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RESUMO 

 

A DISSOLUÇÃO DA PAISAGEM: IMAGEM, ESPAÇO 
E TEMPO NA VÍDEO-INSTALAÇÃO 

 

AUTOR: Muriel Paraboni 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Andréia Machado Oliveira 

 

A presente investigação em Poéticas Visuais, na linha de pesquisa em Arte e Tecnologia, pelo 
PPGART/UFSM, traz como objeto a realização de vídeo-instalações, tendo a paisagem como tema. A 
paisagem emblematiza as questões centrais da pesquisa: os conceitos de imagem, tempo e espaço na 
vídeo-instalação. Nesse contexto, a paisagem é discutida pelas ideias de Anne Cauquelin e analisada 
desde a pintura romântica em Gaspar David Friedrich, passando pela sua dissolução visual em William 
Turner, na contemporaneidade. A partir daí, traz Mark Rothko e Barnett Newman como referências 
para pensar a passagem para o espaço, a cor como sensação ambiental. Com o auxílio dos conceitos 
de espaço, tempo, intensidade e duração em Henri Bergson, também vistos pela ótica de Gilles 
Deleuze, a imagem é problematizada em sua transição da representação para a experiência no espaço 
da arte contemporânea, desdobrando as demais questões da pesquisa: espaço, linguagem e 
tecnologia. A cor é pensada como sensação em Dan Flavin e James Turrell. A metalinguagem e o uso 
da tecnologia são abordadas a partir dos trabalhos de Nam June Paik, Ryoji Ikeda e Dough Aitken, em 
seus diferentes interesses e perspectivas poéticas, pontuados pelas ideias de Vilém Flusser, Arlindo 
Machado, André Parente e Jean-Luc Nany. O conceito de deriva, tal como empregado pelos artistas de 
terra norte-americanos dos anos 60 e 70, surge como parte do método de trabalho, ligando a 
exploração da paisagem natural à instauração da paisagem artificial na galeria, tendo a estética e os 
procedimentos do minimalismo como módulos de concepção do espaço e do tempo instalados. A 
paisagem que resulta como instalação, desta maneira, se propõe como experiência, uma vez fundada 
em estímulos, vestígios, sugestões e sensações colhidas na paisagem natural, então deslocadas e 
redefinidas pelo vídeo e pela tecnologia de pós-produção, em conceito ampliado de imagem. Divida em 
três ciclos, a pesquisa apresenta em cada um o processo de instauração de uma das obras produzidas 
nessa pesquisa poética, desdobradas em seus conceitos centrais discutidos a partir de experimentos 
menores. No primeiro ambiente, resultado da série "Dissolução", a paisagem é sintetizada em 
projeções de cor e sons incidentais na instauração de um espaço-tempo expandido. Em "Vídeo-
cascata" as partes de uma cachoeira são instaladas em diferentes graus de intensidade, pondo em 
xeque noções dicotômicas de natural e artificial, a partir das ideias de Jean-Luc Nancy. Já em 
"Luminescências" a própria paisagem é despojada em prol de uma noção ampliada, e abstrata, de 
espaço instalativo, análogo aos processos da mente, empregando colagens poéticas, sonoras e 
visuais. Em suma, e em todas as obras, o objetivo comum de propiciar ambientes de temporalidade 
expandida, convidando o público à uma experiência sutil, de interiorização e contemplação de si. 
 
 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Arte e Tecnologia, Vídeo-instalação, Paisagem, Imagem 
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ABSTRACT 

 

DISSOLVING THE LANDCAPE: IMAGE, SPACE  
AND ATMOSPHERE ON VÍDEO-INSTALLATION 

 

AUTHOR: Muriel Paraboni 
ADVISOR: Profa. Dra. Andréia Machado Oliveira 

 

The present investigation in Visual Poetics, as a research in the line of Art and Technology, at 
PPGART/UFSM, brings as object the realization of video installations, having the landscape as theme. 
The landscape emblematizes the central questions of the research: the concept of image, time and 
space in the video installation. In this context, landscape is discussed by the ideas of Anne Cauquelin 
and analyzed from the romantic painting in Gaspar David Friedrich, through its visual dissolution in 
William Turner, at the gates of modernity. From there, brings Mark Rothko and Barnett Newman as 
references to think of the passage into space, color as an environmental sensation. With the help of the 
concepts of space, time, intensity and duration in Henri Bergson, also seen from the perspective of 
Gilles Deleuze, the image is problematized in its transition from representation to experience in the 
space of contemporary art, unfolding the other questions of research: space, language and technology. 
Color is thought as sensation in Dan Flavin and James Turrell. Metalanguage and the use of technology 
are approached from the works of Nam June Paik, Ryoji Ikeda and Dough Aitken, in their different 
interests and poetic perspectives, punctuated by the ideas of Vilém Flusser, Arlindo Machado, André 
Parente and Jean-Luc Nancy. The concept of drift, as used by North American land artists of the 1960s 
and 1970s, emerges as part of the working method, linking the exploration of the natural landscape with 
the introduction of the artificial landscape into the gallery, having the aesthetics and procedures of the 
minimalism as modules for designing space and time installed. The landscape resulting as installation, 
in this way, is proposed as experience, once founded on stimuli, vestiges, suggestions and sensations 
harvested in the natural landscape, then displaced and redefined by video and post production 
technology, in an expanded concept of image. Divided into three cycles, the research presents in each 
one the process of instituting one of the works produced in this poetic research, unfolded in its central 
concepts discussed from smaller experiments. In the first environment, the result of the series 
"Dissolution", the landscape is synthesized in projections of color and incidental sounds in the 
establishment of an expanded space-time. In "Video cascade" the parts of a waterfall are installed in 
different degrees of intensity, putting in check dichotomous notions of natural and artificial, from the 
ideas of Jean-Luc Nancy. In "Luminescences" the landscape itself is stripped away for an extended and 
abstract notion of installation space, analogous to the processes of the mind, using poertry, sound and 
visual collages. In short, and in all works, the common goal of providing environments of expanded 
temporality, inviting the public to a subtle experience, of interiorization and contemplation of self. 
 
 
 
Keywords: Contemporary Art, Art and Technology, Video installation, Landscape, Image 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A paisagem é um tema há muito recorrente em meu trabalho, desde os primeiros ensaios em 

filme e vídeo, passando pela pintura, pela colagem e pela fotografia digital, numa trajetória toda ela 

pautada pela pesquisa de linguagem e pela decomposição, ou síntese, dos elementos da figuração. É 

dessa tendência que surge a necessidade de investigar mais a fundo à respeito da imagem, as origens 

do anseio humano de representar, e de representar visualmente, o mundo que nos cerca, entender os 

mecanismos do olhar e suas relações complexas com o tempo e o espaço circundantes. Foi portanto 

natural, nesse processo, chegar num ponto em que o visual, apenas, não era suficiente. 

 "A dissolução da paisagem: imagem, espaço e tempo na vídeo-instalação" parte dessas 

urgências, ou melhor, sua principal motivação é aprofundá-las e dar-lhes volumes, contornos, como 

que "emoldurando" os sentidos de um conjunto ainda aberto de ideias, percepções, saberes e 

experiências. A pesquisa em Poéticas Visuais, na linha de Arte e Tecnologia1, trata do processo de 

criação de Vídeo-instalações que partem da paisagem como imagem, como tema visual, e a 

problematizam experimentalmente para investir em sua dissolução. Fazendo jus à minha trajetória, que 

traz grande apreço pela pintura, parto de premissas históricas colhidas junto às paisagens românticas, 

caminhando para a modernidade, quando encontro a fotografia e o cinema, a imagem em movimento 

afinal, chegando às Vídeo-instalações contemporâneas.  

 A essas alturas, claro, a paisagem já deixou de ser mera imitação: aportando no continente 

contemporâneo, é todo o espaço que se torna vaporoso, fluido, é o próprio ambiente que engendra a 

obra então como experiência ampliada dos sentidos, liberando o corpo da exigência exclusivista da 

retina. O conceito de instalação, e de vídeo-instalação, nesse sentido, vai nutrir-se de experiências 

advindas tanto do espaço cinematográfico, da projeção de imagens, como dos próprios 

desenvolvimentos e apropriações do espaço institucional, até então reduto da tradição, da galeria.  

 A pesquisa se situa no campo de atividades que costumamos chamar de Arte e Tecnologia, na 

medida em que visa realizar uma obra que problematiza os recursos, técnicas, procedimentos, 

linguagens e estéticas advindas das tecnologias digitais de produção e reprodução de imagens e sons. 

Trata-se por isso de um processo multidisciplinar, tanto do ponto de vista técnico e prático como do 

ponto de vista poético e conceitual, pois muitos outros conhecimentos incidem nesta fronteira, ciência, 

psicologia, filosofia, linguística. Nem arte nem tecnologia são inocentes, afinal, tocando-nos tomar 

consciência e discutir alguns de seus mecanismos mais profundos. 

                                                                 
1 Desenvolvida no Laboratório Interdisciplinar Interativo - LabInter/UFSM. 
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 Por este motivo, a escolha foi por conceder à prática de trabalho uma escrita mais cúmplice e 

eloquente, por vezes flertando com a literatura e a poesia, tomando certas liberdades expressivas entre 

os necessários relatos, análises, problematizações e conceitualizações formais. Dentro de uma 

metodologia em Poéticas Visuais, longe de desejar apenas narrar e descrever o processo de trabalho, 

a escrita aqui se propõe ela mesma como parte da obra, experimento poético cujos movimentos e 

inquietações dialogam o tempo todo com a instauração do ambiente instalativo, sem no entanto ilustrá-

lo, no que ambos, acredito, saem ganhando. Em geral, tal alternância de estados, essas passagens do 

poético ao analítico, se dão naturalmente ao longo do texto, no entanto com clareza suficiente para que 

o leitor as perceba em tempo de modular a sensibilidade, ou ao menos é essa a intenção. 

 Os diversos problemas da pesquisa convergem em uma única grande questão, a ser sondada 

acima de tudo pela experiência poética: o que é a imagem? E o que é a imagem no campo da arte e 

tecnologia, no ambiente das Vídeo-instalações? Como a imagem instala uma experiência espaço-

temporal na arte? É por este caminho que vamos abordar, ou melhor, explorar e dissolver a paisagem. 

Dissolver a paisagem em seus mínimos elementos, espaço, tempo, movimento, continuidade e 

descontinuidade, duração, conceitos que vamos buscar em Henri Bergson e Gilles Deleuze na 

investigação da experiência, física e visual, do mundo ao redor. A intenção é nutrir a concepção de um 

espaço-tempo expositivo em que o vídeo e a projeção não apareçam como meras representações. 

Imagem, como veremos, é mais do que isso: inclui o corpo, os sentidos, pensamentos, afetos, 

sensações, ambientes, tecnologias. 

 O objetivo é desconstruir a imagem representacional da "natureza" para ver daí emergirem 

elementos poéticos que possam ser empregados na elaboração de experimentos paisagísticos em 

sentido mais amplo, deslocados no campo expandido da vídeo-instalação. Ou seja, pretende-se 

investigar poeticamente a paisagem para além da sua imagem visual, explorando movimentos, cores, 

ambiências, sons, ritmos. O processo envolve sucessivas explorações de campo, ou "derivas" pela 

paisagem, à maneira dos artistas de terra dos anos 70, a partir de registros em fotografia, áudio e vídeo 

dos diversos elementos e momentos da paisagem. 

 Por outro lado, o campo é oposto constantemente ao laboratório, onde se realiza o trabalho de 

experimentação digital em pós-produção, incluindo edição, colorismo digital e testes de projeção, num 

processo de ir e vir permanente entre o campo e a galeria. É nesse trânsito que se depura a matéria 

visual da paisagem, que a experiência é transformada e transposta para o campo estético, criando 

brechas nas quais entram elementos externos, referências conceituais, estéticas e poéticas que irão 

tomar o seu lugar na composição das obras.  



