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resumo 
 
 

O trabalho SONAR: Grafias Efêmeras é uma investigação prático-
teórica que surge a partir de expedições in site nos arredores da 
cidade de Aveiro, Portugal. Em uma perspetiva exploradora, este 
projeto propõe refletir a ideia de Entre-Espaço, lugar limite 
conformado pela incursão do corpo motriz na paisagem e os 
procedimentos criadores em zonas de fronteira, sejam elas 
geográficas ou sensíveis, a fim de perceber o que pode o devaneio 
de coabitar as margens dos territórios. 
   
Assente as vivências e as ações performadas os trabalhos 
desenvolvidos organizam meios/mediums de acesso a Entre-
Espaços – ao propor procedimentos que friccionem dois espaços-
tempos reais, porém distantes, entre-tempos, incompossíveis a uma 
só vez, (ras)cunhar espaços de ausência e ubiquidade. 
Concomitantemente, dialogar a cerca das Identidades que são 
forjadas em territórios movediços, a condição do deslocamento e as 
noções de pertencimento que são também reflexionadas no corpo 
de trabalhos que compõem o ensaio imagético SONAR: Grafias 
Efêmeras  
 
Deste modo, o desenvolvimento das materializações plásticas e a 
discussão teórica apresentadas nesta investigação tomam como 
importantes referências as práticas e temáticas de Ana Mendieta, 
Francis Alÿs, Bill Viola, Giuseppe Penone, Allan Kaprow, Richard 
Long entre outros nomes da arte contemporânea quem e seus mais 
diversos procedimentos perpassam os caminhos da LandArt, 
Desenho, Video Art e da Escultura contemporâneas. A metodologia 
projetual fundamenta-se sobretudo na fenomenologia da Imaginação 
de Gaston Bachelard e seu viés poetizador das imagens do mundo, 
a partir deste diálogo primeiro recorre-se aos autor Francesco 
Careri, no que tange a caminhada como experiência artística e 
estética e autor Georges Didi-Huberman que aborda a relação do 
ver e da espacialidade da escultura.  
    
Assim sendo, recorre-se essencialmente a uma metodologia prático-
teórica a partir de um corpus investigativo que percorre as beiras 
espaciais não apenas com os pés, mas que as avista com os olhos 
e os ouvidos e atravessa os territórios movediços com o gesto. 
Neste diálogo desenvolveu-se um trabalho que tem como orientação 
o sonar, um dispositivo navegante a locomover-se por sinais nos 
espaços estrangeiros. 
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abstract 
 

The SONAR: Ephemeral Graphs project is a practical-theoretical 
research that arises from expeditions in-site around the city of 
Aveiro, Portugal. From an exploratory perspective, this project 
intends to think the idea of In-Between-Space, a boundary place 
shaped by the incursion of the moving body in the landscape and its 
creative procedures in geographical or intimate frontier areas, in 
order to understand what reverie can do once cohabitating the 
margins of the territories. 
 
Based on the experiences and the actions performed the developed 
works organize means / mediums of access to In-Between-Spaces - 
by proposing procedures that rub two real spaces-times that are 
distant, in-between-times that are incompatible at once by drawing 
spaces of absence and ubiquity. Simultaneously, dialogue the 
identities that are forged in shifting territories where the condition of 
displacement is fundamental as well as the notions of belonging that 
are also considered in the body of works that composes the 
imaginary essay SONAR: Ephemeral Graphs 
 
Thus, the development of the plastic materializations and the 
theoretical discussion presented in this research take as important 
references the practices and themes of Ana Mendieta, Francis Allÿs, 
Bill Viola, Giuseppe Penone, Allan Kaprow, Richard Long and other 
names of contemporary art, procedures that go through the paths of 
LandArt, Drawing, Video Art and Sculpture. The project 
methodology is based mainly on the phenomenology of the 
Imagination of Gaston Bachelard and his bias poet of the images of 
the world, followed by the author Francesco Careri, regarding the 
walk as a poetic and aesthetic experience and author Georges Didi 
-Huberman that addresses the relationship of seeing and the 
spatiality of drawing and sculping.  
 
Finally, a theoretical-practical methodology is applied to this 
investigation from a constantly walking and toping body that walks 
borders not only by foot, but with eyes and ears and crosses the 
shifting territories with gesture. It has been developed a work that is 
guided by the sonar, a navigational device to move by signs in 
foreign spaces. 
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 “Mais urgente que a determinação das datas é, 

para o conhecimento da intimidade, a localização 

nos espaços de nossa intimidade1

                                                           
1 (BACHELARD, G. A Poética do Espaço, São Paulo: Nova Cultura,1988 pg. 115) 
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• INTRODUDUÇÃO • 

 

 
O presente documento organiza os processos de elaboração do projeto SONAR: Grafias Efêmeras 

realizado no âmbito do Mestrado em Criação Artística Contemporânea da Universidade de Aveiro entre 
2017 e 2019 na região de Aveiro – Portugal. À proposito de apoiar os procedimentos artísticos e 
argumentativos tomados no desenvolvimento deste trabalho serão apresentados relevantes referenciais 
estéticos e conceptuais que surgiram ao longo desta pesquisa e conferiram suporte prático-teórico nas 
experimentações plásticas e na construção formal desta investigação, assegurando uma constante 
mutuação entre o fazer e o pensamento.  
 

A fundamentação teórica deste projeto apoia-se sobretudo na Fenomenologia da Imaginação de Gaston 
Bachelard1, trazendo para a metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho um viés poetisador 
das imagens do mundo, portanto, esta investigação tem como eixo provocador os fenômenos criadores 
nos territórios marginais, onde apropria-se das vivências e procedimentos em território, observa e 
dialoga o devaneio criador em site. Aborda-se a ideia de Paisagem a partir de Besse2, paisagem 
enquanto desejo de ver, enquanto imagem de subjetividades na relação estabelecida entre homem-
território, enquanto suporte e matéria para a existência, lugar emocional, biológico, político e simbólico. 
Um lugar de amplitude e de experiência onde o ser transpassa os limites físicos do espaço e de seus 
próprios limites sensíveis e vai para o exterior, onde ver além é também ver no tempo.   

 
Há uma triangulação fundamental na construção deste projeto de pesquisa que amarra as ideias de 

Entre-Espaços, Grafias Efêmeras e de Sonar. Para argumentar os atravessamentos realizados na 
paisagem habitada e paisagem sobreposta, construção de Entre-espaços reais porém descolados no 
tempo, utilizo a ideia de um instrumento criador que funciona como um sonar, poético-localizador nos 
territórios estrangeiros para realização das incursões e elaboração das plasticidades que buscam traçar 
o caráter efêmero da prática in-site e dos próprios registros gráficos instáveis e cambiantes.  

 
Propõe-se então na primeira parte deste documento uma reflexão a cerca da ideia de Entre-Espaço, 
horizontes limites conformados pelo liame entre corpo-natureza em territórios de fronteira, sejam eles 
reais ou imaginados, pensados a partir das vivências realizadas in-site e das estratégias criadoras 
tomadas, enunciados nomeadamente nas obras de Ana Mendieta, Francis Allÿs e Bill Viola e suas 
continuas transgressões entre fronteiras que põe em causa os limites dos territórios políticos e a solidez 

                                                        
1 Em Bacehelard, G. (2006) Poéticas do Espaço 
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das identidades em que nele habitam. Concomitantemente, dialoga-se as noções de coabitação, 
memória, pertencimento e Identidades inestáticas que são forjadas pelas vivências no território, onde a 
geografia não delimita mas deixa rastros 

 
A partir das ações performadas na paisagem permeada por uma abordagem fluida a cerca da ideia de  
identidade e pertencimento, e no exercício de friccionar dois espaços-tempos reais porém distantes, 
elaborando meios de acesso a Entre-Espaços incompossíveis a uma só vez, espaços de ausência e 
ubiquidade esta investigação busca esteio nos trabalhos de Richard Long, Allan Kaprow e Giuseppe 
Penone, que surgem ao longo da segunda parte desta investigação juntamente as materializações que 
dão corpo ao projeto. 

 
O ensaio imagético SONAR: Grafias Efêmeras é, portanto, um conjunto plástico que da forma as 
relações visuais e conceptuais estabelecidas, evoca-se um criador-mediador-explorador onde a 
investigação artística caminha sobretudo pelos espaços íntimos no interior do artista. A intenção será 
então propor momentos de encontros demorados com a paisagem, momentos de reconhecimento e 
troca, onde o corpo motriz do viajante caminhante, pausa e assim passa a avistar-atravessar a paisagem 
com os olhos, com os ouvidos, com o gesto.  
 
Alavancando as vivências do criador-explorador que (des)orienta-se no espaço buscando experimentar 
limites para recriar no exterior uma propagação centrífuga de seu interior íntimo apresento SONAR I 
(2018), SONAR II (2019) e Estrangeiro (2019) em forma de vídeo instalações e em configuração gráfica 
de registro em desenho apresento os trabalhos Em água salgada afunda-se mais devagarinho (2019) e 
Quadro cinza II (2019). 
 
Por fim, a terceira parte deste documento contempla um pequeno texto com considerações finais a cerca 
da investigação realizada e dos pensamentos fabulares aqui contemplados, adiante os anexos que 
resumem momentos práticos, participações em eventos e publicações relevantes nos desdobramentos 
realizados para esse processo de pesquisa. 

                                                                                                                                                                                   
2 Em Besse, J. (1993) Ver a Terra, seis ensaios sobre paisagem e geografia  
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• PARTE I /  HÁ MUROS QUE SE MOEM DEVAGARINHO • 

 

 

‘’(...)Campo florido resguarda a memória que o tempo sofrido um dia 

rasgou. Guardo estilhaço que é pra ver se um dia juntando pedaço, 

montando poesia a gente termina o que nem começou.’’ 3 

 
 
Parte feita, parte parte-ida. Há cerca de quatro anos atrás iniciei em uma experiência pregressa – a que 
chamei de POUSO: memória e pó – uma série de trabalhos a partir de caminhadas em uma estrada de 
terra localizada na cidade no interior de Minas Gerais chamada Pouso Alegre, MG – Brasil4, onde vivi 
minha infância e adolescência, no intuito de promover um diálogo a cerca do acúmulo de um tempo leve 
e fragmentado do mundo. Tais provocações deram surgimento a uma série de trabalhos que buscaram 
reter em suas diferentes plasticidades as sensibilidades que escapam ao tempo cronometrado dos 
relógios, abordando em simultâneo aquilo que me era mais familiar no espaço que fora tantas vezes 
percorrido em suas distancias na minha memória. 
 

 
Figura 1 – Detalhe do Muro de pó (Setembro de 2015)  Pouso Alegre, MG 

 

                                                        
3  Crispim, B. (2015) Uma Brisa Qualquer 
4  Pouso Alegre é uma cidade brasileira situada na região sul do estado de Minas Gerais, às margens de uma das principais 

autoestradas do país e foi durante a época das Bandeiras um dos principais pontos de passagem (e paragem) dos Sertanistas da 

época Colonial que cruzavam o trajeto de Vila Rica à São Paulo na exploração de ouro. A cidade que só passou a ser chamada de 

‘’Pouso Alegre’’ em 1797 recebeu este nome por ter se tornado um dos mais importantes pontos de passagem dos Bandeirantes, 

ponto de passagem e de pernoite, pausa, pouso.  
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Foi diante de um muro de (h)era recoberto em pó (e no meu mais ansioso desejo, feito inteiro de pó) que 
percebi o meu anseio em percorrer os espaços limítrofes, Entre-Espaços, tangentes temporalidades, o 
murinho que se moeu bem devagarinho5 era nos meus olhos a imagem da infância/adolescência vivida 
em Minas Gerais que serenou no tempo a espera que eu atravessasse aquela estrada mais uma vez.  

 
Em sua infinita verticalidade, devaneio rotacional, o muro seco em pó tinha as beiras molhadas da cor da 

água da represa que estava no fim da estrada e em que nunca mais entrei. A partir desta imagem árida 
do tempo habitado na adolescência iniciei as minhas primeiras caminhadas/ expedições artísticas onde 
nestas re-visitas a um espaço-tempo distante e tão presente comecei a perceber minhas inquietações 
quanto aquilo que entendia por pertencimento, a minha própria identidade e sua ligação com os meus 
constantes deslocamentos entre os territórios.  

 
 

 
 Figura 2 – Stills do vídeo I POUSO memória e pó (Novembro,  2015 ) Pouso Alegre, MG 

 
Esta experiência pregressa é, portanto, não só, minha primeira incursão artístico-exploradora em um 
território no intuito de trabalhar plasticamente as questões que me inquietavam como também um 
marcador próprio fundamental das empreitadas e processos criadores nos espaços de passagem-divisa, 
Entre-Espaços. Em uma perspectiva poética das imagens do mundo, a investigação que se segue tem 
como eixo fundamental as vivências do corpo derivante no território, evoca-se nesta pesquisa o criador-
andarilho-submarino, que na ânsia de sobrepor horizontes distantes e habitar a suas margens, 

experimenta diferentes estratégias de locomoção e de orientação na percepção dos espaços e das 
formas de  percorrer suas fronteiras, para expandi-las, perder-se nelas. 
 

                                                                                                                                                                                   
 
5  ‘’Murinho que se moeu devagarinho’’ refere-se ao cenário onde foi realizado o trabalho POUSO: Memória e Pó, 2016, em uma 

estrada de terra em Pouso Alegre, MG e que em suas, distancias habita as minhas fantasias e por vezes se apresenta nas cores, 

formas, volume e sons dos meus espaços externos. 
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A fim de contextualizar o percurso realizado na confabulação desta investigação intendo nesta secção 
apresentar o embasamento teórico e artístico que serviu como suporte essencial, desde importantes 
referências estéticos no que dizem respeito a abordagens práticas fulcrais inseridas na Land Art, do 
Vídeo e do desenho em uma perspectiva contemporânea da arte, e ao que tangem os questionamentos 
conceituais levantados pelos artistas referidos. Assim como o referencial de literatura que tem função 
basilar na construção do pensamento do ensaio SONAR: Grafias Efêmeras  
 

Partindo da construção da ideia de paisagem argumentada por Jean-Marc Besse e perpassando da 

fenomenologia da imaginação proposta por Gaston Bachelard, e seu estudo sobre o poético e o 

devaneio criador nos espaços do mundo dou seguimento ao texto com um breve estudo do caminhar 
enquanto prática artística através da obra de Richar Long e dos textos de Francesco Careri. 
 
