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RESUMO 
 

A tese aqui desenvolvida apresenta a instalação/ocupação PRESENTEAUSENTE, registrada por meio de um ensaio fotográfico 

realizado pela artista e que ocupa a Parte 1, e ainda,  revela o modo de produção artística de criação ficcional e autorreferente apresentado na 

Parte 2, como um texto de revelação que evidencia os caminhos da pesquisa. 

Com a intenção de inserir tal produção artística na contemporaneidade, numa abordagem que reconhece a memória, a saudade, a 

vida do(a) artista e sua intimidade como temáticas frequentes da atualidade, assim como a apropriação por citacionismo, de imagens 

referenciais de artistas selecionados, desenvolve os argumentos produzindo novas imagens. 

Num diálogo tensional entre tempos e espacialidades, fez-se necessário constituir os ambientes para essa produção artística. Sejam 

eles espaços hipermidiáticos (ambiente virtual, principalmente na internet, em blogs e redes sociais) ou espaços de contenção (ambiente real, 

como é o caso de quarto do hotel, aqui selecionado), chamado de cabine do artista.  

O  álbum de família  da artista passa a ser o ponto de partida. Reunir e selecionar as fotografias do pai da artista, assim como alguns 

objetos pessoais dele constituindo o painel autorreferente e relacionar tais imagens com as do painel de referências, composto por imagens 

produzidas em diferentes tempos e lugares  por artistas diversos, tendo por objetivo uma nova criação ficcional e autorreferente, aproximando-

as por semelhança ou contraste, fazendo uso de determinados elementos da linguagem visual presentes nas composições, elegendo novas 

materialidades, desencadeia-se o percurso de criação artística. 

Desta ação identifica-se a experiência de passagem, assim como a existência. No caso, a existência da artista e do seu pai, revelada 

em dimensão expressivo-reflexiva em forma de tese doutoral vocacionalmente interdisciplinar, nessa produção artística contemporânea. 

 

Palavras-chave: Arte na contemporaneidade; modo de produção artística, autorreferência, cabine do artista, instalação/ocupação, arte 

e interdisciplinaridade. 

 



	  

ABSTRACT 
 

The work developed presents the setting and occupation PRESENT/ABSENT, embodied  through a photo job made by the 

artist. Its result is presented in the first part of the work and reveals the fictional and artistic self refered approach the author gave to 

the process as a narration of the research's paths, which are shown in the second part of the work. 

In a dialogue between times and spaces, it was necessary to build up environments for that artistic production. They can be 

hypermedia spaces (virtual space mainly on internet, such as blogs and social nets) as well as regular spaces (real environment 

such as the one selected, which is a hotel room) here named as the artist cabin. 

The artist family album is considered the starting point for a gathering and selection of the artist’s father pictures, together 

with some personal objects of his. Those objects make up the data that will be related to other artist images produced in different 

times and spaces aiming at a new fictional and self-referenced creation.  

This way the artistic creation is developed building up new materials making use of specific elements of visual languages 

presented in the compositions through similar and contrastive approaches. 

From this action it can be identified the passage experience as much as the existence. In this study, both the artist and her 

father’s existences are revealed in a expressive-reflected dimension embodied in an interdisciplinary doctoral these as a 

contemporary artistic production. 
 

Key-words: Art in contemporaneity; artistic production way; artist cabin; installation/occupation; art and interdisciplinary thinking.  
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INTRODUÇÃO 
 
A instalação/ocupação PRESENTEAUSENTE, realizada no apartamento 2108 do Hotel Tryp Higienópolis, localizado na 

Rua Maranhão, 371 – São Paulo, foi aberta ao público nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2014, com duração de 21 horas de 

exposição. Considerado aqui como resultado do percurso criativo do projeto de pesquisa doutoral apresentado por ocasião da 

defesa da tese intitulada A ARTE NA CONTEMPORANEIDADE – PRESENTEAUSENTE: DA EXPERIÊNCIA DE PASSAGEM 

PARA A EXISTÊNCIA, o ensaio fotográfico foi eleito como registro da instalação/ocupação PRESENTEAUSENTE e é 

apresentado nessa primeira parte da tese, nomeada AUSENTE.  

Reservo à segunda parte, nomeada PRESENTE, a pesquisa propriamente dita apresentada num texto de revelação que 

explora o percurso criativo da artista num diálogo constante com as referências bibliográficas e imagéticas de autores e artistas 

selecionados, assim como, o conjunto de fotografias e objetos pessoais que compuseram o painel autorreferente, distribuída 

conforme enuncia o sumário (Apresentação; Desenvolvimento: 1. A Arte na Contemporaneidade; 2. A cabine do Artista; 3. painel: 

Referência e Autorreferência; 4. PRESENTEAUSENTE: Uma Experiência de passagem). 

Ainda sobre a instalação/ocupação é preciso dizer que os visitantes agendaram a visita antecipadamente e ficou 

estabelecido que a entrada no apartamento 2108  deveria ser de até 3 pessoas por visita, salvo algumas exceções.  

O convite impresso e o digital (divulgado por e-mail ou rede social) foi desenvolvido em parceria com a Agência Júnior 

Mackenzie, assim como todo o material gráfico e de divulgação que anunciava o evento e constituía uma identidade visual para o 

mesmo. 
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Ao chegar no hotel, o visitante deveria dirigir-se ao balcão para fazer um “check in”, quando então recebia a a chave, ou 

cartão magnético de acesso (Ato 1), assim como um folder, ou o mapa da instalação/ocupação e também um vale de uma 

limonada (Ato 9), a ser retirada no restaurante.  
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Dirigindo-se ao 21º andar, apto 2108, o visitante abria a porta e entrava no quarto do hotel vivenciando a 

instalação/ocupação e interagindo com aquele espaço organizado em uma ação com 21 atos dispostos ali, seguindo o mapa ou 

explorando o ambiente de forma não-linear. 

A visita teve como tempo previsto aproximadamente 20 minutos. 
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Parte 1: AUSENTE 
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Neste ensaio fotográfico, apresento imagens selecionadas distribuídas na sequência numerada do Ato#1 ao Ato#21. Em 

seguida são apresentadas imagens do ambiente como um todo e, para finalizar, as imagem do folder em duas páginas, produzido 

com o objetivo, assim como um mapa, de orientar a visitação. 

 
Instalação/ocupação PRESENTEAUSENTE  
Ato#1 A Chave da Cabine - Abre a porta para a liberdade criativa do artista. 
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Ato#2 O Chapéu do Compositor e a Boina do meu Pai – Dois objetos pessoais que indicam dois personas: - O compositor 

Edmur (O chapéu do malandro).- O meu pai (A boina foi um presente que eu trouxe para ele de uma viagem à Petrópolis em Julho 

de 1993). 
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Ato#5 Um Poema Para Tia Glória - Escrito por ele. Como uma revelação. Ou como ele dizia: ”Eu via tudo aquilo”. Uma 

clarividência em forma de poesia. 

 

                                     
 

Ato#6 Entre-Vidros = Cadernodoedmur + Sinos + Duchamp - Caixa de Vidro: O caderno de composições com a capa do 

sino. Duas miniaturas do sino da liberdade da Filadélfia. O projeto de Duchamp sobre o sino da Filadélfia.  
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Ato#7 Meus Álbuns de Família - O ponto de partida ... ou de chegada. 

 

                                 
 

Ato#8 O Prato Branco guardado - O prato que ele usava todos os dias.  
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Ato#9 Limonada Sem Açúcar - O sabor do último pedido.  
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Ato#10 Gelatina na Geladeira - Sempre.  
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Ato#11 Lindo De Ver É  Uma Escola De Samba Na Avenida - Última estrofe de um samba.  
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Ato#12 Vídeo-Instalação: Troféus Em Dose Dupla - O parceiro de samba e compositor Serginho Mariano contando sobre 

os troféus e outras histórias. 
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Ato#13 O Criado-Mudo e o Sagrado - A aliança, a bíblia e o tempo.  
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Ato#14  “...Todos os Dias da Vossa Vida”  - O casamento. A família. 
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Ato#15 O Criado-Mudo e a Justiça - O anel, o álbum de formatura e a advocacia.  
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Ato#16 Minha Biblioteca Numa Mala Azul - Referencial teórico e visual.  
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Ato#17 Num Banho de Luz Azul - A foto da cachoeira. 
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Ato#18 As Toalhas de Banho - Presença e ausência. 
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Ato#19 O Sabonete Phebo- Um cheiro.  
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Ato#20 No Reflexo em Amarelo e vermelho  – O Meu Pai - No espelho. 
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Ato#21 Na Sombra – Ele e Eu - Juntos. As silhuetas. O olhar que deixa livre e cuida, acompanha     
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	   45	  
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PARTE II: PRESENTE  
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2.1. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
É na cena contemporânea que apresento esta tese assim nomeada: Arte na contemporaneidade – PRESENTEAUSENTE: 

Da experiência de passagem para a existência. 

PRESENTEAUSENTE nomeia a produção artística desta pesquisa doutoral. 
Sobre o ato de nomear, o espanhol Jorge Larrosa Bondía, doutor em pedagogia pela Universidade de Barcelona, publicou 

no Brasil o texto Nota sobre a experiência e o saber da experiência, que diz: 
Nomear o que fazemos, em educação ou em qualquer outro lugar, como técnica aplicada, como práxis reflexiva ou como 
experiência dotada de sentido não é somente uma questão terminológica. As palavras com que nomeamos o que somos, o 
que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras. E, por isso as 
lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou 
desativação de outras palavras, são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais que somente 
palavras (BONDÍA, 2002). 

 

Nomeado este conjunto de ideias, sentimentos e pensamentos como expressão de uma saudade, cabe relacionar aqui esta 

proposição com o meu conjunto de ideias e experiências saudosas relativas ao meu pai, Edmur Sampaio Duarte (1943 – 2005), 

assim como às apresentadas pela autora Ivone Gebara, doutora em Filosofia pela PUC - SP e em Ciências Religiosas pela 

Universidade Católica de Lovânia, na Bélgica, em seu livro O que é saudade, publicado em 2010. E sobre saudade a autora diz a 

respeito da possibilidade de recuperar tempos, reinventá-los e modificá-los.  

Gebara diz que “é preciso ter vivido para sentir saudades”. Segundo a autora, para expressar a saudade é preciso ter um 

lastro de história, para então poder identificar seu conteúdo e contornar a extensão de seu alcance ou ainda, de sua lonjura. 

Para além da palavra, define a saudade como sendo própria do ser humano que em diferentes culturas a revela como 

emoção por meio de diferentes narrativas, palavras e expressões. 
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A expressão “lastro de história”, relaciono com a definição de “experiência” proposta por Bondía: 
 

Experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 
toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se 
passa está organizado  para que nada nos aconteça (2002). 

 

Sendo assim, para haver experiência, é imprescindível que aconteça a vivência, o momento do estar, do permanecer, do 

querer. O sujeito é a essência para que de fato o real significado de experiência aconteça. Ela carrega subjetividade, reflexão 

crítica e o sujeito é seu principal motivo. A individualidade da experiência é o que valoriza, enfatiza, detalha e realça a situação 

com ela envolvida. O enfoque é o sujeito e sua relação consigo mesmo, bem como a partilha com o outro. 

A experiência é marcante e, para que esta ganhe significação, necessita que o sujeito esvazie-se de ideias pré-

estabelecidas ou pré-concebidas. É a permissão da fruição, da flexibilidade e da possibilidade.  

Considerar o universo do outro, as peculiaridades presentes no indivíduo e compartilhá-las, num exercício de alteridade, de 

modo que haja essa fruição, o querer, o relacionar-se, por meio de pensamentos e sentimentos, sejam eles convergentes ou 

divergentes, é de fundamental relevância.  

Desse modo, sentimos saudades do que outrora foi vivenciado. 

O momento em que a saudade se torna objeto de conhecimento, de acordo com Gebara, se dá quando “seu tempo de 

intensidade se esvanece para que possa tornar-se tempo de lembrança, exposto às diversas interpretações e valorizações” (2010, 

pp.20). 

Numa tentativa de captar o corpo da saudade podemos perceber sua íntima relação com a memória e a imaginação, sendo  

portanto, uma ficção. Derivada da palavra latina fingere, o mesmo que fingir ou imaginar; segundo Japiassú e Marcondes, “em seu 
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sentido filosófico, a ficção é uma construção elaborada pela imaginação graças à qual um indivíduo acredita poder resolver um 

problema real, seja este, metafísico, lógico, moral ou psicológico” (1996, p.103). 

Aqui, a ficção se sobrepõe ao documental, numa construção criativa memorial.  

E sobre imaginação, apresento a ideia da artista plástica e autora Fayga Ostrower, quando  vincula a imaginação criativa à 

especificidade de uma matéria, ainda que a arte contemporânea tenha determinado o nosso encontro com matérias-imaginárias. 