3 
 

 Na construção desse ambiente ou lugar subjetivo, que possibilita uma experiência de 

contemplação sensorial, incidem por certo questões à respeito da experiência estética no contexto da 

vídeo-instalação. Pretende-se nesse sentido investigar o uso da própria tecnologia na obra sob uma 

perspectiva da linguagem, explorando diferentes graus de envolvimento entre sujeito e ambiente 

através dos movimentos, arranjos e momentos em que se divide a própria instalação, buscando em 

Vilém Flusser, Arlindo Machado e André Parente uma orientação para efetivamente desmontar o 

dispositivo e desvelar o homo ludens capaz de apropriá-lo de forma inventiva. 

 Nesse mesmo caminho, a pesquisa discute também questões relativas ao suporte e às mídias 

empregadas, bem como à recorrência da moldura, a tela que envolve as imagens, há séculos 

intermediando o diálogo entre o público e as representações artísticas. Jean-Luc Nancy e seus 

conceitos sobre natureza e artifício recaem como debates inevitáveis à pesquisa como um todo, uma 

vez que a elaboração da obra de vídeo-instalação, e a metodologia dinâmica entre experimento e 

deriva, põe diretamente em questão as relações sobre a natureza e artifício das paisagens. 

 Do ponto de vista objetivo, da elaboração dos elementos da instalação, fecha-se o ciclo, outra 

vez, à maneira mesmo dos artistas de terra: empregando os recursos da estética minimalista como 

forma de valorizar os espaços vazios, os recortes de tempo e matéria, a modulação de grandezas, 

proporções,  repetições, a instauração de atmosferas a partir do austero, da sugestão, do que não está 

presente. Por outro lado, trata-se de dobrar o conceitual sobre o poético, tornando o registro um 

vestígio, um elemento rítmico do todo, de qualquer modo liberto da rigidez de apenas dar testemunho 

de algo que aconteceu.  

  Em linhas gerais, é possível sintetizar as intenções e problemas da pesquisa nas relações 

entre pintura, cinema, videoarte e instalação. Em outras palavras, nas relações entre representação, 

interpretação, presença, espaço, matéria, contemplação, sensorialidade e experiência, a partir da 

maneira como a imagem, decomposta em cor, pixel e luminosidade, incide sobre o mesmo. A idéia é 

investigar a superfície da imagem para, mergulhando em seus elementos técnicos e estéticos, 

encontrar a imagem que se propõe aberta no espaço, dada na experiência. Tal experiência é 

fundamental para a apreensão do conjunto da obra, mas a mesma só se completa em seus 

atravessamentos linguísticos, quando então é percebida desde fora ou através de si mesma, suas 

partes, seus percursos, suas fissuras, o próprio processo que a constitui, a um só tempo, como 

paisagem abstrata, como realidade ela mesma, como obra material mas também imaginação. 
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 Acredita-se residir aí a principal contribuição da pesquisa: ao mesmo tempo que a instalação 

se oferece como ambiente, como lugar de experiência direta para os sentidos, não apenas dissolve a 

paisagem figurativa para recompô-la sensorialmente, tecnologicamente, como também faz onipresente 

e latente um certo comentário à respeito da mesma, perpassando a linguagem, a estética, a própria 

história da arte e a tecnologia. O objetivo é que a pesquisa, como obra de investigação, seja capaz de 

proporcionar uma experiência ao mesmo tempo estética e crítica no contexto da arte contemporânea, 

em específico no campo da arte e tecnologia. 

 A pesquisa, como o próprio processo de trabalho, está pensada em três etapas, aqui 

chamadas poeticamente de ciclos. São ciclos porque se repetem, à maneira mesmo dos dias, mas que 

se repetem de maneiras diferentes, como no "eterno retorno" de Nietzsche. O primeiro ciclo traz uma 

impressão inicial, um lançar-se em campo, colhendo vestígios, sensações, adentrando os diversos 

ambientes poéticos e conceituais, as premissas, problemas e questões da pesquisa a partir da livre 

exploração da paisagem. Trata-se de uma expedição preliminar, de um movimento que vai da 

paisagem idealizada, puramente visual, como imitação, e na medida em que a põe em dúvida, com o 

auxílio de Anne Cauquelin, questiona de fato suas premissas, vai encontrando, em ritmo de 

descoberta, outras profundidades, outras possibilidades de abordagem. 

 Assim, ao longo desse ciclo, passamos da paisagem como representação para a paisagem 

como experiência, entendendo o olhar de uma maneira mais ampla, além da visão, incluindo em seus 

domínios os demais sentidos, afetos, pensamentos, memórias e sensações. Tais condições preparam 

o ambiente da obra que desejamos instaurar: uma vídeo-instalação que nos possa proporcionar uma 

experiência múltipla da paisagem, tal como a concebemos quando em direto contato com a natureza, a 

partir do próprio corpo. A proposta nos leva a investigar, ainda neste ciclo, o conceito de imagem em 

Bergson, para quem a imagem é memória, matéria e movimento, o que implica pensarmos outros 

conceitos do filósofo, com o auxílio de Gilles Deleuze: espaço, tempo e sensação. 

 No segundo ciclo a imagem já está dissolvida e, em plena noite, nos vemos entregues à prova 

das sensações e, portanto, da intuição. Em novas visitas de campo à paisagem, à maneira dos artistas 

de terra norte-americanos, vamos decompor os ambientes e momentos da paisagem, descobrir e 

registrar os sons, ensaiar experimentos de abstração da imagem. Partindo dos primeiros movimentos 

práticos em torno da exploração da cor e dos potenciais do ambiente instalativo desenvolvidos no 

primeiro ciclo, aqui parte-se para uma série de experimentos envolvendo colagem de referências, 

poesia e os elementos encontrados em campo, culminando na instalação da "Vídeo-cascata", cujo 

processo é devidamente discutido à luz dos conceitos e objetivos gerais da pesquisa. 
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  No terceiro ciclo, por fim, o foco se fecha em torno da tecnologia, que serve de mediadora e 

produtora dos estímulos vivenciados na paisagem natural em transposição para a paisagem artificial. 

Sua problematização se dá à luz da "filosofia da caixa preta", de Vilém Flusser, juntamente com os 

conceitos de auto-referencialidade e serialismo advindos da estética minimalista que, vista na 

perspectiva da aura em Walter Benjamin e Georges Didi-Huberman, se apresenta como módulo de 

apresentação da obra final em galeria. A elaboração de "Luminescências", última obra-experimento da 

pesquisa, espécie de salto na direção de uma paisagem abstraída de seus referentes "naturais", se dá 

concomitante à discussão de artistas como Nam June Paik, Dan Flavin e James Turrell e suas relações 

com o emprego do vídeo, da cor e do vazio espacial. Natureza e artifício, bem como as questões 

respectivas à tela, incidem aqui em contextualização à elementos da história da videoarte. 

 De um modo geral, o que se discute aqui, através desses três ciclos, é a questão mais ampla à 

respeito do conceito de imagem na vídeo-instalação. A elaboração da obra entre a paisagem natural e 

a paisagem artificial é o veículo poético e processual que nos auxilia no trânsito da representação, da 

mera visualidade ou figura, para a proposta da paisagem como experiência, como sensação. Deste 

modo, pretende-se fundamentar e estabelecer o conceito de imagem em sentido mais amplo, em 

campo expandido de fato, dialogando com os conceitos de Bergson sobre espaço e tempo, duração, 

presença, matéria, memória e movimento. 
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2. PRIMEIRO CICLO: DE IMAGENS A SENSAÇÕES 

 

 

Ainda há pouco 
passos idos 

na curva de ferro e carvão. 
 

O sol em declive, 
o suor coroando as têmporas, 

vértice translúcido, 
 ou crepúsculo 

 para as emoções. 
 

O saibro rascando os pés, 
a boca arfando às nuvens 

e o pó 
 das estradas subindo 

o canto extremo. 
 

Há que se correr 
todos os  riscos 

para ganhar o horizonte. 

 

 

2.1. A deriva e o olhar 

 

 É quase meio dia. Faz calor, o sol à pino e o céu rasgado por nuvens finas e esparsas. O 

zunido das cigarras oscila através do campo, atingindo uma frequência estridente para depois sumir. 

Ouço então o farfalhar de um vento calmo tentando deitar a relva, agita os galhos das árvores mais 

próximas. Um cachorro magro, de uma raça que não sei dizer, vem se aproximando com a língua de 

fora, tenho o seu arfar espaçado em meus ouvidos. À distância a planície se espreguiça, formando um 

monte logo aqui e outro que se espalha a perder de vista no horizonte. Uma única árvore ornamenta o 

sopé da elevação à minha frente. Tem caule rústico e marcado pelo tempo, os galhos expressivos e 

fortes desenham gestos áridos contra o capinzal. Suas folhas confabulam com a brisa, rumores que 

entrelaçam odores de plantas e hortaliças. Até as cigarras retomarem uma nova estrofe, reiniciando 

seus guinchos para formarem outro coro. E assim em ondas o dia se esvai. 

 Aproximar-se da paisagem, logo me dou conta, não é tarefa óbvia. Basta dar um passo em sua 

direção e, parece, algo se transforma. Seria fácil pensar que a paisagem soa distanciar-se, quase como 

que para brincar de esconde, mas isso não é verdade. E tampouco é a paisagem que se transforma. 

Eis então um primeiro indício, uma primeira dobra que nos convida a questionar a sólida existência de 

uma tal dama chamada paisagem. Onde ela está afinal? Desde a beira das estradas já se tornou 

comum contemplá-la à distância, como um ideal. Nós em movimento, mas a paisagem parece desafiar 

as leis da física que na escola ainda nos soavam abstratas: lá junto do horizonte ela se mantém quase 
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parada, enquadrada pela janela do carro e filtrada pelo vidro escurecido. Ela se move, sabemos, mas é 

como se não saísse do lugar. 

 Nem sempre foi assim. Meus contatos de infância com a paisagem tinham todo o sabor e 

textura de experiências intensas, tão intensas quanto o universo de uma criança, entregue e imersa 

num mundo em profusão, podem ser. Mas de tais experiências ficaram não mais que memórias, 

memórias potentes, é verdade, que hoje me fazem pensar em Bergson. O tempo foi passando e então, 

como artista visual e pesquisador, me vejo outra vez diante dela, mas a paisagem, agora, se tornou um 

problema. A intenção de abordá-lo, de atacá-lo de frente, já existia de longa data e, claro, aparecia aqui 

e ali em obras mais visuais que já traziam a tendência da abstração, utilizando fotografia e colagem 

[Figura 1], por exemplo. Mas o que se impunha com urgência, e disso eu sabia bem, era a necessidade 

de saltar do carro, de livrar-me da janela, da moldura, e ter com a paisagem outra vez, como quando a 

paisagem era a mais vibrante experiência, pura descoberta. 

Figura 1 - Muriel Paraboni, "Paisagem-colagem", 2010. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Não foi o que aconteceu nas primeiras tentativas. Habituado a contemplar a paisagem sempre 

de longe, às bordas das estradas e no mais das vezes em movimento, não podia imaginar que de 

repente tinha tornado platônica e distante uma relação que um dia foi tão íntima. O que exige um lento 

e gradual ritual, como quem se reaproxima do mais sensível e delicado objeto dos desejos, qualquer 

gesto ou movimento brusco e tudo pode estar perdido, ou fadado a recomeçar. Foram assim as 

primeiras incursões em pesquisa. Munido de uma câmera e um tripé e ainda um tanto sem saber de 

que maneira, e mesmo se devia, de fato, usá-los, empreendi algumas incursões em busca de 
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paisagens. Não sabia exatamente o que queria, e como contemplar esse desejo, mas esse não saber 

logo foi se revelando um dos valores mais preciosos do problema da pesquisa. 

Figura 2 - Muriel Paraboni, "A paisagem já estava lá?", fotografia em dispositivo móvel, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Entre os diversos registros em vídeo e fotografia, parando nas beiras das rodovias, adentrando 

estradas de chão batido, percorrendo trilhas pelas quais em geral só passam tratores, caminhonetes e 

cavalos, noto que onde quer que eu vá certos padrões me perseguem. Afinal, no geral as paisagens 

são feitas de relva, pasto ou capim, como queiramos chamar, áreas maiores de planície com pequenas 

elevações dando volumes aqui e ali [Figura 2] e, claro, mais ao fundo, os morros mais altos, 

desenhando o horizonte. É esse em geral o cenário, quase um molde. E dentro dele articulam-se 

módulos, pequenas variações de composição: árvores que surgem solitárias ou reunidas em pequenas 

comunidades, relva às vezes mais crescida, secções mais cultivadas e, com sorte, ainda se pode ter 

um lago ou um corte de arroio ou rio. 