Ao elaborar a ideia de Entre-Espaços traço um paralelo entre os trabalhos Silueta Series (1973 – 1980) 
de Ana Mendieta, Don’t Cross The Bridge Before You Get to The River (2008) de Francis Alÿs, e The 
Reflecting Pool (1977-1979) de Bill Viola. É importante frisar que está construção prático-teórica não se 
trata de uma análise curatorial dos trabalhos dos artistas anteriormente referidos, mas antes, de um 
recorte de interesse na sonoridade emitida pelos temas e plasticidades desenvolvidas por esses artistas 
que dão suporte para a discussão que aborda o meu próprio tema.  
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• PARTE I.I / PAISAGEM PAISAGEM • 

 
 

 ‘’ (...) 

            - Você viaja para reviver o seu passado? – era, a esta altura a pergunta do 

Khan, que também podia ser formulada da seguinte maneira: Você viaja para 

reencontrar o seu futuro? 

              E a resposta de Marco: 

- Os outros lugares são espelhos em negativo. O viajante reconhece o pouco que é 

seu descobrindo o muito que não teve e não terá. ‘’ 6 

 

 

 

 
 
Em’’ As Cidades invisíveis’’ o autor italiano ítalo Calvino fabula uma série de conversas entre o grande 
conquistador do oriente Kublai Khan e o viajante Marco Polo. O viajante anima o visível das cidades para 
tornar tangíveis as terras ao imperador, elabora nas paisagens vividas/fabuladas das diferentes 
localidades do império os povos, os gestos, as entranhas do espaço. A partir das incursões na paisagem 
Polo da acesso a Khan um ver além. 
 
Parece-me imprescindível inaugurar os diálogos que dão suporte a esta investigação sem primeiramente 
elaborar aquilo que aqui é trabalhado enquanto paisagem, segundo o teórico Jean-Marc Besse em Ver a 
Terra, seis ensaios sobre paisagem e geografia (2006)  a ideia de paisagem atribuída pelos historiadores 
surge na carta redigida por Petrarca através de seu relato da ascensão ao monte Ventoux, derivando de 
‘’uma ‘’tradição filosófica’’, a da teoria tou Kosmou, da contemplação da ordem divina do mundo a partir 

de um ponto elevado’’7. 
 
 

                                                        
6  Calvino, I. (2003), As Cidades Invisíveis, pp. 15 
7  Besse, J. M.  (2003), Ver a Terra, seis ensaios sobre paisagem e geografia, pp. 2 
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De acordo com Besse, as definições estipuladas por Petrarca em sua carta, caras a tradição filosófica, 
constituem uma relação estética com a natureza considerada como paisagem, entretanto quando o autor 
do registro elabora a paisagem de forma alegórica ‘’A montanha é uma figura do deserto’’8 este 
pressupõe uma transgressão. Petrarca fala ao leitor da paisagem como divino, no sentido de ascensão, 
do amplo da visão, entretanto não estipula a vivência do cume como possibilidade de pacificação de seu 
espírito, experiência simbólica cristã.  
 
Para Besse em Petrarca, a paisagem jamais será inocente, é espaço de verdade e de escolha de um 
sujeito que o estabelece para se exprimir, assim, ao contrariar as tradições cristãs Petrarca traz a luz 
uma reflexão sobre paisagem enquanto curiosidade, um modus cognitivo para ver além. ’’A paisagem 
descoberta no monte Ventoux conduz, antes de tudo, à experiência de uma alteridade interior’’9. 
 

Na investigação que se segue a paisagem é elaborada não só como valor de pensamento, mas fornece 
matéria para os meios de expressão e articula as projeções da intimidade do ser no espaço, evoca 
memórias e outras paisagens distantes no tempo, transposição ontológica, a paisagem-tela-em-
movimento torna-se um receptáculo de imagens íntimas que caminham junto ao corpo para o exterior, 
paisagem como um continuum.  
   
Nesse sentido dialético externo-interno da paisagem, da natureza e da transposição da matéria humana, 
da observação dos fenômenos podemos evocar a Filosofia da Imaginação proposta por Gaston 
Bachelard que em A Poética do Espaço (1994) nos fala do devaneio criador na relação íntima com os 
espaços animadores de memórias, espaços onde nos estabelecemos como seres no tempo. Paisagem 
enquanto amplitude e profundidade. 
 
O projeto investigativo a seguir guia-se dentro desta relação estabelecida a cerca da paisagem, através 
da qual busquei tornar tangíveis as fantasias construídas nas incursões na paisagem de Aveiro. 
Friccionar duas paisagens-espaços reais mas assimétricas no tempo, onde não se trata simplesmente 
de agrupar espaços distintos em épocas distantes, mas de trazer para luz uma série de marginais 
poéticos, que não pertencem a ordem cronológica-espacial-natural, mas sim de vivências a espreita 
registradas nos espaços íntimos do criador-explorador. 
 

 

                                                        
8  Besse, J. M.  (2003), Ver a Terra, seis ensaios sobre paisagem e geografia, pp. 3x 
9  Besse, J. M.  (2003), Ver a Terra, seis ensaios sobre paisagem e geografia, pp. 6 
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• PARTE I.II / CAMINHAR E PARAR • 

 
 

Em uma breve análise histórica, o ato de caminhar como experiência estética surgiu como proposta 
artística entre os Dadaístas no início dos anos 1920, a prática que foi denominada ‘deambulação’  
baseava-se em incursões desorientadas na busca da elevação de espaços urbanos ‘’banais’’ ou 
ausentes de significado, seguido posteriormente das deambulações surrealistas em meados de 1924, ao 
abandonar o niilismo Dadá o movimento surreal figura na prática de andar um medium onde se ‘’entra 
em contato com a parte inconsciente do território’’ (Careri, 2013, pg.80) ao explorar territórios ‘’vazios’’ e 
fora das zonas metropolitanas. A prática ganha força como meio expressivo estético e político entre 1956 
e 1957 com a Internacional Letrista e a Internacional Situacionista dando origem a derive10 situacionista 
como atividade exercida em coletivo na mancha urbana afim de investigar os efeitos produzidos pelo 
contexto citadino nos indivíduos. 

   
Assim, em finais dos anos 1960 a Land Art entra como corrente fundamental para levar a arte ao 
exterior, onde artistas como Richard Long, Robert Smithson e Ana Mendieta, entre outros importantes 
nomes que pertencem não somente a corrente da Land Art como também a movimentos como a Minimal 
Art, Arte Povera e Arte conceitual apontam para o ato de caminhar como como instrumento poético e 
estético, que em seu curso aproxima mutuamente homem e espaço na construção de um novo campo 
poético que enfatiza a relação entre artista, meio e espectador, onde estar na paisagem estabelece-se 

como meio basilar para o trabalho artístico. 

 
Uma referência estética e conceitual fulcral no que diz respeito a provocações em espaços de 
impermanência e a presença-ausente do corpo no espaço é o trabalho do artista Richard Long (1945) e 
sua extensa produção envolvendo a paisagem, o corpo e o movimento. É distante dos centros urbanos 
que solitariamente em A line made by walking (1967) ao caminhar ida e volta em um campo em Wiltshire, 
UK o artista achata parte da superfície e produz uma linha visível no chão. É a partir desta ação estética 
que Long estrutura sua poética e transfere para seus trabalhos as longas caminhadas que realiza 

através de uma ideia de continuum em que conseguimos entreve-lo, mesmo sem a presença física do 
artista, através do registro deixado por seu gesto no território.  

 

                                                        
10  Segundo Careri, o termo Dèrive foi cunhado posteriormente a deambulações surrealista, sendo este uma ‘’atividade lúdica que 

não apenas visa definir as zonas inconscientes da cidade, mas que – apoiando-se no conceito de psicogeografia – pretende 

investigar os efeitos psíquicos que o contexto urbano produz no indivíduo.  
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                                                                 Figura 3– A Line Made by Walking. LONG, R.,1967 
                              Fonte: http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/fivepaths.html 
 
 
 

Por meio da vivência e da experimentação nos espaços de impermanência, que são suporte e matéria 
para suas práticas, Long vale-se da sua própria escala corporal na realização de seus trabalhos, um 
mesmo corpo que em suas próprias dimensões percorre a paisagem e a transforma inestática enquanto 
é concomitantemente transformado. A natureza efêmera características nas obras de Long evidenciam o 
caráter transitório da ação de caminhar e da própria vivência no espaço, onde as esculturas podem 
existir por dias ou minutos, e se modificam mediante a passagem do tempo ou das novas vivências no 

território do trabalho.  

 
Entramos em contato com a obra e Long a partir de fotografias e demais registros os quais o autor 
denomina ‘’dilatações da experiência’’. Em Five Paths (2004), trabalho que fora instalado na Galeria 
Mario Siqueira em Braga, PT transpõe o exterior para a instituição a partir de recursos naturais coletados 
durante suas caminhadas, o trabalho não se desliga da ideia do encontro com a paisagem, da escala da 
paisagem e nem da mediação corporal que é realizada na construção, é sua energia que organiza o 
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cursos, a experiência permanece latejante no objeto, reverbera, vibra. A materialidade desses trabalhas 
abre acesso a novos espaços. 
 

 

 
Figura 4 – Five paths. LONG, R.,Galeria Mario Siqueira, Portugal, 2004 

Fonte: http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitupgrades/fivepaths.html 

 

 
Logo que cheguei a Aveiro em Setembro de 2017 comecei a realizar algumas incursões na macha 
urbana da cidade, descobrir os espaços e os trajetos, foi entretanto em Outubro de 2017 que em um 
workshop sobre Land Art e a prática do caminhar como ferramenta para criação realizada no âmbito do 
Congresso EAW2017 sediado na Universidade de Aveiro que em uma exploração coletiva deixamos o 

perímetro povoado e partimos para as margens da Ria e das Salinas. Um percurso que se faz em 
velocidade média de 2.2km/h em 40 minutos durou cerca de 4 horas de caminhada, foi a primeira vez 
que via a Ria em maré cheia, maré viva. 
 
Ao deambular pelo espaço ao redor da água percebi essa expansão horizontal e vertical da paisagem, 
comecei a imaginar formas para atravessar o espaço projetado da cidade. Água que tudo dissolve, 
através da sua imagem reorganizar os oceanos, as distâncias, a paisagem projetada. Foi nesta mesma 
experimentação que me deparei com um fenômeno que teve essencial importância em um dos trabalhos 
desenvolvidos no ensaio que será apresentado na segunda parte deste documento.  
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Assim, para este trabalho é fundamental não somente o ato de caminhar como o ato de parar. Parar 
para caminhar com o gesto, com os olhos, avistar o entorno e assim ver além um tempo deslocado do 
tempo próximo. A partir deste pensamento comecei a elaborar maneiras de cursar o espaço e de gravar 
este percurso, de reelaborar artisticamente esta experiência do ver que é também experiência do toque.  

 

 
Figura 5 – Registro deambulação coletiva no âmbito do Congresso EAW2017,Aveiro-  Portugal, 2017 
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• PARTE I.III / ENTRE ESPAÇOS• 

 

 

 

‘’Tornamo-nos conscientes de que o ‘’pertencimento’’ e a ‘’identidade’’ não 

tem a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são 

bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 

individuo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 

determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para 

o ‘’pertencimento’’ quanto para a ‘’identidade’’. Em outras palavras, a ideia de 

‘’ter uma identidade’’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘’pertencimento’’ 

continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa. Só começarão 

a ter essa ideia na forma de uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e 

vezes sem conta, e não de uma só tacada.’’ 11  

 
 
 
No intuito de organizar uma investigação teórico/poética a cerca da ideia de Entre-Espaço, lugar limite 
conformado pela incursão do corpo nos territórios de fronteira, sejam eles geograficamente 
cartografados ou traçados pelo sensível a partir das ações performadas pelo corpo motriz na paisagem, 
e de perceber o que pode o devaneio de coabitar as margens dos territórios em um sentido de encontro 
e retorno - pontos desdobrados nas práticas que serão apresentadas – e de que forma pode interceptar 
a criação dos espaços de fronteira entre obras e lugares, proponho nesta secção um diálogo entre os 
trabalhos Silueta Series  (1973 – 1980) de Ana Mendieta, Don’t Cross The Bridge Before You Get to The 
River  (2008) de Francis Alÿs, e The Reflecting Pool (1977-1979) de Bill Viola.  
 
 
 
Permeadas por uma condição inicial de deslocamento ou de um rompimento súbito a um locus passado, 
no exercício contínuo proposto por Mendieta, Allÿs e Viola de friccionar dois espaços-tempos reais, 
porém distantes, os artistas elaboram meios de acesso a Entre-Espaços incompossíveis a uma só vez, 
                                                        
11 Bauman, Z. (2005), Identidade. Entrevista com Benedetto Vecchi.pp.17 
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espaços de ausência e ubiquidade. Abordando concomitantemente o caráter movediço das noções de 
identidade, tempo e pertencimento, os trabalhos apresentados a seguir trazem eixos fundamentais que 
movem a minha pesquisa de mestrado no campo das poéticas exploradoras naquilo que tange territórios 
de fronteira e as múltiplas conformações dos espaços através de práticas artísticas. 
 
Embora os trabalhos tenham sido realizados em contextos geográficos e políticos distintos e percorram 
diferentes temáticas, as obras aqui relacionadas expõem questões análogas, os artistas partem das 
vivências do ser na paisagem como trabalho, experiências em territórios movediços. Suas incursões 
fronteiriças questionam os limites do território sensível e político e a solidez das identidades em que nele 
habitam, falam de pertencimento, retorno e encontro nas diferentes formas de habitar o espaço.  
 
