre o transitório e o perene

A litografia está baseada na realização planográfica da matriz que gera uma
mancha gráfica impressa por meio da repulsão entre água e óleo, o que é um
dado importante se pensarmos nas proposições metafóricas que podem ser viabilizadas a partir disso.
Por sua vez, a porosidade da pedra litográfica e as possibilidades de se imprimir em diversos tipos de materiais conferem a esse procedimento amplas
formas de aplicação que historicamente foram importantes para as áreas artísticas, comerciais e científicas. Sendo assim, temos um indício narrativo que
amplia a força poética da utilização de um procedimento como o litográfico.
Além disso, outros atributos estão subentendidos na e pela configuração do
uso de uma matriz em pedra, que passa por um processo de preparação em que
uma fina camada de calcário é retirada da superfície para dar lugar a uma nova
imagem. A pedra-matriz é assim reutilizada indeterminadas vezes até que o
desgaste de sucessivas operações de granitagem comprometa sua integridade
física. Antes do ponto crítico de ruptura, a pedra pode ser colada em um granito
para que seu uso seja prolongado, pois as reservas naturais desse calcário estão
esgotadas e as pedras existentes nos ateliês ao redor do mundo são as únicas
fontes para se obter esse tipo de matriz.
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Essa complexidade reside na necessidade de experienciar e de se observar
cada detalhe, considerando que a elaboração de sentido está enredada em uma
tessitura que se encontra em permanente movimento, ou seja, trata de uma
condição premente da vida onde se compõe o acaso.
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Enfim, as peculiaridades desse material permitem per si inúmeras elucubrações sobre os elementos mnemônicos, que estão presentes nas relações: do
apagamento, do desgaste consentido que dá lugar a uma nova imagem, do compartilhamento que a matriz está sujeita pela impossibilidade de renovação das
fontes naturais, da limitação de mobilidade imposta pelo peso e tamanho das
matrizes, e também nos vestígios que podem ser percebidos pela porosidade da
pedra, fósseis que são revelados nas entranhas do calcário, composições minerais que se insinuam em depósitos inesperados na matriz.
Esses fatores que estão implicados no trabalho de Graciela Machado permitem destacar que seu processo está relacionado a uma disposição, mesmo
que subjetiva, de se deixar contaminar por situações relacionadas aos acasos
técnicos e materiais, bem como às descobertas de conexões conceituais históricas, para que estas provoquem desdobramentos na operacionalização e, consequentemente, na instauração das imagens impressas.
Nas impressões realizadas para “Folhas da Espera” observa-se a cumplicidade para com a sensação da porosidade e fissuras das pedras, da textura de
granitagem da superfície da matriz, com ações pontuais na construção da imagem (Figuras 3 e 4), em especial com o uso da autografia, que consiste em uma
técnica de reprodução de documentos, desenhos e fotografias por meio de papel transporte aplicado sobre a matriz.
Historicamente, o uso do papel transporte é conhecido desde o início da litografia e foi referenciado pelo próprio Alois Senenfelder (1771-1834) em sua
obra A Complete Course of Lithography (1819). Isso foi um avanço significativo
para a indústria gráfica do século XIX, um processo facilitador da técnica para a
reprodução de documentos, conferindo maior agilidade e precisão ao processo
como um todo.
Com o papel transporte é possível escrever, desenhar, compor de maneira
habitual, pois com a passagem da imagem do papel para a pedra e da pedra para
o substrato final obtêm-se naturalmente o espelhamento da imagem para que o
posicionamento da mancha gráfica fique de acordo com a composição pretendida pelo artista.
Ao se valer dessa técnica, Graciela cria uma transposição da escrita, que percorre esse caminho de sucessivas viragens da imagem inicial que em seu caso
não é meramente para um fim utilitário ou facilitador, mas trata da preocupação da artista para com uma questão sígnica, na qual a transposição, ou o ato de
transpor uma imagem irá impregná-la das reminiscências ou das referencias
sobre uma memória gráfica que vai se sucedendo por entre as ações praticadas
no processo.
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Figura 3 ∙ Graciela Machado. Matrizes de
litografia de Folhas da Espera, 2019. Créditos
da foto: autora
Figura 4 ∙ Graciela Machado. Detalhe de
uma das matrizes de Folhas da Espera, 2019.
Créditos da foto: autora
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[…] No silêncio da pedra polida vertem-se palavras. Uso a autografia, e regresso à pedra de calcário, suave densa. De uma pedra soltam-se dezenas de folhas. Impressas
e reimpressas. A necessidade da escrita sobre uma espera permanente. (Machado,
2019)

Almozara, Paula (2020) “Imagem impressa entre o transitório e o perene: reflexões a partir da produção gráfica de Graciela
Machado.” Revista Estúdio, artistas sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:121-128.

Conclusão

Podemos estabelecer a partir do trabalho de Graciela Machado uma relação da
técnica e da poética como elementos indissociáveis na construção de um trabalho artístico autoral. A técnica é transitória, é informação acumulada, condicionada às situações de cada época e que pode e deve ser alterada para cumprir
o desígnio imposto pela poética que se reveste como uma “instauradora de linguagens”, uma manifestação perene “que se comunica na - não pela - configuração formal e semântica da obra de arte” (Rey, 2002: 130).
Ao investigar processos, metodologias e suportes específicos de produção
da gravura e seu relacionamento com outros suportes midiáticos, Graciela,
como artista e professora na Faculdade de Belas-Artes na Universidade do Porto, demonstra seu interesse pelos processos tecnológicos e seus materiais, para
consolidar uma expressão artística pessoal e subjetiva, enfatizando que as escolhas técnicas estão imbricadas às construções poéticas e delas não podem ser
apartadas sob o risco de se constituírem como meros exercícios técnicos.
Seu trabalho evoca, portanto, um diálogo que dispõe relações sobre a memória material-histórica, pessoal-coletiva e um trânsito entre as potencialidades
técnicas e poéticas da imagem impressa, para uma construção que dialoga com
as fissuras, contaminações e redescobertas na e para a gravura contemporânea.
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Resumen: Escogemos para nuestra aporta-

Abstract: We choose for our contribution a con-

ción una artista contemporánea valenciana,
Anna Ruiz Sospedra. Ella es constructora de
Fallas. Las Fallas son un tipo de obra artística concebida para el espacio público que son
quemadas el 19 de marzo como parte de una
fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Un tipo de obra efímera, que
en su caso aborda problemáticas sociales y
políticas desde una perspectiva feminista.
Además, genera un pensamiento sensible y
reflexivo en el público a partir de estéticas y
abordajes poco habituales en este tipo de instalaciones tan tradicionales. Anna representa
una transgresión cultural en un oficio de artistas dominado por las masculinidades.
Palabras clave: arte efímero / fallas / educación artística / escultura / mujeres artistas.

temporary Valencian artist, Anna Ruiz Sospedra.
She is a Fallas builder. The Fallas are a type of
artistic work conceived for the public space that
are burned on March 19 as part of a festivity declared World Heritage by UNESCO. In this case,
a type of ephemeral work, that addresses social
and political issues from a feminist perspective.
From an unusual aesthetics and approaches, for
this type of artistic installations that are so traditional, she also generates a sensitive and reflective
thought in the public. Anna represents a cultural
transgression in an artist’s position dominated
by masculinities.
Keywords: ephemeral art / fallas / artistic education / sculpture / women artists.
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Introducción

Anna Ruiz Sospedra, es una artista contemporánea valenciana (España) que
trabaja una obra muy particular, con un lenguaje propio muy definido y con una
carga identitaria muy fuerte vinculada a su ciudad (València) de una manera especial, pero desde una perspectiva universal. Nuestro análisis se centra en tres
aspectos de su obra: su condición efímera, ya que la mayor parte de su trabajo
artístico son instalaciones en forma de fallas, aspecto que explicamos brevemente en el siguiente apartado. La implicación en las problemáticas sociales y
el gran compromiso político que la autora mantiene en sus obras, especialmente desde una perspectiva social y feminista. Y la enorme capacidad didáctica
que su trabajo aporta, tanto directa como indirectamente, y que estimula el desarrollo de aprendizajes sensibles.
Este artículo se aproxima a la obra de la artista desde el análisis de esos tres
aspectos esenciales y de qué forma se conectan e interactúan entre sí, incidiendo
especialmente en el caso de los posicionamientos didácticos que la autora mantiene en toda su extensa obra. Una obra que, además, sitúa frente a públicos alejados de los circuitos del arte actual, una estética y una práctica artística a la que
no están habituados, haciendo pedagogía de la propia estética contemporánea.
Nuestro relato indaga en la obra de esta artista desde nuestra mirada como
artistas-investigadores-docentes (Springgay, Irwin, Leggo, & Gouzouasis,
2008), en referencia a los procesos pedagógicos que sus obras generan en interacción con los receptores, sus temáticas, y los debates que su trabajo suscita en
toda la ciudad. Sus obras convierten la estética y el arte contemporáneo en un
activador y agitador del debate social a través de su participación en las fallas,
con una repercusión mucho mayor que si lo hiciera exponiendo en un circuito
clásico y cerrado del arte contemporáneo. Analizamos esta interacción desde la
perspectiva investigadora que nos ofrece la educación artística y sus métodos
(Leavy, 2019).
1. Arte efímero contemporáneo en una fiesta popular

La obra de Anna Ruíz, no se puede entender descontextualizada del espacio en
la que se desarrolla que es el marco de la fiesta de las Fallas de València, una
fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuya característica principal es la sátira y la crítica de la actualidad. Una celebración cultural,
que aúna muchos aspectos diversos y complejos y que se presenta como un espacio perfecto, en potencia, para el desarrollo de experiencias de arte contemporáneo urbano en el espacio público. Las Fallas son una celebración festiva celebrada en la ciudad de València (España) que consiste especialmente en crear
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Figura 1 ∙ Fragmento de una obra de Anna Ruiz en las
Fallas de València 2019. Fuente Propia.
Figura 2 ∙ Obra efímera Laberint dels afectes de Anna
Ruiz devorada por las llamas el día de la “cremà”.
València. 2013.Fuente: Anna Ruiz.
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unas enormes estructuras de arte efímero que se instalan en las calles de la ciudad durante unos días y se prenden fuego (Figura 2) la noche del 19 de marzo de
cada año. En torno a ellas, y organizadas a partir de grupos de vecinos que crean
una asociación, también llamada Falla, que contrata a artistas, quienes crean la
obra durante casi un año. Hay todo un entramado de relaciones sociales, políticas y culturales detrás, que es imposible relatar en un espacio tan breve y al que
remitimos a la bibliografía clásica especializada (Ariño, 1992, 1996; Borrego,
1993; Hernàndez, 2002; Ramon 2017).
A nivel artístico y estético, las Fallas en general, como expresión escultórica,
se inscriben en una estética muy conservadora, de raíz barroca, exclusivamente
figurativa y preciosista. Un tipo de esculturas efímeras muy tipificadas y estructuradas, cuya estética y temática están controladas por una política de premios
también muy conservadora. En medio de estas dinámicas, surgen un grupo de
artistas que trabajan nuevas y diferentes estéticas y poéticas. Entre esos artistas
está Anna Ruiz, que lleva más de una década construyendo esculturas efímeras
urbanas, fallas contemporáneas, con una estética muy personal e inconfundible, que no dejan indiferente a nadie.
2. Una poética y estética corpórea

La propuesta estética de Anna Ruiz se centra en un discurso poético e intimista,
muy conectado con la mirada humana y humanista, una obra figurativa muy
construida a la medida del ser humano y especialmente con el cuerpo como
protagonista. Los cuerpos son el elemento esencial sobre el que construye su
trabajo. Este es un aspecto en el que confluyen nuestro trabajo como artistas
especialmente interesados en la educación con el suyo. Nuestro interés por el
cuerpo como templo pedagógico por excelencia, nos lleva a interesarnos por
su obra y su estética de una manera especial. Trabajar el cuerpo como espacio
para el aprendizaje a través de medios artísticos es un espacio común que exploramos como artistas en diferentes ámbitos de trabajo, el suyo la escultura
efímera, el nuestro las acciones artístico-pedagógicas.
Anna aborda el cuerpo, los cuerpos, en toda su trayectoria artística, y lo hace
en referencia a la diversidad y a la multiplicidad de cuerpos. Los cuerpos de
Anna, que son la esencia de su discurso estético, son cuerpos que nacen de la
proporcionalidad humana, pero a diferencia del canon idealizado del modelo
renacentista, su posición parte de idealizar la imperfección, la diferencia, la
diversidad en todas sus facetas corporales e identitarias. Para ella identidad y
cuerpos diversos son una misma cosa, sobre la que se construyen los seres humanos. Explora también la relación entre los cuerpos, a partir de la forma en
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Figura 3 ∙ Anna Ruiz. Obra Rebel·lia ejemplo de la
presencia del cuerpo en toda su trayectoria artística. 2011.
Fuente: Anna Ruiz.
Figura 4 ∙ Anna Ruiz. Falla Equilibristes, contorsionistes,
saltimbanquis. València. 2010. Fuente: Anna Ruiz
Figura 5 ∙ Anna Ruiz. Motivacions. València.
2008. Fuente: Anna Ruiz.
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la que plantea sus instalaciones efímeras. Cuerpos que se miran, que caminan
juntos, que se exploran y son explorados y tocados a su vez por los espectadores,
que de esta forma completan el significado de la obra.
Su estética huye de la vanguardia conceptual y de los discursos excesivamente rompedores con la estética y la esencia de lo que son las Fallas, como sí
hacen otras propuestas en este marco. Recurre a la figuración porque necesita
hablar e interpelar directamente al cuerpo y sus estéticas. Entendidas estas
como una gran poesía tridimensional y efímera, que culmina en la gran performance que implica el fuego que las destruye la noche del 19 de marzo. El
fuego es esencial para entender toda su propuesta y el simbolismo que subyace en sus obras adaptadas al marco festivo de las Fallas. En ese sentido como
afirma García Nadal (2009:103) y es en ese discurso estético donde situamos
la obra de Anna Ruiz: “entre el barroco reiterativo y anodino y la vanguardia
aristocratizante, críptica y exquisita deberemos encontrar un espacio para la
creatividad, la sorpresa, el mensaje novedoso y las formas insólitas que reflejen el hacer del artista” .
3. La implicación social y política de su trabajo