 Entre as paradas para contemplar, analisar, entre um registro e outro, me dou conta, ainda de 

maneira um tanto difusa, que o som na paisagem traz algo de peculiar. Ainda não sei ao certo o quê, 

mas me parece importante, a partir daqui, estar atento, observar com a escuta. É que o som, embora 
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também possa se manifestar de maneiras muito semelhantes de paisagem para paisagem, ainda assim 

o som, ele mesmo, não pode ser igual, nunca traz o mesmo ritmo, não pode repetir os tempos, 

intervalos. O som, como a água, é algo que parece fluir em seus próprios termos. Diferente da 

paisagem física que, de um dia para outro, continuava basicamente a mesma, salvo as imperceptíveis 

evoluções, erosões, variações e reações entre os seus elementos dispostos no tempo, um gafanhoto 

que rói paciente as folhas de grama, a formiga que transporta grãos de terra úmida através de longas 

distâncias, a planta que suga a água da terra para nutrir as folhas, a folha que seca ao sol, a abelha 

que circula o néctar das flores que estão por abrir.  

 Tudo isso, porém, são movimentos e impressões difusas que passam ainda ao largo nas 

primeiras aproximações. Em geral é a paisagem figura, imitação, composição, que se impõe em cada 

momento do olhar. É esse o problema, o primeiro problema a enfrentar talvez, o fato da cultura (visual) 

aparecer no lugar da natureza. A distância entre o problema visual da paisagem e o eventual 

reencontro com uma experiência da paisagem tem o diâmetro da paciência, da persistência, do esforço 

em olhar de novo e de novo, como quem põe um copo com água suja para decantar. E isso não 

acontece da noite para o dia e nem sem alguma metodologia aplicada, é o que percebo logo nos 

primeiros registros significativos do trabalho em processo. 

 Lançar-me à paisagem com tal abertura me lembrou de imediato o tipo de acuidade sensível e 

atenção a que nos convidam alguns trabalhos em vídeo de Cao Guimarães, particularmente "Limbo", 

de 2011, apresentado no mesmo ano na 8a. Bienal do Mercosul de Porto Alegre. Realizado na cidade 

gaúcha de Bagé, o artista registra, numa espécie de parque, os movimentos cíclicos de objetos típicos 

desses espaços públicos, gangorras, balanços, entre outros. Tomados quase sempre individualmente e 

longe da presença humana, um objeto aparentemente inócuo como um tonel de lata, pendurado pelas 

extremidades laterais por duas correntes [Figura 3], é percebido com tal precisão num movimento de 

torção das correntes que vão e vêm, modulando a luz e o som que perfazem o vídeo, a ponto do 

registro, como um extrato concentrado de tempo, revelar uma absoluta autonomia do objeto em relação 

a linguagem, a seus significados e utilidades mundanas, surgindo como uma força - abstrata - da 

natureza, a imagem ela própria como experiência potente. 
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Figura 3 - Cao Guimarães, "Limbo", vídeo, 17:20 min, 2011. 

 

Fonte: site do artista (http://www.caoguimaraes.com/en/obra/limbo/). 
 

 Pela fala do próprio Cao Guimarães no documentário "Ver é uma fábula" (2013), realizado por 

ocasião da mostra homônima do artista realizada no mesmo ano no Itaú Cultural de São Paulo, uma 

simples pedra é antes um micro-universo ao redor do qual inumeráveis fenômenos acontecem. Ele se 

refere ao tipo de olhar que costuma lançar ao mundo para produzir suas obras. Um olhar capaz de fugir 

à visualidade imediata para reencontrar a imagem como experiência, experiência que no processo 

passa pelos poros do artista, que vê o invisível, escuta o que não está dado, percorre a duração do 

tempo e percebe nele todos os seus micro-movimentos. Desta maneira, tanto faz se é um parque, uma 

paisagem ou um espaço urbano qualquer que se vê diante do artista: em todas as situações, é esse 

olhar atento, concentrado e desconfiado das aparências do todo que fazem surgir essas forças 

poéticas díspares que partilham de um mesmo espectro da natureza.  

 Para chegar em algo do tipo, foi necessário persistir portanto. Do material recolhido em cerca 

de quatro saídas de campo, caçando paisagens e delas capturando imagens, ensaiando 

enquadramentos, composições, leituras de profundidade de campo, de movimento, de incidência de 

cor e de luz, um dos registros me chamou a atenção em sentido semelhante ao que percebia nas obras 

de Guimarães. Foi o último registro de uma saída de campo em 2015, tomando os últimos instantes de 

visibilidade da paisagem enquanto o dia cedia ao anoitecer. Para não perder o entardecer, optei logo 

por um quadro fixo, a câmera imóvel no tripé, compondo uma paisagem que encontrei, confesso, 

quando já dava o dia de trabalho por encerrado. Significativamente, ali estavam alguns elementos 

típicos da paisagem romântica: a planície, a relva, um lago e a profusão de luzes (dramáticas) do 

crepúsculo, até a paisagem sumir na escuridão [Figura 4]. 
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Figura 4 - O entardecer sobre a paisagem (frame da captação em vídeo-digital em cores), 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Joguei essas imagens no Adobe Premier, software de edição mais comumente utilizado, e em 

momento algum me ocorreu cortar, justapor com outros elementos, outras imagens, simular algum tipo 

de elipse, enfim, intervir narrativamente na seqüencia de 15 minutos daquele entardecer. Pelo 

contrário, era o transcurso do tempo, de todo aquele tempo, que me instigava. É que o tempo ali não se 

media apenas pela duração da cena, mas era pontuado momento a momento pela gradação das luzes 

e das cores, na medida em que o sol se punha no horizonte até sumir. O tempo estava registrado 

fisicamente, materialmente, ele compunha o espaço visual da paisagem na medida em que era o 

próprio pixel que obscurecia.  

 Diante dessa observação, e da intenção de confrontar o problema da figuratividade da 

paisagem, experimentei retirar a cor [Figura 5]. Simples, um único gesto que de pronto tirou toda a 

sensação de realidade da imagem, de certo modo estetizando a paisagem numa outra direção, em 

ruidoso preto e branco. Eu já fazia manipular dessa forma imagens fotográficas, inclusive de paisagens. 

Mas ainda não havia feito com a imagem em movimento. E as diferenças me chamaram a atenção. 

Especialmente ao lidar com uma seqüencia em que a própria luz traz variações relevantes, o que não 

acontece na fotografia. Pois na medida em que a imagem escurece, mais o pixel e o ruído se tornam 

visíveis, movendo-se intermitentes sobretudo pelas bordas nevoentas da fonte de luz, como aqueles 

insetos em torno dos postes quando a noite cai. 

 Foi um primeiro passo na tentativa de desfigurar o romantismo da paisagem, interferindo 

mínima mas significativamente na estrutura total da imagem. Ao retirar a cor, apresentava a imagem 

como síntese, revelando em parte sua composição técnica, seu entrelaçamento por códigos e pulsões 

eletrônicas. Tal manobra, de contornos meta-linguísticos, por certo estetizava a paisagem outra vez em 
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tons nobres de cinza, preto e branco. No entanto, ela também me revelava essa relação ainda oculta 

com o tempo, com a variação do tempo por meio da luz, da cor. E eu me via ainda tateando. Tentava 

entender o que era a paisagem para mim, o quê, neste vasto universo, nesta longa história cultural da 

paisagem, estava me atraindo. E esse experimento, por simples que fosse, me trazia pistas valiosas, 

sugeria direções possíveis para os passos que viriam a seguir. 

Figura 5 - O entardecer sobre a paisagem (frame da captação em vídeo-digital sem cor), 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Chamei "Dissolução #1" ao experimento [Figura 6], que logo foi gerando novas versões. Este 

resultou num videoarte com os mesmos 15 minutos de duração da tomada original, recebendo uma fina 

linha de cor atravessando o horizonte até a metade do quadro. Como experimento, exportei sólidos de 

cor do Adobe Photoshop, em formato JPG, simulando uma sequência de variação do espectro RGB, 

partindo do branco, passando pelo amarelo, laranja, vermelho, violeta, lilás, roxo, azul e preto. Adaptei 

essa sequência ao formato da linha, sobrepondo-os, e assim consegui devolver à imagem, de maneira 

artificial e restrita, a cor que lhe havia roubado. Na medida em que a luz escurecia na paisagem, a cor 

avançava do amarelo ao vermelho, do lilás ao azul, até que ambas, imagem e cor, coincidissem em 

preto. Estava então consumado o primeiro experimento com a efetiva dissolução da paisagem. 

 A linha de cor é aqui apropriada da pintura expressionista abstrata norte-americana, mais 

especificamente o estilo color field, seu desdobramento mais formalista, explorando os chamados 

campos de cor. De um modo geral, os pintores dessa tendência tiravam a ênfase da pincelada e da 

expressão, investindo na modulação de grandes campos, ou regiões, de cor pura. 
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Figura 6 - Muriel Paraboni, "Dissolução #1", videoarte, 15 min, 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
  

 A dimensão das telas e dos campos, bem como o modo como as cores eram arranjadas no 

conjunto, ativavam a cor como sensação na experiência com as obras (GIANNOTTI, 2009). É o caso 

de Barnett Newman, que ficou conhecido pela síntese da linha de cor, ativando a superfície plana da 

tela. A linha torna "visível" a cor plana dominante, da mesma maneira que o "fundo" valoriza a linha, 

numa mútua determinação que se dá, em última instância, no olho e na sensação do sujeito [Figura 7]. 

Tal efeito aponta para a subjetividade da cor e corrobora com as impressões de Matisse, para quem a 

expressividade das cores se fazia em arranjo, como sensação de conjunto2. 

Figura 7 - Barnett Newman, "Midnight Blue", óleo sobre tela, 1970. 
 

 

Fonte: http://www.wikiart.org/en/barnett-newman/not-detected-265181 

 

                                                                 
2 Matisse, 2007, p. 39-42. 
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 Em "Dissolução #2", a sequência de cor foi reconstruída por meio de programação, utilizando o 

software Pure Data, com a ajuda do programador Evaristo José do Nascimento, no Laboratório 

Interdisciplinar Interativo - LabInter. Com isso se pôde percorrer milimetricamente todo o espectro de 

cores e todos os tons da escala RGB, o que antes, manualmente via Photoshop, resultava apenas 

numa simulação imperfeita, cheia de saltos entre os tons, sempre lembrando que na imagem em 

movimento esses saltos visuais representam antes lapsos de tempo. A opção foi por apresentar o 

trabalho em dois monitores, postos lado a lado, a paisagem sem a linha de cor num deles, a cor 

rodando como sólido em sequência no outro [Figura 8]. 

Figura 8 - Muriel Paraboni, "Dissolução #2", videoarte, 15 min, 2015. 

   

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Aqui, sem dúvida, foi possível sentir algo mais próximo da contemplação que eu mesmo tinha 

experimentado quando da tomada videográfica daquele entardecer e do tipo de experiência que o 

vídeo de Cao Guimarães me provocava. Essa experiência em que o tempo se materializa na vazão, no 

movimento da luz. O tonel de Guimarães, na medida em que oscila de um extremo ao outro pela torção 

das correntes, evidencia o próprio tempo pela presença da sombra e da luz. As questões da pesquisa, 

e sobretudo seus objetivos, que aí apenas se insinuavam, começaram a ficar mais claros quando esse 

experimento foi reapresentado como ambiente, já na modalidade da instalação3. "Dissolução #3" 

[Figuras 9 e 10] outra vez investiu na simplicidade do espaço minimalista. 