Segundo Ostrower, “o pensar só poderá tornar-se imaginativo através da concretização de uma matéria, sem o que não 

passaria de um divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade” (1987, pp.32). 

Nesse processo de revelar a expressão de uma saudade, busco imagens do meu pai. Memórias e lembranças do corpo 

vivo, assim como é inevitável alternar a lembrança  do corpo morto.  

As fotografias do álbum de família passaram a ser a matéria concreta, o ponto de partida, o lugar do encontro dessa 

pesquisa doutoral. 

Dentre muitas fotografias, algumas foram se destacando e com essas fui recompondo um novo álbum. Esse processo 

inicial ocorreu em meados de 2010. Cinco anos já contavam desde a morte dele e o medo diante do esquecimento natural obriga-

me recordar cenas, momentos, lugares, objetos, a voz, seu tom e altura, a cor da pele, do cabelo, dos olhos. As cores das roupas, 

camisas, casacos, ... Os gestos, o olhar direto, o olhar distante. “Pai! Cadê você?” 

O semiólogo francês Roland Barthes (1915 – 1980), em seu livro Diário de luto (2011) registra: 

29 de outubro 
Coisa estranha, sua voz que eu conhecia tão bem, da qual se diz que ela é o próprio grão da lembrança (“a 
querida inflexão”), [não o] ouço. Como uma surdez localizada... 
 
Na frase “[Ele] não sofre mais”, a que, a quem remete o “[ele]”? Que quer dizer esse presente? 
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Respondo a Barthes: 

Presente/ausente.  

Meu pai escreve/escreveu. 

Meu pai canta/cantou. 

Meu pai usa chapéu/ usou. 

Meu pai desfila no carnaval/desfilou. 

Mas o chapéu e o carnaval continuam. 

Sendo assim, com esta pesquisa em primeira pessoa, a artista se encontra com a pesquisadora, lembrando que as duas 

recorrem à condição de filha, o que irá caracterizar sempre esta investigação da representação da saudade numa condição 

imagético afetiva e, quiçá, imaginativa criativa, ou melhor, na concretização de uma matéria singular. 

A dualidade se faz presente aqui, pelas escolhas feitas ou ainda como única condição desta produção ser realizada por 

esta artista geminiana. 

Para tanto, relaciono a minha condição à da artista Anna Maria Maiolino. Nascida na Itália, em 1942, aos 18 anos chegou 

ao Brasil com os pais. Desde muito jovem buscávamos uma linguagem artística para comunicarmo-nos e tornarmo-nos artistas. 

Em “Vir a Ser” (1997), Maiolino escreveu: “optei por assumir todos os destinos com os quais havia sido traçada, sem deixar 

nada de fora. Ser artista, ser mulher, faz parte de um só repertório desde o início” (TATAY, 2012, p. 209).  

Helena Tatay é a organizadora do livro que tem como título o próprio nome da artista “Anna Maria Maiolino” e é ela quem 

media a artista e sua obra com o leitor.  Tatay nos fala da decisão de Maiolino  de ser uma artista como meio de ser uma pessoa 

diante de reflexões sobre as memórias de lugar, de trabalho e pertencimento.  

Ela traz a fala de Anna quando diz: 
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Tornar-se uma pessoa é o trabalho de uma vida, que requer paciência, dedicação e produção artística. Ser um artista 
significa inventar uma linguagem para dizer o que ainda não se disse. [...] A dedicação à formação da linguagem exigia-me 
tempo, muita paciência e trabalho. [...] No princípio do meu trabalho com a arte, acreditava que a formação da linguagem se 
daria unicamente na organização do sensível. Levei alguns anos para descobrir que além de contar com o sensível, esta é 
um resultado do exercício da inter-relação com as coisas do mundo (2012, p.209 – 210). 

 

É nesta cena que Anna Maria Maiolino apresenta a obra Entrevidas, seja na instalação, 2005 ou na série “Fotopoemação”, 

de 1981. Com essas obras é possível exemplificar o vínculo entre imaginação criativa com uma matéria-imaginária. 

 

    
                                 Fig. 1  e  2. 

 

A instalação Entrevidas, de 1981, convida o público  a atravessar os obstáculos – ovos – em uma rua de paralelepípedos 

no Rio de Janeiro. Desse modo, propõe aos passantes uma vivência que indica a precariedade da existência sob a ditadura e que 

evoca o sentimento de risco e incerteza diante do momento do fim do regime militar no Brasil. 
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A artista faz uso da linguagem artística visual, da instalação e da fotografia como registro dessas travessias, materializando 

ideias, sentimentos, pensamentos combinados à poética, à técnica num processo criativo e imaginativo de modo que a matéria 

apresentada ganhe subjetividade. 

Leveza, Rapidez, Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade e Consistência, com estes “valores ou qualidades ou especificidades 

da literatura” e situando-os numa perspectiva do novo milênio, o consagrado escritor Ítalo Calvino, em 1985, deixou-nos como um 

legado, tanto para a literatura, como para música e artes plásticas. Empresto esses valores de Calvino para a concretização  e 

materialização dessas ideias e pensamentos. 

Nesta expressão e representação da saudade, da vida e da arte, faz-se aqui a opção por uma ênfase imagética e pela não 

linearidade. Sendo, então, construída por momentos, tijolos do pensamento, das lembranças e, portanto, das imagens, sejam elas 

presenças ou ausências. Essa construção afetiva remete ao tempo subjetivo, existencial, do grego kairós, em oposição ao de 

kronos, tempo cronológico, sequencial e linear, o que justifica sua não-linearidade. 

Relendo Gebara, encontro uma citação da autora que dialoga com a poesia de Carlos Drumond de Andrade, “Estrambote 

melancólico”, que inicia com o verso: “Tenho saudade de mim mesmo”, da qual a autora deriva o pensamento “além dessa 

distância da saudade do outro, temos de confessar que, no fundo, cada saudade que nos toca é de certa forma também uma 

saudade de nós” (2010, p.34). 

Essa tese tem como objetivo principal revelar o modo de criação artístico ficcional autorreferente, que, neste caso, é 

apresentado com o projeto e a instalação/ocupação PRESENTEAUSENTE, registrada num ensaio fotográfico na Parte 1. 

Para revelar os objetivos específicos destaco, no item 2.2.1., a atenção à memória (seja sonora, visual, verbal ou híbrida), 

ao tempo, ao espaço, e ao lugar/não lugar. Constituir física e teoricamente o ambiente aqui nomeado como cabine da artista, 

correspondente ao ateliê ou também conhecido como estúdio do artista será discutido no item 2.2.2.. Identificar e apresentar os 
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objetos artísticos selecionados que compõem o painel de referências, assim como os respectivos artistas e revelar as imagens e 

os objetos do meu pai que compõe o painel autorreferente, conforme apresento no item 2.2.3.. Constituir e refletir sobre este modo 

de criação como uma experiência artística na contemporaneidade, será o argumento do item 2.2.4.. 

Por sua vez, a metodologia aqui utilizada foi construída durante o processo e é objeto dessa pesquisa revelar esta 

construção.  

Em meados de 2010, quando esse objeto de pesquisa foi definido, rever o álbum da família e principalmente as fotos do 

meu pai, foi o primeiro passo. Dentre tantas imagens, reunir e selecionar fotografias foi uma atitude frequente e duradoura. 

Tempos, formatos, temáticas, tecnologias diferentes alternavam-se diante de mim. Simultaneamente, a busca ou encontro com a 

obra de outros artistas, fotógrafos e autores foi ampliando meu olhar. Dessas primeiras experiências com as fotografias e a 

conversão dessas imagens para o digital e a possibilidade de explorar recursos de edição, ou melhor, montagem, foi se tornando 

parte da minha prática. Nesse momento, pensando sobre as representações do corpo vivo ou morto, os conceitos de presença e 

ausência, recordo as gravações de voz, sendo a voz, parte do corpo vivo e a voz gravada, mais uma possibilidade de 

representação. Recupero uma fita K-7 com gravações de voz do meu pai cantando músicas de sua autoria. Nesse momento, 

percebo que o sonoro e o verbal juntam-se ao visual (às fotografias) e a não-linearidade dessa abordagem, correspondente à 

memória, passa a ser parte dessa construção. A linguagem hipermidiática aproxima-se como uma possibilidade expressiva. 

Os diários de campo com observações, esboços, registro de ideias e pensamentos são parte do meu cotidiano. Configurar 

um espaço como o do ateliê do artista é necessário nesse momento. Coincidentemente desde o início de 2010, passei a viver em 

um quarto de hotel e diante dessa “limitação” física do espaço, percebi a possibilidade de criar um espaço de ateliê digital, um 

blog. E assim, criei o blog: Atelier Keller Duarte <atelierkellerduarte.blogspot.com>. 
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Organizando meu guarda-roupa, idealizei um armário como espaço simbólico desse ateliê que pudesse guardar e revelar 

imagens e objetos pessoais do meu pai assim como as novas produções realizadas por mim nesse percurso. 

Já corria o ano de 2012 quando organizei uma exposição individual intitulada “Por onde andei: pelas Minas Gerais”.  

Naquele momento me apresentei como artista e curadora. Nesta exposição, atualizei e resgatei minha produção artística, assim 

como pude experienciar questões curatoriais. A exposição foi realizada no Espaço Minas Gerais – Rua Minas Gerais, 246, 

(esquina com Av. Paulista, 2700), Higienópolis, São Paulo, no período de 23  de novembro a 12 de dezembro. 

Na sequência, com objetivo de ampliar e distanciar meu olhar do projeto PRESENTEAUSENTE, realizei na passagem de 

dezembro de 2012 para janeiro de 2013 uma viagem de vinte dias: Minha primeira vez nos Estados Unidos da América, 

percorrendo as cidades de Nova York, Mineápolis e Filadélfia. Neste trajeto fui ao encontro de obras de artistas relevantes para 

minha pesquisa. Dentre eles, vale destacar: Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys e Cindy Sherman. 

Nesse momento em trânsito, meu espaço de ateliê ficou constituído pelos diários de campo, pelo registro fotográfico feito 

no I-phone, pelo notebook com acesso às redes sociais, pelo meu blog e o espaço do quarto de hotel. Nesse tempo, reconheci a 

necessidade para o artista, de um espaço de contenção.  

Essa ideia de espaço de contenção (que poderíamos chamar de ateliê ou estúdio) bem se traduz na fotografia do artista 

canadense Stan Douglas (n.,1960), que encontrei no MIA - Instituto de Artes de Mineápolis, a  Artists’Cabin, de 2009.  
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                                                            Fig. 3.   

 

A partir daqui, meu espaço de criação será nomeado: “Cabine do artista”. 

Ir até Mineápolis, foi uma escolha feita porque lá acontecia a exposição retrospectiva dos últimos 35 anos da produção 

artística de Cindy Sherman, no Walker Art Center. Cabe aqui considerar que eu já havia identificado no trabalho dessa artista, uma 

correspondência com o meu projeto no que diz respeito a uma produção autorreferente. 

Dessa passagem extraio um relato que foi publicado no blog: 
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E como num lapso do tempo, eis o  relato de um momento, ou uma saudade de mim mesma: 
É inverno. Estou em Mineápolis, no estado de Minessota, Estados Unidos. Cheguei aqui ainda no Natal de 2012. Anoitece e 
estou num quarto de hotel. Protegida do frio, vejo o gelo nas calçadas e as luzes de Natal enfeitando a cidade. É a partir 
daqui que esta história recomeça. 
Vim até Mineápolis para ver e viver uma experiência singular com a exposição da artista visual Cindy Sherman, que 
acontece no Walker Art Center, um centro de arte multidisciplinar, segundo sua diretora, Olga Viso, que fala sobre o espaço 
em uma entrevista para a revista Where Guestbook – TWIN CITIES, que encontrei no quarto do hotel. 

 

  
                                                                           Fig. 4. E 5. 
 

 
Evitei muito as informações, ou mesmo conhecer mais sobre a artista e essa exposição antes de vivenciar as minhas 
próprias impressões primeiras. Quis mesmo até esquecer, se possível fosse, o que delas já sabia. 
Guardei, então, este estado de expectativa por esse encontro: 
No final da manhã do dia 26 de dezembro, saí do hotel em direção ao Walker Art Center, caminhando por um ambiente 
inédito para mim.  
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As cores, a luminosidade, a temperatura gélida (-12º C), o peso do casaco e acessórios de inverno (luvas, cachecol e gorro), 
a travessia do Loring Park, me tiram do lugar comum, me remetem ao inesperado, me devolvem a atenção, a expectativa, a 
surpresa, o desconhecido. Ativada, amplia-se minha percepção. 

 

 
Fig. 6; 7; 8;  9 e 10.  