La obra de Anna Ruiz posee un compromiso de carácter social que aborda diferentes temáticas: el valor de la diversidad sexual, la importancia de luchar por
los sueños, los desahucios, la inmigración, etc. Sin embargo, sus obras siempre
pueden tener una lectura amable, más superficial, algo infantil o alegre, junto a
otra lectura más crítica y profunda, más adulta o agria; sin ser ambas incompatibles. Es el tipo de ironía presente en su trabajo, ese humor que es tan típico en
todas las fallas, pero que aquí se vuelve sutil e inteligente.
Su falla titulada Equilibristes, contorsionistes, saltimbanquis (Figura 4) nos
aproxima a mundos soñados. Esta falla transmite que a menudo fantaseamos
con formar parte de un mundo diferente al ordinario, donde convertirnos en
aventureros intrépidos y valerosos. En este caso como personajes de circo, dispuestos a recorrer ciudades formando parte de un espectáculo. Pero esta falla
nos recuerda también la forma en que la sociedad de clases es un sistema de estratificación que valora a unos colectivos profesionales y culturales por encima
de otros. Que genera suburbios, periferias donde se instalan las carpas de circo,
donde los asentamientos de inmigrantes comparten espacio.
Otro ejemplo, es su falla titulada De les profunditats en la que se observa un
gran leviatán de cuya boca salen múltiples elementos como animales fantásticos, personajes televisivos, juguetes… que van a parar a un barco. Un monstruo
que llega a diversos puertos llevando las ideas creativas que se recogieron de

4. El discurso pedagógico de su obra
Al acercarnos a la visión del cuerpo que transmiten las obras de Anna Ruiz Sospedra,
el alumnado de Magisterio puede repensar la imagen del binomio masculino y
femenino, eliminando así prejuicios raciales, sociales o religiosos, urdiendo nuevas
posibilidades de representación de los cuerpos (Huerta, 2018:74)
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escolares que participaron en diferentes talleres con la artista. Transmite así el
valor de las ideas infantiles, de su creatividad. Sin embargo, otra lectura inversa
nos habla de cómo el mar engulle a personas, inmigrantes, de forma trágica en
el Mediterráneo, sin posibilidad de que lleguen a ser salvados por ningún barco.
En su falla Motivacions (Figura 5) una nube de palabras dejaba caer una lluvia de letras sobre cinco infantes en diferentes actitudes como la escucha por
parte de una música, la búsqueda con lupa de un investigador, la contemplación
de un pensador, el equilibrio de una bailarina. Una primera lectura nos habla de
las diferentes inteligencias múltiples que poseemos los seres humanos y cómo
pueden desarrollarse cuando reciben el agua necesaria. Una segunda lectura nos
recuerda que la escuela rara vez fomenta todas ellas, porque hace prevalecer la
inteligencia lingüística sobre la musical, kinestésica, naturalista o interpersonal.
En 2016, De pesos i conflictes (Figura 6) muestra cinco personas cargando con
unas mochilas en forma de casas. Lejos de la primera propuesta lúdica que permitía al público caminar cargando una mochila semejante, se trataba de una
propuesta reflexiva sobre los problemas de vivienda a los que estuvieron sometidos quienes con la crisis económica perdieron sus hogares. Desahucios que
desde 2011 afectaron a miles de familias que perdieron sus casas al no poder
pagar sus préstamos hipotecarios. Nos recordaba las deudas perpetuas con las
entidades financieras de gente que quedó viviendo en la calle, sin alternativa
habitacional por parte de la Administración.
En 2017 bajo en su obra D’amors (Figura 7) veíamos 7 personajes detrás de
un panel con espacio para 8 personas. Esta obra permitía la interacción directa,
abriendo y cerrando pequeñas ventanas que descubrían partes del cuerpo, y permitía convertirnos en el octavo personaje de la obra. Además, podía verse por
ambos lados, de manera que se veía las espaldas de estas esculturas desnudas,
o al otro lado del panel y a través de tres agujeros, sus órganos sexuales, pecho y
cara. De nuevo el recurso lúdico nos daba una lectura juguetona. Pero la interpretación más fructífera era la vinculada a comprobar que sexo, género y sexualidad no están siempre ligados del mismo modo. Invitando al público a pensar
de forma respetuosa sobre la diversidad sexual, en contra de la LGTBofobia.
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Figura 6 ∙ Anna Ruiz. De pesos i conflictes, obra
de Anna Ruiz con la temática social del desahucio de 2016.
Fuente: Anna Ruiz.
Figura 7 ∙ Anna Ruiz. D’amors. Obra de Anna Ruiz
que explora la diversidad sexual y de género.
València. 2017. Fuente propia.
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La obra de Anna puede ser empleada en el aula para abordar múltiples temáticas de carácter social, no solo la de las proezas de los cuerpos diversos. En
2017 tuvimos la oportunidad de compartir con Anna Ruiz una reflexión sobre el
enfoque pedagógico de su obra. Ella reconoció que cada una de sus composiciones escultóricas reúne una conceptualización que podría ser usada en procesos
de enseñanza infantiles, pero también como forma de sacudir las conciencias
de personas adultas. A la artista le gusta escuchar los comentarios del público.
Es habitual que mientras se camina alrededor de la falla se observen y comenten los detalles, porque es arte público y la calle permite hablar en voz alta, compartir experiencias y risas a diferencia del museo. Así la artista disfruta especialmente cuando comprueba que a sus espectadores no les deja indiferentes, que provoca
una reacción. Porque generar pensamiento es un acto pedagógico y el discurso de
sus obras lo logra desde una educación informal. Pero además provoca un efecto
sensibilizador hacia problemáticas que habitualmente se transmiten a través de los
medios de masas de una manera meramente informativa, y no desde la empatía.
Sus obras, siendo para una audiencia adulta, son familiares para el público
infantil, logran de este modo aproximarse a un rango mayor de público, logrando
que su carácter formativo y reflexivo alcance un abanico de edades más amplio.
Pero además su vertiente educativa alcanza también a la profesión de artistas falleros. Un colectivo que durante décadas ha estado conformado casi
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Figura 8 ∙ Anna Ruiz. Obra Argonautes
de l’ideal. València. 2012. Fuente: Anna Ruiz
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exclusivamente por hombres y en el que la artista se abre paso precisamente
generando controversias y discordias por su valentía transgresora, tanto en las
temáticas escogidas como en los tratamientos escultóricos.

Ramon, Ricard & Alonso-Sanz, Amparo (2020) “El arte efímero, social y didáctico de Anna Ruiz.” Revista
Estúdio, artistas sobre outras obras. ISSN 1647-6158 e-ISSN 1647-7316. 11(32), outubro-dezembro:129-138.

Conclusiones

En conclusión, nuestra mirada hacia la obra de la artista Anna Ruiz, nos ha permitido una mayor comprensión de su trabajo, que repercute en la práctica del
nuestro como artistas-docentes y nos sirve para trabajar, desde la educación
artística, algunos de los temas que emergen en su obra.
Hemos visto como Anna es capaz de plantear, en un entorno muy particular
como son las Fallas, una obra muy personal y valiente, que aborda temáticas actuales desde una estética contemporánea, pero que no renuncia a sus orígenes
ni a la misma tradición artística de las propias fallas.
La implicación social y política de las fallas de Anna dotan de un discurso
pedagógico a su obra que puede alcanzar a espectadores de todas las edades en
el espacio público, generando reflexión y pensamiento. Anna representa una
transgresión cultural en una profesión de artistas dominado por las masculinidades, al introducir preocupaciones nuevas a la ironía tradicional.
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Resumo: Este texto pretende estabelecer uma

Abstract: This text intends to establish an ap-

abordagem à obra da artista brasileira Karen
Dolorez considerando o seu processo criativo
enquanto forma de posicionamento social e
ideológico. A utilização das técnicas têxteis
como o crochet ou a imagética do corpo feminino assume um sentido político que coloca o
seu trabalho no contexto de uma estética feminista, ampliada à escala do espaço urbano
ou do espaço desterritorializado das redes sociais e plataformas digitais na internet.
Palavras chave: Feminismo / Artes Visuais /
Street Art / Textile Art.

proach to Brazilian artist Karen Dolorez’s work,
considering her creative process as a form of social and ideological positioning. The use of textile techniques such as crochet or a female body
imagery assumes a political meaning. Her work,
placed in a feminist aesthetic context is expanded
to the urban scale or deterritorialized space of
digital networks and platforms on the Internet.
Keywords: Feminism / Visual Arts / Street Art
/ Textile Art.
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Introdução

Karen Dolorez reside e trabalha em S. Paulo, Brasil. Designer de formação, desenvolve um percurso de intervenção artística que transpõe o espaço do atelier
e conquista o espaço público. Embora recente, o seu percurso enquanto artista
plástica conta com algumas exposições, realizadas sobretudo no Brasil e intervenções que do espaço urbano, transitam para o espaço ubíquo, globalizado, da
internet, através das redes sociais, ampliando exponencialmente o conceito de
espaço público e conhecendo outras vias de circulação/disseminação no contexto
daquilo que Lev Manovich designa como “aesthetic society” (Manovich, 2017).
Utilizando a linguagem do têxtil como suporte multidimensional, a artista
desenvolve processos de trabalho que assumem, simultaneamente, um resgate
do fazer artesanal, um questionamento político e intervenção social. O Têxtil
assume-se como plano plurissignificante que permite a apropriação de técnicas
convencionais como o crochet, com vista ao desenvolvimento de um discurso
estético-artístico, disseminado através de práticas como a street art ou a vídeo-performance. A artista desenvolve, assim, um conjunto de intervenções no em
espaço urbano que integram um ativismo social e político mais amplo e que
transpõe para o espaço público os debates acerca da condição e convenções sociais que pesam sobre a imagem da mulher.
Pretende-se com este texto desenvolver uma abordagem à obra de Karen
Dolorez considerando alguns momentos e peças chave do seu percurso. Através do cruzamento entre o posicionamento crítico feminista (acerca de questões como a corporeidade, o espaço de atuação cívica) e a materialidade do
fazer artístico (que envolve processos criativos, opções técnicas e estéticas, referências poéticas/visuais ou as ligações com o espaço e com o público) procurar-se-á estabelecer uma leitura que contribua para uma discussão mais ampla
acerca do papel das artes visuais enquanto espaço crítico de se posicionar face
às narrativas dominantes de poder que atravessam transversalmente a esfera
individual e coletiva.
1. Estética, Politica e Resistência

A contemporaneidade veio abrir um espaço de reflexão, discussão e, sobretudo
ação que encontrou na crítica feminista um interface privilegiado não só para
abordar questões de género mas igualmente as diferenças culturais, geracionais, étnicas ou de classe. No domínio das artes visuais reclamou a presença das
mulheres artistas enquanto sujeitos de uma narrativa histórica e subjetividade próprias que incorporam, ética, estética, politica e resistência. O confronto
entre as narrativas autobiográficas e as narrativas de repressão ou a exposição
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de processos culturais e sociais de opressão da sexualidade, do corpo, da originalidade, constituem-se alguns dos tópicos que definem poéticas e percursos
artísticos tanto individuais como coletivos. Neste contexto, o corpo assume-se
enquanto espaço intersubjetivo de inscrição de outras modalidades discursivas
que exprimem a contestação de códigos culturais dominantes, relacionados
com sexualidade, amor, beleza, mas também racismo, misoginia ou classe social. Em particular a emancipação e protagonismo do corpo nas suas diferentes
dimensões (social, individual, identitária, …) propõe um feixe de ligações entre
estética, poder e sexualidade. Através das práticas artísticas são questionadas
políticas sexuais (Rose, 1999), expondo por diversas vezes o papel desempenhado pela sexualidade enquanto motor de contestação social face à repressão, controle biopolítico, antifeminismo, patrocinadas por diferentes instâncias desde o estado, organizações religiosas até à esfera familiar (Jones, 2015).
A esta desconstrução de narrativas dominantes associa-se a mobilização
de atividades e técnicas tradicionalmente associadas ao labor feminino como
a costura, o bordado, o crochet, a tecelagem ou elementos de um quotidiano
condenado à domesticidade e invisibilidade cívica e social que muitas vezes
lhes estão associadas. Trata-se de estabelecer uma clara ligação entre a arte, experiência vivencial individual e social, como eixo central de práticas geradoras
e/ou problematizadoras de subjetividades partilhadas e que segundo Roberta
Stubs “reforçam o entendimento de que a arte pode ser tanto um espaço de tensionamento e resistência social e política, quanto um espaço de produção de
um outro ethos com a vida” (Stubs, 2018).
A estética e a prática artística sustentam um posicionamento simultaneamente crítico e criativo que integra, deste modo, uma dimensão ética, capaz de
forjar formas de resistência política, contestação cívica, mas também enunciar
outros modos de encarar o corpos, desejos, sexualidade, género, identidades
individuais e coletivas (Stubs, 2018).
O trânsito entre o espaço de produção (atelier) e os espaços de exposição/
disseminação como a galeria, o espaço urbano e o espaço virtual contribui para
ampliar as problemáticas evocadas no trabalho de Karen Dolorez a outras esferas de discussão e problematização para além dos convencionais circuitos de
circulação artística. Na verdade, através da intervenção em espaço público, os
artistas, os writers, contribuem para a construção de uma cultura visual urbana
que estetiza de forma indelével a experiência do individuo no espaço da cidade e
possibilita, simultaneamente, trazer para a esfera quotidiana, problemáticas sociais ou culturais que encontram no transeunte um interlocutor por excelência.
A intervenção em espaço público e a disseminação de imagens das obras
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através de plataformas digitais na internet, permite igualmente repensar o
papel do observador enquanto fruidor, capaz de contribuir ativamente para a
construção de sentidos. Deste modo, a interação que cada peça estabelece, in
loco, com o transeunte supõe desde logo uma dimensão performática que integra diferentes modalidades, designadamente i) a composição visual em si
mesma e a relação com espaço urbano (incluindo questões de natureza técnica,
formal, plástica, conceptual/discursiva e estética); ii) a apropriação que cada
individuo realiza (através de meios de registo visual) e o iii) modo como a dissemina por exemplo através de redes sociais e plataformas digitais.
Esta dimensão performática integra, finalmente, um campo mais alargado que Ricardo Campos designa por “dramaturgias do quotidiano” (Campos,
2011:20), mediatizadas pelos dispositivos de registo e reprodução visual como
câmaras fotográficas, smartphones, webcams e ampliadas pelas plataformas e
redes digitais sociais como o Pinterest, Tumbrl, Youtube, Instagram, Facebook,
whatsapp, entre outras.
2. “Isto não é artesanato”