O paralelo estabelecido entre os dois primeiros artistas deve-se à sua premissa de indivíduos 

estrangeiros, exilados ou afastados de seus lócus de origem, onde esta condição de deslocamento atua 
na experiência também inestática das identidades que são forjadas pelas vivências no território, nas 
quais a geografia não delimita, mas deixa vestígios. Pelo sentimento de rompimento brusco de um lugar 
da memória elaborado não só por Ana Mendieta como também nas questões enunciadas por Bill Viola, 
exposto em um terceiro momento desta análise; por fim, a ênfase dada pelos três artistas na prática 
como trabalho e sua contínua transgressão entre fronteiras, que aqui se pretende demonstrar, fatores 
estes que atuam diretamente na minha própria experiência como indivíduo/artista, promovendo trabalhos 
que tem seguido esta relação. 
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I.III.I O CASO MENDIETA 

 
 
Ana María Mendieta (1948-1985) foi uma artista de origem Cubana que produziu durante sua breve não 
obstante prolífica carreira diversos trabalhos através de diferentes manifestações contemporâneas como 

performance, Body Art, Earth Works, vídeo, além de esculturas e fotografia12. Mendieta empregava seu 
próprio corpo como objeto artístico e circulavam entre os principais temas abordados pela artista 
questões a cerca da condição de gênero, do exilio e um dialogo do feminino com a natureza. Em 
meados de 1961, aos 12 anos de idade, Mendieta foi enviada aos Estados Unidos por intermédio da 
Operação Pedro Pan13 onde permaneceu exilada como parte do programa, devido a este desligamento 
prematuro com sua terra de origem a artista defrontou durante a vida as consequências deste 
desenraizamento e o sentimento de não pertencimento, temáticas que atuaram diretamente em sua 
prática artística.  
 
No conjunto hibrido Silueta Series (1973 – 1980), que conta com cerca de 200 fotografias realizadas no 
México e nos Estados Unidos a artista explora as relações entre natureza e seu próprio corpo. As 
fotografias documentam esculturas efêmeras na forma da sua silhueta diretamente inscrita na paisagem, 
afluindo a um ventre metafórico, um retorno a sua pátria cubana. Ao performar o espaço do exílio, 
Mendieita traz a luz um território limiar entre o locus embrionário e o locus presente, questionando os 
limites e fixidez de sua própria identidade (Ortega, 2004). Nesse insistente exercício para 
friccionar esses dois espaços-tempos reais, porém distantes, Mandieta cativa (ou se aprofunda, cada vez 
mais em) entre-espaços incompossíveis, loci, a uma só vez, de ausência e ubiquidade. 

                                                        
12 Facial Cosmetic Variations (1972), Glass on Body (1972), Rape Scene (1973) 
13 A Operação Pedro Pan foi um programa secreto dirigido pela Igreja Católica em colaboração com o Central de Inteligência Americana que 
decorreu ente anos 1960 a 1962 que levou clandestinamente e com consentimento dos familiares cerca de 14 mil menores cubanos para os 
Estados Unidos da América no início do regime Castrista.   
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Figura 6 - Untitled from the Silueta series, 1973–77 Silver dye-bleach print Sheet for parts 1, 6, 9, 10: 15 7/8 × 19 7/8 in. (40.3 × 50.5 cm); 

sheet for parts 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12: 19 7/8 × 15 7/8 in. (50.5 × 40.3 cm) Collection Museum of Contemporary Art Chicago, Gift from The 

Howard and Donna Stone Collection, 2002.46.2Photo: Nathan Keay, © MCAChicago 

Figura 7 - Untitled from the Silueta series, 1973–77 Silver dye-bleach print Sheet for parts 1, 6, 9, 10: 15 7/8 × 19 7/8 in. (40.3 × 50.5 cm); 

Collection Museum of Contemporary Art Chicago, Gift from The Howard and Donna Stone Collection, 2002.46.2Photo: Nathan Keay, 
© MCAChicago 
 
 

“Eu tenho criado um diálogo entre a paisagem e o corpo feminino (baseado em 

minha própria silhueta). Acredito que tenha sido resultado direto de ter sido 

arruinada da minha pátria (Cuba) durante minha adolescência. Sou 

sobrecarregada do sentimento de ser expulsa desde o ventre (da natureza) para 

a luta. Minha arte é a maneira que eu reestabeleço os laços que me unem ao 

universo. É o retorno à fonte materna. Através das esculturas do corpo, eu me 

torno um com a Terra. Eu me torno extensão da natureza e a natureza se torna 

uma extensão do meu corpo.” 14.  

                                                        
14 Mendieta, A. (1981) pp.10 
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A partir desse dialogo corpo e paisagem-natureza, permeados por essa vivência do exílio, Mendieta 
elabora os efeitos do deslocamento em sua prática e sua desconexão com os conceitos de identidade, 
mãe e pertencimento, suas intervenções na paisagem foram em sua grande maioria criadas a partir de 
materiais orgânicos e são extremamente fugazes. Em uma de suas Siluetas mais conhecidas Untitled de 
Silueta series (1973–77) a forma projetada na areia, limítrofe ao mar, realça a ideia de uma presença 
transitória, que conforme a ação do próprio território – o movimento da água e dos ventos – desfaz 
gradualmente a forma deixada pelo corpo da artista. A condição inestática desta experiência manifesta 
uma condição identitária efêmera, cambiante, uma experiência que está menos ligada ao deslocamento 
histórico da artista e mais a distância que a liga própria vida, existir em meio a paisagem é uma 
possibilidade de conectar-se corporalmente de maneira genuína com a natureza, habitando 
momentaneamente um território que flutua entre um passado rompido e um presente esperançoso que 
anseia retornar a margem, lugar que coexista em diferentes temporalidades, um Entre-Espaço.  

 

 
Figura 8 - Untitled from the Silueta series, 1973–77 Silver dye-bleach print performance sheet for parts Collection Museum of 

Contemporary Art Chicago, Gift from The Howard and Donna Stone Collection, 2002.46.2Photo: Nathan Keay, © MCAChicago 

 
Através do corpo Mendieta instaura seu acesso a esse espaço existencial, o corpo é mediador de toda 
experiência (Merleau-Ponty, 2011), é a possibilidade de revelar a si própria a partir do que é familiar no 
mundo. A especificidade do espaço e do sujeito são as diretrizes das trajetórias escolhidas, Ana 
Mendieta autonomiza o discurso ao trabalhar com seu próprio corpo, entretanto a experiência individual 
da artista adquire outra dimensão quando transpassa o limite do ser para se tornar um discurso de 
muitos, dos corpos exilados, estrangeiros e marginalizados de sua origem. 
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I.III.II O CASO ALŸS 

 
 
O corpo motriz e a não neutralidade do espaço são temáticas também versadas pelo artista de origem 
belga Francis Alÿs (1959). Alÿs é um inventor de situações, investiga interações entre corpo e paisagem 

ao penetrar contextos sociais, políticos e geográficos para realizar ações. O corpo funciona como 
potencialidade original do movimento que em suas dinâmicas experimenta o mundo e revela a vivência 
como situação significativa da existência, uma existência motriz. Em ambas práticas artísticas o sujeito 
da ação na paisagem possibilita o estágio de identidade do qual nos tornamos espectadores (Ortega, 
2004) e não somente, mas a procura por uma forma de coabitar os limites dos territórios sonhados, em 
uma experiência simultaneamente ‘’includente’’ e ‘’excludente’’ (Bauman, 2005). 
 
Francis Alÿs parte do social para tocar o político em um movimento constante de envolvimento e 
distanciamento, em ‘Dont Cross the Bridge Before You Get to the River’ (2008) o artista intenciona criar 
uma ponte imaginária entre dois continentes alinhando duas fileiras de crianças que se encontrarão no 
horizonte marítimo do Estreito de Gibraltar. A indissociabilidade entre as esferas artísticas, políticas e 
das interações humanas em sua produção como a inserção de seus trabalhos no espaço público são 
visíveis nesta obra, aqui as fronteiras se aproximam, implicam a exigência de um lugar comum e 
partilhado onde é possível perceber a visibilidade das questões levantadas pelo artista que são trazidas 
pela ação proposta através da sincronia de um movimento de encontro. 
 
As crianças atuam na obra como próprio campo de acontecimento artístico, nesta contingência temporal as 
culturas coexistem suspendendo tensões políticas e territoriais, experimentam o imprevisto e abrem mão 
de serem documentadores da verdade para serem criadores de uma estética da existência em movimento, 
desenhando um novo horizonte imaginário, um espaço entre corpos. A vivência alavancada pela ação de 
Francis Alÿs pode simbolizar uma aproximação amistosa entre semelhantes tão distintos, alienados de um 
possível convívio devido a um passado exploratório e um presente tão excludente, a empreitada emancipa 
socialmente o grupo de crianças, prosperando um futuro que reconheça as diversidades, mas que seja 

integrado como uma ponte, disponível a mudanças. Ao participar desta peça de Allÿs as crianças adquirem 
visibilidade política enquanto sujeitos que vivenciam tal realidade, provenientes de contextos tão diferente 
ocupam naquele momento o mesmo espaço com uma mesma atitude, um mesmo jogo.  
 
 
 
 
 



 

 35  

 
 

 
 

  
 

 
Figura 9 Still do vídeo ‘’Dont Cross the Bridge Before You Get to the River’, frame 00:10 frame 00:50 e frame 01:40 ALŸS, F., 2008 
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Assim como Mendieta, Alÿs reinterpreta as distâncias físicas e desenha um espaço lúdico conformado 
pelas interações entre homem e território, aqui, em sua ponte imaginária edificada por crianças munidas 
de velas de chinelo. A prática não aliena o território de origem nem o espaço almejado, mas na 
dimensão da fantasia transforma as estruturas para possibilitar novos meios de habitar, de se estar, e 
assim, transforma a as noções de pertencimento no decorrer das ações.  
 
Em Francis Alÿs e Ana Mendieta os espaços de exclusão se tornam espaços familiares pela inserção do 
homem no site, essa indissociabilidade entre espaço e o sujeito como núcleo gerador de ação criativa é 
imprescindível a prática de ambos artistas, seja ela de natureza individual ou comum, falam a partir de si 
para o coletivo, abordando sua complexidade sensível, política, social e geográfica. ’As ‘’identidades 
flutuam no ar ‘’(...) e é preciso estar em alerta constante as primeiras em relação as últimas. Há ampla 
possibilidade de desentendimento e o resultado da negociação permanece eternamente pendente’’ 

(Bauman, 2005).  
 

    
Figura 10 - ALŸS, F. Estudo para ‘’Dont Cross the Bridge Before You Get to the River’, (2008) 

Figura 11 - Reverberações de ’Dont Cross the Bridge Before You Get to the River’, ALŸS, F. (2017) MALBA - Argentina 

 

 
Mendieta e Alÿs transbordam as fronteiras geográficas, políticas e ontológicas, habitam o território 
movediço que existe pela maneira em que eles próprios existem no mundo, identidades cambiantes. 

Langer define a Arte como sendo a criação de formas simbólicas do sentimento humano, a autora 
distingue entre os símbolos discursivos da linguagem e os símbolos abertos apresentados ou 
"presentacionais" da obra de arte. Segundo Susanne Langer, as obras artísticas não expressam 
diretamente a experiência emocional do artista, mas uma "ideia" de emoção. A materialização plástica 
dos trabalhos abordados aqui são objetos potentes que resguardam as ações realizadas, entretanto não 
são o momento final das obras, as práticas são capazes de gerar novas reverberações em suas 
"semelhanças poética  
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Figura 12 – Instalação de ’Dont Cross the Bridge Before You Get to the River’, ALŸS, F. (2017) MALBA - Argentina 

 
Ao performar espaços de fronteiras, sensíveis, físicos ou políticos, Mendieta e Alÿs objetam a solidez de 
identidades deslocadas, exiladas ou cercadas a partir das incursões realizadas em diferentes territórios, 
o homem em movimento  agora também deixa pelo espaço vestígios que o afastamento geográfico por 
sua vez já deixou em si, o movimento do corpo é também um movimento interno, o entre-espaço que 
margeia ambos os territórios deixados e os territórios das ações anuncia um possível pertencimento de 
si, mesmo que fugazes. Ambos artistas apresentaram narrativas próprias sem abstraírem o caráter 
político de suas ações, o discurso singular de cada um permeia diversos complexos sociais atuais e 
falam a um grande coletivo, a uma sociedade globalmente-economicamente interligada, mas 
territorialmente desmembrada, falam desta fluidez das identidades que são forjadas pelas vivências nos 
territórios estrangeiros ou exilados que almejam habitar espaços incompossíveis. Através da condição de 
estrangeiros em que se encontravam, em territórios que por definição a eles era estranho, provocaram 
não só o questionamento como também o desejo de caminhar os limites impostos no espaço e nos 
indivíduos, uma busca pelo desvelar das margens das próprias identidades desenraizadas, friccionar a 
terra, até que a mistura atinja o sensível, até que a beira seja meio. 
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I.III.II O CASO VIOLA 

 
 
Em Reflecting Pool (1977-1979), peça considerada uma das precursoras em manipulação digital na 
Vídeo Arte e que levou cerca de dois anos para ser concluída, o vídeo artista norte-americano Bill Viola, 

1951, elabora uma relação entre expectativa x realidade ao propor uma descontinuidade temporal ao 
sobrepor dois temposs-espaços capazes mas incompossíveis através da sequência de ações que são 
exibidas em vídeo, articuladas pela edição de imagem. O artista que argumenta especialmente temas 
como nascimento, batismo, tempo e memória dialoga também a relação Entre-Espaços, espaços reais 
que existem entre os objetos físicos.   
 
A figura imprecisa que emerge do pano de fundo de folhagens verde escuro aproxima-se de uma 
piscina, a medida em que caminha em direção ao centro da imagem observamos o movimento da água 
que reflete o seu redor. O homem demora-se na beira da piscina por cerca de um minuto, observamo-lo 
enquanto gradualmente percebemos as camadas da composição sonora do vídeo que vem numa 
crescente de elementos desde o principio da peça, iniciada pelo som da estática do próprio material do 
filme para então reunir pouco a pouco o ruído das folhas, dos insetos, da água da piscina, do vento, de 
toda a paisagem.  
 