 
Assim, cheguei ao espaço da exposição. Dentro, quente, íntimo, um lugar para deixar o peso guardado no armário (guarda-
volumes). 
Na primeira parada, o filme, Art21: Cindy Sherman. Nele a revelação do processo criativo da artista e seu estúdio, com 
armários, prateleiras, gavetas, mesas, máquina de costura, câmera fotográfica, espelho, computador, objetos, figurinos, 
maquiagem, próteses,... E é a própria Cindy Sherman que mostra tudo. 
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Fig. 11; 12 e 13. 

 

 
               Fig. 14; 15 e 16. 
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Ela diante do computador com software de edição de imagens, a entrada da exposição e o nome: CINDY SHERMAN.  
 

    
Fig. 17 e 18. 

No interior da exposição não era permitido fotografar, sendo assim, primeiramente percorri aquele espaço e seus diferentes 
ambientes, com meus olhos, meu corpo.  
Retornando o percurso da visita com meu caderno de artista, passei a ver e registrar minhas impressões sobre a exposição, 
com esboços e notações, que apresento aqui para que o leitor possa perceber o impacto que essa exposição causou em 
mim: 
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Fig.19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 e 26. 

Desde o retorno da viagem, no início de 2013, ideias novas alteravam meu percurso criativo já iniciado. A ideia que 

ocupava o espaço de um armário, nesse momento transformava-se e transbordava  para outro espaço: a cabine do artista. 

Nesse período, comecei procurar o espaço para instalar minha cabine, com o projeto PRESENTEAUSENTE. Numa busca 

por compreender onde e como seria esse ambiente, busca essa, física e conceitual, percorrendo diversas abordagens referentes 

ao ateliê ou estúdio do artista na contemporaneidade e reconhecendo as minhas necessidades e possibilidades, identifiquei no 

lugar que vivia, um quarto de hotel, a resposta para tais buscas. Decidi ocupar o quarto 2108 do Hotel Tryp Meliá Higienópolis, por 
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duas diárias (05 a 07 de maio/2013) para experienciar a instalação/ocupação com o projeto PRESENTEAUSENTE. Desde o início 

de abril de 2012 eu já ocupava como moradia o apartamento 1702, que é semelhante ao 2108, seja no que se refere ao espaço 

físico e também à ambientação e decoração. 

Nessa ocasião, foi possível estar no quarto do hotel com as imagens, sonoridades e objetos explorando as possibilidades, 

fazendo notações, registrando medidas, fotografando, gravando vozes, recebendo pessoas para conversar sobre aquela 

experiência inacabada, observando percepções diferentes, luminosidades, funcionalidades, dificuldades com aquele não-lugar, 

como diria  o antropólogo francês Marc Augé. 

 
Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como 
identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a 
supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e 
que, [...] não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, 
ocupam aí um lugar circunscrito e específico (AUGÉ, 1994. p. 73). 

 

O quarto do hotel, como uma modalidade luxuosa, ponto de trânsito e ocupação provisória, e ainda, “um mundo assim 

prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero” (p.74), propõe um objeto com dimensões a serem 

observadas. 

Assim, ficou decidido o modo de apresentação da experiência artística que integra essa tese. A instalação/ocupação do 

quarto de hotel 2108, conforme é apresentada na Parte 1 e no item 2.2.4, com observações do processo, reflexões e fotografias 

que registram a passagem da experiência. Por ocasião da defesa pública dessa tese, a cabine da artista, quarto 2108 do hotel 

Tryp Meliá Higienópolis – situado à Rua Maranhão, 371, São Paulo, fica mais uma vez ocupada por essa instalação, para que seja 

visitada pela banca examinadora e por um público convidado antecipadamente. 
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O texto integral dessa tese doutoral é apresentado em duas partes. A Parte 2 com os tópicos: 2.1. Apresentação da 

Pesquisa e 2.2. Desenvolvimento, esse com quatro itens, aqui numerados e nomeados numa sequência. No entanto, não se faz 

necessária a leitura nesta ordem, sendo cada um desses capítulos independentes e ao mesmo tempo complementares.  

2.2.1. A ARTE NA CONTEMPORANEIDADE  

2.2.2. A CABINE DO ARTISTA  

2.2.3. PAINEL: REFERÊNCIAS E AUTORREFERÊNCIA 

2.2.4. PRESENTEAUSENTE: UMA EXPERIÊNCIA DE PASSAGEM 

 

No primeiro item, apresento e reflito sobre essa produção artística inserida como arte na contemporaneidade. Considero os 

argumentos das autoras brasileiras Kátia Canton, curadora e crítica de arte e Dayse Peccinini, curadora e historiadora da arte e da 

francesa Isabelle de Maison Rouge, historiadora e crítica de arte. Dialogo com os filósofos Peter pál Pelbart, que em 1956 nasceu 

em Budapeste e vive em São Paulo, o alemão Walter Benjamin (1892 – 1940), os franceses Henri Bergson (1859 – 1941), Gaston 

Bachelard  (1884 – 1962), Gilles Deleuze (1925 – 1995) e a francesa contemporânea Anne Cauquelin e ainda o escritor Marcel 

Proust. Também contribui significativamente aqui a autora e curadora inglesa Charlotte Cotton, com suas observações e reflexões 

sobre a fotografia como arte contemporânea. São fundamentais, ainda, na construção desse pensamento, os artistas: Marcel 

Duchamp, Joseph Beuys, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Christian Boltansky , Bill Viola, assim como as artistas Cindy 

Sherman, Sophie Calle, Rosângela Rennó, Marina Abramovic, e Anna Maria Maiolino e Luise Weiss dentre tantos outros, vistos ou 

lidos consciente ou inconscientemente. 

O segundo item revela meu percurso por espaços de ateliês assim como a constituição daquele que chamei de cabine, ou 

melhor, cabine da artista. Conversando com os autores Jean Genet (1910 - 1986), Brian O’Doherty (1928), Daniel Buren (1938) e 
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Caitlin Jones (1989) e os artistas Matisse, Duchamp, Warhol, Sherman, dentre outros, sobre esse tema tão caro aos mesmos em 

diferentes tempos, lugares ou até mesmo, não-lugares. 

O terceiro item trata das referências num exercício de mapear, por lado a lado, dispor, trazer, apresentar para deixar-me 

influenciar, ou melhor, reconhecer e identificar influências das obras de outros artistas  como Marcel Duchamp, Andy Warhol, 

Cindy Sherman, Joseph Beuys, Sophie Calle, Gilbert & Geoge, Bill Viola, Rosângela Rennó, Anna Maria Maiolino e Luise Weiss, 

dentre tantos que agiram direta ou indiretamente no meu processo criativo. E sobre as autorreferências, apresentar as imagens, 

fotografias ou objetos pessoais do meu pai que contribuíram diretamente com esse processo. 

O quarto item apresenta minha produção artística e revela o modo de produção das diferentes partes que compõem o todo, 

seja na prática do fazer artístico, como do ponto de vista teórico crítico reflexivo.  

Um modo de criação artística ficcional e autorreferente. O meu processo criativo artístico na contemporaneidade:  

Multisensorial. Multireferencial. Multimidiático. No entanto, único, íntegro, todo.  

Um todo composto por partes, fragmentos relacionados, aproximados, delimitado por uma “membrana celular”, o quarto do 

hotel, feita de tijolos e revestida com argamassa e papel de parede, com aberturas de passagem, sejam estas portas ou janelas e 

conectadas pelo sistema Wi-fi (conexão sem fio para internet) com outros tempos e espaços e outros sujeitos interativos e 

interconectivos. O não-lugar quarto de hotel ocupado e com possibilidade de interação e navegação nos espaços “entre” dele 

mesmo, acessando presenças e ausências e remetendo ao sentimento, ou melhor, aqui, conceito, de saudade, pode ser 

considerado um constructo bachelardiano. 

Essa tese se dedica a essa construção. 

PRESENTEAUSENTE, como foi nomeada a ocupação/instalação realizada num quarto de hotel, apresenta a minha 

transição da experiência à existência de passagem.  
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Passagem, substantivo feminino que define o ato de passar, o lugar por onde se passa, travessia, transição, dentre outros 

sinônimos relacionados por um dicionário da língua portuguesa. Passagem, que refletida por Pierre Missac no livro Passagem de 

Walter Benjamin, é polivalente e plural. Segundo o autor, essa palavra traz “uma função facilmente modificável e que evoca o 

arbitrário ou as vicissitudes  da alegoria tal como Benjamin a apresenta (1998, p.15).  

Referindo-se às imagens do passado, o autor convoca Benjamin num diálogo: 

 

Missac: - A verdadeira imagem do passado [nos] escapa ao passar. 

Benjamin: - Só aparece num clarão e se eclipsa para sempre no instante seguinte. 
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2.2. DESENVOLVIMENTO: 
 
 
 

   
Fig. 27. 

 

 
 
 

Recordar é viver  
Eu ontem  

sonhei com você,  
Recordar é viver,  

Eu ontem sonhei com você.  
Eu sonhei,  

[...]   
Que você foi embora,  

E nunca mais voltou, [...]. 
 

(Música: Recordar é viver ,1955.  
Composição de Aldacir Louro, Aloísio Marins e  

Adolfo José Macedo) 
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A pesquisa aqui enunciada está composta por uma tese e uma instalação/ocupação num não-lugar que corresponde à 

cabine da artista, aberta para convidados à visitação, interação e interconexão. Esse não-lugar é o quarto do hotel Tryp Meliá 

Higienópolis, número 2108, que por período determinado recebe a instalação/ocupação “PRESENTEAUSENTE”. 

Uma chave eletrônica, ou melhor, um cartão magnético, abre a porta dessa experiência de passagem. 

“Bem-vindo”. 

 
2.2.1. A ARTE NA CONTEMPORANEIDADE  
 
 
 

...esses momentos de passagem sinalizam mudanças profundas 
 em conceitos e modos de ver o mundo 

 e produzir cultura – e arte. 
 (Marcia Tiburi, 2012. p.12) 

 
 
 

Parece-me que foi ontem que te perdi.  
E o que não se torna ontem quando evocamos as lembranças? 

Lúcio Sêneca (3 a.C – 65 d.C) 
(2011, p. 23) 

 

“Façamos com que a recordação dos que nos deixaram seja agradável” (2011, p.30). Assim, Sêneca nos convida a 

remexer memórias com confiança, apesar do medo. 
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Evocar, lembrar, relembrar, rememorar, são sinônimos para a palavra recordar. Verbo transitivo regular, recordar, significa: 

fazer voltar à memória, lembrar. Ter semelhança com, fazer lembrar. 

E neste jogo de lembranças, volto à minha memória que me leva à tese doutoral Retratos Familiares: “in Memoriam”, da 

artista plástica Luise Weiss, defendida em 1998, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Naquele 

momento, na graduação em Educação Artística no Instituto de Artes da UNICAMP, eu era aluna de Gravura e ela a professora. 

Nesta condição ouvi os comentários e vi a exposição no início de 1999 na Galeria de Artes da UNICAMP. Quinze anos se 

passaram. Por ocasião da minha pesquisa doutoral, busquei o texto daquela tese, no qual percebi um possível diálogo com 

minhas inquietações. 

E  assim como para a artista, chama-me a atenção a citação que ela retira e traduz do livro de John Berger: 
 
O que significa “semelhança”? Quando alguém morre, deixa atrás um espaço contornado e vazio, que é percebido de 
maneira diferente por cada um. O contorno desse espaço descreve a semelhança de um ser humano, e esta é a procura do 
artista, quando ele quer criar um retrato vivo. A semelhança é algo, que se deixa de maneira invisível para trás (WEISS, 
1998, p.80). 

 

Semelhança, ou similis no latim, é a qualidade de duas ou mais coisas que possuem termos comuns que as aproximam ou 

identificam, sem contudo chegarem a ser iguais (JAPIASSÚ, 1996. P. 244). 

Em Universos da Arte, Ostrower  ao tratar a composição, diz que o artista, ao compor uma imagem, tem no seu modo de 

fazer duas possibilidades: “pode relacionar as formas através de semelhança ou através de contrastes” (2004, p.125). 

A ideia da semelhança leva-me ao citacionismo, tão recorrente na produção artística, principalmente nas últimas duas 

décadas. Com um olhar retrospectivo, segundo o crítico de arte e curador Tadeu Chiarelli, tal produção artística está preocupada 
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com a redescoberta do originário. Por originário entende-se: (lat. medieval originarius) Relativo às origens de algo, fundamental, 

básico, primordial (JAPIASSÚ, 1996. p.203). 

Chiarelli refere-se ao estudioso Roberto Pasini, que em “Il falso viaggiatore”, Milão, 1985, quando contextualiza o 

citacionismo, a partir da Pop art, apresentado pelo artista Roy Lichtenstein na década de 1960 (BASBAUM, 2001. P. 257 - 270). 

	  

    
                  Fig. 28 e 29.  