“Ceci n’est pas un artisanat” surge como expressão associada à imagem de um
cachimbo e integra uma composição de street art realizada na técnica do crochet
(Figura 1). A advertência, apropriando uma obra de Magritte, confronta ironicamente o transeunte com uma visão dominante, dicotómica que se encontra
na base da distinção entre “artes maiores” e “artes menores” associando as primeiras ao campo da arte erudita e as segundas ao artesanato. A peça estabelece
um curto-circuito entre estes dois polos e remete para um conjunto de práticas
artísticas contemporâneas que promovem o resgate de técnicas associadas ao
artesanato e/ou ao trabalho feminino enquanto modelos de um posicionamento politico-criativo. A utilização do têxtil, designadamente o crochet, por parte
da artista não se restringe, contudo à reclamação de um estatuto artístico para
uma técnica comumente associada ao artesanato, à ocupação doméstica ou às
artes decorativas. Na verdade, o uso do crochet assume um sentido mais amplo que permite abordar um conjunto de problemáticas associadas à condição
feminina, expressado, segundo Dolorez, um diálogo entre a mulher artista na
contemporaneidade com a mulher enquanto sujeito histórico. Neste sentido
destacam-se obras como Mil Lábios de 2017 ou Girls Gathering de 2018 que ao
representarem, respetivamente, a vagina e um conjunto de seios, evocam um
corpo feminino, erótico (ainda alvo de tabus). Relembram igualmente a resistência e a intervenção feminista enquanto espaços de contestação dos poderes dominantes, afirmação de subjetividades e experiências partilhadas, numa
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Figura 1 ∙ Karen Dolorez. Isso não é um artesanato. 2016. Crochet/
Street Art. S. Paulo. Fonte: http://dolorez.com.br/projetos#/rua
Figura 2 ∙ Karen Dolorez. Queen of Hearts 2017. Crochet. Fonte:
http://dolorez.com.br/projetos#/produtos
Figura 3 ∙ Karen Dolorez. Elo 2017. Crochet. Fonte: http://dolorez.
com.br/projetos#/rua
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alusão direta da segunda peça ao título do álbum de estreia da banda Dominatrix em 1997.
A estas obras juntam-se outras peças como Queen of Hearts de 2017 (Figura 2) ou Elo (Figura 3 ). A primeira, mimetizando a carta da rainha de copas,
apresenta ao centro uma vagina e os corações remetem para uma figuração
mais orgânica e próxima do órgão humano. Esta representação será retomada em outras obras nomeadamente Elos que se associa a excertos do livro de
Marina Colasanti (1938) Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Os dois corações, simétricos, estão ligados por fios e numa das várias apresentações eram
complementados pela frase “ao lado dele sentiu-se apaixonada e feliz”. O texto
de Colasanti, um conto de fadas contemporâneo, tem como personagem principal uma tecedeira que, sentindo-se só, tece o próprio marido. Este depressa
a submete a um trabalho cada vez mais exigente até que ela decide desfazer
o tecido e assim libertar-se do jugo de uma relação matrimonial opressiva. A
peça instalativa de Dolorez assume assim um sentido duplo que, além da mera
visualidade, confere um papel principal à mulher quando urdideira da própria
vida atribuindo-lhe visibilidade.
A artista propõe, sobretudo nas peças de street art, um olhar sobre as ligações entre os conceitos de visualidade e de visibilidade. Por um lado elas atuam
no contexto de determinados regimes de visualidade que articulam a dimensão
sensível com o reconhecimento dos seus códigos estéticos e discursivos. Por
outro, prefiguram uma postura atuante com vista a produzir um efeito social,
através do campo relacional que envolve a intervenção artística em espaço urbano/público.
As peças Visceral de 2015 (Figura 4), Ventre Livre de 2016 (Figura 5) e #precisamos falar sobre aborto de 2018 (Figura 6) representam diversos planos de
visibilidade das ligações entre arte, género e política. A primeira mostra um coração que é interrompido pela pergunta “Onde é q teu medo dói?”, a segunda
representa um útero do qual brotam flores e inclui a frase de Simone de Beauvoir “Que a liberdade seja a nossa própria substância”, finalmente a terceira um
texto/imagem com a inscrição que lhe dá título.
Nestas, a ligação entre a imagem e o texto permitem interpelar o transeunte
e convocar uma experiência que é simultaneamente háptica e reflexiva, material e politica que ultrapassa a mera aparência visível. A fruição estética assume
uma complexidade que vai além da mera receção presencial e do contacto direto, na medida em que esta é apenas o princípio de uma desterritorialização
e imaterialização da obra produzida. Se considerarmos que estas obras, apresentadas em espaço público, são alvo de seleção, registo fotográfico, edição,
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Figura 4 ∙ Karen Dolorez. Visceral 2015. Crochet/Street Art.
Fonte: http://dolorez.com.br/projetos#/rua
Figura 5 ∙ Karen Dolorez. Ventre Livre 2016. Crochet/Street
Art. Fonte: http://dolorez.com.br/projetos#/rua
Figura 6 ∙ Karen Dolorez. #precisamos falar sobre aborto.
2018. Crochet/Street Art. Fonte: http://dolorez.com.br/
projetos#/rua
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publicação, partilha e comentário, então estamos perante um discurso paralelo que gradualmente irá integrar a própria estrutura discursiva da obra - agora
transformada em conteúdo digital, ubíquo e imaterial.
Na verdade, a artista refere precisamente estas modalidades de fruição e
disseminação a propósito de Visceral, ao lembrar que os transeuntes colocavam
as suas fotografias da obra nas redes sociais respondendo à pergunta e “marcando” a autora. Este processo de desmaterialização, ao mesmo tempo que integra
uma “dramaturgia do quotidiano” (Campos, 2011), acompanha de forma paralela a existência efémera das obras, sujeitas à ação do tempo e fatores ambientais.
3. Corpo e Poder

A presença do corpo na obra de Karen Dolorez assume uma polissemia que ultrapassa a mera figuração e transporta para múltiplas ligações entre visualidade
e visibilidade, entre a pele e o têxtil ou o papel da mulher enquanto artesã que
atravessa transversalmente a história e encontra na arte contemporânea um espaço de convergências, apropriações e inquietações.
O projeto #asfloresdapele de 2016 é um projeto de street art desenvolvido em
colaboração com o fotógrafo Lucas Hirai. O projeto que inclui ainda oito mulheres, teve inicio, segundo a artista, num “encontro despretensioso” entre mulheres que partilhavam um conjunto de interesses relacionados com questões
tais como o “feminino, ativismo e o poder da mulher no mundo e na arte contemporânea” (Dolorez apud. Morés, 2016). As imagens fotográficas mostram
corpos femininos sobre os quais são integradas flores e formas vegetais realizadas em crochet (Figuras 7 e 8). As imagens impressas são coladas em espaços
urbanos, dialogando, por vezes com outras intervenções da mesma natureza
(Figura 9). A associação entre a técnica da colagem (poster bomber, ou lambe-lambe) e o título das intervenções, a evocar a expressão “ à flor da pele”, possibilita estabelecer um contraponto com as imagens publicitárias (muitas vezes
disseminadas através do outdoor e do cartaz) nas quais a individualidade da
mulher é subordinada à objetualização e/ou erotização do corpo feminino. As
imagens fotográficas, a preto e branco representam corpos reais e assumem-se,
nas palavras da artista como “expressões de liberdade feminina e do seu poder
criativo” (Dolorez, apud Morés, 2016). À crueza da monocromia da fotografia
justapõe-se a peça têxtil que, evocando uma certa ideia de labor feminino/decorativo e acrescentando à imagem um sentido táctil, resulta numa combinação de sentidos simultaneamente irónica e provocatória.
Na performance Tempo (Figura 10) de 2019, um coração vermelho, em crochet, fixado na parede, é remendado com fios que se desprendem da camisola/
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Figura 7 ∙ Karen Dolorez. #asfloresdapele. 2016. Crochet/
Street Art. Fonte: http://dolorez.com.br/projetos#/aflordapele
Figura 8 ∙ Karen Dolorez. #asfloresdapele. 2016. Crochet/
Street Art. Fonte: http://dolorez.com.br/projetos#/aflordapele
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Figura 9 ∙ Karen Dolorez. #asfloresdapele. 2016
Crochet/Street Art. Fonte: http://dolorez.com.br/
projetos#/aflordapele
Figura 10 ∙ Karen Dolorez. Tempo.
(Performance).2019. Video. Fonte: https://www.
youtube.com/watch?v=FxmBXIoERRc

Nota Final

O trabalho de Karen Dolorez integra-se numa linha da arte ideologicamente
comprometida, da “militância” que, da expressão poética de um conteúdo ou
tema politico, passa a intervir de forma direta na sociedade. A materialidade
da obra, determinada pela textura do crochet, incute uma dimensão háptica e
convoca à sensorialidade, ao toque, ao contacto direto com a mão, com a pele. A
interação com o observador/transeunte não se limita ao olhar. Propõe um posicionamento crítico-inventivo, ampliado pelas expressões textuais a que recorre, as quais, integram códigos partilhados e reconhecíveis (excertos de canções,
poemas, contos, entre outros).
A dialética entre visualidade e visibilidade assume no seu trabalho uma dimensão ontológica ao integrar uma poética que se afirma como expressão de
uma intersubjetividade partilhada com outras mulheres, uma co-construção
simbólica do espaço público, urbano, um território relacional. A obra vem deste
modo questionar a relevância e, sobretudo a eficácia social da intervenção artística com a conquista do espaço da rua como lugar de encontros, de questionamento, de resistência, de transformação ou mudança que se desterritorializa
e alarga à ubiquidade do espaço virtual e das redes sociais
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pele envergada pela artista. Vários fios ligam a peça têxtil do coração ao seu corpo e o processo de destruição/reconstrução assume um sentido cíclico que metaforiza a própria transitoriedade da vida humana. Ao mesmo tempo, não deixa
de evocar uma certa mitografia clássica que associa a prática da tecelagem ao
feminino, à esfera doméstica e à fidelidade conjuga da qual a figura de Penélope é um exemplo. Aqui a protagonista e alguém que é responsável pela construção e reconfiguração da própria existência, na construção de vínculos mas
também capaz do desprendimento, numa síntese que associa história e contemporaneidade. O seu corpo integra a obra. É um corpo que se posiciona face
à transitoriedade e se empenha na criação de uma trama que, mais do que uma
pele, metaforiza os ciclos da vida individual enquanto parte de um tecido social
mais amplo. O tempo é finalmente, materializado no ato de tecer, de construir,
desfazer, refazer, assume uma dimensão tangível e torna-se cenário de fundo
para “uma forma de expressão e militância” (Dolorez Apud Ferrari, 2017)
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(baseado nas recomendações Elsevier, SciELO e COPE — Committee on Publication Ethics)

A revista Estúdio está empenhada em assegurar ética na publicação e qualidade nos artigos.
Os Autores, Editores, Pares Académicos e a Editora têm o dever de cumprir as normas de
comportamento ético.

Autores
Ao submeter um manuscrito o(s) autor(es) assegura(m) que o manuscrito é o seu trabalho
original. Os autores não deverão submeter artigos para publicação em mais do que um periódico. Os autores não deverão submeter artigos descrevendo a mesma investigação para
mais que uma revista. Os autores deverão citar publicações que foram influentes na natureza
do trabalho apresentado. O plagiarismo em todas as suas formas constitui uma prática inaceitável e não ética. O autor responsável pela correspondência deve assegurar que existe
consenso total de todos os co-autores da submissão de manuscrito para publicação. Quando
um autor descobre um erro significativo ou uma imprecisão no seu trabalho publicado, é
obrigação do autor notificar prontamente a revista e colaborar com o editor para corrigir ou
retractar a publicação.