 Dessa vez, a mesma sequência de cores foi projetada em duas paredes, que se encontravam 

num canto da galeria, mantendo um pequeno lapso de sincronismo entre as mesmas, de modo a nunca 

apresentarem a mesma cor. Entre as duas projeções, que tinham em torno de 1,5 metros de altura por 

2 metros de largura, foi colocada a paisagem, em preto e branco e sem a linha de cor, num pequeno 

monitor de 21 polegadas, posto no chão. Caixas de som ocultas traziam uma colagem sonora da 

                                                                 
3 A obra participou da exposição ―Arte. Interatividade. Tecnologia – LabInter 2015‖. 
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sequência inicial do filme "Post Tenebrás Lux" (2012), do diretor mexicano Carlos Reygadas, 

ambientando uma paisagem de campo ao entardecer, quando trovoadas anunciam uma tempestade. 

Figura 9 - Muriel Paraboni, "Dissolução #3", vídeo-instalação, 2015. 

 

 Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Como se tratava de um espaço que exigia tempo, contemplação - afinal era necessário que o 

sujeito permanecesse pelo menos um minuto no ambiente da instalação para começar a perceber o 

lento e sutil processo de variação das cores, bem como o desvanecimento, no monitor, da figura da 

paisagem -, optei por trazer para o espaço dois cubos brancos, estofados, para servirem de assento. O 

formato e a disposição dos cubos modulava com as projeções, pontuando o vazio do espaço em torno 

e o minimalismo da proposta estética e compositiva [Figura 11].  

Figura 10 - Muriel Paraboni, "Dissolução #3", vídeo-instalação, 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 O resultado veio reafirmar os indícios e direções já sugeridos na versão anterior: aos poucos o 

clichê visual da paisagem se decompunha, abrindo espaço para explorá-la de outras maneiras.  
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Figura 11 - A modulação espacial minimalista em "Dissolução #3" (registro em dispositivo móvel), 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
  

 De certa forma, a paisagem começava a se deslocar de sua moldura, e a experiência deixava, 

aos poucos, de ser apenas visual, intelectual. Agora, a imagem se tinha resumido à cor e a cor não era 

apenas figura, mas a própria luminosidade, física, material do ambiente. E atravessando ainda tudo 

isso havia o som que, embora referindo a paisagem natural que todos conhecemos, figurava sem 

mostrar, apelando para a imaginação. 

 

2.2. Dissoluções 

 

 Aqui vale um retorno à paisagem, ou melhor, ao confronto entre aquela paisagem visual dos 

nossos sonhos inconscientes e a paisagem que aos poucos se desvela na experiência direta, do corpo 

em deriva. Afinal, não é comum que nos surpreendamos com o que vemos, pois ver já é um hábito, 

especialmente se estamos imersos na contemplação. No caso da paisagem, trata-se de uma espécie 

de musa para nossos olhos, não nos passa pela cabeça questioná-la, tirar-lhe o encanto. No entanto 

se nos deixarmos observar com mais atenção, logo teremos de aceitar o fato: quando nos movemos, 

nossos olhos persistem num esforço para corrigir a angulação. É a paisagem, não mais lá fora mas 

dentro de nós, em sua condição de modelo, solicitando que se mantenha o enquadramento para que 

melhor se dê o efeito de projeção, cujo mecanismo se evidencia neste trecho de Anne Canquelin: 

 
A chamada natureza se compunha diante de nós por uma série de quadros, imagens 

artificiais, posta diante da confusão das coisas; ela organizava a matéria diversa e cambiante 

segundo uma lei implícita, e, quando pensávamos nos banhar na verdade do mundo tal qual 

ele se nos apresentava, não fazíamos nada além de reproduzir esquemas mentais, plenos 

de uma evidência longínqua, e milhares de projeções anteriores. Essa constante redução 
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aos limites de uma moldura, ali montada por gerações de olhares, pesava sobre nossos 

pensamentos, por ela impiedosamente orientados. (CAUQUELIN, 2007, p. 26).  

 Tal movimento é tão sutil e nos escapa à consciência tanto quanto a própria presença física da 

moldura. É claro que nós a conhecemos bem. Há séculos que a paisagem vem sendo cultivada a partir 

de perspectivas, limites, pontos de fuga e, claro, emoldurações. A pintura de paisagens como que 

objetivou esse nosso comportamento, ou predisposição, para buscarmos na natureza um ponto de 

referência a partir do qual contemplar. E aqui teremos um primeiro deslizamento de sentido para o 

termo contemplar, em geral associado ao observar passivo, e estritamente visual-racional, das obras 

de arte pré-modernas, ou seja, baseadas no cânone da representação. Contemplar, aqui, cada vez 

mais passa a envolver o corpo e suas impressões em uma experiência de fato, os sentidos e as 

subjetividades múltiplas que com estes advém, num estado de alerta que não pode ser passivo.   

 Afinal, tudo muda quando adentramos, assim interiorizados e atentos, os domínios da 

paisagem. Na medida em que caminhamos pelo campo, através da paisagem, algo se aguça em 

nossos sentidos. O corpo se põe em alerta, está ativo. Nos vemos mais próximos dos estímulos 

sensórios talvez. E um dos primeiros a responder é o som. É que de pronto é impossível ignorar o 

impacto do vazio, a ausência dos habituais ruídos que nos fazem um tanto duros de ouvido, apegados 

mais aos nossos rumores internos. Num primeiro momento podemos nos sentir impelidos a chamar 

isso de silêncio. Mas logo vamos compreender que há ruído, que sons eclodem aqui e ali para logo 

sumir, que certos rumores, estalos, guinchos e latidos se alternam no diapasão do espaço e que é justo 

o oscilar, o verberar e sumir que deixam entreouvir uma persistente calmaria de fundo, que tampouco é 

absolutamente silenciosa, mas que é sem dúvida um apelo à presença do corpo se comparada à 

massa sonora a que estamos habituados. 

 Então voltamos a nós mesmos. O morro, a árvore expressionista e a elevação que se estende 

até o horizonte continuam lá4. Mas já não são e não podem ser os mesmos. Algo de irreversível 

acontece agora na paisagem que de tão longe viemos buscar, desde as pinturas de Gaspar David a 

William Turner [Figuras 12 e 13], até a moldura trepidante que tantas vezes nos esforçamos por manter 

através da janela do carro. A paisagem já não é apenas imagem para nossos olhos. Ela agora tem 

profundidade, textura, cheiros e sons. Na medida em que percorremos suas dobras, desconstruindo 

seus moldes e clichês visuais, passamos a resgatar algo da experiência que se perdeu. Ainda estamos 

distantes da experiência, como quando éramos crianças, mas é certo que passos importantes, e 

                                                                 
4 Assumo aqui,como no decorrer deste sub-capítulo, algumas liberdades poéticas em relação à história da arte, referindo de 
maneira "não-rigorosa" diferentes estilos e épocas, no intuito de metaforizar o plano inconsciente, assinalado por Cauquelin, 
em que se reservam as imagens formadoras do nosso imaginário coletivo relativo à paisagem.  
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irreversíveis, já foram dados. A paisagem continuará sendo um problema, mas agora já sabemos, e 

podemos sentir, que há muito além das aparências. E contemplar, para nós, já não poderá ser apenas 

um verbo passivo, destinado à observar e pensar imagens representadas. Contemplar passa a ser uma 

ação, uma experiência que perpassa o corpo e os sentidos, um estado expandido da atenção. 

Figura 12 - Gaspar David Friedrich, "Meio dia", óleo sobre tela, 1821-22. 

 

Fonte: http://www.wikigallery.org/wiki/painting_238718/Caspar-David-Friedrich/Midday 
 

 Algo semelhante aconteceu com os artistas de terra dos anos 70, quando decidiram deixar um 

pouco de lado as pinturas, as imagens, os ícones, as representações - visuais - da paisagem para de 

fato penetrar em seus domínios reais. Eles buscavam uma experiência direta com a natureza, em que 

a paisagem como representação havia sido laboriosamente instalada pela cultura.  

Figura 13 - William Turner, "Amanhecer em Norham Castle", óleo sobre tela, 1845 

 

Fonte: http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-norham-castle-sunrise-n01981. 
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 O que entrou em cena foram seus próprios corpos, ativados pela presença no lugar. Suas 

obras não raras vezes propunham deslocamentos que interferiam nas percepções de espaço e tempo 

por parte do público. De modo que o convite a experimentar a paisagem, deixando em segundo plano o 

seu aspecto canônico-visual, até então hegemônico, constituía uma modalidade radicalmente distinta 

de entrada e relacionamento com o entorno físico, orgânico e natural que nos circunda e de que a 

paisagem então não passaria, talvez, de um mero adorno a ser contemplado à distância. 

 É claro que na prática não podemos prescindir da visão e de toda a cultura que se acumula em 

nossa memória. Ver é um dos sentidos de que somos dotados e a questão aqui, se é que há uma 

questão, diz respeito à maneira como concebemos o olhar. Como sabemos, a visualidade é tributária 

da cultura da imitação, copia-se a paisagem da natureza, torna-se a natureza um bem visível e nessa 

prática dispara-se um processo de melhoria e refinamento contínuos, sempre e cada vez mais do ponto 

de vista visual, até nos encontrarmos a tal distância do objeto que já não sabemos mais tocá-lo, cheirá-

lo, senti-lo, experienciá-lo. Neste momento, a própria cultura foi posta no lugar da natureza e a 

paisagem (como conceito) se tornou seu intermediário. 

 A experiência com a própria paisagem física e natural é de outra ordem. E é o corpo, como já 

dissemos, que assume o protagonismo. O corpo não é o que parece, como a paisagem, lá fora, 

tampouco o é. Do corpo nem mesmo se pode dizer ser um todo. Na melhor das hipóteses o corpo pode 

ser pensado como um esboço, associação instável de organismos formando simbolicamente um 

organismo maior, porém de funções múltiplas, às vezes aparentemente díspares. O corpo talvez reflita 

um tanto da harmonia e outro tanto da precariedade da tendência cooperativa em nossos processos 

orgânicos. E neste corpo, é bom lembrar, os aspectos que compõe o universo mental são alguns 

poucos, bastante importantes, ao que parece, entre tantos e incontáveis processos. 

 Tomo a liberdade criativa de empregar aqui a expressão "corpo-esboço" certamente com a 

segurança da analogia com a obra de Gilles Deleuze e Félix Guatarri, cuja conceituação de psiquê 

passa necessariamente por essa experiência radical com o corpo em todas as suas complexidades e 

contradições (DELEUZE; GUATARRI, 2010). Mas não é por este caminho que vamos seguir, pois não 

é a ótica do organismo que nos interessa no que diz respeito ao corpo. É a abordagem de Bergson que 

pode trazer elementos mais próximos da nossa investigação. Afinal, para ele o corpo é uma imagem. 

Uma imagem no mundo, num mundo que é imagem também. A primeira imagem com a qual temos 

contato, configurando todas as demais. 
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 A vertigem que tais afirmações de súbito produzem não é casual. O corpo é uma imagem 

privilegiada no mundo, um centro referencial. Se o mundo é imagem, o corpo como imagem lhe 

pertence, é outra de suas incontáveis partes (BERGSON, 2010). No entanto, como imagem 

privilegiada, consciente de si, por assim dizer, o corpo como centro também determina o mundo como 

imagem, no sentido da seleção, da percepção. Eis a problemática da dualidade exaustivamente 

investigada pelo pensador: materialismo e espiritualismo, realismo e idealismo. O mundo está no corpo 

e o determina, como o corpo é ele próprio um mundo que por sua vez afeta, e determina, o mundo, o 

que melhor podemos ponderar pelas palavras do próprio Bergson: 

O realista parte, com efeito, do universo, ou seja, de um conjunto de imagens governadas 

em suas relações mútuas por leis imutáveis, onde os efeitos permanecem proporcionais às 

suas causas, e cuja característica é não haver centro, todas as imagens desenvolvendo-se 

em um mesmo plano que se prolonga indefinidamente. Mas ele é obrigado a constatar que 

além desse sistema existem percepções, isto é, sistemas em que estas mesmas imagens 

estão relacionadas a uma única dentre elas, escalonando-se ao redor dela em planos 

diferentes e transfigurando-se em seu conjunto a partir de ligeiras modificações desta 

imagem central. É desta percepção que parte o idealista, e no sistema de imagens que ele 

se oferece há uma imagem privilegiada, seu corpo, sobre a qual se regulam as outras 

imagens. (BERGSON, 2010, p. 22).  