 

Whaam! É baseada na imagem originária 'All American Men of War' publicada por DC comics em 1962. Nesse período, 

Lichtenstein apropria-se com frequência de imagens de HQ, de fragmentos extraídos de charges e histórias em quadrinho. 

Alterando as imagens, no que refere-se a aspectos da composição, do seu processo de criação e também da materialidade. 

Nesse caso, transferindo a imagem para uma pintura, Lichtenstein explorou qualidades técnicas e formais, adaptou e desenvolveu  

a composição originária para produzir uma imagem de segunda geração na nova tendência daquele momento: a Pop art. 
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Segundo o pensamento de Chiarelli e Pasini, o uso de imagens de segunda, terceira ou quarta geração na arte 

contemporânea se dá de modo intencional e não mais inconsciente. Roberto Pasini  chama de citacionismo alargado: uma citação 

que tenderia para o difuso, que frequenta os vários movimentos da história da arte e de todo o repertório imagístico do citado 

“banco de dados”, sem prender-se a nenhum foco em particular. Artistas desde o final da década de 1970, trazem um novo 

relacionamento com a produção artística e com este “banco de dados” acumulado pela humanidade e disponível na 

contemporaneidade. 

Posso incluir-me numa geração que vivenciou os meios de comunicação como a televisão, cinema, revistas,... desde a 

infância, recebendo um universo fragmentado de imagens e informações dos mais diferentes tempos e lugares. Homogeneizadas 

pelas mídias, essa cultura planetária forma nesta geração um repertório que mescla, sem resistência, o uso deste “banco de 

dados” com universos culturais singulares.	  

A enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais apresenta o termo citacionismo como: 
 
Um procedimento nas artes plásticas em que o artista faz uso de imagens já consagradas na história da arte, como 
referência na composição de seu próprio trabalho. Essa citação, que pode ser implícita ou explícita, acaba por evocar um 
diálogo entre artistas e obras, de diferentes períodos e estilos, criando novos contextos para uma mesma imagem. 
(Atualizado em 20/04/2005)	  

 

E sobre a memória, é Katia Canton, professora livre-docente da USP e curadora do MAC-USP, autora do livro Tempo e 

memória, dentre outros, que a identifica como condição básica de nossa humanidade. Sobre a abordagem da memória em relação 

à produção artística contemporânea, sobretudo a partir dos anos 1990, a autora diz: 
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Nesse momento, proliferam obras de arte que propõem regimes de percepção que suspendem e prolongam o tempo, 
atribuindo-lhe densidade, agindo como uma forma de resistência à fugacidade que teima em nos situar num espaço de 
fosforescência, de uma semiaminésia gerada pelo excesso de estímulos e de informação diária (2009, pp.21). 

 

Sobre o espaço de fosforescência, Canton faz referência ao espaço digital, à internet e aos espaços multimidiáticos. Ela cita 

o filósofo contemporâneo Peter Pál Pelbart que escreve sobre esse tema no seu texto “Tempos Agonísticos” e relaciona  o espaço 

de fosforescência com o conceito de tempo instantâneo.  

Segundo Pelbart:  
 
O regime temporal que preside nosso cotidiano sofreu uma mutação tão desorientadora nas últimas décadas que alterou 
inteiramente nossa relação com o passado, nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, nossa vivência do instante, 
nossa fantasia de eternidade” (2007. p.2). 

 

É o próprio Pelbart que afirma: Parece-nos que vivemos a velocidade instantânea ou a fosforescência das imagens, os bits 

de informação. [...] Parece-nos que o tempo achata-se em uma instantaneidade hipnótica e esvaziada.  

E em relação à percepção do tempo na atualidade, o autor refere-se a Gilles Deleuze (1925-1995), importante filósofo 

francês contemporâneo, dizendo: 
 
... a partir da concepção de um rizoma temporal, em que não se trata de uma linha do tempo, nem de um círculo do tempo, 
mas tampouco de uma flecha invertida, porém de uma rede temporal, que implica uma navegação multitemporal num fluxo 
aberto, um pouco como se navega hoje num hipertexto” (PELBART, 2007, p.3). 

 

Vale identificar semelhanças e diferenças para o uso dos termos: atualidade, contemporaneidade e pós-modernidade. 
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Por atualidade entende-se aquilo que se passa no momento presente, não no passado ou no futuro. Diz-se daquilo que 

está em ato (JAPIASSÚ, 1996, p. 20). 

Quando Canton situa o contemporâneo desde os anos 1990, evoca o fenômeno da globalização como um marco de 

mudança na ordem mundial.  

E referindo-se a segunda fase da globalização, a partir dos anos de 1990, a museóloga, curadora, historiadora, crítica de 

arte Daisy Peccinini afirma que:  
A ilusão de universalidade acabou, percebendo-se que a globalização, como aí hoje está é mais um processo de separação 
entre os centros hegemônicos de economia e cultura e demais áreas periféricas, que por sua vez buscam reagir na 
manutenção de seu perfil próprio, interessadas em preservar e mostrar suas raízes, sua alteridade. A informação no mundo 
globalizado, alavancada pela informática, é o grande vetor de produção, de progresso, sucesso, poder e dinheiro. Esta 
valorização da informação fez com que vários pensadores definissem como a época da sociedade do saber, que significa  
conhecimento, competência e eficiência. (Disponível em 30/10/2013, às 17:25 em:  
http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo7/contemp/index.html) 
 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman afirma que o valor supremo da pós-modernidade é a vontade de liberdade. No 

campo da arte, jamais o artista teve tanta liberdade de criação, e experimentação; sem limites ou ideologias, o artista é demiurgo e 

taumaturgo no seu universo de criação, observa-se o desenvolvimento da	  arte e tecnologia, em que ele opera os meios da alta 

tecnologia, em cruzamentos e intermediações com outros meios, o poliglotismo de meios e linguagens configuram hibridismos, 

conjugando fragmentos de diferentes naturezas - semânticas, técnicas e tecnológicas. 

Do mesmo modo, é prudente distinguir as expressões arte na contemporaneidade de arte contemporânea. 

De acordo com Peccinini: 
A arte na contemporaneidade, no contexto do mundo globalizado, assume um papel relevante, surpreendente, inesperado. 
Ela se oferece como um campo ainda mistérico, mágico, escapa do controle, da programação, dos diagnósticos a tempo 
futuro ou prognósticos, ainda é um domínio de exercício de liberdade e de reencontro com a sacralidade da vida, por sua 
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natureza aberta, disponível, libertária e expansiva. A arte é um dos poucos campos de saber e criatividade, que se mantém 
como fronteira a ser explorada, a ser descoberta, a ser revelada, um território por isso não totalmente desentranhado pela 
razão, portanto um canal para o absoluto, para revelações, visualidades impensadas, percepções novas, daí sua sacralidade 
irreligiosa, sendo para o ser humano talvez o último reduto de contemplação e liberdade. (Disponível em 30/10/2013, às 
17:37 em: http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo7/contemp/index.html). 

 

Arte contemporânea pode ser definida como: 
[...] Um rompimento em relação à pauta moderna, o que é lido por alguns como o início do pós-modernismo. Impossível 
pensar a arte a partir de então em categorias como "pintura" ou "escultura". Mais difícil ainda pensá-la com base no valor 
visual, como quer o crítico norte-americano Clement Greenberg. A cena contemporânea - que se esboça num mercado 
internacionalizado das novas mídias e tecnologias e de variados atores sociais que aliam política e subjetividade (negros, 
mulheres, homossexuais etc.) - explode os enquadramentos sociais e artísticos do modernismo, abrindo-se a experiências 
culturais díspares. As novas orientações artísticas, apesar de distintas, partilham um espírito comum: são, cada qual a seu 
modo, tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo da tecnologia. As obras 
articulam diferentes linguagens - dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura etc. -, desafiando as classificações 
habituais, colocando em questão o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte. Interpelam 
criticamente também o mercado e o sistema de validação da arte. (Disponível em 30/10/2013 às 18:00 em:  
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=354&lst_palavra
s=&cd_idioma=28555&cd_item=8) Atualizado em 10/11/2011. 

	   
 

Pode-se considerar a forte relação entre arte e vida presente na arte contemporânea. Usa-se uma figuração composta por  

imagens do cotidiano assim como imagens simbólicas e emblemáticas desse tempo.  

A obra ou objeto artístico relaciona-se com o espaço em torno, no qual ela se apresenta, seja num diálogo que o inclui seja 

num processo que o modifica. Esse ambiente pode ser a paisagem, natural ou urbana, ou o ambiente íntimo, os interiores, as 

salas das galerias, museus, espaços expositivos alternativos, como é o caso desta ocupação/instalação que acontece num quarto 
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de um hotel. Com frequência, o uso de novas tecnologias e mídias estão presentes nesse fazer. Destaca-se aqui o forte apelo 

perceptivo ao observador  ou a proposta de provocar a vivência de uma experiência estética singular. 

Fernando Cocchiarale, filósofo, artista plástico, curador e crítico de arte, um dos primeiros artistas visuais brasileiro a utilizar 

a fotografia no contexto da arte contemporânea, argumenta que “o artista contemporâneo nos convoca para um jogo onde as 

regras não são lineares, mas desdobradas em redes de relações possíveis ou não de serem estabelecidas” (2006, p. 14). 

Segundo Cocchiarale: “A arte contemporânea, [...] passou a buscar uma interface com quase todas as outras artes e, mais, 

com a própria vida, tornando-se uma coisa espraiada e contaminada por temas que não são da própria arte” (p. 16). Ele diz ainda 

sobre uma nova noção de pessoa que é fragmentária e que nos últimos quarenta anos, [...] tudo o que aparece como unitário é 

fruto de um processo exteriorizado de montagem ou de edição” (p. 20). 

Em Os sentidos da arte contemporânea, Katia Canton  escreve sobre “uma negociação constante entre vida e arte, arte e 

vida” (p.23).  
A evocação das memórias pessoais é vista como construção de um lugar de resistência, demarcações de individualidade, 
impressões que se contrapõem a um panorama de comunicação à distância e tecnologia virtual, que tendem a gradualmente 
anular noções de privacidade. É também um território  de recriação e de reordenamento da existência, um testemunho de 
riquezas afetivas, que o artista oferece ou insinua ao espectador, com a cumplicidade e a intimidade de quem abre um diário 
(p.25). 

 

A autora diz ainda que “noções tradicionais de público e privado se desfazem na constituição dos espaços, e o não-lugar 

torna corpo como território de deslocamento incessante” (p.26). 

Sobre o artista e a autoria, Cocchiarale afirma: 
 
Se é a invenção ou a ideia que qualifica a autoria (coisa mental) o artista não mais precisa, necessariamente, fazer sua obra 
com as mãos. Essa é uma possibilidade conquistada desde a apropriação duchampiana e do objet trouvé surrealista. [...] 
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Não se trata de defender que a delegação do fazer a terceiros pelo artista seja a única possibilidade de fazer arte 
contemporânea (ainda que seja atualmente uma prática consagrada e muito difundida). Ambas são possibilidades legítimas 
e plausíveis. Não se trata de substituir uma pela outra (COCCHIARALE, 2006, p. 33e 36). 
 

Ele fala-nos ainda,  a respeito da invenção e da criação por conexões: 
 
Se existe a questão da unidade no mundo contemporâneo, é uma coisa que se dá na chegada e não na origem. Ao mesmo 
tempo, os nossos fragmentos internos adquiriram autonomia e abriram outras possibilidades de invenção e criação por 
conexões, como nunca a humanidade teve anteriormente: a possibilidade de celebrar a complexidade da superfície (p.38). 

 

Cocchiarale conclui que o mundo contemporâneo valoriza a interface, a multidisciplinaridade e logo a contaminação, a 

hibridização e o ecletismo.  É um mundo completamente impuro e nele isto é um valor. Se impureza é conviver com a diversidade, 

ela tornou-se um valor positivo da contemporaneidade (2006, p. 72).  

Para ele, nesse mundo, um artista é artista num tempo e espaço delimitado, configurado, editado. 

Isabelle de Maison Rouge, no livro A arte contemporânea, refere-se ao artista na cena contemporânea como quem  

manipula coisas, [...] fornece um trabalho e apresenta peças” (2003, p. 44). 

Rouge diz que a “noção de arte contemporânea está estreitamente ligada aos Estados Unidos” (p. 59). Ela comenta que 

essa ideia vem sendo impressa desde a Segunda Guerra Mundial e a partir da emigração de europeus para a América. 

Segundo Michael Aicher, em Arte contemporânea – uma história concisa,  “a arte é um encontro contínuo e reflexivo com o 

mundo em que a obra de arte, longe de ser o ponto final desse processo, age como iniciador e ponto central da subsequente 

investigação do significado” (2001, p. 236). 