Editores
Os Editores deverão avaliar os manuscritos pelo seu mérito sem atender preconceitos
raciais, de género, de orientação sexual, de crença religiosa, de origem étnica, de cidadania,
ou de filosofia política dos autores. O editor é responsável pela decisão final de publicação
dos manuscritos submetidos à revista.
O editor poderá conferir junto de outros editores ou pares académicos na tomada de
decisão. O editor ou outros membros da revista não poderão revelar qualquer informação
sobre um manuscrito a mais ninguém para além do autor, par académico, ou outros membros
editoriais. Um editor não pode usar informação não publicada na sua própria pesquisa sem
o consentimento expresso do autor. Os editores devem tomar medidas razoáveis quando são
apresentadas queixas respeitantes a um manuscrito ou artigo publicado.
A opinião do autor é da sua responsabilidade.
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Pares académicos
A revisão por pares académicos auxilia de modo determinante a decisão editorial e as
comunicações com o autor durante o processo editorial no sentido da melhoria do artigo.
Todos os manuscritos recebidos são tratados confidencialmente. Informação privilegiada ou
ideias obtidas através da revisão de pares não devem ser usadas para benefício pessoal e
ser mantidas confidenciais. Os materiais não publicados presentes num manuscrito submetido
não podem ser usados pelo par revisor sem o consentimento expresso do autor. Não é admissível a crítica personalizada ao autor. As revisões devem ser conduzidas objetivamente,
e as observações apresentadas com clareza e com argumentação de apoio. Quando um
par académico se sente sem qualificações para rever a pesquisa apresentada, ou sabe que
não consegue fazê-lo com prontidão, deve pedir escusa ao editor. Os pares académicos não
deverão avaliar manuscritos nos quais possuam conflito de interesse em resultado de relações
de competição, colaboração, ou outras relações ou ligações com qualquer dos autores, ou empresas ou instituições relacionadas com o artigo. As identidades dos revisores são protegidas
pelo procedimento de arbitragem duplamente cego.
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Submitting conditions

A Revista Estúdio é uma revista internacional sobre Estudos Artísticos que desafia artistas e
criadores a produzirem textos sobre a obra dos seus colegas de profissão.
A Revista Estúdio, artistas sobre outras obras é editada pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa e pelo seu Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes,
Portugal, com periodicidade semestral (publica-se em julho e dezembro). Publica temas na
área de Estudos Artísticos com o objetivo de debater e disseminar os avanços e inovações
nesta área do conhecimento.
O conteúdo da revista dirige-se a investigadores e estudantes pós graduados especializados nas áreas artísticas. A Estúdio toma, como línguas de trabalho, as de expressão ibérica
(português, castelhano, galego, catalão).
Os artigos submetidos deverão ser originais ou inéditos, e não deverão estar submetidos
para publicação em outra revista (ver declaração de originalidade).

Os originais serão submetidos a um processo editorial que se desenrola em duas fases. Na
primeira fase, fase de resumos, os resumos submetidos são objeto de uma avaliação preliminar
por parte do Diretor e/ou Editor, que avalia a sua conformidade formal e temática. Uma vez
estabelecido que o resumo cumpre os requisitos temáticos, além dos requisitos formais indicados
abaixo, será enviado a três, ou mais, pares académicos, que integram o Conselho Editorial
internacional, e que determinam de forma anónima: a) aprovado b) não aprovado. Na segunda fase, uma vez conseguida a aprovação preliminar, o autor do artigo deverá submeter, em
tempo, a versão completa do artigo, observando o manual de estilo (‘meta-artigo’). Esta versão
será enviada a três pares académicos, que integram o conselho editorial internacional, e que
determinam de forma anónima: a) aprovado b) aprovado mediante alterações c) não aprovado.
Os procedimentos de seleção e revisão decorrem assim segundo o modelo de arbitragem duplamente cega por pares académicos (double blind peer review), onde se observa,
adicionalmente, em ambas as fases descritas, uma salvaguarda geográfica: os autores serão
avaliados somente por pares externos à sua afiliação.
A Revista Estúdio recebe submissões de artigos segundo os temas propostos em cada
número, e mediante algumas condições e requisitos:
1. Os autores dos artigos são artistas ou criadores graduados de qualquer área
artística, no máximo de dois autores por artigo.
2. O autor do artigo debruça-se sobre outra obra diferente da própria.
3. Uma vez aceite o resumo provisório, o artigo só será aceite definitivamente se
seguir o manual de estilo da Revista Estúdio e enviado dentro do prazo limite, e
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for aprovado pelos pares académicos.
4. Os autores cumpriram com a declaração de originalidade e cedência de direitos,
e com a comparticipação nos custos de publicação.

Procedimentos para publicação
Primeira fase: envio de resumos provisórios
Para submeter um resumo preliminar do seu artigo à Revista Estúdio envie um e-mail para
estudio@belasartes.ulisboa.pt, com dois anexos distintos em formato Word, e assinalando o
número da revista em que pretende publicar, mas sem qualquer menção ao autor, direta ou
deduzível (eliminá-la também das propriedades do ficheiro). Não pode haver auto-citação na
fase de submissão.
Ambos os anexos têm o mesmo título (uma palavra do título do artigo) com uma declinação em _a e em _b.
Por exemplo:
· o ficheiro palavra_preliminar_a.docx contém o título do artigo e os dados do autor.
· o ficheiro palavra_preliminar_b.docx contém título do artigo e um resumo com um
máximo de 2.000 caracteres ou 300 palavras, sem nome do autor. Poderá incluir
uma ou duas figuras, devidamente legendadas.
Estes procedimentos em ficheiros diferentes visam viabilizar a revisão científica cega (blind
peer review).

Segunda fase: envio de artigos após aprovação do resumo provisório
Cada artigo final tem de 10.000 a 12.000 caracteres (incluindo espaços) no corpo do
texto excluindo resumos, legendas e referências bibliográficas. Poderá incluir as Figuras ou
Quadros que forem julgados oportunos (máximo de dez) devidamente legendados. O formato
do artigo, com as margens, tipos de letra e regras de citação, deve seguir o ‘meta-artigo’ auto
exemplificativo (meta-artigo em versão *.docx ou *.rtf ).
Este artigo é enviado em ficheiro contendo todo o artigo (com ou seu título), mas sem qualquer menção ao autor, direta ou deduzível (eliminá-la também das propriedades do ficheiro).
Não pode haver auto-citação na fase de submissão.
O ficheiro deve ter o mesmo nome do anteriormente enviado, acrescentando a expressão
‘completo’ (exemplo: palavra_completo_b).
Custos de publicação
A publicação por artigo na Estúdio pressupõe uma pequena comparticipação de cada autor nos custos associados. A cada autor são enviados dois exemplares da revista.
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A Revista Estúdio promove a publicação de artigos que:
· Explorem o ponto de vista do artista sobre a arte;
· Introduzam e deem a conhecer autores de qualidade, menos conhecidos, originários do arco de países de expressão de línguas ibéricas;
· Apresentem perspetivas inovadoras sobre o campo artístico;
· Proponham novas sínteses, estabelecendo ligações pertinentes e criativas, entre
temas, autores, épocas e ideias.
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Critérios de arbitragem
· Dentro do tema geral proposto para cada número, ‘Criadores Sobre outras Obras,’
versar sobre autores com origem nos países do arco de línguas de expressão ibérica;
· Nos números pares, versar sobre o tema específico proposto;
· Interesse, relevância e originalidade do texto;
· Adequação linguística;
· Correta referenciação de contributos e autores e formatação de acordo com o texto
de normas.
Normas de redação
Segundo o sistema autor, data: página. Ver o ‘meta-artigo’ nas páginas seguintes.
Cedência de direitos de autor
A Revista Estúdio requere aos autores que a cedência dos seus direitos de autor para que
os seus artigos sejam reproduzidos, publicados, editados, comunicados e transmitidos publicamente em qualquer forma ou meio, assim como a sua distribuição no número de exemplares
que se definirem e a sua comunicação pública, em cada uma das suas modalidades, incluindo
a sua disponibilização por meio eletrónico, ótico, ou qualquer outra tecnologia, para fins exclusivamente científicos e culturais e sem fins lucrativos. Assim a publicação só ocorre mediante
o envio da declaração correspondente, segundo o modelo abaixo:
Modelo de declaração de originalidade e cedência de direitos do trabalho escrito
Declaro que o trabalho intitulado:
que apresento à Revista Estúdio, não foi publicado previamente em nenhuma das suas versões, e comprometo-me a não submetê-lo a outra publicação enquanto está a ser apreciado
pela Revista Estúdio, nem posteriormente no caso da sua aceitação. Declaro que o artigo é
original e que os seus conteúdos são o resultado da minha contribuição intelectual. Todas as
referências a materiais ou dados já publicados estão devidamente identificados e incluídos nas
referências bibliográficas e nas citações e, nos casos que os requeiram, conto com as devidas
autorizações de quem possui os direitos patrimoniais. Declaro que os materiais estão livres de
direitos de autor e faço-me responsável por qualquer litígio ou reclamação sobre direitos de
propriedade intelectual.
No caso de o artigo ser aprovado para publicação, autorizo de maneira ilimitada e no
tempo para que a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa inclua o referido artigo
na Revista Estúdio e o edite, distribua, exiba e o comunique no país e no estrangeiro, por meios
impressos, eletrónicos, CD, internet, ou em repositórios digitais de artigos.
Nome
Assinatura

Meta-artigo auto exemplificativo
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Self explaining meta-paper

Nome Sobrenome*
Nome Sobrenome** [no caso de dois autores]
Universidade Exemplo, Faculdade Exemplo, Departamento de exemplo,
Endereço postal com ZIP ou CEP ou Código Postal, Cidade, Estado, País
**
Universidade Exemplo, Faculdade Exemplo, Departamento de exemplo,
Endereço postal com ZIP ou CEP ou Código Postal, Cidade, Estado, País
*

Resumo:
O resumo apresenta um sumário conciso do tema, do contexto, do objetivo,
da abordagem (metodologia), dos resultados, e das conclusões, não
excedendo 6 linhas: assim o objetivo deste artigo é auxiliar os criadores
e autores de submissões no contexto da comunicação académica. Para
isso apresenta-se uma sequência sistemática de sugestões de composição
textual. Como resultado exemplifica-se este artigo auto-explicativo.
Conclui-se refletindo sobre as vantagens da comunicação entre artistas em
plataformas de disseminação.
Palavras-chave: meta-artigo; conferência; normas de citação
Abstract:
The abstract presents a concise summary of the topic, the context, the
objective, the approach (methodology), results, and conclusions, not
exceeding 6 lines: so the goal of this article is to assist the creators and
authors of submissions in the context of scholarly communication. It
presents a systematic sequence of suggestions of textual composition. As a
result this article exemplifies itself in a self-explanatory way. We conclude
by reflecting on the advantages of communication between artists on
dissemination platforms.
Keywords: meta-paper, conference, referencing
Submetido: 00/00/0000
Aceitação: 00/00/0000
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Título objectivo, com um máximo de duas linhas, mencionando
o nome do artista a ser tratado
Objective title, with a maximum of two lines, mentioning
the name of the artist to be treated
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1. Introdução [ou outro título]
De modo a conseguir-se reunir, no Congresso Internacional CSO –
Criadores sobre outras obras, um conjunto consistente de artigos com a
qualidade desejada, e também para facilitar o tratamento na preparação
das edições, solicita-se aos autores que seja seguida a formatação do artigo
tal como este documento foi composto. O modo mais fácil de o fazer é
aproveitar este mesmo ficheiro e substituir o seu conteúdo.
Nesta secção de introdução apresenta-se o tema e o propósito do artigo
em termos claros e sucintos. No que respeita ao tema, ele compreenderá,
segundo a proposta da revista, a visita à(s) obra(s) de um criador – e é este o
local para uma apresentação muito breve dos dados pessoais desse criador,
tais como datas e locais (nascimento, graduação) e um ou dois pontos
relevantes da atividade profissional. Não se trata de uma biografia, apenas
uma curta apresentação de enquadramento redigida com muita brevidade.
Nesta secção pode também enunciar-se a estrutura ou a metodologia de
abordagem que se vai seguir no desenvolvimento.
2. Modelo da página

[este é o título do primeiro capítulo do corpo do artigo; caso existam subcapítulos
deverão ser numerados, por exemplo 1.1 ou 1.1.1]

Utiliza-se a fonte “Calibri” do Word para Windows. O espaçamento
normal é de um espaço. Todos os parágrafos têm espaçamento zero, antes
e depois. Não se usa auto-texto exceto na numeração das páginas (à direita
em baixo). As aspas, do tipo vertical, terminam após os sinais de pontuação,
como por exemplo “fecho de aspas duplas.”
Para que o processo de arbitragem (peer review) seja do tipo doubleblind, enviar diuas versões quase idênticas deste ficheiro, uma com o nome
doas autores e notas biográficas e outra sem qualquer referência ao autor,
inclusive das propriedades do ficheiro. Não fazer auto referências nesta
fase da submissão.
3. Citações
O modelo de comunicação não permite o uso de notas de rodapé, ou pé
de página.
Observam-se como normas de citação as do sistema ‘autor, data,’ ou
‘Harvard,’ ou APA, sem o uso de notas de rodapé. Recordam-se alguns
tipos de citações:
— Citação curta, incluída no correr do texto (com aspas verticais);
— Citação longa, em bloco destacado (itálico, sem aspas).
— Citação conceptual (não há importação de texto ipsis verbis, e pode
referir-se ao texto exterior de modo localizado ou em termos gerais).

Se ele [o autor] se interessa por literatura, o seu primeiro
impulso é fazer uma tese do género A Literatura Hoje,
tendo de restringir o tema, quererá escolher A literatura
italiana desde o pós‑guerra até aos anos 60. Estas teses são
perigosíssimas (Eco, 2004: 35).
Como exemplo da citação conceptual localizada exemplifica-se
apontando que a escolha do assunto de um trabalho académico tem algumas
regras recomendáveis (Eco, 2004: 33).
Como exemplo de uma citação conceptual geral aponta-se a metodologia
global quanto à redação de trabalhos académicos (Eco, 2004).
Sugere-se a consulta de atas dos congressos CSO anteriores (Queiroz,
2014) ou de alguns dos artigos publicados na Revista Estúdio (Nascimento
& Maneschy, 2014), na Revista Gama (Barachini, 2014), ou na Revista
Croma (Barrio de Mendoza, 2014) para citar apenas alguns e exemplificar
as referências bibliográficas respetivas, ao final deste texto.
4. Figuras ou Quadros
No texto da comunicação, os extra-textos podem ser apenas de dois
tipos: Figuras ou Quadros.
Na categoria Figura inclui-se todo o tipo de imagem, desenho,
fotografia, gráfico, e é legendada por baixo. Apresenta-se uma Figura a título
meramente ilustrativo quanto à apresentação, legendagem e ancoragem. A
Figura tem sempre a ‘âncora’ no correr do texto, como se faz nesta mesma
frase (Figura 1).
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Como exemplo da citação curta (menos de duas linhas) recorda-se
que “quanto mais se restringe o campo, melhor se trabalha e com maior
segurança” (Eco, 2004:39).
Como exemplo da citação longa, em bloco destacado, apontam-se os
perigos de uma abordagem menos focada, referidos a propósito da escolha
de um tema de tese:
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Figura 1: Amadeo de Souza-Cardoso, Entrada, 1917. Óleo e colagem sobre tela (espelho,
madeira, cola e areia), 93,5  × 76 cm. Coleção Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Portugal#mediaviewer/
File:Cardoso01.jpg

Notar que todas as reproduções têm o nome do autor da obra em
primeiro lugar, seguido do título da obra, data. Depois a técnica, dimensões,
eventual coleção, e a fonte ou origem da imagem recuperada. O autor do
artigo é o responsável pela autorização da reprodução da obra (notar que
só os autores da CE que faleceram há mais de 70 anos têm a reprodução do
seu trabalho bidimensional em domínio público).
Se o autor do artigo é o autor da fotografia ou de outro qualquer gráfico
assinala o facto como se exemplifica na Figura 2.