Repentinamente, a figura salta com as pernas juntas ao corpo para um mergulho súbito, entretanto a 
imagem do homem no ar é congelada, o som permanece fiel a sequência que antecede o salto, a piscina 
reflexiva persevera o movimento sútil da água. O homem permanece suspenso abraçado a si mesmo, 
imobilidade impossível, Viola utiliza o som como artifício vital na percepção da passagem lenta do tempo, 
em sua descontinuidade contínua separada por uma fronteira visual entre real e projetado nos 
encontramos diante de dois momentos distintos sobrepostos, coabitáveis. 
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Figura 13 - Viola, B. (1979) Still do vídeo ‘Reflecting Pool’, sequencialmente, frame 01:03 frame 01:51 

  
 
Ao unir duas continuidades possíveis para o plano sequência, Viola apresenta duas possibilidades de 
segmento da narrativa videográfica, sobrepõe estes dois momentos reais capazes e distorce nossa 
percepção do que é real enquanto observamos a coexistência da passagem de cada fenômeno. Nesta 
contingência espacial o artista cria uma diástase de duas temporalidades, o corpo existe entre dois 
tempos, dois espaços, é o ponto de ligação entre o físico e o metafísico e deforma também aquilo que 
não toca, mas que avista.  
 
Enquanto a figura que paira no ar vai sendo vagarosamente apagada da imagem do vídeo a água da 

piscina começa a propagar ondas circulares, como as que são criadas quando largamos com precisão  
uma pedra sobre um lago, então, uma segunda forma  se materializa dentro da piscina, assistimos o 
mergulho sem testemunhar o atravessamento da superfície limite, a água torna-se cada vez mais escura 
e depois mais clara, quando esta finalmente retorna a sua cor introdutória o homem emerge da piscina e 
caminha em direção a floresta de onde inicialmente surgiu. 
 
A Piscina Refletora de Viola suspende o espaço cartesiano e o tempo cronológico a partir da ação do 
homem na paisagem e da manipulação que ele exerce sobre a imagem da mesma, quando a figura 
humana deixa o cenário, deixa-o completamente livre das próprias leis da natureza, ilusão perfeita que 
através da tecnologia modifica a imagem, o tempo e a experiência. O artista elabora a relação entre 
mundo visível tangível e mundo invisível, Entre-Espaços existentes onde nós, seres humanos, somos 
médium de encontro, diante de Reflectign Pool os espectadores imaginam a si próprios como parte 
daquilo que afeta suas próprias percepções.  
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Este trabalho apresenta diversas relações significativas para meu próprio processo de investigação, a 
primeira, quando o artista traz a luz uma fronteira formal estabelecida pelos espaços do jardim e da 
piscina, depois, a descontinuidade sobre-proposta por Viola possibilitada pela manipulação da imagem e 
do som onde o artista inaugura seu acesso a este Entre-Espaço impreciso, realiza o atravessamento de 
sua própria matéria fabular ao tocar/manipular realidades e cria estratégias para coabitar espaços limites 
de impermanências físicas e temporais. 
  
Bill Viola trabalha constantemente os elementos da natureza em suas obras, em Reflecting Pool o artista 
aborda as noções de auto-reflexão a partir da matéria água, Viola conta a Art Basel canal do Museu de 
Arte Contemporânea de Miami em entrevista com Bonnie Clearwater em dezembro de 2012 ter passado 
por uma experiência de quase afogamento quando tinha apenas seis anos de idade, ao afundar sentiu-
se tão maravilhado com tudo aquilo que estava diante e envolvente em si que e permaneceu alguns 

segundos sentado no fundo do mar até que seu tio o arrancou daquele momento. O imput emocional 
desta experiência é um marco fulcral para o artista e agarra-se à tudo que produz, ‘’A coisa real está 
abaixo da superfície’’. Em entrevista a Louisiana Chanel em 16 de Janeiro de 2019 Viola diz ‘’(...) Isto é o 
que nós somos (seres humanos) como espécie, nos somos imagem em movimento’’, em sequencia diz 
que para ele o vídeo é ‘’água eletrônica’’, um fluido de energia elétrica.  
 
 

 
Figura 14 - Viola, B. (1979) Still do vídeo ‘Reflecting Pool’, sequencialmente, frame 01:03 frame 01:51 
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Assim sendo, os trabalhos propostos no ensaio imagético SONAR: GRAFIAS EFEMERAS buscam largo 
apoio nas relações apresentadas por Viola, tanto na própria escolha do vídeo médium e matéria onde o 
corpo motriz é mediador espacial, temporal e dispositivo principal de navegação, estabelecendo uma 
relação de existência medida pela distância entre as coisas, onde o artista argumenta ‘’nós existimos 
entre espaços vazios na realidade’’. Tanto pela imagem da água que é basilar ao estabelecer ideia de  
projeção como valor de sonho, de auto-reflexão em sentido centrífugo na paisagem.  
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/ PARTE II  

SONAR: GRAFIAS EFÊMERAS |  

CADERNO DE TRABALHOS 
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O1 | SONAR I  

Instalação visual e sonora, dimensões variáveis 
 
 

‘’ Os antigos construíram Valdrada à beira de um lago com casas repletas de varandas 

sobrepostas e com ruas suspensas sobre a água desembocando em parapeitos balaustrados. 

Deste modo, o viajante ao chegar depara-se com duas cidades: uma perpendicular sobre o 

lago e a outra refletida de cabeça para baixo. Nada existe e nada acontece na primeira 

Valdrada sem que se repita na segunda, porque a cidade foi construída de tal modo que cada 

um de seus pontos fosse refletido por seu espelho, e a Valdrada na água contém não somente 

todas as acanaladuras e relevos das fachadas que se elevam sobre o lago mas também o 

interior das salas com os tetos e os pavimentos, a perspectiva dos corredores, os espelhos dos 

armários. Os habitantes de Valdrada sabem que todos os seus atos são simultaneamente 

aquele ato e sua imagem especular, que possui a especial dignidade das imagens, e essa 

consciência impede-os de abandonar-se ao acaso e ao esquecimento mesmo que por um 

único instante. Quando os amantes com os corpos nus rolam pele contra pele à procura da 

posição mais prazerosa ou quando os assassinos enfiam a faca nas veias escuras do pescoço 

e quanto mais a lâmina desliza entre os tendões mais o sangue escorre, o que importa não é 

tanto o acasalamento ou o degolamento, mas o acasalamento e o degolamento de suas 

imagens límpidas e frias no espelho. Às vezes o espelho aumenta o valor das coisas, às vezes 

anula. Nem tudo o que parece valer acima do espelho resiste a si próprio refletido no espelho. 

As duas cidades gêmeas não são iguais, porque nada do que acontece em Valdrada é 

simétrico: para cada face ou gesto, há uma face ou gesto correspondente invertido ponto por 

ponto no espelho. As duas Valdradas vivem uma para outra, olhando-se nos olhos 

continuamente, mas sem se amar.’’ 15. 

 

 
A dual Valdrada narrada por Calvino inaugura a relação existente entre o espaço físico da cidade e de 
seu espaço projetado, a imagem da Valdrada real e da Valdrada negativa coexistem em um abraço a 
distância que sustenta a cidade como duas paredes côncavas e profundas. Valdrada existe entre as 
                                                        
15 ‘’Calvino, I. As Cidades Invisíveis, 2003, pp. 25-26 
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imagens gêmeas díspares em contínuo movimento onde o olhar media e vivência todo seu volume, o 
autor fabula uma paisagem que se prolonga verticalmente, tangente, onde a pele das imagens do 
espaço traz a luz o mais profundo que nela há16. 
 
Transbordada por um sentimento de desenraizamento e consecutivos descolamentos a espaços que 
uma vez me foram familiares percebo nas minhas investigações/explorações criadoras tentativas de 
precisar instrumentos de navegação geográfica e sensível para estabelecer uma relação mais íntima 
com a terra. A partir das vivências ativadas e das experimentações realizadas nos territórios de fronteira, 
elaborar meios de se estar na paisagem, de me locomover, parar em cima do meio-fio do passeio que 
divide o lá e o cá e percorrer imóvel o horizonte caminhante17. Os fenômenos naturais observados e 
fabulados durante o longo diálogo entre meu corpo e a paisagem em territórios limítrofes de 
impermanência, sensíveis ou demarcados geograficamente, consagram meios de acesso a espaços 

concomitantemente já vividos e presentes, Entre-Espaços incompossíveis e de ubiquidade. 
 
Em uma deriva urbana ou(vi) um fenômeno que acontece em algumas regiões próximas a Ria de Aveiro, 
áreas onde a arquitetura formou pequenas zonas de eco, ainda que pouco intensos, os eventos 
coincidiam com regiões próximas a água, geralmente pequenos túneis, pontes e viadutos (ou lugares de 
transito) fortuitamente, também espaços onde se vê o reflexo fluido criado pela luz do sol na água, 
projeção natural da água do mar no céu da boca das pontes, eco-imagem transitória, dependente da luz, 
eco-som, dependente da pausa. 
 
O viajante desatento passa por Aveiro sem conhecer o Canto das Jubartes18, o explorador que se 
permite deslocar os olhos do grande plano encontra no contra-plongée os reflexos da pele da cidade 
mirados para o céu, mas antes-parados em abóbodas de concreto. Assim como a Valdrada de Calvino a 
Aveiro dos meus olhos parece navegar assimetricamente junto a sua imagem real, para se estar 
(estrangeiramente) nela senti que era preciso equalizar um poético-localizador para vocalizar minha 
própria rota de migração. A Khan não lhe diria nada que se não sobre o azul que reorganiza os oceanos 
e onde fica o desvio que guarda três segundos de Pouso Alegre entre o viaduto e a estação. 
 

                                                        
16 ‘’O que há de mais profundo no homem é a pele (Valéry, 1960, pp. 215)  
17 ‘’A imensidão é o movimento do homem imóvel’’ (Bachelard, 1993 pp.6-7) sobre a contemplação da grandeza íntima na 

paisagem, do ver além, que leva o observador do mundo próximo para um mundo que traz consigo o infinito, na transposição de 

suas matérias. 
18 Juntamente as subespécies da baleia azul as baleias da espécie Jubarte são conhecidas por produzir vocalizações repetidas em 

frequências variáveis, conhecidas como Canto da Baleia. As vocalizações acontecem predominantemente durante as rotas de 

migração e as temporadas de acasalamento (Clapham, 1996) 
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Figura 15 – Arquivo Pessoal (2017) Registro Processos incursões no território arredores da Ria de Aveiro 

 
Recém chegada (ou recém partida), o pensamento do quão distante dos meus outros eu estava era 
inevitável, ‘Quão distante estamos?’, ‘O quanto estou buscando me tornar visível a partir do outro?’’ e 
então ‘Como percorrer, atravessar, tatear esse intervalo e mesmo que momentaneamente, coabitar-
nos?’  
 
O guião inicial de SONAR circundou nessa ideia de visibilidade a partir do outro e no devaneio de ocupar 
o mesmo tempo-entre-espaço, primeiramente, por perceber o outro quase num sentido de anteparo, ‘se 
ai estás, então sei onde sou’, como se a nossa forma de estar residisse no espaço inexato e inestático 
de nossas relações e fossemos contínuas beiras de nós mesmos, um ponto mal-fincado onde o que 
parte de nós vai, rebate, e ecoa de volta. Depois, pelo desejo de um atalho. 

 
SONAR I consiste então em uma série de fragmentos de acrílicos irregulares suspensos, onde são 
projetados vídeos com imagens do reflexo da água da Ria que incide na parte inferior de pontes e 
viadutos em Aveiro, partes entre-transito da cidade que por sua forma-posição ressoam tanto em 
imagem como em som. As ideias de rebatimento e visibilidade que vinham percorrendo o meu 
pensamento, passaram a dialogar com as projeções visuais e reflexões sonoras da cidade, busquei 
então trabalhar plasticamente estas ressonâncias, um espaço de múltiplas projeções que pudesse 
encurtar um mar inteiro e um dia de viagem, um espaço soñar.  
 
Sonha-se em adianto, em ondas, por rebatimento e por acúmulo. Sonha-se como um morcego, como um 
golfinho, como um submarino, como um satélite, como a imensidão invisível das Jubartes. Como elas, 
que reconhecem o espaço pela partilha completa de suas tessituras, que sonham e sondam o espaço 
em ondas e antes-de-ver, avistam, propagação sonora centrífuga da sua imagem na paisagem, foi então 
a partir dai que designei a ideia de um dispositivo Sonar e seu modus operandi como Sul para a 
concepção da peça. 
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/ eco-imagem 
 
O material retém parte da imagem, distorce e refrata parte deformada da imagem para outras 
superfícies, funciona como mais um projetor que lança as imagens na paisagem, uma imagem que faz 
parte da imagem que a antecede, e anterior, e a anterior, e a anterior. A estruturas acrílicas que servem 
então como suporte para a projeção de vídeo são fragmentos não elaborados que dinamizam essas 
relações visuais, contra-formas ausentes dos seus esqueletos originais, dialogam com essa inexatidão 
formal do eco-imagem que se forma no espaço, como um sonar. 
 
 

 
Figura 16 – Arquivo Pessoal (2019) Registro materiais acrílicos para a instalação SONAR I 
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‘’ Algumas vezes, acordava ao lado de alguém que eu amava e escutava nossa 

respiração sem sincronia (e supunha que era por isso que eu tinha acordado). Eu 

praticava a inspiração e a expiração, imitando a mulher que dormia e me 

perguntava se aquela dança estava ecoando em seus sonhos’’ 19 

 
 

/ eco-som  
 
O artista norte-americano Allan Kaprow, considerado um dos precursores da performance 
contemporânea nos anos cinquenta e sessenta, apresenta em seu texto Performing life20 escrito em 

1979 uma reflexão sobre a consciência do que sentimos e fazemos e suas relações com o que está a 
nosso redor, em particular, sobre o ato de respirar que direcionaram a criação de seus Happenings. 
Neste ensaio o artista propõe exercícios que envolvem a consciência da respiração e discute o próprio 
processo de observação da ordem de acontecimentos, que margeiam a performance artística. Kaprow 
conclui seu texto sugerindo que as peças (ou ao que cabe a mim neste trabalho, o entorno) propostas 
exageram os aspectos que são geralmente negligenciados no cotidiano, porém permitem o retorno 
necessário no processo de observação, aumentando sua atenção ao que está sendo realizado e/ou 
desenvolvido. 
 