Aicher conclui que durante todo o período atribuído à arte contemporânea, desde 1960 até a atualidade:  
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Nunca foram rejeitadas as perenes preocupações com a beleza, com as qualidades modificadoras da forma e com a busca 
de um significado que parece se estender para muito além do presente imediato. A luta, contudo, centrou-se na maneira de 
encontrar os meios de abordar as preocupações que são apropriadas ao caráter da vida contemporânea (2001, p. 236-237). 

 

Para verificarmos tais argumentos e afirmações, passemos a observar a produção artística de um seleto grupo de artistas 

reunidos nesta pesquisa.  

Apresentados numa sequência cronológica por data de nascimento, compõe esse grupo os artistas: Marcel Duchamp 

(Blainville, FR. 1887 – Nevilly, FR. 1968), Joseph Beuys (Krefeld, AL. 1921 – Düsseldorf, AL. 1986), Robert Rauschenberg (Texas, 

EUA, 1925 – Flórida, EUA. 2008), Andy Warhol (Pittsburg, EUA. 1928 – Nova York, EUA. 1987), Gilbert & George (Gilbert Prousch 

– San Martin de Tor, IT.1942 e George Passmore – Plymouth, UK.1943), Christian Boltansky , (Paris, FR.1944), Bill Viola (Nova 

York, EUA. 1951), assim como as artistas Anna Maria Maiolino (Calábria, IT. 1942), Marina Abramovic (Belgrado, Sérvia, 1946), 

Sophie Calle (Paris, FR. 1953), Luise Weiss (São Paulo, SP, BR.1953), Cindy Sherman (Nova Jersey, EUA. 1954) e Rosângela 

Rennó (Belo Horizonte, MG, BR. 1962).  

 

Marcel Duchamp 
É Anne Cauquelin que nos apresenta primeiramente Marcel Duchamp como um ‘embreante’. Para a autora, ainda que a 

história e a crítica de arte o situe na arte moderna, ela o coloca na arte contemporânea por considerar que ele nos revelou indícios 

do novo regime. 

Em Duchamp, “a arte não é mais emoção, ela é pensada; o observador e o observado estão unidos por essa construção e 

dentro dela” (CAUQUELIN, 2005, p.90).  
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Referência explícita ou não de muitos artistas da contemporaneidade, principalmente pelo modo como “encarava a relação 

de seu trabalho com o regime da arte e também a divulgação dele” (p. 89).  

É o Duchamp que abandona o romantismo da figura ‘artista’ e se declara antiartista. É o Duchamp que rompe com a prática 

estética da pintura, a partir de 1912. Para ele, arte não é mais uma questão de conteúdos (formas, cores, visões, interpretações da 

realidade, maneira ou estilo), mas de continente. É assim que a autora (p.92) relaciona-o com Marshall McLuhan (1911-1980), 

autor de O meio é a mensagem”, (1969) validando a importância do continente, equivalente ao meio, sobre o conteúdo. 

E é com os ready-mades, desde 1913 que ele propõe signos como um “sistema de indicadores que delimitam os locais”. 

São objetos subtraídos do cotidiano e usados como são, desprovidos de função, ou ainda modificados, alterados, destacando “que 

apenas o lugar da exposição torna esses objetos obras de arte” (p. 93 e 94). 

E sobre o lugar da exposição, Cauquelin diz: 
É ele que dá o valor estético de um objeto, por menos estético que seja. É justamente o continente que concede o peso 
artístico: galeria, salão, museu. Ou, ainda, textos, jornais, notas, publicações, até anotações escondidas, que Duchamp 
transporta consigo em seu museu portátil, as ‘valises’ e as ‘caixas’ (caixa de 1914, caixa verde, caixas em valise). O próprio 
termo ‘caixas’ mostra bem qual função Duchamp atribuía ao continente. O museu portátil pode nunca ser aberto, ou mesmo 
uma caixa  pode estar selada e não conter nada (2005, p. 94). 
 

Segundo a autora, com Marcel Duchamp, o valor da obra de arte passa a estar relacionado ao lugar e ao tempo, 

desvinculando-se do objeto em si. Desse modo, o autor, ‘é apenas aquele que mostra’ e a sua assinatura ‘é a única marca da sua 

existência’.  

Para Duchamp, cabe ainda ao ‘artista’ a escolha do objeto pertencente ao acaso, ao encontro, à ocasião. [...] “é no encontro 

desse acaso encenado que se refugia o savoir-faire, ou seja, o saber-escolher do artista, considerado  como antiartista, como não-

pintor” (p. 96). 
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Fig. 30; 31 e 32. 

Segundo Cauquelin, nesse contexto, “toda distribuição de papéis dentro do domínio da arte deve ser reconsiderada”: o 

artista apresenta-se como um produtor que arranja e dispõe o objeto no espaço e também no tempo. 

Com  Marcel Duchamp a obra de arte vale “pelas ressonâncias e harmonias, muitas vezes imprevistas, que esta provoca no 

observador” (RIZOLLI, 2005, p. 136) 

De acordo com Affonso Romano de Sant’Anna, no livro O enigma do vazio: impasses da arte e da crítica: 

[...] há que assinalar que um dos aspectos mais fascinantes e intrigantes, no discurso duchampiano e nas perorações 

construídas ao seu redor, diz respeito à dialética entre o dito e o não-dito, o vazio e o cheio, o sem sentido e o sentido, o presente 

e o ausente (2008, p. 50). 

E sobre a ausência  e presença, Sant’Anna diz sobre o “urinol” ou a Fonte: 
É emblemático que o prestígio de Duchamp tenha decorrido, ou melhor, tenha se presentificado, sobretudo a partir de uma 
obra ausente. O célebre “urinol” não foi exposto no Salão dos Independentes de 1913. Ao ser censurado pelo júri, tal objeto 
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se transformou num escândalo (alimentado por Duchamp e Arensberg). A ausência original/originária do urinol/Fonte é que 
fez jorrar sua presença nos jardins e debates. Eis uma arte surgida da ausência, da falta (p.50). 
 

                                                                      
                                                                                             Fig. 33.  

Não apenas aquela obra, considerada por muitos como emblemática de uma época, surge da sua própria ausência, mas 

apresenta-se ainda através de um pseudônimo – mais outra ausência. Assim, o pseudônimo reafirma aquele que se autodefinia 

como um indivíduo “pseudo”. Há, em ambos os casos, uma dupla articulação de ausência ou de não-presença. A obra não foi 

exposta, porque rejeitada, e o autor se apresentava sob uma máscara, um disfarce burlesco. Essa dupla não-presença 

original/originária é elemento fundador/fundamental na origem da dupla leitura da obra desfundadora do conceito de arte.  

No final de  dezembro de 2012, pude fruir, vivenciar o evento Dancing around the Bride: Cage, Cunninghan, Johns, 

Rauschenberg and Duchamp – apresentado no Museu de Arte da Philadelphia no período de 30 de outubro, 2012 a 21 de janeiro, 

2013. Um evento que explora o entrelaçamento entre as vidas, trabalhos e espírito experimental de Marcel Duchamp e de mais 

quatro importantes artistas americanos do pós-guerra: John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns e Robert Rauschenberg.  
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Nessa ocasião, além do conjunto de obras de Marcel Duchamp, pertencentes àquele museu, estavam lá outras obras dele, 

assim como as dos demais artistas citados que dialogaram diretamente com ele e com a produção dele realizadas em outro lugar 

e num tempo outro: 

Nova York, anos 50: esses artistas encontraram-se e engajaram-se em torno de um interesse comum entre arte e vida. 

Desenvolveram novos modelos de colaboração artística e mudaram o modo de fazer arte, criaram trabalhos integrados entre 

distintas linguagens artísticas: Artes visuais, música e dança e continuam inspirando a produção artística até hoje. 

Reunindo mais de cem pinturas, esculturas, desenhos e manuscritos das quatro seções temáticas: The Bride, Chance, The 

Main Stage e Chess, incluindo vivências em dança e performances musicais, assim como intervenções do artista contemporâneo 

Philippe Parreno. O título faz referencia a uma pintura de Marcel Duchamp, a Bride (1912). 

A possibilidade de usufruir da minha percepção potencialmente ativada por este evento, podendo ver e rever tudo em dois 

dias visitando o museu, indo ao encontro desses conjuntos artísticos espetaculares, certamente gerou marcas profundas em mim. 

 
Joseph Beuys (1921 – 1986) 

Artista alemão, para ele a arte é “o vetor perfeito para propor um modelo humano e social ideal”. É assim que Isabelle de M. 

Rouge o apresenta.  Segundo a autora, “todas as posições que Joseph Beuys assume na sua vida entram, pois, no seu processo 

criativo (2003, p. 30). 

Marcos Rizolli, quando refere-se à Beuys, destaca suas exposições como “acontecimentos interdisciplinares que 

propunham a intersecção de diversas linguagens: música, teatro, dança, artes plástica”. [...] “Assim, a apreensão sensorial, que 

integra os sentidos, deve acontecer no instante eventual”. (2005, p.143). 

Desse modo, a fruição plena da sua obra só é possível na sua presentidade.  
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              Fig. 36;  37 e 38. 

 

Em momentos e lugares distintos, deparei-me com imagens e objetos referentes à obra artística de Joseph Beuys. 

Primeiramente foi em Berlim, em 2008, e em outra oportunidade, em Nova York, em 2012. Fragmentos que intrigam mais por sua 

materialidade do que por sua forma. A identidade de Beuys fica aparente nas materialidades escolhidas para suas obras, como 

pode ser exemplificado pelo feltro: Matéria, material e materialidade, ele é presença constante e significativa na vida e , portanto,  

na obra do artista. 

 
Robert Rauschenberg (1925 – 2008),  

Americano e considerado por David Harvey, o pioneiro dos artistas pós-modernistas. Harvey diz que Rauschemberg 

dispensa a “aura” modernista do artista como aquele que produz e assume  a condição daquele que reproduz por meio da 

colagem pós-moderna. Para isso, com frequência, faz uso da técnica do silk-screen e da montagem alterando a relação imagem-

matéria, que segundo Marcos Rizolli, não é apenas técnica, mas uma concepção de arte + metodologia artística (2005, p. 139). 
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Nesse caso, o artista se faz, não mais por sua criação mas, por suas citações, pelo acúmulo e  pela repetição de imagens 

reunidas e selecionadas.  

 

                                                                              
                                                                                                       Fig. 39. 

 

Aicher apresenta o artista Rauschenberg e o identifica como “Neodadá devido a seu uso particular de temas derivados do 

mundo cotidiano” (2001, p.2). Chamada de “combinações”, as “reproduções” de Rauschemberg recebe as influências Dadá de 

Marcel Duchamp e utiliza imagens tanto da história da arte como dos meios de comunicação (p. 3 e 4). Tal contexto, somado à 

cena norte americana do começo da década de 60, levou à aproximação do artista com o movimento Pop Art. 

E por falar em Pop Art: 
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Andy Warhol (1928 – 1987) 
Ícone do movimento, representa a complexidade de uma época, de uma vida, assim como é possível identificar uma 

síntese  de tudo isso em seus autorretratos. Em Warhol, a montagem, a repetição e o múltiplo são condições inerentes ao artista.  

Para Andy Warhol “a arte será regida pelas leis de mercado dos produtos, será um produto como qualquer outro 

(CAUQUELIN, 2005, p. 107). Ele é considerado por Cauquelin como “parte da arte contemporânea, na qualidade de embreante da 

sociedade de comunicação”(2005, p. 109). Segundo a autora é possível identificar um sistema Warhol orientado por princípios à 

arte em regime de comunicação dentre eles: O abandono da estética, a rede de comunicação e o paradoxo, ou melhor, o bloqueio 

entre o autor de uma mensagem e a própria mensagem. Ou ainda, auto-referência: a mensagem remete a si mesma, sem 

significar outra coisa senão simples presença no circuito (p.114). 

Warhol produz a si como sua própria obra, como seu próprio astro. [...] Pertence à rede antes de pertencer a si mesmo, e 

se multiplica identicamente. [...] ele é “ao mesmo tempo o produtor de uma imagem de astro, [...] e o astro em si, que ele produz 

como obra e que é simplesmente ele mesmo” (p.115). 

A exposição Regarding Warhol: Sixty  Artists, Fifty Years, que visitei em dezembro de 2012, no Metropolitan Museu de Arte 

em Nova York, revela Warhol: sua existência e influência na produção artística dos últimos cinquenta anos. 
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                                                                    Fig. 40. 
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Gilbert & George (Gilbert Prousch – San Martin de Tor, IT.1942 e George Passmore – Plymouth, UK.1943),  

Autobiográficos estão sempre no centro de seu trabalho fictício e visual. Seja como escultura viva ou em fotografias em 

formatos gigantescos, eles aparecem tanto em lugares reservados à arte como em outros lugares escolhidos. Presentes ou 

ausentes, no entanto, visíveis pelas imagens reproduzidas, eles ganham existência no mundo da arte contemporânea. 