 O corpo, desta forma, é o centro privilegiado em torno do qual gravitam as imagens do mundo, 

ainda que o mundo continue existindo, como imagem, independente do corpo e das imagens que este 

possa fazer do mundo. A prova disto é que o corpo ele próprio é sempre uma imagem integrante do 

mundo, ainda que do ponto de vista da sua percepção ele faça o mundo enquanto imagem girar em 

torno de si. É justo a percepção o fio que comunica esses universos, ou melhor, que os produz. A 

paisagem, neste sentido, compreenderá um conjunto de imagens específicas de acordo com o corpo-

referência que as projeta no mundo. A paisagem é produto da percepção dos corpos, afinal. No 

entanto, como todos os corpos são imagens do e no mundo e o mundo é apenas um, uma imagem 

para todos os corpos, é inevitável que as paisagens coincidam em seus elementos de corpo para 

corpo, de percepção para percepção. A soma, ou a diferença, dessas distintas percepções talvez 

aponte para algo que lhes subjaz, sempre latente, insondável em sua profundidade ou apenas por ser 

percebida: será o que tendemos a chamar de natureza? Paradigma das formas versus paradigma das 

profundidades, para parafrasear (DELEUZE, 2007). 

 Instaura-se logo de saída toda uma diferença. Pisar o solo da paisagem é experiência 

indubitável, inalienavelmente nossa, colhida através do corpo, em toda a sua extensão. Fosse 

diferente, Robert Smithson não teria desenhado a sua "Spiral Jetty" (1970) no lugar e nas dimensões 
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em que a concebeu [Figura 14]. O deslocamento até a obra e depois na obra, através da árida 

paisagem lago adentro, é a própria obra, um evento inteiro, no sentido de experiência, brotando 

organicamente desde o corpo na medida em que o sujeito se move. O deslocamento amplia o espaço e 

o espaço ampliado esgarça o tempo. Nesse momento, a paisagem é a experiência espaço-temporal, 

tendo a obra física como catalisador. 

Figura 14 - Robert Smithson, "Spiral Jetty", instalação, 1970. 

 

Fonte: https://rjataza.wordpress.com/2015/11/10/land-art-contextual-studies/. 
 

 São as dimensões geológicas, e portanto inconcebíveis na escala humana, do tempo e do 

espaço, como queria Smithson (2009), e mesmo aqui não precisamos de lagos remotos nem geleiras 

nem monolitos de rocha vulcânica em recônditos desertos. Não precisamos necessariamente pensar 

num tempo ou espaço geológicos senão apenas em tempo e espaço amplificados, esgarçados um na 

direção do outro. O tempo rompe seus limites psicológicos para encontrar o espaço em sua ampla 

dobra junto ao horizonte físico, cuja variação lenta se equilibra numa perceptível fronteira entre existir e 

suspender, entre limitar e transbordar, entre tornar-se visível ou desaparecer para sempre. 

 Toda essa variação está acontecendo o tempo todo, diante dos nossos olhos. E é claro que só 

com os olhos com efeito não as podemos perceber. Nesse caso, a cada final de dia podemos 

experimentar a estranha sensação de algo que se perde, em nós e no mundo, quando a luz definha, 

apagando a imagem da paisagem que a claridade do sol ajudou a manter impressa durante o dia. O 

espetáculo é tão conhecido quanto irresistível aos nossos espíritos e sensibilidades, em qualquer 

época ou lugar. Nenhum dia, sabemos, começa nem termina senão por um artifício, outra demarcação 

do intelecto. Com efeito, a luz do sol apenas passou para o outro lado (ou foi a Terra que, girando em 

seu eixo, expôs ao sol a sua outra face) e o que chamamos de noite é apenas este momento em que a 

visibilidade nos falta - porque nos falta a luz.   
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 Neste caso, se nos ativéssemos mais aos detalhes compreenderíamos muitos dos mistérios 

que nos rondam, ou desses "universos" que circundam simples pedras na poética concepção do artista 

Cao Guimarães. A mágica peculiar que a luz produz no mundo ao penetrar as reentrâncias da 

topografia, sua espacialidade, e a espacialidade da paisagem em particular, dando volume aos corpos. 

À noite, na ausência da luz, os corpos continuam lá e provamos isso sempre que trombamos num 

deles sem querer. O que também prova que a luz é a característica essencial da visibilidade, enquanto 

a sua ausência, quem sabe, seja uma boa condição para o exercício dos demais sentidos? Fosse 

diferente e poderíamos dizer que as pessoas cegas são privadas do olhar quando na verdade são 

privadas apenas da visibilidade, ou de uma compreensão um tanto estrita da visibilidade5. 

 Os passos iniciais da pesquisa revelaram a visibilidade da paisagem como problema, 

encontrando em sua dissolução um caminho, uma alternativa. O entardecer, nesse sentido, se 

apresentou como metáfora não apenas de uma transição, mas, como já dissemos, como 

materialização do próprio transcurso do tempo.  

  A partir dos experimentos realizados em vídeo digital com base na sequência do entardecer, é 

possível concluir que o tempo é variável fundamental na transposição da paisagem como experiência 

para o ambiente instalativo que desejamos [Figura 15]. Se o que se busca é não imitar a paisagem por 

meio de representações, a aproximação com a experiência do tempo perfaz um recorte de suficiente 

amplitude prática e conceitual para o progresso da pesquisa. 

 De modo que a primeira decisão à respeito da instalação em obra diz respeito direto à maneira 

de abordar o tempo. E quanto a isso não será necessário pensar muito, pois as experiências realizadas 

até aqui falam por si. O uso da sequência de cores em projeção [Figura 16] dá conta de instituir um 

primeiro recorte climático, atmosférico ao ambiente6. Tanto maior a proporção, maior o efeito de 

imersão na própria cor, que não obstante se desvanece. E a noção de dissolução, levando do amarelo 

ao preto, institui no espaço, na forma matérica da cor, a cadência sensível, perceptível, do tempo. 

                                                                 
5 Em parte flertamos aqui com a crítica de Duchamp à respeito do aspecto retiniano da arte institucionalizada. 
6 No que diz respeito à cor, é importante sublinhar a longa tradição de estudos sobre o fenômeno, remontando a Aristóteles 
e passando por Newton na física até Goethe e a neurociência contemporânea. No caso desta pesquisa, que se interessa 
pela cor em sua relação sensorial com o tempo e o ambiente, bem como as percepções e sensações produzidas no sujeito, 
não aprofundamos uma linha "teórico-filosófica" específica, remetendo-nos de qualquer modo mais à Da Vinci, Goethe e 
aos estudos gerais recentes sobre a psicologia das cores como ela é abordada nas artes: a cor como uma propriedade da 
luz e da percepção da mesma, e não dos objetos, a cor como produtora de estímulos sensíveis afetando corpo e mente dos 
sujeitos. No que diz respeito à este último, não atribui-se aqui qualquer propriedade e valor prévio como efeito específico ou 
inerente às cores. Estas são tomadas de maneira aberta e abstrata e seu emprego no espaço instalativo tem caráter geral e 
estético, sendo seus possíveis efeitos no ambiente, relativos a cada sujeito, o mesmo objeto das obras. 
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Figura 15 - A variação da cor como materialização do transcurso do tempo em "Dissolução #3". 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Para figurar o entardecer, portanto, não precisamos de qualquer imagem da paisagem, do 

horizonte, pois que afinal todas remeterão ao clichê e à figuração. A cor em movimento, abstrata e 

sólida, universal e auto-referente - trazendo consigo toda a sua meta-linguagem -, é suficiente por si. 

Figura 16 - Muriel Paraboni e Evaristo José do Nascimento (programação): sequência de cores RGB para vídeo-projeção na 

instalação "Dissolução" (2015) 

 
 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 O modo pretensamente puro como a cor se apresenta neste trabalho, evidentemente, deve 

tributos à pintura moderna. O transcurso subjetivo da forma representativa da paisagem à sua 

evocação enquanto luminosidade e sensação vai chegar a termo com William Turner (BOCKEMÜHL, 

2007). Turner vai percorrer a Inglaterra colecionando imagens de paisagens em situações semelhantes 

às de Gaspar David [Figura 17], tendo as orlas marítimas e os navios como principais motivos.  
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Figura 17 - Gaspar David Friedrich, "Vista do porto", óleo sobre tela, 1815-16. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-_View_of_a_harbour.png. 
 

 Turner vai levar a observação da luz como massa às últimas consequências, alcançando a 

total abstração da figura [Figura 18]. É possível vermos a obra de Turner como o lento dissolver da 

paisagem enquanto forma e conceito, enquanto cultura de fato, deixando na tela apenas o movimento 

atmosférico e sensorial da profusão complexa das luzes (BOCKEMÜHL, 2007). O abandono da 

figuração, que surge na última fase de sua obra, é consequência e ao mesmo tempo testemunho do 

surgimento e da rápida popularização da fotografia, que tomava para si e sem apelo uma certa função 

sócio-cultural que até então era privilégio da pintura: representar o real. Não é que Turner reagisse à 

fotografia, pois ele já se via em seu caminho de dissolução. A fotografia parece tê-lo convencido, ou 

tirado de suas costas o pesado fardo do real.  

 Se as últimas telas de Turner, já abstratas, são ainda (e indubitavelmente) consideradas 

paisagens, até pela (crono)lógica de sua procedência, não pode haver qualquer impedimento para que 

consideremos as imagens do norte-americano Mark Rothko, também, como paisagens. Ao menos 

teoricamente, pois é claro que Rothko jamais as concebeu como tais. De qualquer forma, sabemos que 

sua abstração teve uma fase figurativa e narrativa anterior, sendo o ponto culminante de uma evolução 

cujas raízes remontam a Turner e mesmo a outros artistas românticos (BAAL-TESCHUVA, 2003). 

 E no entanto se ainda quisermos sublinhar ainda mais os possíveis parantescos (ou débitos) 

de Rothko para com a paisagem e o romantismo, basta que voltemos nossos olhares para o momento 

imediato do qual o pintor é egresso, o contexto da American Scene em que a paisagem estava em 
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evidência sob influências realistas e românticas, de que Edward Hopper vai representar um significativo 

elo entre o bucólico e o urbano (KRANZFELDER, 2003). Deste modo, embora não tenha pintado 

paisagens e nem mesmo desejado romantizar suas telas, Rothko fez surgir em sua fase madura e 

abstrata a luminância pura na qual estão contidas a sensação e o sentimento das fases anteriores da 

pintura romântica [Figura 19]. 

Figura 18 - William Turner, "Pôr do sol ", óleo sobre tela, 1835. 

 

Fonte: http://www.art-trade.de/Kuenstler/Turner/William-Turner-Sonnenuntergang.jpg.php. 

 

 Desta forma, podemos testemunhar na linha de desenvolvimento que liga esses pintores a 

própria transmutação, ou síntese, da figura em cor e luminância. Em outras palavras, e nos termos da 

experiência com a obra, a passagem da identificação formal, cultural, intelectual e emocional para a 

experiência sensorial da paisagem como lugar, como espaço da luz e da cor. Não é por acaso que 

Rothko desejava que suas grandes telas fossem expostas em espaços exclusivos, salvos da 

intromissão de outras obras, ruídos visuais (BAAL-TESHUVA, 2003). Ele almejava uma experiência de 

elevação, de pureza mesmo, por meio da experiência da cor, que ganhava massa, volume, 

materialidade de fato, ativando o espaço da galeria de maneira semelhante ao que logramos com a 

projeção das cores na instalação a pouco citada. "Um quadro de Rothko não é uma superfície, é um 

ambiente", afirma o historiador Giulio Carlo Argan (ARGAN, 1992). Dando um passo adiante da 

realização de Rothko, aqui nem mesmo podemos falar de matéria (física), pois a cor digital e projetada 

não tem corpo palpável. Ou seja, não é tinta, mas pixel, matéria (luminosa) que no espaço se 

experiencia como volumetria, sensação. 
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Figura 19 - Mark Rothko, "Sem título", acrílica sobre tela, 1970. 