Figura 2: Uma sessão plenária do I Congresso Internacional CSO’2010, na Faculdade de
Belas-Artes, Universidade de Lisboa, Portugal. Fonte: própria.

Quadro 1: Exemplo de um Quadro. Fonte: autor

1
4
7

2
5
8

3
6
9

5. Sobre as referências
O capítulo ‘Referências’ apresenta as fontes citadas no correr do texto,
e apenas essas. O capítulo ‘Referências’ é único e não é dividido em
subcapítulos.
Conclusão
A Conclusão, a exemplo das Referências, não é uma secção numerada
e apresenta uma síntese que resume e torna mais claro o corpo e argumento
da comunicação, apresentando os pontos de vista com concisão.
O presente artigo poderá contribuir para estabelecer uma norma
de redação de comunicações aplicável às publicações do Congresso,
promovendo ao mesmo tempo o conhecimento produzido por artistas e
comunicado por outros artistas: trata-se de estabelecer patamares eficazes
de comunicação entre criadores dentro de uma orientação descentrada e
atenta aos novos discursos sobre arte.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao Centro de Investigação XXXX o apoio para
este trabalho de investigação.
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Se o autor do artigo é o autor da fotografia ou de outro qualquer gráfico
assinala o facto como se exemplifica na Figura 2.
Caso o autor sinta dificuldade em manipular as imagens inseridas no
texto pode optar por apresentá-las no final, após o capítulo ‘Referências,’ de
modo sequente, uma por página, e com a respetiva legenda. Todas as Figuras
e Quadros têm de ser referidas no correr do texto, com a respetiva ‘âncora.’
Na categoria ‘Quadro’ estão as tabelas que, ao invés, são legendadas
por cima. Também têm sempre a sua âncora no texto, como se faz nesta
mesma frase (Quadro 1).
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Nome da Autora é artista visual e professor na Faculdade de XXX da
Universidade da XXX. Doutorada em XXXX pela Universidade de XXX,
coordena o grupo de investigação em Cultura e Arte Interativa (CAI).
As suas principais linhas de investigação são a Arte e a Comunicação
Interativa, a Gestão da Arte em plataformas.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-8888-0000
Email: exemplo.exemplo@exemplo.pt
Morada: Faculdade de XXXX, Departamento de XXXX, Rua de XXXXs/n,
0000-000, Lisboa, Portugal

Call for papers:
12th CSO’2021 in Lisbon

XII Congresso Internacional CSO’2021 — “Criadores Sobre outras Obras”
26 a 31 março 2021, Lisboa, Portugal. www.cso.fba.ul.pt
1. Desafio aos criadores e artistas nas diversas áreas
Desafio aos criadores e artistas nas diversas áreas. Incentivam-se comunicações ao congresso
sobre a obra de um artista ou criador. O autor do artigo deverá ser ele também um artista ou
criador graduado, exprimindo-se numa das línguas ibéricas.
Tema geral / Temática:
Os artistas conhecem, admiram e comentam a obra de outros artistas — seus colegas de
trabalho, próximos ou distantes. Existem entre eles afinidades que se desejam dar a ver.
Foco / Enfoque:
O congresso centra-se na abordagem que o artista faz à produção de um outro
criador, seu colega de profissão.
Esta abordagem é enquadrada na forma de comunicação ao congresso. Encorajam-se as referências menos conhecidas ou as leituras menos ‘óbvias.’
É desejável a delimitação: aspetos específicos conceptuais ou técnicos, restrição a
alguma (s) da(s) obra(s) dentro do vasto corpus de um artista ou criador.
Não se pretendem panoramas globais ou meramente biográficos / historiográficos
sobre a obra de um autor.

2. Línguas de trabalho
Oral: Português; Castelhano.
			Escrito: Português; Castelhano; Galego; Catalão.
3. Datas importantes

Data limite de envio de resumos: 7 dezembro 2020.

			Notificação de pré-aceitação ou recusa do resumo: 17 dezembro 2020.

			

Data limite de envio da comunicação completa: 3 janeiro 2021.

			

Notificação de conformidade ou recusa: 21 janeiro 2021.
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Chamada de trabalhos:
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em Lisboa
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As comunicações mais categorizadas pela Comissão Científica são publicadas em periódicos académicos como os números 33, 34, 35 e 36 da Revista “:Estúdio”, os números 17 e 18
da revista “Gama”, os números 17 e 18 da revista “Croma”, lançadas em simultâneo com o
Congresso CSO’2021. Todas as comunicações são publicadas nas Atas online do XI Congresso
(dotada de ISBN).
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4. Condições para publicação
· Os autores dos artigos são artistas ou criadores graduados, no máximo de dois
por artigo.
· O autor do artigo debruça-se sobre outra obra diferente da própria.
· Incentivam-se artigos que tomam como objeto um criador oriundo de país de idioma português ou espanhol.
· Incentiva-se a revelação de autores menos conhecidos.
· Uma vez aceite o resumo provisório, o artigo só será aceite definitivamente se
seguir o manual de estilo publicado no sítio internet do Congresso e tiver o parecer
favorável da Comissão Científica.
· Cada participante pode submeter até dois artigos.
5. Submissões
Primeira fase, RESUMOS: envio de resumos provisórios. Cada comunicação é apresentada através de um resumo de uma ou duas páginas (máx. 2.000 carateres) que inclua uma
ou duas ilustrações. Instruções detalhadas em www.cso.fba.ul.pt
Segunda fase, TEXTO FINAL: envio de artigos após aprovação do resumo provisório.
Cada comunicação final tem cinco páginas (9.000 a 11.000 caracteres c/ espaços referentes
ao corpo do texto e sem contar os caracteres do título, resumo, palavras-chave, referências,
legendas). O formato do artigo, com as margens, tipos de letra e regras de citação, está
disponível no meta-artigo auto exemplificativo, disponível no site do congresso e em capítulo
dedicado nas Revistas :Estúdio, Gama e Croma.
6. Apreciação por ‘double blind review’ ou ‘arbitragem cega.’
Cada artigo recebido pelo secretariado é reenviado, sem referência ao autor, a dois, ou
mais, dos membros da Comissão Científica, garantindo-se no processo o anonimato de ambas
as partes — isto é, nem os revisores científicos conhecem a identidade dos autores dos textos,
nem os autores conhecem a identidade do seu revisor (double-blind). No procedimento privilegia-se também a distância geográfica entre origem de autores e a dos revisores científicos.
Critérios de arbitragem:
· Dentro do tema proposto para o Congresso, “Criadores Sobre outras Obras,”
versar preferencialmente sobre autores com origem nos países do arco de línguas
de expressão ibérica, ou autores menos conhecidos;
· Interesse, relevância e originalidade do texto;
· Adequação linguística;
· Correta referenciação de contributos e autores e formatação de acordo com o texto de normas.

Como conferencista com UMA comunicação: 166€ (cedo, antes de 15 março),
332€ (tarde, depois de 16 março).
Como conferencista com DUAS comunicações: 332€ (cedo, antes de 15 março),
664€ (tarde, depois de 16 março).
Conferencista membro da Comissão Científica, professor ou aluno da FBAUL:
92€ (cedo, antes de 15 março), 184€ (tarde, depois de 16 março) — valor por
cada comunicação.
Conferencista ou espectador membro do CIEBA ou sócio da SNBA: isento de custos.
Participante espectador: 25€ (cedo), 50€ (tarde).
No material de apoio inclui-se o processamento das revistas :Estúdio, Gama e Croma,
além da produção online das Atas do Congresso.

Contactos
		

CIEBA: Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
FBAUL: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

		
		

Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa, Portugal | congressocso@gmail.com
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7. Custos
O valor da inscrição irá cobrir os custos de publicação das revistas, dos materiais de
apoio distribuídos, meios de disseminação web, bem como os snacks/cafés de intervalo, e
outros custos de organização. Despesas de almoços, jantares e dormidas não incluídas.
A participação pressupõe uma comparticipação de cada congressista ou autor nos custos associados.
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:Estúdio, um local de criadores
:Estúdio, a place of creators
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Notas biográficas
— Conselho editorial
& pares académicos
Editing committee & academic peers
— biographic notes

ADÉRITO FERNANDES MARCOS (Portugal). É Professor Catedrático da Universidade
Aberta. Foi o fundador, sendo o atual diretor do programa de Doutoramento em Média-Arte Digital, uma oferta em associação com a Universidade do Algarve e lecionada
em regime de e-learning. É investigador e coordenador do Centro de Investigação
em Artes e Comunicação — Polo da Universidade Aberta (Grupo de Investigação em
Média Criativa e Arte Computacional). Colabora ainda como investigador colaborador
no INESC-TEC (INstituto de Engenharia de Sistemas e Computadores — Tecnologia e
Ciência) no LEAD (Laboratório de Educação a Distância e Elearning). Foi fundador,
sendo o atual presidente da Artech-Int — Associação International de Arte Computacional www.artech-international.org). É (co)autor de cerca de uma centena de publicações nacionais e internacionais. É editor-chefe das revistas científicas: International
Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics (ISSN: 1947-3117); ART(e)
FACT(o) — Revista Internacional de Estudos Transdisciplinares em Artes, Tecnologia
e Sociedade (ISSN: 2184-2086).
ALMERINDA DA SILVA LOPES (Brasil). Doutora em Artes Visuais pelo Programa de
Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP) e Universidade de Paris I. Pós-Doutorado em Ciências da
Arte pela Universidade de Paris I. Mestrado em História da Arte pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Possui Bacharelado
em Artes Plásticas, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Licenciatura em
Artes Visuais, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora Titular da
Universidade Federal do Espírito Santo, atuando nos cursos de Graduação e pós-graduação em Artes. Pesquisadora de Produtividade do CNPq nível I. Coordena o
grupo de Pesquisa em Arte Moderna e Contemporânea. Curadora de exposições de
Artes Plásticas e autora de vários livros na área, entre eles: Artes Plásticas no Espírito
Santo: 1940-1969. Vitória: EDUFES, 2013 (prêmio Sérgio Milliet da Associação
Brasileira de Críticos de Arte).
ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA (Espanha). Artista, docente e investigadora. Doutora
em Belas Artes pela Universidade de Vigo, professora na mesma universidade. Formación académica na Facultade de Belas Artes de Pontevedra (1990/1995), School
of Art and Design, Limerick, Irlanda, (1994), Ecole de Beaux Arts, Le Mans, França
(1996/97) e Facultade de Belas Artes da Universidade de Salamanca (1997/1998).
Actividade artística através de exposições individuais e coletivas, com participação em
numerosos certames, bienais e feiras de arte nacionais e internacionais. Exposições
individuais realizadas na Galería SCQ (Santiago de Compostela, 1998 e 2002),