 

                  
 Fig. 41; 42; 43 e 44. 

     
Em 2013, Gilbert & George participaram da mostra “O interior está no exterior” realizada na Casa de Vidro, em São Paulo, 

num espírito de homenagem a sua criadora, a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que lá viveu na companhia de seu marido Pietro 
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Maria Bardi. Tive a oportunidade de verificar na participação de Gilbert & George a possibilidade de integração da produção 

artística deles no todo da proposta e na casa em si, preservando suas identidades artísticas. 

 
Christian Boltansky 

Francês, nasceu em 1944. Artista, iluminador da memória, dos vivos e dos mortos. 

Memória e invenção alimentam sua obra, de caráter ficcional e real, relativa à sua própria vida e à vida de outras pessoas. 

Fez uso da fotografia como meio de explorar a memória e também de objetos. Composições teatrais o levaram a pensar e 

experimentar as instalações cinéticas, onde a luz ocupa lugar privilegiado. A partir de 1986, Boltansky passou a produzir 

instalações com diferentes materiais e meios de comunicação, em que a iluminação é parte integrante da obra. 

 

                                                              
                                                                                          Fig. 45 e 46. 
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As instalações, assim como os objetos em sua obra artística, servem muitas vezes como “testemunho mudo da experiência 

humana e do sofrimento”, é como Andreas Franzke (2009) 	  refere-se ao artista. 

 
Bill Viola (Nova York, EUA. 1951),  

Nasceu em Nova York, no ano de 1951.  

Michael Rush, afirma que a obra de Bill Viola, desde os anos 70,  representa uma tendência para o lirismo na arte. 

Instalações e vídeos são realizados pelo artista, como poemas visuais. A instalação tornou-se seu meio favorito de apresentação. 

Luz e forma, assim como materiais de origem espiritual (ex: o Alcorão, textos budistas,...) são utilizados em projeções de grande 

formato. (2013, p. 135). 

 

                                                                       
                                                                                           Fig.47 e 48. 

 

Em suas obras, Viola  apresenta importância equivalente entre o som e a imagem. 
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É o próprio Viola quem diz: “Minha obra é centrada em um processo de realização e descoberta pessoal. O vídeo é uma 

parte do meu corpo; é intuitivo e inconsciente” (RUSH, 2013. p.140) 

 
Anna Maria Maiolino  

Nascida na Itália em 1942, desenvolveu-se como artista no Brasil, desde sua chegada ao país, em 1960. Convidada a 

participar da DOCUMENTA (13), Maiolino responde às questões propostas pela DOCUMENTA (13) com a instalação multimídia 

Aqui e ali (2012).   

O trabalho da artista ocupou todos os espaços da antiga casa do jardineiro do parque.  

2000 kg de argila modelada em formas que encobrem os móveis do pavimento térreo. No primeiro andar, galhos de plantas 

impedem a passagem dos visitantes. No subsolo, uma voz declamando uma poesia projetada em monitores completa a 

instalação. A obra de Maiolino remonta à ausência do corpo e à presença de lembranças – como a casa dos pais que se deixou 

para trás. Com Aqui e ali (2012), a artista se faz presente no meu painel referencial. 

 

     
  Fig. 49; 50; 51 e 52. 

 



	   93	  

Marina Abramovic (Belgrado, Sérvia, 1946)  

A artista, pensando em diferentes maneiras de atualizar um material antigo e em como apresentá-lo também de diferentes 

maneiras diz:  
Descobri que havia muitas obras que tinham a ver com a minha cabeça. Ao editá-las, acabei chegando a uma versão moderna da Galeria 
de Retratos – exceto pelo fato de que, enquanto uma galeria de retratos tradicionalmente reúne um acervo de pinturas, a minha é 
eletrônica. [...] A minha grande pergunta é: será que o artista tem o direito de atualizar o material de seu passado, colocando-o em um 
contexto no qual talvez venha a ter uma nova vida? (28ª Bienal de arte de São Paulo – Guia, 2008). 

 

                                                    
                                                                     Fig. 53. 

 

A pergunta de Abramovic é também uma pergunta minha e possivelmente de tantos outros artistas que fazem uso de 

material semelhante com algum processo de atualização.  
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Acredito que o artista tem o direito de fazer uso de um material de seu passado e modifica-lo, atualizá-lo, o que ocorre é 

que de fato ele está (re)produzindo uma nova obra. A original, ou como diria Abramovic, o material de seu passado continuará 

existindo e tendo àquela vida, e o novo, passa a ter uma nova vida. 

 

Sophie Calle  

Nascida em Paris, França, em 1953, realiza “suas obras como produto da memória e da imaginação, preocupada com o 

desejo e a perda” (ARCHER, 2001. p. 222–223). 

Calle é mais uma das artistas citadas pela historiadora e crítica de arte francesa Isabelle Rouge como um exemplo de 

artista que põe a sua própria vida no âmago da sua arte (2003, p. 30). 

 

                                                                    
                                                                                          Fig. 54. 
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A artista faz uso de fragmentos das suas percepções do mundo, dos seus sentimentos, das histórias vivenciada por ela, de 

objetos pessoais ou não que lhe dizem respeito. Tudo isso é apresentado como objeto artístico num contexto ficcional, pois conta 

com o recorte, a seleção, as escolhas, a nova forma, a montagem, o novo texto com o qual a artista (re)apresenta-se. 

 
Luise Weiss  

Brasileira, a artista paulistana, nascida em 1953, descendente de imigrantes austríacos e alemães, tem a memória ligada 

diretamente à sua poética múltipla.  

Pintura, gravura, fotografia, objeto encontrado e objeto reconstituído, vídeo e livro de artista são as diversas linguagens artísticas 

trabalhadas por Luise Weiss. Uma colabora com a outra. Os meios são variáveis mas as buscas são as mesmas. A artista 

questiona “a maneira como a imagem se transforma e como nós nos lembramos de fatos, pessoas, lugares pela sequência dos 

tempos - basicamente, acrescenta: "Amanhã o presente será passado" (http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,masp-abre-exposicao-

com-obras-de-luise-weiss,538170,0.htm). 

Fotografias do álbum de família e de anônimos e também de filmagens antigas, são muitas vezes o ponto de partida para o 

desenvolvimento do seu processo criativo, artístico, ficcional e autorreferente. 
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                                                Fig. 55 e.56. 

Luise apresenta “a vida como passagem: condição essencial da existência humana” . Sua obra transita entre arte e vida 

num trabalho denso e intenso. Mergulhos profundos nas imagens, nos sentimentos, pensamentos, nas memórias, assim como na 

imaginação, na técnica, na poética e nas linguagens que compõem sua arte.  

Para a artista, “a fotografia é provedora de imagens, é dispositivo para preencher ausências, enquanto a pintura e o objeto 

constroem presenças”. Para ela, a arte concebe novas histórias.  

“Luise Weiss. Do horizonte largo da memória e do indagar constante com interlocutores aparentemente silenciosos 

emergem essas figuras essenciais”. É com essas palavras que Evandro C. Jardim escreve sobre a artista e sua obra por ocasião 

da exposição realizada no MASP em 2010. 

Weiss é simplesmente fundamental no meu painel referencial. 
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Cindy Sherman (Nova Jersey, EUA. 1954)  

Gentil, modesta, simpática, atenciosa, tranquila. Com essas qualidades contrastantes com uma obra tão inquietante, Calvin 

Tomkins, no livro As Vidas dos Artistas apresenta a artista Cindy Sherman e a destaca dentre os principais artistas do final do 

século XX e início do XXI. De acordo com o autor, “o que torna o trabalho de Sherman tão importante e vigoroso” é que ela conta 

uma história nas suas fotografias montadas (com forte conteúdo narrativo). A fotografia montada é constituída pela invenção, 

construção e tomada fotográfica de enredos complexos, muitas vezes enigmáticos (2009, p.39).  

No final da década de 1990, artistas e críticos “concordavam que ela tinha colocado a fotografia, pela primeira vez, no 

mesmo patamar da pintura e da escultura” (p.55). 

Calvin descreve o lugar de trabalho de Cindy Sherman como: 

 
Uma sala comprida e euforicamente bagunçada, que fica junto à sala de estar de seu loft. Há gavetas e armários embutidos 
nas paredes dos dois lados, e todos estão repletos de acessórios: roupas, tecidos, perucas, próteses (uma gaveta para 
cabeças, outra para mãos), bijuterias, cosméticos, brinquedos, miudezas, máscaras, formigas e insetos de brinquedo - 
...anos de incansável atividade de colecionadora. Na extremidade da sala, diante de uma cortina de fundo de cenário, há 
uma cadeira de madeira de lei ladeada por lâmpadas profissionais de tungstênio, em frente a uma Nikon num tripé e, logo à 
direita, um espelhos, de corpo inteiro ajustável. [...] Sherman se sentava na cadeira e desenvolvia cada personagem com mil 
pequenas alterações na roupa, na maquiagem, na iluminação e na expressão. “Eu sento ali e fico encenando”, explicou certa 
vez, “olhando no espelho para ver o que funciona”. Não tem uma ideia preconcebida do que pretende. O personagem surge 
durante o processo. [...] “Meu modo de trabalhar é não saber o que estou tentando dizer até ficar quase pronto” (2009, p. 57 
– 58). 

 

Sobre o modo de criação ficcional autorreferente de Cindy Sherman, Tomkins diz: 

 
Ela faz tudo sozinha: figurino, maquiagem, luzes, câmera, ação. Uma jovem fotógrafa, chamada Susan Jennings, trabalha 
dois dias por semana para ela (num escritório separado), cuidando da papelada e fazendo os contatos, mas, em vinte anos, 
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Sherman nunca teve um assistente de estúdio. Aliás, pode ser um pouco arrepiante observá-la em ação. Quantos de nós 
realmente observamos um artista no momento em que ele desaparece na arte? (2009, p.58). 

 

No final de dezembro de 2012, em Mineápolis, EUA, visitei a exposição retrospectiva dos últimos 35 anos da artista, 

nomeada: Cindy Sherman.  

No primeiro momento: o filme. Eu ali sentada diante da grande tela. Ela mesma se apresenta. Suas memórias pelo álbum 

de fotos, sua infância, seu estúdio, seu fazer artístico. As séries de trabalho: “Clowns”, .... A produção e a obra terminada. O filme 

termina com Cindy saindo de bicicleta.  

 

A exposição em si: a unidade no todo da exposição está aparente pela linguagem fotográfica. No campo da linguagem 

escolhida, a artista “passeia” por formas, cores e tamanhos em diferentes séries de fotos. Explora a proposta do retrato de modo 

intenso e contínuo e cabe aqui considerar que se tantos são os expostos, muitos outros ainda foram produzidos para estes serem 

os selecionados, como pode ser observado no filme.  

 

                                                              
                                                                                 Fig. 57. 
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Rosângela Rennó (Belo Horizonte, MG, BR. 1962). 

Esta artista me chegou por três meios: A obra em si, que conheci na 29ª Bienal de São Paulo, no caso, a instalação 

“Menos-valia [leilão] , assim como um conjunto de fotografias apresentadas na mesma bienal.  

 

                                                          
                                                                            Fig. 58. 

 

Outro meio, foi um filme do material educativo para professor-propositor – 26 (DVDteca Arte na Escola): As imagens de 

Rosângela Rennó (2005). No filme a artista aparece revelando-se e apresentando seu processo de criação, seu espaço criativo, 

seu ateliê, ou melhor, seu refúgio o lugar onde ela guarda seus materiais, um arquivo, um depósito, onde pesquisa, experimenta, 

olha, espera, um laboratório multimídia ... Esse filme foi importante no início da minha pesquisa para essa tese. A artista que se 

apropria das fotografias e dos álbuns existentes. (Re)organiza-os. (Re)apresenta-os. (Re)produz. 
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                                                                                Fig. 59. 

 

E por fim, o livro: Rosângela Rennó [O arquivo universal e outros arquivos] – de 2003. A capa, dura e impressa com a 

leveza das borboletas estampadas num tecido de cor areia e seu título com tipografia sem serifa, em negrito e a lombada em preto 

com o título em branco. Pesado. Ao abri-lo, uma foto reticulada em página dupla em tons de cinza e preto. Pessoas anônimas com 

expressões diversas. Na dedicatória: “Para meu pai, Mário, ...”. As páginas se sucedem com cores, sombras, texturas visuais, 

textos e muitas e diversas fotografias. No final, textos de outros autores referem-se à artista e ao conjunto da sua obra, assim 

como às questões que estão envolvidas nessa produção. 
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                                                                                                    Fig.60. 