Quis ocupar o espaço como a respiração ocupa o corpo, aproveitar essa (de)formação quase escultural-
volumétrica que o respirar exige. De inicio não conseguia elaborar como isso funcionaria com um mesmo 
som, música ou palavras que fossem, como não musicista percebi que o que buscava não era uma 
equivalência sonora, mas um mesmo esforço sonoro, um mesmo movimento corpóreo, que pela 
repetição não esvanecesse mas persistisse a particularidade do outro. Foram realizadas cerca de 5 
gravações de 1 minuto projetando o ritmo-arrítmico marcado pelas respirações de cada um, a tentativa 
da mimese respiratória como forma de coabitar o mesmo espaço e afinar as frequências foi o exercício 
que definiu o tipo de trabalho que seria realizado e o som a ser emitido pela peça final. Foi a partir desta 
prática que sonhei uma possibilidade de um momento de convívio construído mesmo em suas distancias 
geográficas.  
 

                                                        
19 Kaprow, A.1969 Performance Anthology: source book of California performance art.  
20 Kaprow, A.1969 Performance Anthology: source book of California performance art. São Francisco: Contemporary Arts    
Press,1989 pg. 10-12) 
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• Primeiras gravações realizadas, Outubro de 2017 

         
Figura 17 – Arquivo Pessoal (2019) Still de registros em vídeo do reflexo da água da Ria na parte inferior de viadutos e pontes, 

Aveiro -PT  
 
• Primeira montagem da instalação e apresentação no âmbito da aula de Laboratório Experimental em 
Criação Artística em papel celofane, dezembro 2017 

  
Figura 18 – Arquivo Pessoal (2017) Apresentação do Projeto ‘’SONAR’’ no DeCA a Universidade de Aveiro, Aveiro – PT,  
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• Experimentação em espaço aberto no âmbito da Residência artística em parceria com Binaural Nodar, 
São Félix, Abril de 2018 

 
Figura 19 – Registro de Raquel Balsa (2018) Apresentação do Projeto ‘’SONAR’’ na Residência Artística em São Félix, PT 

 

• Mostra Pública na exposição coletiva agora 2018 do Mestrado 

 
Figura 20 – Arquivo Pessoal (2018) Trabalhos exposto nos na Exposição Ágora no Museu de Santa Joana 
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Figura 21 – Arquivo Pessoal (2019) Registro da Instalação final de SONAR I para defesa de grau Mestre em Criação Artística 

Contemporânea 
 



 

 51  

O2 | EM ÁGUA SALGADA AFUNDA-SE MAIS DEVAGARINHO 

Instalação áudio e visual. Faixa de áudio 6h32min; grafite em dimensões variadas sobre papel sulfite 
branco em rolo. 
 

 
Figura 22 -  Registro de Raquel Balsa (2019) apresentação dos trabalhos da Residência Artística em Coelheira, Serra da Freita  

 

 
O trabalho ‘Em água salgada afunda-se devagarinho’  surgiu no decorrer da Residência Artística 
realizada entre as aldeias de Coelheira e Candal na Serra da Freita em Abril de 2019, como 
exercício propus-me desenhar a paisagem que circundava a pequena aldeia habitada por 23 
pessoas, o desenho, que para mim fora (e é) motivo de desassossego mapeava apenas caminho 
para o choro. Desenhar custa-me por sempre. Por isso, no intuito de trabalhar essa relação 
tempestuosa com o desenho, propus a mim mesma sessões de desenho que perdurassem por pelo 
menos 2 horas, dar-nos tempo. 
 
No contexto em que este trabalho começa a aparecer é preciso pontuar que a parceria da 
Organização Binaural Nodar na Residência Artística promovida pelo Mestrado em Criação Artística 

Contemporânea foi de extrema importância para a investigação plástica que se seguiu, uma vez que 
experimentamos com diversos microfones para ampliar e gravar os sons do território alinhei junto as 
sessões experimentais de desenho a gravação do som do espaço a ser desenhado com um 
microfone apontado para a paisagem e concomitantemente, com um outro microfone apontado para 
o próprio desenho a ser produzido, acoplados a um gravador que lê em simultâneo ambos os canais 
de áudio e amplifica a experiência sonora para o desenhador. 
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Como gravar em imagem um campo tão amplo, um horizonte tão inestático, sem perder a suas 
dimensões? O seu volume? Caminhar, parar, virar a cabeça e percorrer a paisagem sentada, com os 
olhos e as mãos. As produções realizadas transitam entre a escrita quase imediata da relação do 
meu olhar com a paisagem em movimento, do meu olhar em movimento dentro da imagem (que no 
meu desejo não se move), do meu olhar que atravessa mais depressa do que as minhas mãos, da 
grafia cambaleante que pede o céu para esperar mais um pouquinho.  
 
 

 
Figura 23 - Arquivo Pessoal (2019) Registro mesa de desenho e estruturas para gravação Coelheira, Serra da Freita  

 

 
Inicialmente, queria estender os meus olhos sobre as quinas do vilarejo onde a vista não alcançava 
com clareza, acompanhar o movimento das nuvens que corriam depressa demais, saber da 
localização dos pássaros que passaram algures por detrás de mim, do sino estranhamente 
ensurdecedor na igrejinha ao longe, do som dos objetos que não via mas me davam chão pra 
desenhar o que estava diante de mim. Quando apresentei a experiência realizadas as pessoas da 
aldeia uma das senhoras que lá vivia me disse ‘’ foi ás quatro da tarde’’, remetendo ao momento no 
tempo que o desenho havia sido produzido, ela disse ter reconhecido as horas pelo som dos sinos 
de um carro de bois que passava diariamente por volta das quatro. Foi a primeira vez que desenhei 
um carro de bois. 
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Com a amplificação dos sons o desenho parecia conseguir agarrar uma experiência volumétrica e 
temporal diferente, foi então que comecei a ouvir para ver mais, ver além, para atravessar com gesto 
aquilo que na verdade não via. Comecei a me descolar do som da paisagem real e caminhar para o 
som da paisagem desenhada, o som do gesto no papel, uma procura não só pelo ver-além da 
paisagem física, mas uma busca pelo próprio território do desenho. 
 
 

 
Figura 24 -  Penone, G. (2012). Pelle di grafite – Pálpebras, grafite em tela escura, 200x600 cm, Nasher Sculpture Center - Dallas. 

 
Giuseppe Penone aborda esta qualidade volumétrica do desenho ao realizar suas Frottages, 
segundo Didi-Huberman no trabalho do artista italiano intitulado Pálpebras (1978) a decisão pela 
impressão significava um tipo de imersão tátil no lugar21 através da leitura fiel a forma, mas não 
menos uma experiência de contato que estabelece uma relação de intimidade entre o artista, o 
espaço e o suporte do desenho. Em Giuseppe Penone (1989) o próprio artista pontua: ‘’De fato, 
quando percorria de novo a imagem, não acreditava mais em nenhuma das projeções. Ao longo do 
meu trabalho, aprendi mais sobre meu corpo que sobre a superfície do muro. Era como andar na 
minha pele e, ademais, era andar na pele do espaço’’22  

                                                        
21 ‘Didi-Huberman, G. (2009) pp.69  
22 ‘Penone, G. (1978), citado por Celant, G. Giuseppe Penone (1989) pp.20 
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Em o direito de sonhar Bachelard diz que o artista “nos convida a medir a distância entre aquilo que 
vemos e aquilo que sonhamos...” 23, o tempo do olhar não é o mesmo do desenho, o desenho revela 
mais do olhar que percorre o espaço do que o espaço em si, no exercício repetitivo de desenhar, 
parar, revogar e desenhar outra vez sou margem entre o espaço real e o espaço do desenho que 
resulta do encontro demorado do meu olhar com a paisagem. 
 
O desenho por diversas vezes possui um caráter provisório e vulnerável, neste ensaio assumi a ação 
de desenhar como exercício e meio poético específico e não tributário a uma outra técnica, este 
caráter inexato e passível de desaparecimento/abandono dialoga com os temas que verso na 
pesquisa. Após a residência passei a produzir sessões nas margens que dividem a mancha urbana e 
a zona Salinas em Aveiro, que levaram a construção final do presente trabalho. Empregando o 
desenho como veículo para consecutivos atravessamentos, ao percorrer o espaço com as mãos, os 

ouvidos e os olhos é possível acessar as múltiplas ramificações das trilhas imprevisíveis que surgem 
na construção insistente e repetitiva do recorte horizontal. 
 
Um aspecto deste trabalho que foi experimentado durante a residência e perpetuado na metodologia 
prática do projeto é que todo o processo do desenho foi gravado com dois microfones, um Mono 
apontado para a paisagem, e outro, um Binaural preso ao meu corpo para gravar a ação do 
desenho. Os desenhos são apresentados em formato instalação em longas folhas de papel branco, 
acumulando-se um sobre o outro, cada faixa contém variáveis percursos que equivalem a apenas 
uma sessão, As peças são instaladas com fones de ouvidos que emitem em dois canais de áudio as 
duas gravações, colocando o espectador entre os dois lugares, o espaço observado e o espaço do 
desenho, do espaço em mim. 
 
Apre(e)nder a paisagem por eco, por renúncia do desenho do interior, pelo som do site real e o som 
da paisagem gráfica que constroem em comunhão uma espacialidade que a experiência visível do 
desenho geralmente não consegue abraçar, de uma fugacidade que a imagem singular estática 
impressa muitas vezes não consegue transmitir. O desenho é acesso a experiência, é espaço que 
anseia ser tátil e é de gesto, quase um desenho para não se ver, é tempo para quem permite perder-
se nele.  
 
 
 

                                                        
23 Bachelard, G. (1994) pp. 98-105 
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REGISTROS DE PROCESSOS 

 
Figura 25 -  Registro de Raquel Balsa  (2019) Apresentação “Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ no âmbito da 

Residência Artística do Mestrado em Criação Artística Contemporânea em parceria com a Binaural/ Nodar em Coelheira, PT  

 

    
Figura 26 - Arquivo Pessoal (2018) Registro zona de observação para uma das sessões de desenho, Aveiro -PT 

 

 
Figura 27 – Arquivo Pessoal (2019) Registro exposição ‘’espaçotraçotempo’’, Musei de Santa Joana, Aveiro - PT 
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Figura 28 – Arquivo Pessoal (2019) Desenho 01 ‘’Em água Salgada afunda-se mais devagarinho’’ , Aveiro – PT 
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Figura 29 – Arquivo Pessoal (2019) Desenho 01 ‘’Em água Salgada afunda-se mais devagarinho’’ , Aveiro - PT 



 

 58  

 
 

Figura 30 – Arquivo Pessoal (2019) Desenho 01 ‘’Em água Salgada afunda-se mais devagarinho’’ , Aveiro - PT 
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Figura 31 – Arquivo Pessoal (2019) Registro da Instalação final ‘’Em água Salgada afunda-se mais devagarinho’’ para defesa de 

grau Mestre em Criação Artística Contemporânea  
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O4 | QUADRO CINZA II 
Grafite sobre papel, 29x42cm  
 

‘’Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra 

o geral, uma universalidade contra o particular, um relevante contra o ordinário, 

uma instantaneidade contra a variação uma eternidade contra a permanência. 

Sob todos os aspectos, a repetição é a transgressão. Ela põe a lei em questão, 

denuncia seu caráter nominal ou geral em proveito de uma realidade mais 

profunda e mais artística.’’ 24 

 
Em contexto, o conjunto Quadro Negro II surge muito posterior a uma série de trabalhos que foram 
realizados por mim ainda em Pouso Alegre, MG – Brasil em 2016, conjunto intitulado POUSO, memória 
e pó25 mas está de uma certa forma ligado a esta experiência pregressa, não somente pela prática e 
ênfase da repetição como gesto criador, como também pela imagem que surgiu ao longo do  processo 
do desenho. 
 
Há um senso geral de repetição que permeia meu trabalho como um todo, repetição de uma mesma 
série de trajetos, de um mesmo exercício, uma mesma ritualização de um conjunto de gestos e práticas 
que trazem um significado externo para mim e que dão forma as plasticidades que surgem ao longo do 
processo, a partir dessas constantes repetições e vivências é possível perceber as diferença dentro do 
mesmo conjunto de peças desenvolvidas, suas particularidades.  
 
Quadro Cinza II consiste em 2 desenhos quase espelhos, quase Valdrada, quase Aveiro, quase casa. A 
ideia inicial partiu da vontade de estabelecer uma relação mais minuciosa e demorada com o desenho, 
ponto a ponto, linha a linha, como uma impressora do gesto retilíneo e contínuo. Fazer a imagem surgir 
por acúmulo, por repetição.  
 
Agora em suporte muito menor e mais estável do que o designado para o trabalho Em água salgada 
afunda-se devagarinho meu intuito era dilatar o tempo das sessões e durante o processo do desenho e 
do gesto marca-passo, familiar, experimentar o desenho enquanto leitura de pulso. Durante a meditação 
desta experimentação revisitei momentos que dialoguei no trabalho POUSO, na estrada de pó, na casa 

dos meus bisavós. 
 

                                                        
24 (DELEUZE, G. Conversações 1972-1990, Editora 34 p.12 e 13) 
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Figura 32 -  Registro Quadro Cinza I, POUSO memória e pó, 2016 

 
 
 
 
  
A imagem evocada durante e no próprio desenho lento é um registro mental de uma vidência do 
passado, um quadro grande resguardado na memória que continha na tela colorida uma figura que 
passeava na chuva, o quadro ficava pendurada na sala de entrada da casa do avô Careca. Este mesmo 
objeto, que permaneceu anos na parede da minha infância esteve em um incêndio tempos depois, 
ficando completamente encoberto de uma fuligem escura e conferindo ao quadro nova imagem, novo 
tempo, e a mim, uma nota de bolso do que uma vez foi a figura na chuva.  
 
Quadro Cinza II resulta, portanto, de um rascunho guardado no tempo que é acessado pelo desenho e 
dilatado através do gesto, uma imagem latente, latejante, impressa em camadas em pequenos riscos 
que por vezes se alargam ou se comprimem, em uma sequência linear. Desenhar também é dar a ver. 
Esta peça é um acesso a uma vivência-devaneio, uma das primeiras que tenho recordação de adentrar a 
um estado de observação contínuo e profundo na fabulação de que uma imagem estática estava na 
verdade lentamente caminhando. 