ÁLVARO BARBOSA (Portugal / Angola, 1970). Professor Catedrático e Vice-Reitor para
o Desenvolvimento Estratégico da Universidade de São José (USJ) em Macau S.A.R.,
China. Foi Director da Faculdade de Indústrias Criativas da USJ entre 2012 e 2018,
e anteriormente Coordenador do Departamento de Som e Imagem da Escola de Artes
da Universidade Católica de Portugal (UCP), onde fundou o Centro de Investigação
para a Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) em 2004, a Incubadora de Negócios
Criativos ARTSpin em 2009 e o Centro de Criatividade Digital (CCD) em 2011.
Doutorado em Ciência da Computação e Comunicação Digital pela Universidade
Pompeu Fabra (UPF), em Espanha, e Licenciado em Engenharia de Eletrónica e
Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, em Portugal A sua principal área de
investigação é Tecnologia Acústica e Musical, à qual foi introduzido em Barcelona
no Music Technology Group (MTG) da UPF entre 2001 e 2006. O seu trabalho de
investigação sobre sistemas experimentais de música em rede e design interativo de
som, foi consolidado em 2010 durante uma posição de pós-doutoramento no centro
de Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) da Universidade de Stanford.
A sua Investigação Académica foi amplamente publicada em conferências e revistas
peer review, colaborando com inúmeros investigadores de renome internacional. Foi
também o editor fundador do Jornal para a Ciência e Tecnologia das Artes - CITAR
Journal, e colabora regularmente em comissões científicas de reputadas revistas e
conferencias internacionais. Enquanto Artista Experimental produziu, apresentou e
realizou diversas obras em todo o mundo nas áreas da Música Electoracústica, Instalações Interativas, Fotografia, Design de Som, Animação por Computador e Produção
Audiovisual. A sua actividade académica recente é focada na promoção da Criatividade
Sistemática e do Design Thinking como processos essenciais aplicados à Inovação e
ao Empreendedorismo, colaborando regularmente com startups, apresentando cursos
e workshops em inumeras universidades internacionais, e lecionando em programas
de Design, Estudos Culturais, MBA e Comunicação.
ANGELA GRANDO (Brasil). Doutora em História da Arte Contemporânea pela Université
de Paris I — Panthéon — Sorbonne; Mestre em História da Arte pela Université de
Paris I — Sorbonne; Graduação em História da Arte e Arqueologia pela Université
Paul Valéry — Montpellier III; Graduação em Música pela EMES. Professora Titular
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), membro permanente do Programa
de Pós-Graduação em Artes do Centro de Artes da UFES. Coordena o Laboratório de
pesquisa em Teorias da Arte e Processos em Artes — UFES/CNPq. É líder do Grupo
de Pesquisa Poéticas do Processo de Criação (CNPq). É editora da Revista Farol
(PPGA-UFES, ISSN 1517-7858), autora e organizadora de livros e capítulos de livros
sobre processo de criação e arte contemporânea, artigos em revistas especializadas.
É consultora Ad-Hoc da CAPES; desenvolve pesquisas com financiamento institucional
da CAPES e FAPES, é Bolsista Pesquisador (BPC) da FAPES.
ANTÓNIO DELGADO (Portugal). Doutor em Belas Artes (escultura) Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Pais Basco (Espanha). Diploma de Estudos Avançados
(Escultura). Universidade do País Basco. Pós graduação em Sociologia do Sagrado,
Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em Escultura, Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa. Foi diretor do mestrado em ensino de Artes Visuais na
Universidade da Beira Interior, Covilhã. Lecionou cursos em várias universidades em
Espanha e cursos de Doutoramento em Belas Artes na Universidade do Pais Basco.
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Galería Astarté (Madrid, 2005), Espaço T (Porto, 2010) ou a intervención realizada
no MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2010/2011) entre outras.
Representada nas colecções do Museo de Arte Contemporánea de Madrid, Museo
de Pontevedra, Consello de Contas de Galicia, Fundación Caixa Madrid, Deputación
de A Coruña. Alguns prémios e bolsas, como o Prémio de Pintura Francisco de Goya
(Villa de Madrid) 1996, o Premio L’OREAL (2000) ou a Bolsa da Fundação POLLOCK-KRASNER (Nova York 2001/2002). En 2011 publica Lo que la pintura no es (Premio
Extraordinario de tese 2008/2009 da Universidade de Vigo e Premio à investigação
da Deputación Provincial de Pontevedra, 2009). Entre as publicações mais recentes
incluem os livros Pintura site (2014) e Arte+Pintura (2015).
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Como artista plástico, participou em inúmeras exposições , entre colectivas e individuais,
em Portugal e no estrangeiro e foi premiado em vários certames. Prémio Extraordinário
de Doutoramento em Humanidades, em Espanha. Organizador de congressos sobre
Arte e Estética em Portugal e estrangeiro. Membro de comités científicos de congressos
internacionais. Da sua produção teórica destacam-se, os titulos “Estetica de la muerte
em Portugal” e “Glossário ilustrado de la muerte”, ambos publicados em Espanha.
Atualmente é professor coordenador na Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha
do IPL, onde coordena a licenciatura e o mestrado de Artes Plásticas.
APARECIDO JOSÉ CIRILLO (Brasil). É artista plástico, pesquisador professor Associado
da Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil); coordena o LEENA-UFES (Laboratório
de pesquisa em Processo de Criação); é professor Permanente do Programa de
Mestrado em Artes (PPGA/UFES). É Graduado em Artes (Universidade Federal de
Uberlândia - 1990), Mestre em Educação (Universidade Federal do Espírito Santo 1999) e Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (2004). Possui Pós-doutorado em Artes pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa (2016). Atua na área de Artes Visuais, Teorias e História da
Arte, em particular nos seguintes temas: artes plásticas contemporâneas (em especial
no Espírito Santo), escultura, arte pública; teoria do processo de criação e arquivos
de artista. É Pesquisador com financiamento público da FAPES e do CNPQ. É editor
colaborador da Revista Farol (PPGA-UFES, ISSN 1517-7858) e membro do conselho
científico das Revistas: Estúdio (ISSN 1647-6158/ eISSN 1647-7316) e da Revista
Manuscrítica (ISSN 1415-4498). Foi diretor do Centro de Artes da Universidade
Federal do Espírito Santo de maio de 2005 a janeiro de 2008 e Presidente da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética (2008-2011). Atuou como Pró-reitor de
Extensão da UFES (jan. 2008-fev.2014). Atualmente é Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo.
ARMANDO JORGE CASEIRÃO (Portugal, 1961). Artista plástico e investigador, (CIAUD
e CIEBA). Dedicou largo período à pintura de objectos construídos e pintura em suporte
recortado tendo sido representado pela Galeria Novo-Século, de Lisboa, para, nos
últimos anos apresentar trabalhos em suporte fotográfico. Com Pos-doutoramento
na especialidade de Desenho, FBAUL, Doutorado em Desenho, FBAUL, Mestre em
Teorias da Arte, FBAUL e licenciado em Pintura, ESBAL , utiliza tanto o Desenho como
a Fotografia como um meio, tendo o seu trabalho um carácter transversal, abraçando
o desenho, a pintura, a escultura e a instalação. Foi cenografista da RTP,(Rádio Televisão Portuguesa), sendo actualmente Professor Auxiliar na Faculdade de Arquitectura,
da disciplina do Desenho.
ARTUR RAMOS (Portugal). Nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura na
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o grau de
Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes da mesma
Universidade, onde exerce funções de docente desde 1995. Tem mantido uma constante investigação em torno do Retrato e do Auto-retrato, temas abordados nas suas
teses de mestrado, O Auto-retrato ou a Reversibilidade do Rosto, e de doutoramento,
Retrato: o Desenho da Presença. A representação da figura humana, desde as questões
anatómicas até ao domínio da fisionomia passando pela identidade e idealização,
tem sido alvo da sua investigação mais recente. O seu trabalho estende-se também
ao desenho de património e em particular ao desenho de reconstituição.
CARLOS TEJO (Espanha). Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Ha impartido talleres y conferencias centradas en arte de acción en
diferentes museos y universidades de — entre otros lugares — Alemania, Rumanía,
EEUU, Portugal, Cuba o Brasil. Su trabajo como gestor cultural e investigador le ha
llevado a dirigir o participar en proyectos en Buenos Aires, Argentina; San Sebastian;
Bilbao; Santiago de Compostela, Pontevedra. Entre los años 2004 al 2013 organiza
y dirige “Chámalle X. Xornadas de Arte de Acción” desarrollado en la Facultad de

CLEOMAR ROCHA (Brasil). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas
(UFBA), Mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (UnB). Professor do Programas
de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual e de Performances Culturais, ambos da
Universidade Federal de Goiás, e de Artes, da Universidade de Brasília. Coordenador
do Media Lab UFG. Artista-pesquisador. Atua nas áreas de arte, design, produtos e
processos inovadores, com foco em mídias interativas, incluindo games, interfaces e
sistemas computacionais. É supervisor de pós-doutorado na Universidade Federal de
Goiás e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudos de pós-doutoramentos
em Poéticas Interdisciplinares e em Estudos Culturais pela UFRJ, e em Tecnologias da
Inteligência e Design Digital pela PUC-SP.
EDUARDO FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA (Brasil). É pintor, e nasceu em Porto
Alegre, Brasil, em 1956. É professor do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde trabalha desde 1985.
É Doutor em Artes pela Université de Paris-1 (2001), e tem MFA na City University
de Nova York (1990).

FÁTIMA CHINITA (Portugal). Professora Adjunta na Escola Superior de Teatro e Cinema,
do Instituto Politécnico de Lisboa, em Portugal. Possui um doutoramento em Estudos
Artísticos (variante de Cinema e Audiovisuais), um mestrado em Ciências da Comunicação (Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias), uma licenciatura em Línguas e
Literaturas Modernas (Português e Inglês) e um bacharelato em Cinema (Montagem).
Está a efectuar um pós-doutoramento misto na Suécia (no Centro em Intermedialidade
e Multimodalidade, da Universidade de Linnaeus) e em Portugal (no Labcom IFP, da
Universidade da Beira Interior), sob a designação oficial de “O cinema como a arte
das artes: a alegoria da criação no cinema de autor como projecto discursivo e
sinestésico intermedial”. É autora do livro O Espectador (In)visível: Reflexividade na
Óptica do Espectador em INLAND EMPIRE, de David Lynch.
FRANCISCO PAIVA (Portugal). Professor Asociado da Universidade da Beira Interior
(UBI), onde dirige o curso de 3º Ciclo/ Doutoramento em Media Artes. Doutor em
Belas Artes — Desenho pela Universidade do País Basco, licenciado em Arquitectura pela Universidade de Coimbra e em Design pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa. Coordena o Grupo de Artes e Humanidades do LabCom.
Desenvolve pesquisa e criação sobre processos espacio-temporais, intermedialidade e identidade nas artes. Integra comissões científicas de eventos e publicações
internacionais. Coordenador científico da DESIGNA, Conferência Internacional de
Investigação em Design e da plataforma Montanha Mágica* Arte e Paisagem. Integra
a COOLABORA, cooperativa de intervenção social.
HEITOR ALVELOS (Portugal). PhD Design (Royal College of Art, 2003). MFA Comunicação Visual (School of the Art Institute of Chicago, 1992). Professor de Design e Novos
Media na Universidade do Porto. Director do Plano Doutoral em Design (U.Porto /
U.Aveiro/ UPTEC / ID+). Director na U.Porto do Instituto de Investigação em Design,
Media e Cultura / Unexpected Media Lab. Presidente do Conselho Científico (CSH)
da Fundação para a Ciência e Tecnologia (2016-actualidade, membro 2010-2016).
Comissário, FuturePlaces medialab para a cidadania, desde 2008. Outreach Director
do Programa UTAustin-Portugal em media digitais (2010-2014). Membro da Academia
Europaea. Membro do Executive Board da European Academy of Design e do Advisory Board for Digital Communities do Prix Ars Electronica. Desde 2000, desenvolve
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Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Museo MARCO de Vigo y CGAC de Santiago
de Compostela (http://webs.uvigo.es/chamalle/). Actualmente dirige junto a Marta
Pol, el congreso centrado en arte de acción: “FUGAS E INTERFERENCIAS,” Santiago
de Compostela. Su trabajo como artista dentro del campo del arte de acción, se ha
podido ver en diferentes festivales e instituciones.
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trabalho audiovisual e cenográfico com as editoras Touch, Cronica Electronica, Ash
International e Tapeworm. É Embaixador em Portugal do projecto KREV desde 2001.
Desenvolve desde 2002 o laboratório conceptual Autodigest. Co-dirige a editora de
música aleatória 3-33.me desde 2012 e o weltschmerz icon Antifluffy desde 2013.
Investigação recente nas áreas das implicações lexicais dos novos media, ecologia
da percepção e criminologia cultural. www.benevolentanger.org
ILÍDIO SALTEIRO (Portugal). Licenciado em Artes Plásticas / Pintura na Escola Superior
de Belas Artes de Lisboa (1979), mestre em História da Arte na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1987), doutor em Belas-Artes
Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2006). Formador
Certificado pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Continua nas áreas de
Expressões, História da Arte e Materiais e Técnicas de Expressão Plástica, desde 2007.
Professor Auxiliar com Agregação na área de Belas-Artes / Pintura na Universidade
de Lisboa. Vice-presidente do CIEBA e membro dos Conselhos Editoriais da Revistas
Estúdio, Croma Gama, Matéria Prima e Teorias da Arte. Artista-plástico pintor com
trinta e duas exposições individuais desde 1979 (uma das mais recentes, Paisajes
Enlazadas, na Galeria da FBAUL em fevereiro de 2019). Está representado em muitas
coleções das quais se destaca a Coleção da Caixa Geral de Depósitos. Curador
desde 2011 com os projetos GAB-A, Galeria Abertas das Belas-Artes (desde 2011
na FBAUL), A Sala da Ruth (agosto de 2015, Casa das Artes de Tavira), Evocação
(2016-2019, no Museu Militar de Lisboa) e Dinheiro (projeto expositivo internacional
de colaboração entre a Universidade de Múrcia e Faculdade de Belas Artes da UL).
INÊS ANDRADE MARQUES (Portugal). Artista plástica, professora e investigadora.É
doutorada em Arte Pública pela Universidade de Barcelona - Faculdade de Belas Artes
(2012); tem o grau de Máster em Desenho Urbano (2008) pela mesma universidade e é
licenciada em Artes Plásticas - Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa (2000). Foi bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(2004-2009). É professora auxiliar na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, onde leciona desde 2010 e é investigadora integrada no Hei-Lab (ULHT).
J. PAULO SERRA (Portugal). Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa
e mestre, doutor e agregado em Ciências da Comunicação pela Universidade da
Beira Interior (UBI). Nesta Universidade, é Professor Catedrático no Departamento de
Comunicação e Artes e investigador na unidade de I&D Labcom.IFP – Comunicação,
Filosofia e Humanidades. Desempenha atualmente, na UBI, os cargos de presidente
do Instituto Coordenador de Investigação e de coordenador científico do Labcom.
IFP; e, a nível nacional, o de Presidente da Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação (Sopcom). É autor dos livros A Informação como Utopia (1998), Informação e Sentido: O Estatuto Epistemológico da Informação (2003) e Manual de
Teoria da Comunicação (2008), co-autor do livro Informação e Persuasão na Web
(2009), organizador do livro Retórica e Política (2015) e coorganizador de múltiplos
livros, o último dos quais Televisão e Novos Meios (2017). Tem ainda vários capítulos
de livros e artigos publicados em obras coletivas e revistas, nacionais e estrangeiras.
JOAQUÍN ESCUDER (Espanha). Licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona (1979/1984).Doctorado en Bellas Artes por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (2001). Ha sido
profesor en las siguientes universidades: Internacional de Catalunya y Murcia; en la
actualidad lo es de la de Zaragoza. Ha sido becario, entre otras, de las siguientes
instituciones: Generalitat de Catalunya, Casa de Velázquez, Grupo Endesa y Real
Academia de España en Roma. Trabaja en cuestiones relacionadas con la visualidad y la representación en la pintura. En la actualidad se interesa por las formas
elementales que simbolizan los procesos de pensamiento: diagramas, ideogramas,
signos, composiciones rítmicas de nuestra interioridad. Además realiza dibujos que
se basan en procesos que exploran la organización y el desorden usando sistemas
generativos, al tiempo que trabaja en series inspiradas por el tratamiento polifónico