 

Fonte: http://www.spectator.co.uk/2014/11/how-rothko-become-the-mythic-superman-of-mystical-abstraction/. 

 

 Intenções semelhantes vão no entanto proporcionar outras intensidades de experiência no 

deslocamento da cor para o próprio espaço, às vezes por meio do objeto. Dan Flavin é um exemplo 

claro disso. Em suas obras, de que respeitam o conceito serial minimalista, o que se põe em questão é, 

em primeiro lugar, a sensação da cor transposta ao espaço por meio da luz (MEYER, 2005), ou melhor, 

por meio de esculturas realizadas com as próprias fontes de luz [Figura 20]. Da mesma maneira que os 

quadros ou linhas de cor ativam-se mutuamente no interior do campo pictórico em Newman e Rothko, 

em Flavin é a própria luz colorida que irá ativar todo o espaço ao redor. Ou seja, é como se Flavin 

realizasse, ou materializasse de fato, o ideal desses pintores de tornar volumétrica a própria cor. 

 A obra de Flavin é espécie de atividade escultórica - o serialismo traz implícito a obsessão do 

movimento - que no entanto se abre a ponto de incluir o espaço. O trabalho representa sem dúvida um 

momento de permutação dinâmica entre o pictórico (cor), o objetual-escultórico (a fonte de luz) e o 

espaço, sem o qual a luz não poderia se propagar, criando volumes e atmosferas e assim configurando 

o espaço como instalação. Afinal, é em última análise no espaço que a obra de fato acontece. Não no 

interior de uma tela, numa parede, nem num pedestal, incrustado num objeto. A obra de Flavin está no 

espaço, é o espaço também, e sua materialidade é subjetiva, atmosférica [Figura 21]. O minimalismo 
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do arranjo conceitual da proposta, antes de simplificar, chama a atenção para a linguagem, para as 

questões da arte na época, o deslocamento dos suportes, a constituição dos materiais. 

Figura 20 - Dan Flavin, "An artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd)", instalação, 1978. 

 

Fonte: https://lajungladelasletras.com/2015/05/13/1738/. 
 

  Flavin de certa forma está empregando o elemento mínimo, essencial da cultura em 

que se vê inserido. A fonte de luz, uma lâmpada ou um tubo de luz fluorescente, trazem o emblema do 

tubo de imagem, do vídeo e da televisão, que perfazem de modo avassalador a cultura norte-

americana dos anos 50.  

Figura 21 - Dan Flavin, "Alternating pink and gold", instalação, 1967. 

 

Fonte: http://www.alicesgarden.fr/blog/guide/decorer-jardin/luminaires/installations-lumineuses/. 
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 Vista por esse ângulo, a fonte de luz é como a célula mínima do tubo de imagens da televisão, 

formado ele próprio por incontáveis fontes pequenas de luminosidade. O que Flavin faz, ao tomar o 

elemento mínimo, serializá-lo e estetizá-lo na multiplicação das fontes e na arquitetura física e espacial 

das formas, é por um lado presentificar o que se ausenta, ou seja, toda a cultura visual (MEYER, 2010), 

e por outro redirecionar seu fluxo de energia para o espaço, para a suavidade criativa dos contrastes, 

volumes e cores, remetendo-nos a dimensões abstratas do mundo e de nós mesmos. 

 Anna Barros, em "Espaço, lugar e local" (1998) comenta a definição de espaço "minimalista" 

em outra artista da época, Maria Nordman, de maneira muito oportuna às considerações trazidas aqui 

à respeito de Flavin: "quando ele (o espaço) se encontra vazio antes de ser humanizado, passando a 

ser lugar (sic) quando lhe são atribuídas qualidades básicas de luz e de som em mudança constante, o 

que pára o tempo relógio e inicia o tempo interior". 

 O desdobramento natural de práticas desse tipo não poderia deixar de desaguar na videoarte e 

na . Nam June Paik, que discutimos em profundidade no terceiro capítulo da pesquisa, será o precursor 

absoluto da apropriação do vídeo, e do monitor de vídeo, como objeto escultórico, logo compondo 

mundos inteiros - e múltiplos - em seus espaços instalativos [Figura 22]. Sua tônica está no uso do 

vídeo para fins estéticos, desviando-o de suas finalidades narrativas e comunicacionais. Desta forma, 

utilizava as imagens como suportes pictóricos, explorando texturas, movimento e cor que se expandiam 

no espaço da instalação. O arranjo físico dos suportes não tinha a intenção de esconder a tecnologia 

ou a linguagem, mas deixá-la participar na experiência dos sujeitos como um mundo a ser decifrado e, 

no mais das vezes, contemplado, quase um espelho radiográfico de seu tempo (MARTIN, 2006). 

 Paik, como Flavin, perfaz aqui a ponte entre a cor pictórica, ainda essencialmente visual, para 

a cor que se espacializa, seja como objeto, fonte de luz, vídeo ou projeção. É nesse viés, e seguindo 

estéticas semelhantes, que a nossa paisagem, e os nossos entardeceres e dissoluções, se 

encaminham do campo (real) para o ambiente instalativo. A construção de uma paisagem mínima, feita 

de sensações, parece dar-se na transferência de seus elementos reais, naturais, por meio de imagens 

e sons que, antes de figurar, eles próprios se realizam, física e espacialmente na galeria, como 

paisagens. O primeiro e mais importante elemento da experiência sensorial e visual é aqui, sem 

sombra de dúvida, a cor, que na instalação se traduz na forma ainda mais essencial da luminosidade. 
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Figura 22 - Nam June Paik, "Vídeo-flag", vídeo-instalação, 1985-96. 

 

Fonte: http://theredlist.com/wiki-2-351-382-1160-1274-view-korea-profile-paik-nam-june.html. 
 

 Assim, do tempo e espaço específicos, delimitados, da contemplação tradicional, ou seja, do 

sujeito que olha para uma pintura, por exemplo, passamos para a ordem do "espaço-tempo", um tanto 

como se define na física: tempo e espaço são dados unificados como eventos, como momentos de 

experiência, onde o tempo é relativo ao sujeito e aos dados de sua percepção imediata, em cada 

momento de experiência, o espaço abarcando os elementos sensórios, físicos do evento. Se 

pensarmos na experiência direta com a paisagem, trata-se justamente de encontrar a paisagem, 

momento a momento, na manifestação de seus múltiplos eventos físicos, incluindo os espaços, os vãos 

e as assimetrias entre os mesmos: espaço-tempo, como a duração de Bergson, pertencem à ordem 

abstrata do tecido e do organismo. Partes de um mesmo todo, vivo, são no entanto constituídos de 

movimentos e intensidades próprios, sempre relativos. 

 No caso das instalações de Flavin e de Paik, como do tipo de ambiente que almejamos na 

pesquisa, trata-se da dissolução da integridade da figura em seus vazios e dobras, ancorando a 

experiência por meio dos estímulos luminosos das imagens e dos sons, seus ritmos e intensidades, os 

quais só podem ser tocados pelo sujeito como eventos, no todo ou nas partes, de todos modos, no 

contato com a duração, o ambiente o como espaço-tempo. 

 Contemplar, desta maneira, passa da passividade do olhar diante da figura para a atividade da 

consciência, internalizada, que se mantém atenta aos menores rumores do corpo, seus movimentos e 

sensações, e de todas as informações que chegam aos sentidos. Contemplar engendra a ação da 
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consciência atenta ao corpo e ao lugar em que se encontra, o espaço físico e seus elementos, aos 

constructos internos, mentais, somáticos, que agem no mundo e nas experiências do sujeito. 

 Neste sentido, tanto a modulação mininalista do espaço quanto a economia abstrata das 

formas, reduzidas a seus ritmos e intensidades, competem para um evento contemplativo em que o 

sujeito possa de fato abstrair da visão e encontrar-se, corpo, sujeito ativo, no fenômeno do qual 

participa. Não há mais lá fora um lugar, uma obra de arte que decifrar, mas um conjunto de elementos 

em cadência, em transformação, em transição, de cuja experiência o corpo depende, o corpo faz parte.  
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3. SEGUNDO CICLO: DA ESPACIOSIDADE DO TEMPO 

  

Para dentro o olho envolve 
a pálpebra e a penumbra, 

rebate entre côncavos reflexos, 
inverte a face cava das funduras. 

 

Para dentro a tarde escoa, 
como o sol amaciando a relva, 

sons distribuem fissuras na paisagem, 
devolvendo imagens à planície nua. 

 

 

3.1. O corpo da paisagem 

 

 Mesmo que declinando ao azul mais escuro, ao quase breu, a cor é sempre e ainda um 

elemento da visibilidade. Ainda que sintetizada em seus elementos mínimos, e então abrindo espaço 

para a experiência ambiental a pouco descrita, a paisagem como cor mantém ainda uma fina ligação 

com a representação, com a contemplação visual. Nesse sentido seria necessário abrir mão também 

da cor se o que se deseja é um salto (radical) na experiência sensorial. Mas o que acontece depois, 

quando tudo fica escuro e a imagem, na paisagem, se apaga por completo? Por acaso não teremos 

mais paisagem depois que a noite vem? Foi necessário ir a campo, agora despojado de quaisquer 

dispositivos de captação ou enquadramento, para contemplar essa questão.  

 Parece ser rotina: as cigarras se cansam ao longo do dia para retornarem com fôlego largo no 

entardecer. As rajadas se projetam em ondas através do espaço entre as elevações que recortam 

silhuetas do horizonte. A luz do sol já atravessou tonalidades múltiplas sem perder-se da típica 

geometria que se expande do vermelho-fogo ao violenta, ao roxo, ao azul escuro [Figura 23]. Aí 

depende do observador. Se a atenção se fixar nas linhas que fibrilam no horizonte enquanto 

luminâncias outras pipocam através do campo, é certo que se perde um tanto do orquestrar das 

cigarras. Do contrário poderemos facilmente perceber quando pouco a pouco elas vão cansando, 

silenciando e sumindo, dando lugar a ruídos que, talvez, já estivessem ali - como saber? 

Figura 23 - Muriel Paraboni e Evaristo José do Nascimento (programador): sequência de RGB, do amarelo ao azul, 

simulando a transição de cores e luzes do entardecer para projeção em ambiente instalativo. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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 São as rãs, os sapos, os grilos, os latidos dos cães. Diferentemente das cigarras os grilos são 

mais sutis e permitem entreouvir, de novo, aquele silêncio misterioso que tece a atmosfera do campo. 

Quanto à paisagem, sua imagem se transmutou em tantas coisas que os olhos já nada logram reter, 

exceto com o recurso da memória. As encostas já foram ouro e já foram fogo, já foram lâminas róseas 

e logo avermelhadas, suas linhas evaporando no éter de um céu transfigurado, tornado fluída pintura 

de líquidos, como oceanos rebatidos nos tetos de catedrais renascentistas7. 

 O findar de cada dia, essa despedida das luzes, afinal, vêm marcando através dos séculos a 

inapreensível subjetividade dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, sonhos e frustrações [Figura 

24]. Na medida em que o dia definha, tendemos a sofrer de nossas tão conhecidas solidões e 

nostalgias, o mundo parece distante, irrevogavelmente separado de nós, quando ao que tudo indica é o 

contrário: talvez seja justo o momento em que se torna mais evidente que tudo sempre pulsa em 

uníssono, um uníssono não necessariamente e sempre harmônico. 

 No entanto, submersos na escuridão, parece não nos restar muito. Sabemos de alguma forma 

que a paisagem - a nossa paisagem! - está ali, no mesmíssimo lugar em que a vimos da última vez. E 

se podemos senti-la, ou pressenti-la, não podemos provar que seja verdade. Para as nossas vistas ela 

está semi-apagada, ausente ou quase, dissolvendo-se na massa escura que, pouco a pouco, revela 

apenas contornos e volumes. O som nos aguça os ouvidos, a relva ativa o olfato, nos vemos mais 

sensíveis a qualquer gesto, a qualquer movimento, são os instintos em alerta, é sem dúvida necessário 

para sobreviver na penumbra. E a imaginação, claro, dá conta do resto: mais do que em qualquer 

momento do dia, a memória e a elaboração das imagens está em plena atividade, quem sabe 

preparando-se para o seu momento áureo: o sono, quando através dos sonhos nossas imaginações 

podem exercer em segurança a condição ou o lugar das realidades visíveis e tangíveis. 