 

 
                                                                                                                                                                                   
25 Matni, O. (2016). Projeto POUSO memória e pó, 
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Figura 33 - Registro Quadro Cinza II (2019) Desenho 01, Aveiro - PT 
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Figura 34 - Registro Quadro Cinza II (2019) Desenho 01, Aveiro - PT 
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Figura 

35 – Arquivo Pessoal (2019) Registro da Instalação final Quadro Cinza II para defesa de grau Mestre em Criação Artística 

Contemporânea 
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O4 | SONAR II 

Projeção de vídeo, 8min 
 

 
‘’Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas’’26 

 
 

 
Figura 36. Arquivo Pessoal (2019) Still do vídeo de registro experimentações realizadas para SONAR II, Praia da Barra - PT 

 
SONAR II aparece inicialmente como um desdobramento das imagens e ideias que foram surgindo em 
SONAR I, o primeiro trabalho que elabora um matério-localizador em uma paisagem que se dissolve e 
se dissipa toma neste momento como objeto uma segunda paisagem que se manifesta condensada, 
uma paisagem que refletida no vidro reconfigura o espaço presente.  
 
As motivações que giram ao redor de SONAR II são essencialmente duas, a primeira reside no intuito de 
continuar a explorar o material utilizado em SONAR I e os reflexos que ele possibilita elaborando um 
segundo instrumento de navegação espacial sensível a enviar sinais luminosos para o outro lado da 
beira do mar, comunicar por sinais que também integram o espaço presente e evocam os espaços 
ansiados, nova configuração de imagem para uma reconfiguração geográfica impossível. 
 

Depois, no Sul, o sol se põe na montanha. 
 
Cresci no interior de Minas Gerais – Brasil, onde o Sol se põe na terra e não no mar, a imagem do 
mergulho do sol em água salgada me é recente e confirma a distância física que estou do lá. Através da 
ficção criada pelos reflexos no vidro busco em SONAR II tapear a rotação da terra e fazer com que o sol 
se ponha atrás de mim.  

                                                        
26 Reis, N. (1998). Segundo Sol 
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Figura 37. Arquivo Pessoal (2019) Still do vídeo de registro experimentações realizadas para SONAR II, Praia da Barra - PT 
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Para SONAR II forram realizados experimentações em diferentes pontos da faixa de areia entre as 
praias da Costa Nova e da Barra utilizando apenas um pequeno pedaço de acrílico voltado para o por do 
sol que posteriormente foi substituído por uma estrutura similar de vidro, tanto pelas características do 
próprio material, vidro-areia, quanto pelo comportamento da imagem refletida no objeto. 
 

 
Figura 38. Arquivo Pessoal (2019) Still do vídeo de registro experimentações realizadas para SONAR II, Praia da Barra - PT 

 
Nessa caça cega pelo Sol é fulcral para a realização desta experiência a presença de uma segunda 
pessoa que prevê a imagem refletida no vidro e confere direções para que ela permaneça ali. Ficamos 
entre dois Sois, estamos olhando para os Sol que se põe atrás e na frente de nós, precisamos um do 
outro para ver.  
 

 
Figura 39. Arquivo Pessoal (2019) Registro experimentações realizadas para SONAR II, Praia da Barra - PT 
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O vídeo registra um deslocamento e experiência que trabalham um tempo e um entre-espaço de lugares 
distante e simultaneamente sobrepostos, a incursão dos corpos na paisagem, sua troca de orientações, 
permite essa coexistência de fronteiras divididas pelo mar. O Sol existe enquanto imagem, o sol não está 
mais no tempo, está no vidro.   
 
 

 
Figura 40. Arquivo Pessoal (2019) Stlll do Registro experimentações realizadas para SONAR II, Praia da Barra - PT 
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Figura 41. Arquivo Pessoal (2019) Registro da Instalação final SONAR II para defesa de grau Mestre em Criação Artística 
Contemporânea  
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O5 | ESTRANGEIRO 
Instalação: Projeção de Vídeo (16 min) sobre tela orgânica. 

  
 

 
Figura 42 – Arquivo Pessoal (2017) Registro Planta Rabo de Gato, Aveiro - PT 

 
 

Ao longo das múltiplas incursões realizadas em Aveiro percebi uma estranha formação de campos de 
um tipo de planta que cresce ou na beira das salinas e da Ria ou em terrenos vazios, lugares 
abandonados ou de impermanência. A Planta que se prolifera não somente na fronteira dos espaços, 
forma uma espécie de muro vivo que cria zonas de vazio no interior de sua própria aglomeração. 
 
A Pennisetum Setaceum27, conhecida mais popularmente como rabo de gato, é uma planta de origem 
Africana que foi introduzida em diversos países como elemento ornamental, tornando-se mais tarde uma 
espécie considerada invasiva e marginal, são extremamente resistentes a rachaduras do solo e podem 
potencializar fogos selvagens. As plantas que crescem verticalmente são inclinadas pelo forte vento 

característico da região, potencializam seu som. 
 

                                                        
27 Valdes B, Scholz H, 2009. Euro and Med Plantbase. Berlin, Germany: Euro and Med Plantbase 
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No contexto em que vinha explorado essas regiões de limite na paisagem e suas sonoridades decidi 
trazer alguns ramos para casa no intuito de promover algumas experimentações com o material, então, 
numa noite de primavera fui até a beira da Ria colher alguns exemplares preocupada que talvez não  
fosse conseguir encontrar as plantas por ser madrugada, entretanto, para minha feliz surpresa, a luz da 
noite destacou as plantas pelo seu tom bege claro e seu contraste com a vegetação local. O escuro, o 
sutil, trouxe a luz as plantas estrangeiras.  
 
 

 
Figura 43 – Registro de Raquel Balsa (2019) Planta Rabo de Gato, Residência Artística em Coelheira, Serra da Freita, PT 

 
 
Foi então que comecei a explorar essa qualidade clara do rabo de gato, paisagem tátil que veio para 
casa no meu colo, comecei a ensaiar uma espécie de muro em uma estrutura improvisada de tear, peça 
que foi virando uma tela e de repente, tecido, pele. Que ver só se pensa e só se experimenta em última 
instância numa experiência de tocar’ (Didi-Huberman)28, a superfície em que o material digital do vídeo 
se manifesta também é tato, também é paisagem. 

 

                                                        
28 Didi-Huberman (2010). O que nos vemos e o que nos olha, pp.31  
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Figura 44 – Arquivo Pessoal (2019) Registro construção tela de Rabo de Gato, Aveiro - PT 

 
 
A partir daí comecei a repensar essa relação de contato e de uma presença a espreita dos fenômenos 
na paisagem que vim estabelecendo com os territórios marginais de Aveiro ao longo dos últimos dois 
anos, da minha interferência e da interferência em mim, dos Sonares e dos Desenhos que surgiram em 
meio a essas margens da Valdrada Portuguesa. Comecei a elaborar essa transposição da paisagem real 
física para a reconstrução da paisagem habitada, instável e efêmera. 
 
Nos diversos momentos de encontro com a paisagem observei a mudança das marés e fui ao longo da 
investigação presente realizando pequenas filmagens da maré baixa e da maré alta revelando e 
encobrindo o cambiante fundo do desenho. Um movimento de resistência e (inter)rompimento. As 
conformações geográficas e reentrâncias do território criam um processo de cheia desnivelado e 
vagaroso, para ver essa mudança é preciso tempo no espaço. O vídeo amplifica essa divisão e 

sobreposição das paisagens, da presença rela no espaço e da presença mediada na instituição. 
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Projetados sobre a pele orgânica da paisagem que eventualmente irá se desfazer a instalação final 
integra a projeção de vídeos gravados na Ria, uma ventoinha que retoma essa deslocação do ar criada 
pelo vento e fala da interferência da transformação humana na paisagem, a cadeira que aparece no 
vídeo e marca a minha presença na paisagem, no meio dela, em um encontro longo e lento. 
 

‘’transporte a visão como tal e coloque-a diretamente a frente do 

expectador, ela contém não somente o cume dos poderes naturais 

limitados da vista com respeito a certos objetos distantes: isso envolve a 

transmissão ou transposição da visão em si.’’ 29 

 

 
Figura 45 – Arquivo Pessoal (2019) Registro construção do trabalho Estrangeiro, Aveiro PT 

                                                        
29 Weber, M. (1996). Original Emphasis, pp.116 citado pelo autor Kaye, N. (2007) MULTI-MEDIA, Video instalations Performance. 
pp.15. tradução livre. 
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Figura 46 – Arquivo Pessoal (2019) Still do Registro do vídeo Estrangeiro, Aveiro PT 
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Figura 47 – Arquivo Pessoal (2019) Registro da Instalação final Estrangeiro para defesa de grau Mestre em Criação Artística 

Contemporânea  
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• CONSIDERAÇÕES FINAIS • 

 

 

‘’O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem 

eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou 

cientistas; para um cientista, filósofos ou artista – mas também coisas, 

plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados 

ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma 

série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente 

imaginária, estamos perdidos. Eu preciso dos meus intercessores para 

me exprimir, e eles jamais se exprimem sem mim: sempre se trabalha 

em vários, mesmo quando isso não se vê30.’’ 

 

 

 

Deleuze descreve seus “intercessores” chamando a atenção para três grandes eixos de investigação 
que se inter-relacionam alavancando-se mutuamente e que produzem os seus registros peculiares; os 
eixos das artes, da ciência e da filosofia, criando respectivamente, agregados sensíveis, funções e 
conceitos. Nos fala do processo de criação nos termos de uma “onda” (mais em termos de movimento do 
que de ponto de partida) à qual nos unimos aditando nossa energia àquela, modificando-a e sendo por 
ela modificados; O que interessa a Deleuze em seus estudos é construir um espaço em que seja 
possível criar a partir de pensamentos passíveis de entrar em relação. 
 

Ao utilizar-se de uma alegoria (recurso caro aos filósofos) oriunda da Física, a “transformação do 
padeiro” analisada por Prigogine e Stenders, Deleuze descreve o processo de interseção que constitui o 
processo criativo, seus ecos e ressonâncias; e a meu ver, o próprio processo de produção das 
realidades. Esta alegoria se insere em todo o meu trabalho, a energia empregada neste movimento 
contínuo de encontros entre paisagens, tempos, pessoas, ideias e situações faz com que as partículas 
se esbarrem, comunguem e se desfragmentem; construindo e transformando o próprio projeto. 

 

                                                        
30 (DELEUZE, G. Conversações 1972-1990, Editora 34 p.156)  
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Os intercessores não são meros encontros, são como linhas que perpassam acontecimentos e ideias e 
criam mutações, bifurcações e vezes substituições no pensamento já pré-existente, tais interferências 
efetivaram produções e criações no movimento corrente do trabalho e possibilitaram novos rumos, sem 
sua existência este trabalho não se exprimiria da mesma forma. É imprescindível, portanto, pontuar a 

importância dos intercessores deleuzianos para este trabalho, em situações como: as residências 

artísticas em parceria com a Binaural Nodar em 2018 e 2019, a deambulação proposta pelo workshop 

sobre caminhar no Congresso EAW2017 na Universidade de Aveiro, a própria formação geográfica do 

território, a utilização do acrílico, o resgate da pratica do desenho, o envolvimento de pessoas como o 

orientador e co-orientador desta pesquisa que que são de crucial importância para este trabalho e 
promoveram torções chave para o projeto. 
 
A presente investigação organiza, portanto, os processos de elaboração do ensaio SONAR: Grafias 
Efêmeras, e apresenta aquilo que identifico como meu próprio modus operandi na paisagem, um 
exercício estético e do pensamento nos territórios marginais da criação. O suporte teórico apresentado 
neste documento surge como apoio aos procedimentos práticos realizados e muitas vezes de forma 
espontânea como fontes de inspiração e poesia.  
 
Da mesma maneira em que os trabalhos foram surgindo ao longo do processo do mestrado, as 
temáticas foram se tornando mais evidentes e sendo trabalhadas ao longo da investigação prática. 
Assim sendo, este estudo das poéticas das distâncias propõe maior ênfase a prática que é manifestada 
no corpus investigativo da pesquisa, em comunhão as fontes de base teórica que vem dar a mão as 
escolhas tomadas para os trabalhos durante suas fases de confabulação.  
 
Como resultado obtive a concretização de cinco trabalhos centrais em formato de instalações de vídeo e 
desenho que em conjunto materializam as vivências, processos e discussões envolvidos, são eles que 
dão corporeidade ao imaginário construído. Neste processe retomei a prática a anos abandonada do 
desenho, aquilo que (re)começou de forma tímida e bamba hoje sustenta grande parte das 
materializações. Nos mecanismos fabulados para passar a perna no espaço e dar uma volta nas 
estruturas cartesianas e dilatar o tempo, busquei elaborar através das plasticidades as vivencias e os 
procedimentos nos territórios de fronteira, dialogando os Entre-Espaços evocados na elaboração de 
possíveis captações em grafias efêmeras.  
 

Por fim, aqui, vivencio um místico retorno para casa, Soñar a paisagem que está diante e além de mim, 
um olhar para um tempo distante, do ‘’homem do mundo sem sair da aldeia’’.  
 



 

 79  

REFERÊNCIAS  

• REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS * 

 

Alÿs, F.; Medina C.; Fergunson, R.; Russel; F. (2007). Francis Alÿs. Phaidon Press Lda ISBN-10   
0714843210. 

Bachelard, G. (1993). A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes.  

Bachelard, G. (2008). A Terra e os Devaneios da Vontade. São Paulo: Martins Fontes. 

Bachelard, G. (1994). O direito de sonhar. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. 

Bauman, Z. (2005). Identidade. Entrevista com Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

Besse, J. (2006). Ver a Terra; seis ensaios sobre a paisagem e a geografia. São Paulo: Editora 
Perspectiva.  

Bourriaud, N. (2009). Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes. 

Calvino, I. (2003). As Cidades Invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo. 

Careri, F. (2014). Walkscapes: O caminhar como prática estética. Barcelona: Editora GG. 