JOÃO CASTRO SILVA (Portugal, 1966). Doutor em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). Mestre em História da Arte pela Universidade
Lusíada de Lisboa. Licenciado em Escultura pela FBAUL. É Professor de Escultura nos
diversos ciclos de estudos do curso de Escultura da FBAUL, coordenador do Mestrado
em Escultura e da Secção de Escultura do CIEBA. Coordena exposições de escultura e
residências artísticas, estas últimas no âmbito da intervenção na paisagem. Desenvolve
investigação teórica-pratica na área da escultura de talhe directo, intervenção no
espaço público e intervenção na paisagem. Expõe regularmente desde 1990 e tem
obra pública em Portugal e no estrangeiro. Participa em simpósios, ganhou diversos
prémios e está representado em colecções nacionais e internacionais.
JOÃO PAULO QUEIROZ (Portugal). Curso Superior de Pintura pela Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de Informação
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Doutor em
Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes
desta Universidade (FBAUL). Professor nos cursos de doutoramento em Ensino da
Universidade do Porto e de doutoramento em Artes da Universidade de Sevilha.
Coordenador do Congresso Internacional CSO (anual, desde 2010) e diretor das
revistas académicas :Estúdio, ISSN 1647-6158, Gama ISSN 2182-8539, e Croma
ISSN 2182-8547. Coordenador do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes
Visuais no Ensino Básico e Secundário (anual, desde 2012). Dirige também a Revista
Matéria-Prima, ISSN 2182-9756. Membro de diversas comissões e painéis científicos,
de avaliação, e conselhos editoriais. Presidente do Centro de Investigação CIEBA,
da ULisboa. Presidente da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Portugal. Diversas
exposições individuais de pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela
Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.
JOSU REKALDE (Espanha, Amorebieta — País Vasco, 1959). Compagina la creación
artística con la de profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de La Universidad del País Vasco. Su campo de trabajo es multidisciplinar aunque su faceta más
conocida es la relacionada con el video y las nuevas tecnologías. Los temas que
trabaja se desplazan desde el intimismo a la relación social, desde el Yo al Otro,
desde lo metalingüístico a lo narrativo. Ha publicado numerosos artículos y libros
entre los que destacamos: The Technological “Interface” in Contemporary Art en
Innovation: Economic, Social and Cultural Aspects. University of Nevada, (2011). En
los márgenes del arte cibernético en Lo tecnológico en el arte.. Ed. Virus. Barcelona.
(1997). Bideo-Artea Euskal Herrian. Editorial Kriselu. Donostia.(1988). El vídeo, un
soporte temporal para el arte Editorial UPV/EHU.( 1992). Su trabajo artístico ha sido
expuesto y difundido en numerosos lugares entre los que podemos citar el Museo de
Bellas Artes de Bilbao (1995), el Museo de Girona (1997), Espace des Arts de Tolouse (1998), Mappin Gallery de Sheffield (1998), el Espace d´Art Contemporani de
Castelló (2000), Kornhaus Forun de Berna (2005), Göete Institute de Roma (2004),
Espacio menos1 de Madrid (2006), Na Solyanke Art Gallery de Moscu (2011) y
como director artístico de la Opera de Cámara Kaiser Von Atlantis de Victor Ullman
(Bilbao y Vitoria-Gasteiz 2008), galería Na Solyanke de Moscú (2011), ARTISTS AS
CATALYSTS Ars Electronica (2013).Festival Proyector, Madrid (2016), Museo de Arte
e historia de Durango (2018) o MediaLab Madrid (2018).
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atonal y las estructuras repetitivas de la música. Ha expuesto individualmente en
Francia y las siguientes ciudades españolas: Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma
de Mallorca, Castellón y Cádiz. Ha participado en numerosas muestras colectivas,
destacando en el exterior las realizadas en los Países Bajos, Italia, Francia, Japón,
Portugal, Brasil y Argentina. Su obra se encuentra representada en colecciones de
instituciones públicas y privadas de España.

174
:Estúdio 32, Artistas sobre outras Obras — Notas biográficas — Conselho editorial & pares académicos

JUAN CARLOS MEANA (Espanha). Doctor em Bellas Artes pela Universidad do País
Basco. Estudos na ENSBA, Paris (1987-89) con C.Boltanski. Desde 1993 é professor
do Departamento de Pintura da Universidade de Vigo. Numerosas exposições individuais e coletivas, com vários prémios e distinções. Realiza un trabajo de reflexión
sobre la práctica artística contemporánea y la docencia del arte, habiendo publicado
artículos, dos libros monográficos, dirigido tesis doctorales y formado parte de grupos de investigación. Sus creaciones e investigación se han desarrollado en torno a
varias temáticas como es el mito de Narciso y los numerosos recursos plásticos de
la imagen en el espejo; la negación de la imagen como estrategia creativa; o las
tensiones entre individuo y el grupo social al que pertenece, haciendo visible esta
tensión con imágenes, objetos y símbolos. Su trabajo artístico ha sido expuesto, entre
otros lugares, en Stedelijk Museum, Art Berlín, Art Basel, Centro Koldo Mitxelena
(San Sebsastián), Artium (Vitoria), Museo MARCO (Vigo), Museo de Pontevedra o
recientemente en The Stone Space (Londres). Publicou vários escritos e artigos em
catálogos e revistas. Tem dois livros publicados: La ausencia necessária (2015) y
El espacio entre las cosas (2000). Também desenvolve diversos trabalhos de gestão
relacionados com a docência na Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad
de Vigo) onde desempenhou o cargo de decano (diretor), de 2010 a 2015 y dirige
actualmente el programa de Doctorado en arte Contemporáneo.
LUÍSA SANTOS (Portugal, 1980). Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2003), Mestre em Curating Contemporary
Art, pela Royal College of Art, Londres (2008) e Doutora em Estudos Culturais pela
Humboldt-Viadrina University, Berlim (2015), com tese intitulada “Art, Cultural Studies and Project Management in projects for social change”. Paralelamente às suas
actividades enquanto curadora é docente e investigadora na Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade Católica Portuguesa na área de Estudos de Cultura. Publica
extensivamente em catálogos de exposições e publicações periódicas e académicas.
Membro do IKT, da AICA, do ICOM, e da The British Art Network, da Tate.
LUÍS HERBERTO (Portugal). Nasceu em 18 de Julho de 1966, em Angra do Heroísmo,
Açores. Licenciado em Artes Plásticas/ Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa e Doutorado em Belas-Artes/ Pintura na mesma instituição,
com a tese Imagens interditas? Limites e rupturas em representações explícitas do
sexo no pós-25 de Abril. É Professor na Faculdade de Artes e Letras da Universidade
da Beira Interior (UBI), na Covilhã. Membro integrado da unidade de investigação
LABCOM.IFP (UBI) e investigador colaborador no CIEBA/ FBAUL. Tem publicações
com incidência na interacção entre questões do género, sexualidade, provocação
e arte. Está representado no ISPA-Instituto Universitário, na Fundação Dom Luís/
Cascais, Museu da Guarda, Museu de Setúbal e diversas colecções particulares, em
Portugal e outros países.
LUÍS JORGE GONÇALVES (Portugal, 1962). Doutorado pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, em Ciências da Arte e do Património, com a tese Escultura
Romana em Portugal: uma arte no quotidiano. Leciona na Faculdade de Belas-Artes,
nas licenciaturas, as disciplinas de História da Arte I (Pré-História e Antiguidade),
História da Arte Brasileira e História e Teoria da Museologia e da Curadoria, no
mestrado de Museologia e Museografia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido
a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana e da Arte
Brasileira. Explora os interfaces entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea.
É responsável por exposições monográficas sobre temáticas do património.
MARCOS RIZOLLI (Brasil). Professor Universitário; Pesquisador em Artes; Crítico de Arte
e Curador Independente; Artista Visual. Licenciado em Artes Plásticas (PUC-Campinas,
1980); Mestre e Doutor em Comunicação e Semiótica: Artes (PUC-SP, 1993; 1999);
Pós-Doutorado em Artes (IA-UNESP, 2012). Professor no Programa de Pós-Graduação
em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro de Conselho Editorial: Revista Éter – Arte Contemporânea (UvaLimão);
Trama Interdisciplinar (UPM); Pedagogia em Ação (PUC-Minas); Ars Con Temporis

MARGARIDA PRIETO (Portugal). É doutora em Belas-Artes na especialidade de Pintura (doutoramento financiado Bolsa I&D da Fundação para a Ciência e Tecnologia
2008-2012). É Investigadora no Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e professora nesta instituição
no Mestrado de Pintura. Dirige a Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Sob o pseudónimo Ema M tem realizado
exposições individuais e colectivas, em território nacional e internacional, no campo
da Pintura e do Desenho.
MARIA DO CARMO VENEROSO (Brasil). Artista pesquisadora e Professora Titular da
Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutora
em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG (2000) e Mestre (Master of
Fine Arts — MFA) pelo Pratt Institute, New York, EUA (1984). Bacharel em Belas Artes
pela Escola de Belas Artes da UFMG (1978). Pós-doutorado na Indiana University
— Bloomington, EUA (2009), onde foi também professora visitante (2009), além de
coordenar intercâmbio de cooperação com essa universidade. Investiga as relações
entre as artes, focalizando o campo ampliado da gravura e do livro de artista e suas
interseções e contrapontos com a palavra e a imagem no contexto da arte contemporânea. Coordena o grupo de pesquisa (CNPq) Caligrafias e Escrituras. Desde 2001,
é membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola
de Belas Artes da UFMG, que ajudou a fundar. Coordenou a implantação do primeiro
Doutorado em Artes do Estado de Minas Gerais e quinto do Brasil, na Escola de Belas
Artes da UFMG (2006). Foi professora residente no Instituto de Estudos Avançados
Transdisciplinares da UFMG de 2015-16. Tem exposto sua produção artística no
Brasil e no exterior. Publica livros e artigos sobre suas pesquisas, em jornais e revistas
acadêmicas nacionais e internacionais. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq e consultora Ad-Hoc da Capes e do CNPq. É membro do Comitê Brasileiro de
História da Arte (CBHA), da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e da
International Association of Word and Image Studies (IAWIS).
MARILICE CORONA (Brasil). Artista plástica, graduação em Artes Plásticas Bacharelado
em Pintura (1988) e Desenho (1990) pelo Instituto de Artes da Universidade Federal de
Rio Grande do Sul, (UFRGS). Em 2002 defende a dissertação (In) Versões do espaço
pictórico: convenções, paradoxos e ambiguidades no Curso de Mestrado em Poéticas
Visuais do PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS. Em 2005, ingressa no Curso de
Doutorado em Poéticas Visuais do mesmo programa, dando desdobramento à pesquisa
anterior. Durante o Curso de Doutorado, realiza estágio doutoral de oito meses em
l´Université Paris I — Panthéon Sorbonne-Paris/França, com a co-orientação do Prof.
Dr. Marc Jimenez, Directeur du Laboratoire d’Esthétique Théorique et Appliquée. Em
2009, defende junto ao PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS a tese intitulada
Autorreferencialidade em Território Partilhado. Além de manter um contínuo trabalho
prático no campo da pintura e do desenho participando de exposições e eventos em
âmbito nacional e internacional, é professora de pintura do Departamento de Artes
Visuais do Instituto de Artes da UFRGS e professora do Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais da mesma instituição. Como pesquisadora, faz parte do grupo de
pesquisa “Dimensões artísticas e documentais da obra de arte” dirigido pela Prof.
Dra. Mônica Zielinsky e vinculado ao CNPQ.
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(PMStudium); Poéticas Visuais (UNESP); Estúdio, Croma e Gama (FBA-UL). Membro
de Comitê Científico: CIANTEC (PMStudium); WCCA (COPEQ); CONFIA (IPCA);
CSO (FBA-UL). Membro: Associação Nacional de Pesquisadores em Artes — ANPAP;
Associação Profissional de Artistas Plásticos — APAP; Associação Paulista de Críticos
de Arte — APCA; Associação Brasileira de Criatividade e Inovação — Criabrasilis.
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MARISTELA SALVATORI (Brasil). Graduada em Artes Plásticas e Mestre em Artes
Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde é Professora Titular e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais e a Galeria da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. É Doutora em Arts et
Sciences de l´Art pela Université de Paris I — Panthéon — Sorbonne e realizou
Estágio Sênior/CAPES, na Université Laval, Canadá. Artista residente na Cité
Internationale des Arts, em Paris, e no Centro Frans Masereel, na Antuérpia.
Realizou exposições individuais em Paris, Quebec, México DF, Brasília, Porto
Alegre e Curitiba, recebeu prêmios em Paris, Recife, Ribeirão Preto, Porto Alegre
e Curitiba. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e líder do Grupo
de Pesquisa Expressões do Múltiplo — CNPq/UFRGS, atua na formação de
novos pesquisadores em Artes com ênfase nas questões relacionados à arte
contemporânea, à gravura e à fotografia. É membro da a Associação Brasileira
de Críticos de Arte (ABCA) e da Associação Nacional de Pesquisadores em
Artes Plásticas (ANPAP).
MÒNICA FEBRER MARTÍN (Espanha). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona en el 2005 y doctorada en la misma facultad con la tesis “Art i
desig. L’obra artística font de desitjos encoberts“ en el 2009. En los dos casos
premio extraordinario. Actualmente, colabora en diferentes revistes especializadas
y imparte la asignatura de Fundamentos de las artes i Dibujo artístico i color
en el Instituto Ramón Berenguer IV de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona.
NEIDE MARCONDES (Brasil). Artista visual e professora titular. Doutora em Artes,
Universidade de São Paulo (USP). Publicações especializadas, resenhas, artigos,
anais de congressos, livros. Membro da Associação Nacional de Pesquisa em
Artes Plásticas — ANPAP, Associação Brasileira de Críticos de Arte-ABCA, Associação Internacional de Críticos de Arte-AICA, Conselho Museu da Emigração
e das Comunidades, Fafe, Portugal.
NUNO SACRAMENTO (Portugal). Nuno Sacramento was born in Maputo, Mozambique and has for the past seven years lived and worked in the North East
of Scotland. He was the Director of Scottish Sculpture Workshop in Lumsden,
between 2010 and 2016, and is now the Director of Peacock Visual Arts in
Aberdeen. He is a graduate of the deAppel Curatorial Training Programme and
also completed a PhD by practice in Visual Arts (Shadow Curating) at the School
of Media Arts and Imaging, DJCAD, Dundee. He is currently developing ‘Deep
Maps / geographies from below’, the W OR M (Peacock’s new project Room),
and Free Press a youth-led publishing project. He is involved in research, project
curation, writing and lecturing as well as all things concerned with the everyday
running of small and medium sized arts organisations.
ORLANDO FRANCO MANESCHY (Brasil). Professor-pesquisador, artista e curador independente. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Realizou
estágio pós-doutoral no Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes da
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (CIEBA/FBAUL). É professor
na Universidade Federal do Pará, atuando na graduação e pós-graduação.
Coordenador do grupo de pesquisas Bordas Diluídas (UFPA/CNPq). É editor
da Revista Arteriais — PPGARTES | UFPA. É curador da Coleção Amazoniana
de Arte da UFPA. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes
Plásticas — ANPAP. Recebeu, entre outros prêmios: Bolsa Funarte de Estímulo à
Produção Crítica em Artes (Programa de Bolsas 2008); Prêmio de Artes Plásticas
Marcantonio Vilaça / Prêmio Procultura de Estímulo às Artes Visuais 2010 da
Funarte e Prêmio Conexões Artes Visuais — MINC | Funarte | Petrobras 2012.