 Não poderá ser por acaso, então, que é naquele instante, logo antes de dormir, ou justo para 

sintonizar a imaginação ao ritmo dos sonhos, que se contam as histórias de ficção, histórias para 

embalar, chega-se a dizer. Bruxas, magos, reis, fadas, heróis, tudo se torna possível neste limiar em 

que a mente se põe elástica ao ponto de se tornar ponte, ponte entre a consciência até então desperta 

e a chamada inconsciência, quando o corpo repousa para fazer viver a imaginação. Seja como for, é 

assim sob esta modalidade insuspeita do conto e da ficção que outro aspecto da paisagem se torna 

evidente. Aspecto não somente compositivo da forma da paisagem como também estrutural e 

estruturante. Afinal, toda e qualquer paisagem que tenhamos vivido ao longo do dia, sob quaisquer que 

                                                                 
7 Mais uma vez neste parágrafo me utilizo do recurso poético para empregar de maneira não-rigorosa episódios bem 
definidos da história da arte, com o Renascimento Italiano. A interpretação, como é próprio da poesia, fica em grande parte 
a critério do leitor, cabendo a mim apenas sugerir imagens, contextos e direções.  
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tenham sido os volumes concedidos pela luz do sol, não poderia existir, ou resistir em nossos mundos 

simbólicos, sem a linguagem, e em particular a linguagem escrita, poética, verbal. 

Figura 24 - Gaspar David Friedrich, "Luar no mar do norte", óleo sobre tela, 1823-24. 

 

Fonte: http://www.allpaintings.org/v/Romanticism/Caspar+David+Friedrich/Caspar+David+Friedrich+-

+Northern+Sea+in+the+Moonlight.jpg.html. 

 

 Quando as luzes se apagam, e quando a paisagem que jurávamos ter visto se dissolve para a 

escuridão, já não restam dúvidas da trama que entretece suas camadas de visibilidade e geometria, de 

sentimento e composição. Nem uma história ou duas, três ou quatro contos, versos, poesias. A trama é 

a trama de um incalculável acúmulo de narrativas ou tentativas de tecer através da palavra8, como uma 

pintura romântica de Gaspar David (ver Figura 24). Quantas histórias incidem sobre tal imagem? A 

pintura e sua história que o digam: não há pincelada que não tenha conhecido, nem que fosse para 

tentar negar, o enlace de uma palavra ou duas, quando não de uma sentença, de uma história inteira. 

Nas palavras de Anne Cauquelin, algo de sua própria perplexidade: 

Originária, a paisagem? Isso não seria confundi-la com aquilo que ela manifesta a seu modo, 

a Natureza? O originário, sob a forma, entre outras, da Natureza permanece fora de alcance: a 

Natureza é "uma idéia que só aparece vestida", isto é, em perfis perspectivistas, cambiantes. 

Ela aparece sob a forma de "coisas" paisagísticas, por meio da linguagem e da constituição 

de formas específicas, elas próprias historicamente constituídas. (CAUQUELIN, 2007, p. 26). 

 

                                                                 
8 Cauquelin, 2007, p. 26. 
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 A síntese visual acontece na mesma medida, talvez, da amálgama psicológica que nos faz, 

através dos séculos de aculturação, assumir o viés da paisagem-imagem, tornando insuspeita essa sua 

flagrante condição de artifício. No entanto, se formos olhar de perto, a palavra que aprendemos a 

suprimir na suposta síntese visual está sempre lá, sob os volumes, sob as luminâncias, entre as cores 

e matizes. Foi precisamente tal mecânica que Jasper Jonhs veio destronar [Figura 25], utilizando como 

modelo a pintura expressionista abstrata.  

Figura 25 - Jasper Johns, "False Start", óleo sobre tela, 1959. 

 

Fonte: http://pictify.saatchigallery.com/465940/jasper-johns-false-start-1959-oil-on-canvas. 

  

 Ao revelar a gramática, a linguagem por trás da pretensa pureza e liberdade do expressionismo 

abstrato, Johns punha às claras também toda a história da pintura e particularmente as meias verdades 

à respeito da síntese visual. As palavras que o artista americano pintava para designar literalmente as 

cores em cena comentavam a linguagem visual da pintura à época (GIANNOTTI, 2009). Num único 

gesto, apontava o dogma. O mito da expressividade visual pura, autônoma em relação ao discurso, se 

desmancha e abre um caminho para a meta-linguagem no interior da própria pintura. 

 Em nosso caso, foi ao mergulhar na invisibilidade noturna da paisagem que pudemos nos dar 

conta, ou verificar empiricamente essas premissas: a teia de linguagem que tece todas as paisagens 

possíveis. Por outro lado, é essa mesma invisibilidade que nos possibilita o surgimento de mais dois 
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elementos significativos. De um lado, o som e suas intensas relações com o imaginário, e de outro, 

uma vez mais, a própria linguagem, narrativa que tece a paisagem mesmo na escuridão. Assim, depois 

que entardece, a paisagem continua tateando pela noite através de palavras e sons, sugestões da 

poesia e da imaginação. Cria-se assim um contraste com a visibilidade abstrata do entardecer pela da 

cor, ativando a paisagem por meio da memória, que é uma faculdade afetiva por excelência. 

 

 Tais questões, visibilidade, linguagem e som, impulsionaram a realização de três novos 

experimentos. Essas obras em processo tiveram como ponto de partida a tomada de representações 

(audiovisuais) paisagísticas pré-existentes, deslocando os procedimentos de recorte e colagem para a 

imagem em movimento. Assim, excertos de duas obra cinematográficas e uma peça musical foram 

apropriadas com o intuito de intervir sobre as mesmas, combinando em novas propostas em vídeo arte 

elementos que já vinham sendo criados no curso da pesquisa, como os experimentos com o tempo 

através da cor, o uso da palavra poética e o som. 

 

 A primeira proposta, a mais simples, foi produzida no contexto da exposição individual "Terra", 

realizada em setembro de 2016 na Sala Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras - CAL/UFSM, 

em Santa Maria. O vídeo, logo de pronto batizado "vídeo-poema", partiu de meu próprio texto poético 

para catalisar a captação de imagens em vídeo digital em combinação com um breve trecho musical, 

na verdade um fragmento de estrofe, de "Fragile e Conciliante", composição para piano de Arvö Part. 

Poema da Terra 

 

Terra de olhos úmidos 

Quem sabe colha a sorte 

Deserto de abandonos 

E esquecimentos 

 
Terra que rola em segredo 

Como o sussurro das eras 

Por entre os dedos da morte 

E de madrugadas incertas 

 
Terra de lapsos 

Vale uivo de recomeços 
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Devir de desabamentos 

Impura por definição 

Terra sem lugar 

Indiferente ao fracasso 

Reticente às estações 

E às seduções do êxito 

 
Terra em erosão 

De irrupções vulcânicas 

Costruindo-se continuamente 

Reconstrói-se templo 

 
Terra vermelho-sangue 

Lúcida como a carne 

Exposta às escalas 

Geológicas do tempo 

 

 As questões aqui estavam claras: como transferir a poesia, toda ela construída a partir de 

imagens, sensações, metáforas e associações relativas à palavra, específicas da linguagem verbal, 

portanto ativas e funcionais em seu próprio domínio, para o suporte estrangeiro, e conseqüentemente 

para a linguagem da imagem em movimento no vídeo? Como um primeiro experimento, procurei de 

pronto não ferir a integridade do texto, pois entendi que a poesia era o centro, era o motivo mesmo da 

obra, fosse em que suporte se apresentasse afinal. Desta maneira, me tocou observar os movimentos 

rítmicos da leitura, as sensações que percorrem os versos, as âncoras tônicas e semânticas, 

analisando a estrutura mesma do texto [Figura 26].  

 A partir disso não foi difícil intuir a familiaridade da poesia com a composição instrumental de 

Arvö Part, não só pelo minimalismo repetido das frases como por uma certa melancolia que alçava toda 

a melodia à uma sensação dominante de fragilidade e esgarçamento do tempo. Em sua justaposição 

ao texto, certamente se fazia claro o diálogo com as micro erosões de um tempo em escala subjetiva a 

que a poesia faz alusão. E sendo a composição de Part tão intima e humana, não coube dúvida de sua 

adequação ao tema de uma terra, e de uma paisagem de terra que não existia apenas figurada no 

exterior, mas cuja ação se fazia presente desde sensações interiores ao ser [Figura 27]. 
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Figura 26 - Muriel Paraboni, "Poema da Terra", videoarte, 2016. 

. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Uma vez definida essa combinação entre música e texto, tampouco foi difícil intuir o tipo de 

imagem (em movimento) que cabia para lhes das fundo, moldura e ação. Imagens tomadas de um 

bosque de pinheiros sob a luz do fim de tarde, as árvores altas silhuetadas em alto-contraste, contra as 

últimas luminosidades do dia, davam por certo a dimensão de algo distante, e no entanto presente, que 

não se pode alcançar nem tocar, restando o sentimento de sua potente e dramática figura. 

Figura 27 - Muriel Paraboni, "Poema da Terra", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Acabei usando na verdade apenas um fragmento dessas imagens, um trecho em que a câmera 

realiza um suave movimento de tilt-up, partindo da base dos pinheiros até a copa. E como tal fragmento 

não fosse suficiente para cobrir o tempo da música e da poesia, repeti o segmento três vezes, unindo-

os com sobreposições em fusão. Dessaturei e contrastei as imagens, aplicando por fim alguns 
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elementos pontuais de cor artificial e então saturada que dialogavam em tempo com o texto. Ajustei a 

velocidade dos movimentos para o andamento do trecho da música de Part e aí estava o vídeo-poema, 

não mais apenas um poema escrito, nem peça musical para simples audição, nem ainda uma peça de 

videoarte, imbuída de linguagem específica. Por isso mesmo, neste estágio da investigação, não 

pareceu caber melhor definição que "vídeo-poema" [Figura 28].  

Figura 28 - Muriel Paraboni, "Poema da Terra", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A noção do vídeo como interface (MELLO, 2005) parece se adequar ao modo como o meio 

eletrônico foi utilizado tanto neste como nos experimentos que seguiram. Como suporte inerentemente 

híbrido, o vídeo se vê em posição limítrofe na criação artística, incorporando elementos heterogêneos 

que porventura circulam nessas zonas de indeterminação. Assim, a palavra escrita como a imagem em 

movimento, como a música em arquivo digital se encontram num mesmo suporte, ele próprio aberto, 

ele próprio indeterminado pela própria natureza.  

 O segundo e terceiro experimentos seguem neste caminho de hibridez, deixando de lado a 

palavra para, cada qual à sua maneira, explorarem a linguagem específica do cinema, matriz-emblema 

da imagem em movimento que em suas derivações modernas se expande para as diversas práticas e 

mídias do audiovisual. Em ambos os casos, foram tomadas de dois filmes de longa-metragem de ficção 

o menor fragmento de linguagem, a sua unidade mínima, que é o plano. 

 Conforme as definições clássicas e genericamente aceitas acerca da linguagem 

cinematográfica, o plano é a unidade de tempo entre um corte e outro (COSTA, 1985). Desta maneira, 

foi recortado de cada filme um único plano, com suas especificidades espaço-temporais internas, as 
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quais foram exploradas conforme cada caso. Em "Há coisas mais importantes que a felicidade" foi 

apropriado um trecho de cerca de 8 minutos de duração do filme "Nostalgia", do cineasta russo Andrei 

Tarkovski [Figura 29]. Já em "Dissolução #4" foi apropriado um trecho de cerca de 4 minutos do longa 

"Luz Silenciosa", do cineasta mexicano Carlos Reygadas [Figura 30], não por acaso, um confesso 

seguidor da "estética do tempo" de Tarkovski. 