 

E é desse livro que extraio um fragmento do texto Álbum de recortes, de Adriano Pedrosa: 
 
A fotografia, como todo o resto, aponta para a morte; registra um momento passado e preciso ao qual jamais poderemos retornar. 
Impiedosamente, o sujeito congelado da fotografia é fatalmente mais jovem do que sua contrapartida viva e impotente [...]. Diante da 
distância sempre crescente entre o então e o presente, pode-se recordar o que se foi e lamentar ao que jamais se retornará. A morte, 
todavia, é inexorável. Suas fotografias provavelmente lhe sobreviverão (RENNÓ, 2003. p. 9). 

 

A autora e curadora inglesa Charlotte Cotton, com suas observações e reflexões sobre a fotografia como arte 

contemporânea coloca a fotografia doméstica, da vida íntima, dos instantâneos, das velhas fotos e álbuns de família numa busca 

por revelar aspectos da intimidade familiar e do sujeito que sugere a sensação desses momentos vividos. A fotografia artística 

contemporânea inclui essa categoria.  
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Nesse momento, interrompo minha fala sobre Rosângela Rennó, como também foi necessário fazer para os demais artistas 

aqui selecionados, já que todos têm muitos assuntos de interesse para essa investigação. Tais artistas (re)aparecem em outros 

momentos da pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E por falar em saudade 

[...] 

E por falar em beleza 

[...] 

Onde anda você 

Vinícius de Morais (1972) 
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2.2.2. A CABINE DO ARTISTA  
 
 

A solidão, como a entendo,  
não significa condição miserável, mas realeza secreta,  

nem incomunicabilidade profunda,  
mas conhecimento mais ou menos obscuro de uma singularidade inatacável. 

Jean Genet, 2003, p.40 
 
 

Artists’Cabin, de 2009, é o título da fotografia do artista canadense Stan Douglas (1960), apresentada no Instituto de Artes 

de Minneápolis – MIA, com a qual deparei-me durante minha visita àquele lugar. 
 

        
Fig. 61; 62; 63; 64; 65 e 66. 
    

Substantivo feminino singular, a cabine refere-se a um pequeno compartimento que serve para resguardar o indivíduo ou 

pequeno número de indivíduos que operam ou controlam um conjunto de operações de uma máquina, edifício industrial, 

instalações comerciais, etc. Sinônimo de quarto, essa palavra foi a selecionada para designar o meu espaço de contenção, nesse 

caso o quarto de hotel. 
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A cabine do artista é o espaço equivalente ao atelier, ou estúdio, ou gabinete, ou ... É a “casa” do artista. O abrigo. 

Nela, a temperatura deve ser agradável, aquecer no inverno e refrescar no verão. Deve ser amplo, para elevar o 

pensamento! Confortável! Deve ter cadeiras, poltronas e sofás. Deve conter o devaneio. Deve ter os materiais e equipamentos 

para o artista produzir ou (re)produzir, realizar, exercitar sua criatividade. Deve motivar o fazer do artista. Deve guardar o processo 

e as obras. É o ponto de “parada” do artista. Lembrando que nesta “parada” há um outro movimento, diferente daquele quando 

estamos em trânsito, pelas ruas, estradas, cidades, países, viajando,....  

É o lugar para onde quero voltar! 

A cabine do artista é um espaço, um ambiente, um lugar, ou ainda, um não-lugar. 

É também um espaço de proteção à intimidade do artista que abriga, não somente o corpo do artista mas também seus 

sonhos, ideias, pensamentos e as possíveis ou impossíveis materializações deles. 

Como diria Bachelard, um “canto do mundo” do artista. Como esse espaço é ocupado pelo artista passa a ser parte do 

constructo ideológico, memorial, afetivo, material, técnico e poético dele.  É, portanto, uma casa para o artista: “Porque a casa é o 

nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos” (BACHELARD, 1993. 

P.24). 

Gaston Bachelard diz ainda que “todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa”. E segue dizendo: 

“Vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos” (1993, p.25). 
Quando, na nova casa, retornam as lembranças das antigas moradas, transportamo-nos ao país da Infância Imóvel, imóvel como o 
Imemorial. Vivemos fixações de felicidade. Reconfortamo-nos ao reviver lembranças, conservando-lhes seus valores de imagens 
(BACHELARD, 1993, p. 25). 

 

E sendo a cabine do artista um canto do seu mundo, é, portanto, uma casa para ele.  
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E Bachelard continua refletindo, e eu sigo com ele: Todo canto de uma casa, todo ângulo de um quarto, todo espaço 

reduzido onde gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em nós mesmos, é para a imaginação, uma solidão, ou seja, o germe 

de um quarto, o germe de uma casa” (1993, p.145). 
Que apelo à humildade o sonhador ouviu em seu canto! O canto nega o palácio, a poeira nega o mármore, os objetos desgastados 
negam o esplendor e o luxo. O sonhador em seu canto riscou o mundo num devaneio minucioso que destrói um a um todos os objetos do 
mundo. O canto torna-se um armário de lembranças. Tendo transposto os mil pequenos umbrais da desordem das coisas na poeira, os 
objetos-lembranças põem em ordem o passado (1993, p.151). 

 

Dialogando com Bachelard, que por sua vez dialoga com Rilke e com Joe Bousquet, quando diz: “Quando o espaço é um 

valor [...] ele cresce” (p.206). E diz ainda:  
Dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do que aquele que tem objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a 
expansão de seu espaço íntimo. Para guardar a homogeneidade, lembraremos ainda que Joe Bousquet exprime assim o espaço íntimo 
da árvore: “O espaço não está em parte alguma. O espaço está em si mesmo como o mel no favo”. No reino das imagens, o mel no favo 
não obedece à dialética elementar do conteúdo e do continente. O mel metafórico não se deixa encerrar. (1993, p.206). 

 

E Bachelard indaga sobre a revelação de Joe Bousquet a respeito do “espaço-mel”(?). 

E logo responde: Cada substância com sua existência. Cada matéria com a conquista de seu espaço, seu poder de 

expansão para além das superfícies pelas quais um geômetra gostaria de defini-la.  
Parece, então, que é por sua “imensidão” que os dois espaços – o espaço da intimidade e o espaço do mundo  - tornam-se consoantes. 
Quando a grande solidão do homem se aprofunda, as duas imensidões se tocam, se confundem. Numa carta, Rilke se inclina, com toda 
a sua alma, para “essa solidão ilimitada, que faz de cada dia uma vida, essa comunhão com o universo, o espaço numa palavra, o 
espaço invisível que entretanto o homem pode habitar e que o cerca de inúmeras presenças” (1993, p. 207).  

 

E por falar em espaço, quando Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida (2001), trata do Tempo/Espaço, ele afirma: 

“Jamais na história do mundo os não-lugares ocuparam tanto espaço” (p.120). 
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Para compreender o não-lugar, Bauman cita Georges Benko e Marc Augé: 

 
“Não-lugares” partilham certas características com [...] a categoria de lugares ostensivamente públicos mas enfaticamente não-civis: 
desencorajam a ideia de “estabelecer-se”, tornando a colonização ou domesticação do espaço quase impossível. [...] os não-lugares 
aceitam a inevitabilidade de uma adiada passagem, às vezes muito longa, de estranhos, e fazem o que podem para que sua presença 
seja “meramente física” e socialmente pouco diferente, e preferivelmente indistinguível da ausência, para cancelar, nivelar ou zerar, 
esvaziar as idiossincráticas subjetividades de seus “passantes”. Os residentes temporários dos não-lugares são possivelmente diferentes, 
cada variedade com seus próprios hábitos e expectativas; e o truque é fazer com que isso seja irrelevante durante sua estadia. 
Quaisquer que sejam suas outras diferenças, deverão seguir os mesmos padrões de conduta: e as pistas que disparam o padrão 
uniforme de conduta devem ser legíveis por todos eles, independente das línguas que prefiram ou que costumem utilizar em seus 
afazeres diários. O que quer que aconteça nesses “não-lugares”, todos devem sentir-se como se estivessem em casa, mas ninguém 
deve se comportar como se verdadeiramente em casa. Um não-lugar “é um espaço destituído das expressões simbólicas de identidade, 
relações e história: exemplos incluem aeroportos, auto-estradas, anônimos quartos de hotel, ... (BAUMAN, 2001. p. 119 – 120). 

 
 

Contornando alguns conceitos, cabe neste momento trazer algumas definições apresentadas pelo teórico da percepção 

James J. Gibson quando trata do conceito de ambiente. Para Gibson, o ambiente contém informação objetiva na forma de 

invariantes que permitem o reconhecimento  de propriedades das superfícies, objetos e assim por diante (SANTAELLA, 2012. 

p.47). 

O teórico enfatiza a importância do movimento de um observador no ambiente e das invariantes para a percepção. Ele 

diferencia ambiente vital de espaço físico, afirmando que “ambiente é aquilo que é percebido. É também a fonte de estimulação 

necessária à percepção” (p. 51). 

De acordo com as relações ecológicas, tratadas por Gibson, o ambiente é composto por meios, substâncias, superfícies e 

layout de superfície. Decorre ainda que os meios são diferentes das substâncias e diferentes das superfícies. Deve-se incluir 
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ainda, o fluxo reverberante da luz no meio, o modo como a luz é absorvida e refletida nas superfícies e o modo como essa ação 

depende da composição das substâncias.  

Gibson considera também que “a gravidade, a luz, o calor, o som e as substâncias voláteis preenchem o meio, de modo 

que o observador está imerso em um mar de energia física, um mar flutuante, pois este passa por ciclos de mudança, 

especialmente de temperatura e iluminação” (GIBSON apud SANTAELLA, 2012, p. 53). 

Nesse contexto, “surgiu o conceito mais original e influente da ecologia da percepção, o conceito de affordance”, que numa 

tradução grosseira quer dizer: “O que o ambiente oferece?” (2012, p.56). 

Sem maiores aprofundamentos nestes conceitos e portanto na teoria da ecologia da percepção, vale extrair daqui uma 

relação com o espaço da cabine do artista, que para existir, deve ser percebida, ou melhor, deve considerar o sujeito, seja ele real 

ou virtual. 

Numa tentativa de recuperar uma parte da “realidade real”, ou para que nem todo café seja descafeinado, como como diria 

o filósofo contemporâneo Slavoj Zizek, no livro “Bem-vindo ao deserto do real!”, quando contrasta a Realidade Virtual X a 

“Realidade Real”. 

Zizek diz que “a Realidade Virtual simplesmente generaliza esse processo de oferecer um produto esvaziado de sua 

substância: oferece a própria realidade esvaziada de sua substância, do núcleo duro e resistente do Real – assim como o café 

descafeinado tem o aroma e o gosto do café de verdade sem ser o café de verdade, a Realidade Virtual é sentida  como a 

realidade sem o ser (2003, p. 25). 

Essa é uma discussão para a cabine do artista na cena contemporânea, num tempo e espaço que considera-se tanto a 

cabine virtual quanto a real. 
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Recordando o estúdio da Cindy Sherman: Para a artista, o espaço, ou ainda, o ambiente do seu estúdio com seus 

respectivos materiais, equipamentos e o seu tempo no estúdio estão diretamente relacionados com seu processo de criação, 

desenvolvimento das peças, no caso, a produção das fotos ainda que o processo de revelação das fotos ocorra em laboratório 

terceirizado, assim como a finalização com moldura e vidro. E, muitas vezes, lá é também o lugar para guardar e mostrar suas 

fotos.  

E assim, pensando no estúdio da Cindy Sherman, como o de tantos outros artistas que conheci e visitei, e também como as 

minhas experiências anteriores com atelier ou estúdio, cada um com espaços e materiais, de acordo com suas necessidades 

criativas.  

 

                                  
                                         Fig. 67; 68 e 69. 

 

E é nesse momento que me encontro a pensar e a escolher, separar o que é realmente necessário para constituir a minha 

cabine, como um local de contenção, de parada, pois o espaço do atelier virtual, hipermidiático, o blog, esse já constituído, 

permanece. O espaço fluido em tempo real das redes sociais, também já acontece. É o espaço físico, o ambiente de parada, de 
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contenção a ser apresentado também como uma das resultantes desse processo. É o espaço do artista, que o coloca, mesmo que 

aparentemente num local de contenção, mas também em pleno movimento. Desse modo, mais uma vez percebe-se que o relativo 

das situações: movimento e pausa, caminhando e parando são  constantes para o ser humano e  independem do espaço que 

ocupam. Fixo e móvel passam a ser relativos.  Sendo assim, ficam algumas das primeira observações para constituir minha 

cabine: 

1. Deve conter o necessário. 

2. Deve ser organizada. 

3. Deve manter-se limpa. 

4. Deve favorecer a qualidade de vida durante a permanência naquele espaço: conforto, repouso, abrigo, aquecimento 

quando frio e fresco quando calor. Iluminação adequada. Sustentável, dentro do possível. Deve ter cadeiras, bancos, poltronas.  

Porta e janelas, armários, gavetas, arquivos, malas, caixas, mesas, internet sem fio, computador, câmera de vídeo, tripé, câmera 

de foto, livros/biblioteca, papéis de diferentes tamanhos, painéis para desenho de diferentes dimensões, diversos lápis, canetas, 

colas, fitas adesivas, materiais que prendam, unam, grudem cole; que estruture um objeto, o que modele e o que finalize. 