PAULO BERNARDINO BASTOS (Brasil). Estudos de Arte, PH.D. (ua.pt); Escultura,
M.A. (rca.uk). Investigador em artes visuais/plásticas (da prática para a teoria). O
seu trabalho interliga vários materiais/disciplinas. Através de metáforas conecta
fronteiras físicas e emocionais, construindo espaços com significados múltiplos
em diversas comensurações (duas e três dimensões). Participa em vários eventos
internacionais como conferencista e como artista. Publicações recentes: TRANSCENDENCES: Collaborative Creativity as Alternative Transformative Practice of
new Technologies in art and science”; “Participação colaborativa: reflexões sobre
práticas enquanto artistas visuais”; “Praxis e Poiesis: da prática à teoria artística
— uma abordagem Humanizante”. Exposições recentes: Festival N “Espacios de
Especies”, Centro de Cultura Digital, Ciudad de México (México) 2018; Festival
Arte & Ciência (FACTT) Lisboa, New York, Ciudad de México (PT, USA, MX) 2018;
“Matéia Pensamento Tempo Forma” Museu Penafiel (Portugal) 2018; “Olhar e
Experiência: Interferências no Arquivo”, Museu de Penafiel (Portugal) 2017;
“enhancement: MAKING SENSE”, i3S — Instituto de Investigação e Inovação
em Saúde, Universidade do Porto (Portugal) 2016; “Periplos: Arte Portugués de
Hoy”, Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga (Spain) 2016. Conferencias
recentes: “Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science”,TTT2018, UNAM,
2018; Keynote Speaker no “15° Encontro Internacional de Arte e Tecnologia
(#15.ART): arte, ação e participação”, Instituto de Artes da Universidade de
Brasília, 2016; Keynote Speaker/Chair no “I Congresso Brasileiro | VII Workshop:
Design & Materiais 2016”, Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2016.
PAULO GOMES (Brasil, Rio de Janeiro, Nova Iguaçú, 1956). Doutor em Artes
Visuais (2003 - UFRGS), Estágio Sênior – Pós-Doutorado, no CIEBA – Centro
de Investigação e Estudos em Belas-Artes, da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa (2016-2017). Artista visual e curador independente.
Professor-pesquisador junto ao Programa de Pós Graduação em Artes Visuais
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Bacharelado em História
da Arte da mesma universidade. Coordenador da Pinacoteca Barão de Santo
Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS. É membro do Comitê Brasileiro de
História da Arte (CBHA), da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes
Plásticas (ANPAP) e da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA). Vive
e trabalha em Porto Alegre.
PEDRO ORTUÑO MENGUAL (Espanha). Licenciado en Bellas Artes por la Universitat
de Barcelona y Doctor por la Universitat Politécnica de Valencia (2002). Profesor
Titular del Área de Escultura (Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia).
Desde 2009 es director de la revista académica Arte y Políticas de Identidad
(Universidad de Murcia). Su investigación reflexiona sobre el papel arte en los
media y su relación con las identidades periféricas. Ha participado en varios
proyectos de investigación. Actualmente es Investigador Principal junto a Laura
Baigorri del proyecto i+D+I MIMECO HAR2017-84915-R, “Cuerpos conectados.
Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia”.
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PAULA ALMOZARA (Brasil). Artista, Bacharel e Licenciada em Artes Plásticas
(1989), Mestre em Artes (1997) e Doutora em Educação (2005) pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). É professora e pesquisadora da Faculdade
de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte
(PPG-LIMIAR) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas),
onde desenvolve projeto com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP). Foi Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão
do Centro de Linguagem e Comunicação e Coordenadora do PPG-LIMIAR da
PUC-Campinas. É Bolsista Produtividade do CNPq e líder do Grupo de Produção
e Pesquisa em Arte - CNPq/PUC-Campinas. Recebeu em 2014 o Prêmio Brasil
Fotografia, categoria Desenvolvimento de Projetos com trabalho artístico sobre
experimentações em fotografia analógica. Possui diversas exposições no Brasil
e exterior, com obras em acervos públicos e particulares.

178
178
:Estúdio 32, Artistas sobre outras Obras — Notas biográficas — Conselho editorial & pares académicos

RENATA APARECIDA FELINTO DOS SANTOS (Brasil, 1978). Artista visual e professora adjunta de Teoria da Arte da URCA/CE. Doutora e mestra em Artes
Visuais pelo IA/UNESP e especialista em Curadoria e Educação em Museus pelo
MAC/USP. Realizou na Pinacoteca do Estado de SP, Itaú Cultural, CCSP, dentre
outros espaços. Compôs o conselho editorial da revista O Menelick 2º ato e é
membro da Comissão Científica do Congresso CSO 2017-8 da Faculdade de
Belas Artes de Lisboa. Coordenou o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil.
Recentemente participou das exposições FIAC/ França 2017, Negros Indícios,
na Caixa Cultural/SP e Diálogos Ausentes, no Itaú Cultural. A arte produzida por
mulheres e homens negrodescendentes tem sido tem principal tema de pesquisa.
ROSANA HORIO MONTEIRO (Brasil). Professora associada da Universidade Federal
de Goiás (UFG), atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Faculdade
de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com o título
“Ver/fazer ciência. Usos e funções da fotografia na prática científica”. É líder do
grupo de pesquisa do CNPq “Estudos interdisciplinares da imagem”. Coordenou o
Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual de julho de 2014 a dezembro
de 2016. Foi editora da revista Visualidades (Qualis A2) no período de 2005 a
2014. Bolsista Capes de pós-doutorado na Universidade de Lisboa (2009-2010),
com o projeto de pesquisa “(Re)configurações de saberes. Um estudo de trabalhos
colaborativos entre artistas e cientistas”. Bolsista Capes de Mestrado (1994-1997)
e Doutorado (1997-2001) em Política Científica e Tecnológica (Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP). Bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1987). Foi pesquisadora visitante no
Departamento de Science and Technology Studies (STS) no Rensselaer Polytechnic
Institute (RPI) em Troy/New York (EUA) em 1998. É autora do livro Descobertas
múltiplas. A fotografia no Brasil (1824-1833), publicado pela editora Mercado
de Letras/Fapesp em 2001 e tradutora de Issues in multicultural art education: a
personal view, de Rachel Mason (Por uma arte-educação multicultural. Campinas,
SP: Mercado de Letras, 2000). Participou do livro A pele: imagens e metamorfoses
do corpo organizado por Flávia Regina Marquetti e Pedro Paulo A. Funari (Intermeios, Fapesp, Unicamp/NEPAM, 2015). Investiga principalmente os seguintes
temas: imagem e ciência, teoria e história da fotografia, corpo, arte e tecnologia.
SUSANA SARDO (Portugal). Etnomusicóloga, Professora Associada na Universidade de Aveiro e Professora Visitante na Cátedra Cunha Rivara da Universidade
de Goa. Desde 1987 tem desenvolvido trabalho de investigação sobre Goa num
quadro de pesquisa mais vasto associado à música e lusofonia. Os seus interesses
de investigação incluem música em Goa e nas comunidades diaspóricas, música
e pós-colonialismo, música no espaço lusófono, incluindo Portugal onde tem igualmente desenvolvido trabalho de investigação sobre processos de folclorização e
sobre música e pós-ditadura. É autora do livro Guerras de Jasmim e Mogarim:
Música, Identidade e Emoções em Goa (Leya 2011), que foi Prémio Cultura da
Sociedade de Geografia de Lisboa, e coordenadora da colecção Viagem dos Sons
(Tradisom 1998), entre outras publicações discográficas e artigos. É, desde 2007,
coordenadora do polo da Universidade de Aveiro do Instituto de Etnomusicologia
— Centro de Estudos em Música e Dança.
VERA LUCIA DIDONET THOMAZ (Brasil). Artista visual. Mestrado em Artes: Processos de Criação em Artes Visuais, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
(PPGAV), Escola de Comunicações e Artes (ECA), Universidade de São Paulo (USP),
São Paulo SP, 2007. Doutorado em Tecnologia: Mediações e Culturas, Programa
de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), Curitiba PR, 2015. Pós-Doutorado em Artes Visuais, Instituto de
Artes (IA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre RS,
2017. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
(ANPAP), Brasil, 1996-2019.
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Sobre a :Estúdio
About :Estúdio
A Revista :Estúdio surgiu de um contexto cultural preciso ao estabelecer que a sua
base de autores seja ao mesmo tempo de
criadores. Cada vez existem mais criadores
com formação especializada ao mais alto
nível, com valências múltiplas, aqui como
autores aptos a produzirem investigação inovadora. Trata-se de pesquisa, dentro da Arte,
feita pelos artistas. Não é uma investigação
endógena: os autores não estudam a sua própria obra, estudam a obra de outro profissional seu colega.

Arco de expressão ibérica
Este projeto tem ainda uma outra característica, a da expressão linguística. A Revista
:Estúdio é uma revista que assume como línguas de trabalho as do arco de expressão das
línguas ibéricas, — que compreende mais de
30 países e c. de 600 milhões de habitantes
— pretendendo com isto tornar-se um incentivo
de descentralização, e ao mesmo tempo um
encontro com culturas injustamente afastadas.
Esta latinidade é uma zona por onde passa a
nova geografia política do Século XXI.

Uma revista internacional
Procedimentos de revisão cega
A Revista :Estúdio é uma revista de âmbito
académico em estudos artísticos. Propõe aos
criadores graduados que abordem discursivamente a obra de seus colegas de profissão. O
Conselho Editorial aprecia os resumos e os artigos completos segundo um rigoroso procedimento de arbitragem cega (double blind review): os
revisores do Conselho Editorial desconhecem a
autoria dos artigos que lhes são apresentados, e
os autores dos artigos desconhecem quais foram
os seus revisores. Para além disto, a coordenação da revista assegura que autores e revisores
não são oriundos da mesma zona geográfica.

A maioria dos autores publicados pela Revista :Estúdio não são afiliados na Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa nem no
respetivo Centro de Investigação (CIEBA): muitos
são de origem variada e internacional. Também
o Conselho Editorial é internacional (Portugal, Espanha, Brasil) e inclui uma maioria de elementos
exteriores à FBAUL e ao CIEBA.
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Pesquisa feita pelos artistas
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Ficha de assinatura
Subscription notice

:Estúdio 32, Artistas sobre outras Obras — Ficha de assinatura

Aquisição e assinaturas
Preço de venda ao público:
10€ + portes de envio
Assinatura anual (quatro números):
36€

Pode adquirir os exemplares
da Revista :Estúdio na loja online
Belas-Artes ULisboa —
http://loja.belasartes.ulisboa.pt/estudio

Contactos
Loja da Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 213 252 115
encomendas@belasartes.ulisboa.pt
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Entre um vestígio e um traçado existe uma relação de indicialidade mais
ou menos frágil, que resulta numa intencionalidade distintiva. Nos ambientes e meios que incorporam codificação e distância, como são os
meios digitais, a indicialidade parece mais sofisticada ou então ausente.
A “mediação” ou a “imediação” pode ser um dos debates reatualizados
nas condições presentes: são condições mais distantes, seja pelo confinamento pandémico, seja pela digitalização das intermediações.
Interroga-se a mediação em oposição à imediação, o local do referente numa interrogação sobre a indicialidade no contexto da digitalização pandémica. Neste contexto neo-urbano apresentam-se os
catorze artigos que a edição da Revista Estúdio, de setembro 2020,
apresenta. Aqui e agora os discursos são mais curtos e o meio voltou
a ser a mensagem.

Crédito da capa: Anna Ruiz,
“De pesos i conflictes,” 2016.
Cortesia da artista.