Careri, F. (2017). Caminhar e parar. Barcelona: Editora GG. 

Cauquelin, A. (2011). No ângulo dos mundos possíveis. São Paulo: Martins Fontes (Coleção todas as 
artes- tradução: Dorothée de Bruchard). 

Clapham, P. (1996). Humpback Whales, San Diego: Colin Baxter Photography. 

Deleuze, G. (1992). Conversações 1972-1990. São Paulo: Editora 34. 

Didi-Huberman, G. (2009). Ser Crânio: Lugar, contato, pensamento, escultura. Belo Horizonte: Editora 
C/Arte. 

Didi-Huberman, G. (1998). O que vemos. o que nos olha. Rio de Janeiro: Editora 34. 

Hemingway, E. (2003). O Velho e o Mar. São Paulo: Biblioteca Folha. 

Kaprow, A. (1989). Performance Anthology: source book of California performance art. São Francisco: 
Contemporary Arts Press.  



 

 80  

Kaprow, A. (1979). ‘’Performing life’’ In Kelly, J. (ed) (1993) Essays on the blurring of art and life, (pp. 
132-143). Oxford: The Oxford University Press. 

Kaye, N. (2000). Site-Specific Art. Oxon: Routledge. 

Kaye, N. (2007). MULTI-MEDIA, Video Instalation Performanca. Oxon: Routledge. 

Krauss, R. (1984). A Escultura no campo am pliado. Gávea. 

Langer, S. (1957). Problems of Art: Ten Philosophical Lectures. New York: Charles Scribner’s Sons, 
Holiday House. 

Long, R. (2000). ‘’Richar Long’’. In Almeida, M.M., Gonçalves, C. e Loureiro, F (coord e ed). (2002). Na 
Paisagem, coleção da Fundação Serravels, Porto: Fundação de Serralves. 

Merleau-Ponty, M. (2011). A Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 4ª Edição, 622 p. 

Mitchell, J.W.K. (1992). Art and the Public Sphere. Chicago: The University of Chicago Press 

Ortega, M. (2004). Exiled space, in‐between space: existential spatiality in Ana Mendieta’s Siluetas 
Series. Philosophy & Geography, 7(1), 25–41. https://doi.org/10.1080/1090377042000196001. 

Pinho, M. (2013). Domingos Tótora. São Paulo: Papel&Tinta. 

Pombo, F. (2011). Traços de Música. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Smithson, R. (1966). Robert Smithson: The Collected Writings. Edited and introduced by Jack Flam. 
California: University of California Press. 

Valéry, P. (1960) ''L'idée fixe'' em Ouevres complètes. Tome II. Paris: La Pléiade. 

 
 

 
 

 



 

 81  

• REFERÊNCIAS WEB • 

 

Alÿs, F. Portfolio Online [website] Acedido a 09 de Dezembro de 2018, em  http://francisalys.com/ 

ART21. (2013) Richar Serra: Tool & Strategies | Art 21 ‘’Extended Play’’  [vídeo] Acedido a 08 de Agosto 
de 2019, em https://www.youtube.com/watch?v=G-mBR26bAzA  

Castillo, M. (2018) Ana Mendieta, una artista cubana que sobrepasó los límites –NY Times Español. 
(n.d.). Acedido a 04 de Dezembro de 2018, em  https://www.nytimes.com/es/2018/09/21/ana-
mendieta-artista-obituario/  

Manchester, E. (2009) Untitled (Silueta Series, Mexico)’, Ana Mendieta, 1974 | Tate. [artigo] Acedido a 28 
de Dezembro de 2018, de https://www.tate.org.uk/art/artworks/mendieta-untitled-silueta-series-
mexico-t13357  

Viola, B. (2013) Bill Viola interview: The Tone of Being (The Luisiana Channel) [vídeo] Acedido a 29 de 
Stembro de 2019 em https://www.youtube.com/watch?v=zkeG4GJQ-H4 
 

Viola, B. Portfolio Online [Website] Acedido a 16 de Stembro de 2019, em https://billviola.com/index.htm 
 
 
Viola, B. Portfolio Online [Website] Acedido a 28 de Stembro de 2019, em 
https://www.youtube.com/watch?v=_p8EyG7Oer0 
 
 
Penone, G. Trabalhos Variados [website] Acedido a 09 de Julho de 2019, em   
https://www.artsy.net/artwork/giuseppe-penone-essere-fiume-being-the-river 
 
 
 

• FILMES/ DOCUMENTÁRIOS • 

 

Kiefer, A. (2014) Remembering the Future. Direção de Jack Coker. UK 

Ricther, G. (2011) Gerhard Richter Painting. Direção Corinna Belz. Alemãnha 

Serra, R. (2001) Richard Serra – Talks with Charlie Rose, em https://charlierose.com/videos/18060 

 



 

 82  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
/ ANEXOS 



 

 83  

• ANEXOS •  

 

MOSTRAS PÚBLICAS  

Ao longo da construção deste ensaio foram realizadas algumas mostras públicas em diferentes 
contextos, por vezes no âmbito do próprio mestrado e por vezes na forma de exposições e residências 
artísticas do desenvolvimento do material visual e conceptual que de alguma forma colaboraram na 
construção do imaginário do projeto e vieram a dar corpo a esta investigação, das quais listo a seguir em 
ordem cronológica 
 
01 | Apresentação do Projeto ‘’Sonar’’ no âmbito da disciplina “Laboratório Experimental de 
Criação Artística’’ (ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Bernardino Bastos) do Mestrado em Criação 
Artística Contemporânea  
 
Em 15.12.2017 | Local: Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 

 
Figura 48 – Arquivo Pessoal (2017) Apresentação do Projeto ‘’SONAR’’ no DeCA a Universidade de Aveiro, Aveiro – PT,  
 
02 | Apresentação do Projeto ‘’Sonar’’ no âmbito da disciplina “Projeto em Instalação Artística’’ 
(ministrada pelo Prof. Dr. Pedro Bessa e Prof. Dr. Sérgio Eliseu) do Mestrado em Criação Artística 
Contemporânea  apresentado na Residência Artística em parceria com a  Binaural/ Nodar  
Em 22.04.2018 | Local: São Félix – S. Pedro do Sul, Portugal 
 
Residência Artística, ‘’A Serra e a Arte do encontro’’, na Binaural/ Nodar (Centro de Residências 
Artísticas de Nodar) – desenvolvida para os alunos do Mestrado em Criação Artística Contemporânea, 
da Universidade de Aveiro- São Félix- S. Pedro do Sul de  20 à 23 de Abril, 2018 
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Figura 49 – Arquivo Pessoal e registros de Raquel Balsa (2018)Apresentação de SONAR na Residência Artística em São Félix,PT  
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03 | Exibição de trabalhos no âmbito das disciplinas de “Laboratório Experimental de Criação 
Artística’’ (ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Bernardino Bastos) e ‘’Expressão Gráfica e Plástica’’ 
(ministrada pela Profa. Dra. Graça Magalhães) do Mestrado em Criação Artística Contemporânea 
na mostra coletiva ÁGORA 2018 
 
Em 07.06.2019 à 17.06.2019 | Local: Museu de Sta. Joana – Aveiro, Portugal 
 

 
Figura 50 – Aqrquivo Pessoal (2018) Trabalhos exposto nos na Exposição Ágora no Museu de Santa Joana, Aveiro PT 

 

 
04 | Apresentação do Projeto ‘’Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ no âmbito da 
disciplina de ‘’Projeto de Dissertação’’ (orientada pelo Prof. Dr. Paulo Bernardino Bastos) do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea  apresentado na Residência Artística em parceria 
com a  Binaural/ Nodar 
  
Em 27.04.2019 | Local: Coelheira – S. Pedro do Sul, Portugal 
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Residência Artística, ‘’A Serra e a Arte do encontro’’, na Binaural/ Nodar (Centro de Residências 
Artísticas de Nodar) – desenvolvida para os alunos do Mestrado em Criação Artística 
Contemporânea, da Universidade de Aveiro- Candal, Póvoa das Leirias, Coelheira, - S. Pedro do Sul de  
25 à 28 de Abril, 2019 

 

 
Figura 51 – Registro de Raquel Balsa (2018) Apresentação “Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ no âmbito da 

Residência Artística do Mestrado em Criação Artística Contemporânea em parceria com a Binaural/ Nodar em Coelheira – PT 
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05 | Exposição do Projeto ‘’Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ no âmbito da 
disciplina de ‘’Projeto de Dissertação’’ (orientada pelo Prof. Dr. Paulo Bernardino Bastos) do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea apresentado na Exposição coletiva dos alunos 
do MCAC - UA “espaçotraçotempo’’, 2019. 
 
Em 30.05.2019 à 09 .06.2019| Local: Museu de Santa Joana – Aveiro, Portugal 

 

 
Figura 52 – Arquivo Pessoal e Registro de Paulo Mário (2019) “Em água Salgada afunda-se mais devagarinho’’, Exposição 

espaçotraçotempo no Museu de Santa Joana – Aveiro 
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06 | Exposição dos trabalhos ‘’Poeirinhas V e VI’’ na Exposição coletiva “O Elogio da Lentidão’’, 
Espaço Cultural da União de Freguesias de Souselas e Botão.  
 

Em 01.09.2019 à 31.10.2019| Local: Souselas– Aveiro, Portugal 
 

 
Figura 53 – Registro de Ludmila Queirós (2019)  “Em água Salagada afunda-se mais devagarinho’’, Exposição O Elogio da 

Lentidão – Espaço Cultural União de Freguesias de Souselas e Botão, PT 

 
 
 
07 | Exposição do Projeto ‘’Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ na exposição 
‘’Sobreposição’’, Atelier Eliseu- Lousã, Portugal, 2019 
 
Em 05.10.2019 à 18.06.2019 | Local: Atelier Eliseu, Lousã – Coimbra Aveiro, Portugal 

 
Figura 54 – Arquivo Pessoal (2019) “Em água Salagada afunda-se mais devagarinho’’, Exposição O Elogio da Lentidão – Atelier 

Eliseu – Lousã, PT 
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08 | Exposição da peça ‘’Em água salgada afunda-se mais devagarinho’’ na exibição do 
Congresso ‘’18º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #18ART: DA ADMIRÁVEL ORDEM 
DAS COISAS: da arte, emoção e tecnologia’’ 
 
Em 17.10.2019 à 19.06.2019 | Local: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa - FBAUL – 
Lisboa, Portugal. 

 

 
Figura 55 – Registro de Ludmila Queirós (2019)  “Em água Salagada afunda-se mais devagarinho’’, Exposição #18ART Da 

admirável ordem das coisas– Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa – Lisboa,  
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• PUBLICAÇÕES • 

 
 
Publicado, em seguida da avaliação do comitê científico um artigo que foi desenvolvido no âmbito da 
presente investigação, sendo este:  

 
Matni, O. Bastos, P. B., Ventapane, L. (2019) ‘’[Entre]Espaços:  uma abordagem sobre Identidade e 
Fronteira a partir de Ana Mendieta e Francis Allÿs’’. In Atas do Congresso ‘’18º Encontro 
Internacional de Arte e Tecnologia: #18ART: DA ADMIRÁVEL ORDEM DAS COISAS: da arte, 
emoção e tecnologia’’, 16 a 19 de Outubro (Lisboa, Portugal), 2019, a aguardar publicação. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

[Entre] Espaços: 

Uma abordagem sobre identidade e fronteira a partir  

deAna Mendieta e Francis Alÿs 
 

Olivia Matni (Universidade de Aveiro) 

Paulo Bernardino Bastos (Universidade de Aveiro DeCA ID+ 

 Instituto de Investigação Design, Media e Cultura) 

Leonardo Ventapane (PPGAV Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
RESUMO 
 
A temática escolhida para o presente artigo tem como intuito perceber o que pode o devaneio de coabitar as 

margens dos territórios em um sentido de encontro e retorno - pontos desdobrados em ambas as obras aqui 

apresentadas -, tão fundamental, para quem vive e trabalha fora de deu país de origem, e como pode, desta 

forma, interceptar a criação dos espaços de fronteira entre obras e lugares. Deste modo, o artigo propõe um 

diálogo entre os trabalhos Silueta Series  (1973 – 1980) de Ana Mendieta e Don’t Cross The Bridge Before 

You Get to The River  (2008) de Francis Alÿs, afim de elaborar uma reflexão a cerca da ideia de Entre-Espaço, 

um lugar limite conformado pelas incursões do corpo nos territórios de fronteira, sejam eles geograficamente 
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cartografados ou traçados pelo sensível. O paralelo estabelecido entre os artistas deve-se à sua premissa de 

indivíduos estrangeiros, exilados ou afastados de seus lócus de origem, onde esta condição de deslocamento 

atua na experiência também inestática das identidades que são forjadas pelas vivências no território, nas quais 

a geografia não delimita, mas deixa vestígios; da ênfase na prática como trabalho e sua contínua transgressão 

entre fronteiras, que aqui se pretende demonstrar, fatores estes que atuam diretamente na minha própria 

experiência como indivíduo/artista, promovendo trabalhos que tem seguido esta relação. A partir das ações 

performadas pelo corpo motriz na paisagem, permeadas por essa condição inicial de deslocamento, no 

exercício contínuo proposto por Mendieta e Alÿs de friccionar dois espaços-tempos reais, porém distantes, 

ambos artistas elaboram meios de acesso a Entre-Espaços incompossíveis a uma só vez, espaços de ausência e 

ubiquidade, abordando concomitantemente o caráter movediço das noções de identidade e pertencimento. 