O campo de pesquisa se alarga nesse âmbito e é aquecido pelo debate internacional como é possível verificar no livro The 

Studio  - Documents of Contemporary Art – editado por Jens Hoffmann, que traz os textos de Daniel Buren: A Função do Estúdio, 

1971 e A Função do Estúdio Revisitado, 2007. Traz também, de Caitlin Jones, o texto: A Função do Estúdio (Quando o estúdio é 

um Laptop), 2010, dentre tantos outros que abordam, discutem e aprofundam esta temática. 
 

[...] à minha experiência do espaço, ao meu conhecimento da solidão dos objetos, dos seres ou dos acontecimentos, 
 [...] Quem nunca ficou maravilhado com essa solidão,  

não conhecerá a beleza ... 
(GENET, 2003. P. 23) 
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2.2.3. PAINEL: REFERÊNCIAS E AUTORREFERÊNCIA 
 
 

[...] 
Ninguém compete quando se coloca em jogo 

 A memória da própria vida 
A vingança da velhice é perder a memória 

Nós é que sofremos 
Por guardarmos as lembranças  

Do outro 
Pois o problema de quem tem história 

Não é perdê-la 
É lembrá-la 

[...] 
Wilton Azevedo. 

Velhice, 2011. 
 
 

 

“Quem tem uma história? 

Quem não tem uma história?” 

Com essas duas indagações o artista hipermidiático Wilton Azevedo, provoca-me e leva-me a evocar imagens, histórias 

das imagens, assim como associações por imagens, sonoridades, sensações táteis, olfativas e palativas, sejam elas mentais ou 

representadas. Imagens e histórias de mim mesma, da minha família e mais especificamente do meu pai, Edmur Sampaio Duarte, 

ou ainda as imagens do meu repertório referencial, dos objetos artísticos de diversos artistas que povoam meu imaginário, meu 

mundo, minhas memórias e contribuem com meu percurso criativo. 
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2.2.4. PRESENTEAUSENTE: UMA EXPERIÊNCIA DE PASSAGEM  
 
 

Só uma pessoa muito delicada pode entrar no quarto vazio 
 onde há um espelho vazio, 

 e com tal leveza, com tal ausência de si mesma, 
 que a imagem não marca. 

 Como prêmio, 
 essa pessoa delicada 

 terá então penetrado num dos segredos invioláveis das coisas”. 
Clarisse Lispector 

 (SANTOS, 2013. p. 221) 
 
 

 
Por modo de produção artística de criação ficcional e autorreferente, nesta circunstância de pesquisa doutoral, entende-se: 

Como foi produzida a ocupação/instalação  PRESENTEAUSENTE?  

As ideias primeiras, os fragmentos, o percurso criativo, as mudanças, adaptações, possibilidades, acomodações, durante o 

desenvolvimento e até a experiência em si. 

Artística, seja pela intenção inicial, pelos meios ou ainda por sua finalidade.  

Ficcional, porque há imaginação, invenção transbordando os fragmentos do documental, do verídico. Há uma fantasia 

costurada com fios de lembranças, memórias, saudade, sobre imagens e objetos num espaço e tempo inéditos, na cabine da 

artista que ocupa um quarto de hotel. 

Como diria Clarisse Lispector: “Eu te invento, realidade” (SANTOS, 2013, p.94). 
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Autorreferente: porque refere-se mim. Às minhas lembranças. Às minhas memórias. À minha saudade. Ao meu modo de 

guardar, de organizar e de apresentar. Ao meu pai. 

 Na condição de artista, proponho revelar o percurso criativo desde as ideias iniciais até a apresentação final da cabine da 

artista por ocasião da defesa desta tese. Ocasião esta que será apresentada a ocupação/instalação nomeada 

PRESENTEAUSENTE. 

Para fundamentar e significar a palavra que nomeia essa ocupação/instalação recorro à Greimas. Segundo ele, por uma 

compreensão semioticista identifica-se: 

Presença  - Présence (francês) ou Presence (inglês): 

Substantivo feminino, a palavra presença numa perspectiva da semiótica greimasiana, correspondente ao “estar aí”, será 

considerada como uma determinação atribuída a uma grandeza*, que a transforma em objeto de saber*. Tal acepção, 

essencialmente operatória*, estabelecida no quadro teórico da relação transitiva* entre o sujeito do conhecimento e o objeto 

cognoscível, é muito ampla: estão presentes, neste caso, todos os objetos de saber possíveis e a presença identifica-se, em parte, 

com a noção de existência* semiótica. 

A oposição categoria presença/ausência surge, então, como uma possibilidade de distinguir dois modos de existência 

semiótica. Assim, o reconhecimento de um paradigma, por exemplo, implica – ao lado de um termo presente (in presentia) na 

cadeia sintagmática – uma existência ausente (in absentia) dos outros termos constitutivos. A existência in absentia, que 

caracteriza o eixo paradigmático*, corresponde a uma existência virtual* , ao passo que a existência in presentia, de ordem 

sintagmática*, é uma existência atual (trata-se, evidentemente, dos modos de existência das unidades e das classes 

sintagmáticas, e não dos modos de existência de uma palavra-ocorrência “real”, por exemplo, que não manifesta, sob a forma de 

uma grafia, senão a substância de seu significante) (GREIMAS, 2012. p. 382 e 383). 
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O substantivo feminino Ausência ou Absence (em francês ou inglês) é um dos termos da categoria presença/ausência que 

articula o modo de existência semiótica dos objetos do saber. A existência “in absentia”, que caracteriza o eixo paradigmático da 

linguagem, se chama existência virtual. (GREIMAS, 2012. p.47) 

Retomando a definição de experiência, busco em Japiassú, que define: 

Experiência (ou experience, em inglês). Em seu sentido geral a experiência é um conhecimento espontâneo ou vivido, 

adquirido pelo indivíduo ao longo de sua vida. Ela aparece em relação à vida corrente ou em relação com a teoria do 

conhecimento. Para o empirismo, toda teoria deriva da experiência (JAPIASSÚ, 1996. p. 95 e 96). 

Ele é mais uma vez consultado para a palavra ato: 

Sobre o ato: do latim actum, fato realizado. Segundo Japiassú, na linguagem filosófica, ato se distingue da ação: ação 

designa um processo que pode comportar vários atos. “Passar ao ato” é fazer algo preciso. “Passar à ação” é empreender algo 

mais amplo. Por sua vez, ato e ação se opõem a pensamento ou palavra: pensar e falar não podem ter efeito sobre a matéria, ao 

passo que agir tem um efeito. Claro que nas relações entre os homens, pensar e falar são modos de agir. Finalmente, ato se opõe 

à  potência: o ato designa aquilo que existe efetivamente; a potência designa aquilo que pode ser ou que deve ser. 

Assim sendo, considero PRESENTEAUSENTE uma experiência uma experiência que reúne um conjunto de atos que a 

torna uma ação em potência. 

A experiência tem o antes, o durante e o depois.  

Como foi a trajetória para chegar lá? Qual a percepção do ambiente? Espaço? Dimensão? Luminosidade? Temperatura? 

Conforto? As condições do ambiente favorecem para atingir seu objetivo? 
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Durante, diante do objeto em si: Ele responde às suas questões, suas buscas? O que você observa? Tamanho em relação 

a que? Cor? Textura? Forma? Assunto? Tema? Ideia? Contexto da época? Contexto atual? Relação do público com o objeto? Te 

emociona? 

E depois? O que fica? O que você guarda da experiência? O que você lembra? Se você puder voltar, o que quer fazer? 

Qual será sua escolha? Qual sua direção? O que mudaria? Para onde queremos voltar? ...Saudades? 

Imagens do filme “O tempo redescoberto”, (1999), feito a partir da obra literária de Marcel Proust: Em busca do tempo 

perdido, remeteram-me às imagens e objetos selecionados por mim para a instalação/ocupação “PRESENTEAUSENTE”: água 

fluindo, papéis com anotações, as fotografias antigas vistas com a lupa, ou melhor, retratos como possibilidade de focar, ampliar e 

recordar. O quarto como lugar que abriga o presente, o sino, ...sonhos, memórias, recordações. 

 
Que respeito pelos objetos.  

Cada um tem sua própria beleza porque é “único”, nele há o insubstituível.  
GENET, 2003p.94. 

 
 

A instalação/ocupação a ser montada deverá dialogar com O grande vidro, de Marcel Duchamp, por compreendê-lo como 

uma obra inteira, equivalente a uma “ação” composta por diversos “atos”.  

Assim sendo, a cabine da artista representada num quarto de hotel, como um todo, será correspondente à “ação” composta 

por seus diversos “atos”, conforme enumerados e nomeados: 

 

1. A CHAVE DA CABINE 

2. O CHAPÉU DO COMPOSITOR E A BOINA DO MEU PAI 
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3. NO GUARDA-ROUPA  

4. A CARTA DO VÔ DITO 

5. UM POEMA PARA TIA GLÓRIA  

6. ENTRE-VIDROS = CADERNODOEDMUR + SINOS + DUCHAMP 

7. MEUS ÁLBUNS DE FAMÍLIA 

8. O PRATO BRANCO GUARDADO 

9. LIMONADA SEM AÇÚCAR 

10. GELATINA NA GELADEIRA 

11. LINDO DE VER É UMA ESCOLA DE SAMBA NA AVENIDA 

12. VIDEO-INSTALAÇÃO: TROFÉUS EM DOSE DUPLA 

13. O CRIADO-MUDO E O SAGRADO 

14. “...TODOS OS DIAS DA VOSSA VIDA” 

15. O CRIADO-MUDO E A JUSTIÇA 

16. MINHA BIBLIOTECA NUMA MALA AZUL 

17. NUM BANHO DE LUZ AZUL 

18. AS TOALHAS DE BANHO 

19. O SABONETE PHEBO  

20. NO REFLEXO EM AMARELO E VERMELHO – MEU PAI  

21. NA SOMBRA – ELE E EU 
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Michael Rush diz que:  
 
Atualmente, artistas de instalação, intensamente conscientes de sua obra como extensão do eu, da apresentação física e do 
ambiente que cerca sua arte, tornam-se parte dela. O contexto, para esses artistas, é da maior importância, e eles desejam 
exercer controle sobre esse contexto ao criar, explicitamente, um meio que, em sua totalidade, constitui a arte (2013, p. 110). 

 

Para Rush “a instalação é outro passo para a aceitação de qualquer aspecto ou material do cotidiano na construção de uma 

obra de arte” (p.110). 
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CONCLUSÃO  
 

Je sui, j’existe 
René Descartes (1596-1650) 

 
 

“Penso, logo existo”.  

Afirmar a existência de um eu pensante é exceder os limites de nossa experiência. 

Ele e eu: Nós. 

Desse encontro: 

Pensamos, logo existimos. 

Atualmente somos, (no plural). 

Assim sendo, essa tese foi nomeada “A arte na contemporaneidade - PRESENTEAUSENTE: Da experiência de passagem 

para a existência”. 

Assim define Japiassú: 
Existência (do latim tardio exsistentia). Para o existencialismo contemporâneo esse termo designa o modo de ser próprio do 
existente humano, a realidade humana naquilo que tem de absurdo, de deliberado (pela tomada de consciência) e de 
irredutível à consciência (contingência e factividade). A existência é “eksistência”, isto é, arranchamento perpétuo de um 
mundo, de uma situação no mundo com o qual não pode confundir-se, pois é “para-si” e não “em-si”. Assim é a mesma coisa 
dizer que o homem existe e que ele existe como consciência ou liberdade (1996. p.95). 

 

A minha saudade, já num tempo de lembranças, sujeita às interpretações e valorizações, juntamente com as fotografias e 

objetos pessoais  do meu pai, num percurso criativo que inclui as minhas vivências atuais, conduziram-me a recuperar tempos 

vividos ou imaginados, reinventando-os, ou melhor reconstruindo-os a partir dos conjuntos materializados de: 
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IDEIAS 
+ 

MEMÓRIAS 
+ 

SENTIMENTOS 
+ 

PENSAMENTOS 
+ 

MATÉRIA 
+ 

MATERIAIS 
+ 

TÉCNICA 
+ 

POÉTICA 
+ 

LINGUAGEM ARTÍSTICA 
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Esse modo de produção artística ficcional autorreferente, nesse tempo atual, modificando os fragmentos originais, 

preservando seus conteúdos, dando novos contornos e estendendo seu alcance, torna possível ampliar a existência de uma vida. 

A ocupação/instalação PRESENTEAUSENTE juntamente com essa tese, apresenta e faz pública a lonjura da minha 

saudade, assim como a existência do meu pai: Edmur Sampaio Duarte (in memorian). 
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