 

Palavras-chave: Entre-Espaços, Fronteira, Território, Identidade  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The thematic chosen for this article aims to understand the desire of cohabitating the borders of the territories 
in a sense of encounter and return - points deployed in both works presented here - so fundamental for those 
who live and work outside of their country of origin, and how in this way can intercept the devlopment of 
border spaces between works of art and places. Thus, this article presents a dialogue between the works of Ana 
Mendieta's Silueta Series (1973 - 1980) and Francis Alÿs's Don’t Cross The Bridge Before You Get to the 
River (2008) in order to elaborate a reflection about the idea of in-between spaces, a border place conformed 
by the incursions of the body into frontier territories, whether they are geographically mapped or traced by the 
sensible. The parallel established among these artists is due to their premise of being foreign individuals, 
exiled or removed from their locus of origin, where this condition of displacement acts as well as in the 
unstable experience of identities that are forged by experiences in the territory, in which geography does not 
delimit, but leaves traces; the emphasis on practice as work and their ongoing transgression between frontiers, 
in which are intended to be demonstrated in this article, are factors that act directly on my own experience as 
an individual / artist by promoting works that have followed this line of approach. From the actions performed 
by the driving body into the landscape permeated by this initial condition of displacement, in the continuous 
exercise proposed by Mendieta and Alÿs of rubbing two real but distant spacetimes, both artists elaborate 
means of access to Incompatible Interspaces, once, spaces of absence and ubiquity, concomitantly addressing 
the shifting character of perspectives of identity and belonging. 
 
Keywords: In-between-Spaces, Border, Territory, Identity. 
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INTRODUÇÃO 
 
‘’Tornamo-nos conscientes de que o 
‘’pertencimento’’ e a ‘’identidade’’ não tem a 
solidez de uma rocha, não são garantidos para toda 
a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de 
que as decisões que o próprio individuo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são 
fatores cruciais tanto para o ‘’pertencimento’’ 
quanto para a ‘’identidade’’. Em outras palavras, a 
ideia de ‘’ter uma identidade’’ não vai ocorrer às 
pessoas enquanto o ‘’pertencimento’’ continuar 
sendo o seu destino, uma condição sem alternativa. 
Só começarão a ter essa ideia na forma de uma 
tarefa a ser realizada, e realizada vezes e vezes sem  

conta, e não de uma só tacada.’’ (Bauman, 2005, 
pp.17). A partir desta abordagem de Zygmunt 
Bauman, relativamente a identidade e 
pertencimento, adotei dois trabalhos específicos 
para o desenvolvimento deste ensaio, as obras da 
artista Ana Mendieta e do artista Francis Alÿs aqui 
dialogadas apresentam questões análogas, embora 
realizadas em contextos geo e políticos distintos. 
Os artistas partem das vivências do ser na 
paisagem como trabalho, experiências em 
territórios movediços. Suas incursões fronteiriças 
questionam os limites do território político e a 
solidez das identidades em que nele habitam, falam 
de pertencimento, encontro, retorno nas diferentes 
formas de habitar o espaço. 
 

 
 
O CASO MENDIETA 
 
Ana María Mendieta (1948-1985) foi uma artista 
de origem Cubana que produziu durante sua breve 
não obstante prolífica carreira diversos trabalhos 
através de diferentes manifestações 
contemporâneas como performance, Body Art, 
Earth Works, vídeo, além de esculturas e 
fotografia31. Mendieta empregava seu próprio 
corpo como objeto artístico e circulavam entre os 
principais temas abordados pela artista questões a 
cerca da condição de gênero, do exilio e um 
dialogo do feminino com a natureza. Em meados 
de 1961, aos 12 anos de idade, Mendieta foi  

                                                        
31 Facial Cosmetic Variations (1972), Glass on Body (1972), Rape 
Scene (1973) 

enviada aos Estados Unidos por intermédio da 
Operação Pedro Pan32 onde permaneceu exilada 
como parte do programa, devido a este  
 
 
 
desligamento prematuro com sua terra de origem a 
artista defrontou durante a vida as consequências 
deste desenraizamento e o sentimento de não 
pertencimento, temáticas que atuaram diretamente 
em sua prática artística.  
 
No conjunto hibrido Silueta Series (1973 – 1980), 
que conta com cerca de 200 fotografias realizadas 
no México e nos Estados Unidos a artista explora 
as relações entre natureza e seu próprio corpo. As 

                                                        
32 A Operação Pedro Pan foi um programa secreto dirigido pela 
Igreja Católica em colaboração com o Central de Inteligência 
Americana que decorreu ente anos 1960 a 1962 que levou 
clandestinamente e com consentimento dos familiares cerca de 14 
mil menores cubanos para os Estados Unidos da América no início 
do regime Castrista.   
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fotografias documentam esculturas efêmeras na 
forma da sua silhueta diretamente inscrita na 
paisagem, afluindo a um ventre metafórico, um 
retorno a sua pátria cubana. Ao performar o espaço 
do exílio, Mendieita traz a luz um território limiar 
entre o locus embrionário e o locus presente, 
questionando os limites e fixidez de sua própria 
identidade (Ortega, 2004). Nesse insistente 
exercício para friccionar esses dois espaços-tempos 
reais, porém distantes, Mandieta cativa (ou se 
aprofunda, cada vez mais em) entre-espaços 
incompossíveis, loci, a uma só vez, de ausência e 
ubiquidade. 
 

 
Untitled from the Silueta series, 1973–77 Silver dye-bleach 
print Sheet for parts 1, 6, 9, 10: 15 7/8 × 19 7/8 in. (40.3 
× 50.5 cm); sheet for parts 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12: 19 7/8 
× 15 7/8 in. (50.5 × 40.3 cm)  

Collection Museum of Contemporary Art Chicago, Gift 
from The Howard and Donna Stone 
Collection, 2002.46.2Photo: Nathan Keay, © MCAChicago 
 

“Eu tenho criado um diálogo entre a paisagem e o 
corpo feminino (baseado em minha própria 
silhueta). Acredito que tenha sido resultado direto 
de ter sido arruinada da minha pátria (Cuba) 
durante minha adolescência. Sou sobrecarregada 
do sentimento de ser expulsa desde o ventre (da 
natureza) para a luta. Minha arte é a maneira que 
eu reestabeleço os laços que me unem ao universo. 
É o retorno à fonte materna. Através das esculturas 
do corpo, eu me torno um com a Terra. Eu me 
torno extensão da natureza e a natureza se torna 
uma extensão do meu corpo.” (MENDIETA, 1981, 
p.10) 
 
A partir desse dialogo corpo e paisagem-natureza, 
permeados por essa vivência do exílio, Mendieta 
elabora os efeitos do deslocamento em sua prática 
e sua desconexão com os conceitos de identidade, 
mãe e pertencimento, suas intervenções na 
paisagem foram em sua grande maioria criadas a 
partir de materiais orgânicos e são extremamente 
fugazes. Em uma de suas Siluetas mais conhecidas 
Untitled de Silueta series (1973–77) a forma 
projetada na areia, limítrofe ao mar, realça a ideia 
de uma presença transitória, que conforme a ação 
do próprio território – o movimento da água e dos 
ventos – desfaz gradualmente a forma deixada pelo 
corpo da artista. A condição inestática desta 
experiência manifesta uma condição identitária 
efêmera, cambiante, uma experiência que está 
menos ligada ao deslocamento histórico da artista e 
mais a distância que a liga própria vida, existir em 
meio a paisagem é uma possibilidade de conectar-
se corporalmente de maneira genuína com a 
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natureza, habitando momentaneamente um 
território que flutua entre um passado rompido e 
um presente esperançoso que anseia retornar a 
margem, lugar que coexista em diferentes 
temporalidades, um entre-espaço.  
 
Através do corpo Mendieta instaura seu acesso a 
esse espaço existencial, o corpo é mediador de toda 
experiência (Merleau-Ponty, 2011), é a 
possibilidade de revelar a si própria a partir do que 
é familiar no mundo. A especificidade do espaço e 
do sujeito são as diretrizes das trajetórias 
escolhidas, Ana Mendieta autonomiza o discurso 
ao trabalhar com seu próprio corpo, entretanto a 
experiência individual da artista adquire outra 
dimensão quando transpassa o limite do ser para se 
tornar um discurso de muitos, dos corpos exilados, 
estrangeiros e marginalizados de sua origem. 
 
O CASO ALŸS  
 
O corpo motriz e a não neutralidade do espaço são 
temáticas também versadas pelo artista de origem 
belga Francis Alÿs (1959). Alÿs é um inventor de 
situações, investiga interações entre corpo e 
paisagem ao penetrar contextos sociais, políticos e 
geográficos para realizar ações. O corpo funciona 
como potencialidade original do movimento que 
em suas dinâmicas experimenta o mundo e revela a 
vivência como situação significativa da existência, 
uma existência motriz. Em ambas práticas 
artísticas o sujeito da ação na paisagem possibilita 
o estágio de identidade do qual nos tornamos 
espectadores (Ortega, 2004) e não somente, mas a 
procura por uma forma de coabitar os limites dos 
territórios sonhados, em uma experiência 

simultaneamente ‘’includente’’ e ‘’excludente’’ 
(Bauman, 2005). 
Francis Alÿs parte do social para tocar o político 
em um movimento constante de envolvimento e 
distanciamento, em ‘Dont Cross the Bridge Before 
You Get to the River’ (2008) o artista intenciona 
criar uma ponte imaginária entre dois continentes 
alinhando duas fileiras de crianças que se 
encontrarão no horizonte marítimo do Estreito de 
Gibraltar. A indissociabilidade entre as esferas 
artísticas, políticas e das interações humanas em 
sua produção como a inserção de seus trabalhos no 
espaço público são visíveis nesta obra, aqui as 
fronteiras se aproximam, implicam a exigência de 
um lugar comum e partilhado onde é possível 
perceber a visibilidade das questões levantadas 
pelo artista que são trazidas pela ação proposta 
através da sincronia de um movimento de 
encontro. 
 

 
Still do vídeo ‘’Dont Cross the Bridge Before You Get to 
the River’, sequencialmente, frame 00:10 frame 00:50 e 
frame 01:40 ALŸS, F., 2008 
 



 

 95  

As crianças atuam na obra como próprio campo de 
acontecimento artístico, nesta contingência temporal 
as culturas coexistem suspendendo tensões políticas e 
territoriais, experimentam o imprevisto e abrem mão 
de serem documentadores da verdade para serem 
criadores de uma estética da existência em 
movimento, desenhando um novo horizonte 
imaginário, um espaço entre corpos. A vivência 
alavancada pela ação de Francis Alÿs pode 
simbolizar uma aproximação amistosa entre 
semelhantes tão distintos, alienados de um possível 
convívio devido a um passado exploratório e um 
presente tão excludente, a empreitada emancipa 
socialmente o grupo de crianças, prosperando um 
futuro que reconheça as diversidades, mas que seja 
integrado como uma ponte, disponível a mudanças. 
Ao participar desta peça de Allÿs as crianças 
adquirem visibilidade política enquanto sujeitos que 
vivenciam tal realidade, provenientes de contextos 
tão diferente ocupam naquele momento o mesmo 
espaço com uma mesma atitude, um mesmo jogo.  
 
Assim como Mendieta, Alÿs reinterpreta as 
distâncias físicas e desenha um espaço lúdico 
conformado pelas interações entre homem e 
território, aqui, em sua ponte imaginária edificada 
por crianças munidas de velas de chinelo. A prática 
não aliena o território de origem nem o espaço 
almejado, mas na dimensão da fantasia transforma 
as estruturas para possibilitar novos meios de 
habitar, de se estar, e assim, transforma a as noções 
de pertencimento no decorrer das ações. Em 

Francis Alÿs e Ana Mendieta os espaços de 
exclusão se tornam espaços familiares pela 
inserção do homem no site, essa indissociabilidade 
entre espaço e o sujeito como núcleo gerador de 
ação criativa é imprescindível a prática de ambos 
artistas, seja ela de natureza individual ou comum, 
falam a partir de si para o coletivo, abordando sua 
complexidade sensível, política, social e 
geográfica. ’As ‘’identidades flutuam no ar ‘’(...) e 
é preciso estar em alerta constante as primeiras em 
relação as últimas. Há ampla possibilidade de 
desentendimento e o resultado da negociação 
permanece eternamente pendente’’ (Bauman, 
2005). Mendieta e Alÿs transbordam as fronteiras 
geográficas, políticas e ontológicas, habitam o 
território movediço que existe pela maneira em que 
eles próprios existem no mundo, identidades 
cambiantes. Langer define a Arte como sendo a 
criação de formas simbólicas do sentimento 
humano, a autora distingue entre os símbolos 
discursivos da linguagem e os símbolos abertos 
apresentados ou "presentacionais" da obra de arte. 
Segundo Susanne Langer, as obras artísticas não 
expressam diretamente a experiência emocional do 
artista, mas uma "ideia" de emoção. A 
materialização plástica dos trabalhos abordados 
aqui são objetos potentes que resguardam as ações 
realizadas, entretanto não são o momento final das 
obras, as práticas são capazes de gerar novas 
reverberações em suas "semelhanças poéticas’’.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Ao performar espaços de fronteiras, sensíveis, físicos ou políticos, Mendieta e Alÿs objetam a solidez de 
identidades deslocadas, exiladas ou cercadas a partir das incursões realizadas em diferentes territórios, o 
homem em movimento  agora também deixa pelo espaço vestígios que o afastamento geográfico por sua vez já 
deixou em si, o movimento do corpo é também um movimento interno, o entre-espaço que margeia ambos os 
territórios deixados e os territórios das ações anuncia um possível pertencimento de si, mesmo que fugazes. 
Ambos artistas apresentaram narrativas próprias sem abstraírem o caráter político de suas ações, o discurso 
singular de cada um permeia diversos complexos sociais atuais e falam a um grande coletivo, a uma sociedade 
globalmente-economicamente interligada, mas territorialmente desmembrada, falam desta fluidez das 
identidades que são forjadas pelas vivências nos territórios estrangeiros ou exilados que almejam habitar 
espaços incompossíveis. Através da condição de estrangeiros em que se encontravam, em territórios que por 
definição a eles era estranho, provocaram não só o questionamento como também o desejo de caminhar os 
limites impostos no espaço e nos indivíduos, uma busca pelo desvelar das margens das próprias identidades 
desenraizadas, friccionar a terra, até que a mistura atinja o sensível, até que  a beira seja meio.  
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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CARTAZES PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES 2018-2019 
 

 

 

 

 
Figura 56 -  (2018 – 2019) Cartazes das exposições e congressos onde trabalhos e argumentos teóricos desta investigação foram 

apresentados, em sequência: Ágora, Espaçotraçotempo, O Elogio da Lentidão, Sobreposição, Exposição #18ART Da admirável 

ordem das coisas: da arte, emoção e tecnologia – Portugal



 

 

 