  Aos dois trechos apropriados foi incorporado mais uma vez o conceito poético-temporal da 

progressão das cores. Era intenção, pois, esgotar as linhas de experimentação com a sequência de 

cores criada por programação no início da pesquisa, empregando-a das mais diversas maneiras, desde 

a sua projeção pura no ambiente instalativo até a combinação como elemento de linguagem no interior 

de outras narrativas. Era precisamente este último o caso aqui nestes novos experimentos. O outro elo 

que ligava os planos desses filmes era a organização interna do tempo e do mise en scene, aqui muito 

intimamente ligados e inter-determinados. O princípio original é do próprio Tarkovski, bem absorvido e 

trabalhado por Reygadas, à sua maneira. Opondo-se à montagem dialética de Eisenstein, que entendia 

o corte e a oposição de forças entre os planos como elemento definidor da específica linguagem 

cinematográfica, Tarkovski (1998) por sua vez defendeu, e pôs em prática, a noção de "esculpir o 

tempo", em que cada plano é um bloco de tempo a ser trabalhado internamente pelo artista, como 

princípio essencial e único da linguagem do cinema. 

 Segundo as ideias de Tarkovski, e que vemos muito bem aplicadas e exemplificadas tanto no 

trecho apropriado de "Nostalgia" quanto no filme de seu herdeiro mexicano, um plano deve ter um ritmo 

específico, em que todos os seus elementos internos estejam em sintonia, comunicando-se sutilmente, 

em que todos os movimentos façam parte de um todo orgânico, em que cada plano funciona 

perfeitamente como um filme inteiro, podendo ser absorvido e experienciado como obra, sem a 

necessidade da montagem, ou seja, sem a necessidade dos planos que o precedem e o antecedem 

para ser plenamente compreendido. 

 Tais princípios se vêem com absoluta limpidez expressos nos dois planos apropriados de cada 

filme. Ao recortá-los de seus contextos, seguem vibrando, funcionando expressivamente de maneira 

totalmente independente, como obras em si mesmas. Nos dois casos, temos imagens tomadas por 

câmeras serenas e observadoras, com longa duração e movimentos sutis, no entanto expressando 

cada qual à sua maneira a passagem do tempo e, mais do que isso, a marca palpável, tanto visível 

quanto sensitiva, de reais transformações. 
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Figura 29 - Muriel Paraboni, "Há coisas mais importantes que a felicidade", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O conceito bergsoniano de imagem-movimento serve como uma luva aqui. Para Bergson, à 

noção de imagem melhor cabe o sufixo movimento, tornando o conceito então "imagem-movimento", 

pois não há imagem sem movimento ou, melhor dito, a imagem é o próprio movimento (DELEUZE, 

2005). Tal movimento é o que define, no espaço e no tempo, a imagem como processo ou como 

transformação, em outras palavras, sua duração, contendo latente todo o espectro de suas passagens 

anteriores (passado) e ainda por vir (futuro). É o movimento, e não a imagem, que contém a memória e 

portando o futuro, que é sempre intuição. Por isso afirma Deleuze (1999) à respeito do pensamento 

Bergsoniano tratar-se de uma filosofia da intuição. A representação, veremos adiante, sempre diz 

respeito à intuição (do futuro), mesmo que se refira a um acontecimento passado. 

Figura 30 - Muriel Paraboni, "Dissolução #4 ", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 Por fim, e mais uma vez, é evidente o emprego do vídeo como suporte de fronteira, interface 

de natureza híbrida capaz de "receber" elementos os mais diversos, como no caso recortes, ou 

apropriações de segundo, terceiro grau, ou seja, extratos de filmes originalmente concebidos para as 

salas de cinema, e portanto imbuídos da cultura e da gramática que os conforma, no entanto dispostos, 

qual fragmentos, nas redes de informação, na forma de arquivos digitais. Tal tendência, conforme 

Christine Mello (2005), diz respeito à "trabalhos híbridos entre as mais variadas práticas artísticas, 

entre o espaço ´físico´ e o ciberespaço." O vídeo assim empregado se torna espécie de modalidade do 

pensamento, instrumento de "passagem" no processo criativo, articulando, no caso, elementos tanto do 

cinema (tempo, narrativas, atmosferas), como das artes (cor, textura, abstração).  

 As semelhanças entre os dois experimentos, contudo, se bifurcam na medida em que cada um 

segue caminhos específicos quanto ao modo de intervenção e apresentação e portanto quanto ao 

resultado final. No caso de "Dissolução #4", realizado a partir da sequência inicial do filme "Luz 

Silenciosa", de Reygadas, tratou-se de dar continuidade ao experimento da série "Dissolução", que 

trabalhava basicamente a partir de tomadas de longa duração, em variações sobre o tema da figura da 

paisagem, implicando alguma mudança ou transição de tempo e de estado. 

 Neste caso, em vez de uma tomada realizada diretamente da paisagem, como em "Dissolução 

#1", optou-se pela apropriação de uma representação pré-existente de paisagem, já estruturada 

conforme uma linguagem audiovisual específica. Como já coloquei, a escolha não foi casual, na 

medida em que o que interessava para a pesquisa não era toda a linguagem, mas a unidade mínima 

da linguagem tida como original no que se refere ao movimento. Neste caso, nada melhor que 

Tarkovski rebatido em Reygadas para pensar a linguagem do cinema a partir de um único plano. 

 "Luz Silenciosa" começa em preto, apenas os ruídos da noite no tempo. Aos poucos vamos 

percebendo o céu, as estrelas e o horizonte começa a ganhar tons azuis e logo violáceos. Ora, é o dia 

que está começando a despertar, como a banda sonora prenuncia. A câmera vai realizando um 

movimento engenhoso, porém lento, sem denunciar nada de seu virtuosismo. Ela vai baixando desde o 

céu e, ao focar o horizonte, começa a avançar, delineando a partir da moldura de uma árvore a 

profundidade de campo que em breve acomodará um formidável corpo de cor e luz em transição, 

devidamente enriquecida com a mudança do som ambiente, o campo todo em despertar. Assim, 

perseguindo o conceito de "dissolução" da série em processo, o primeiro procedimento foi a inversão 

da sequência, colocando-a de trás pra frente, ou seja, do amanhecer até o anoitecer, no que de cara já 

se obteve todo um novo significado: de amanhecer as imagens agora falavam de um entardecer. 
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 A surpresa que resultou desse gesto simples ficou por conta do som: invertida, a banda sonora 

trouxe algo de surreal para a sequência, sem no entanto desfigurar por completo as "imagens" sonoras 

ali originalmente desenhadas. Assim invertida, a trilha continuava apresentando os diversos elementos 

que compunham a minuciosa banda original no entanto como que sublinhados, algo decompostos, 

susceptíveis tanto à apreciação de sua beleza irreal como à análise conceitual de suas partes, num 

recorte metalinguístico bastante apropriado ao processo. Era  inequivocamente o áudio daquele 

ambiente, daquela sequência, mas este se apresentava na plenitude do artifício técnico que o tornava 

possível, reprodutível para lembrar de Walter Benjamin (1987), evidenciando a captação como a pós-

produção, denunciando-o como representação técnica. 

 Retirar a cor do vídeo e entrar com a sequência sintética de cores foi o passo final, que no 

entanto exigiu um trabalho mais detido. Afinal, pelos movimentos internos da imagem, não funcionava 

simplesmente tirar toda a cor e reapresentá-la de forma simbólica, como em "Dissolução #1" e 

"Dissolução #2". Até porque o papel que tal procedimento desempenhava nestes vídeos, de evidenciar 

a técnica, o artifício e valorizar a cor pura, já estava cumprido pelo som naquele. 

 Então foi necessário dosar, alternar, pontuar por meio da observação do ritmo e do tempo os 

momentos oportunos, as secções exatas em que modulações de cor e forma agregariam de fato algo 

que ainda não estivesse nas imagens. Afinal, essas intervenções não fariam qualquer sentido se 

fossem de ordem apenas formal. Foi seguindo tal raciocínio que o vídeo final trouxe uma alternância de 

estados e formas, começando em preto e branco e mantendo apenas uma linha de cor em progressão 

no horizonte, para então ter restituída a cor original do filme [Figura 31] em seu momento de maior 

impacto, ou seja, quando do amanhecer (que agora era entardecer), para, à entrada da noite, 

experimentar momentos de indeterminação, onde a forma chega a desaparecer, tendo então o suporte 

da cor sólida e pura (no caso as tonalidades de azul) até a dissolução total. 

Figura 31 - Muriel Paraboni, "Dissolução #4 ", videoarte, 2016: três frames da imagem em movimento de avanço, o 

amanhecer que se torna entardecer por um artifício técnico de pós-produção. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 A série "Dissolução" fecha seu círculo, esgotando em "Dissolução #4" as questões essenciais 

que desejava explorar em proveito da pesquisa. As relações entre representação, imagem, tempo e 

movimento e nelas as implicações estéticas relativas à cor e aos tons de cinza, suas aproximações ao 

que se poderia chamar de realismo ou idealismo, naturalismo ou formalismo estético. De um lado, tanto 

mais o tempo e a cor coincidem com uma percepção média, próxima da forma dita real, tanto menos se 

evidenciam as operações da linguagem, mais retiniana se torna a representação. De outro lado, tanto 

menos o tempo e a forma-cor coincidem com uma percepção tida como natural, mais estética e 

problematizada se torna a representação, pois que a linguagem e a técnica emergem como elementos 

da obra, tanto menos visual ela se torna e mais exige outros sentidos para apreensão e apreciação. 

 A percepção é questão central para Bergson no que lhe toca investigar a natureza e o 

funcionamento do mundo como imagem. No caso desses quatro experimentos, estamos tocando 

poeticamente nas problematizações de Bergson à respeito dos corpos como centros de percepção em 

torno dos quais se move o mundo como imagem, tal imagem constituída por incontáveis e sempre 

móveis elementos que a percepção capta a fim de avaliar as possibilidades de ação e movimento a 

partir do próprio corpo, as representações portanto servindo de intermédios entre o estímulo e a ação, 

ou um intervalo para avaliar, refletir, escolher, o próprio espaço de uma consciência. 

 Tal corpo auto-consciente é o que se expressa em sua extensão mais radical na obra "Há 

coisas mais importantes que a felicidade", baseada na sequência apropriada de "Nostalgia", de Andrei 

Tarkovski. Afinal, se a consciência é escolha, e toda escolha se faz entre elementos palpáveis, 

possibilidades concretas, objetivas de ação, o que dizer da fé? Saber ou crença a fé de todos modos 

se fundamenta em ações sucessivas, persistentes e comprometidas, antes desinteressadas, que 

aspiram a resultados não prováveis, não palpáveis e não objetivos, em última análise, ações cujo motor 

e finalidade são elas mesmas. Na emblemática cena de Tarkovski o que temos é o personagem central 

tentando realizar a travessia de uma terma esvaziada com uma vela acessa [Figura 32]. A única 

condição é que, ao apagar da vela, a travessia deve recomeçar do princípio [Figura 33]. E assim o 

personagem persiste, vez após vez, reiniciando a travessia sempre que a vela se apaga, ao longo de 8 

minutos, apenas a câmera acompanhando lateralmente os passos lentos do sujeito. 

 Aqui o que Tarkovski faz evoluir, e evidenciar, é a mudança de estado do personagem, em 

contraste com a repetição estrutural da cena, do vai e vem do percurso e da câmera, da aparente 

monotonia do tempo e do espaço ali representados. Tal mudança, logo vemos, se dá de dentro da fora 

do personagem na medida de sua persistência na ação aparentemente sem objetivo, signo de sua 

determinação de fé. Tanto mais forte essa fé vai se evidenciando por meio da chama persistente de 
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vela e da conquista de um passo a mais no percurso, tanto mais débil vai se tornando o corpo do 

personagem, que atinge sua meta em tempo de praticamente desfalecer [Figura 34]. 

Figura 32 - Muriel Paraboni, "Há coisas mais importantes que a felicidade ", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Analisando a cena recortada do filme e toda a sua composição interna, estava claro desde o 

início que qualquer que fosse o gesto de intervenção, este teria de ser mínimo. Afinal, já havia uma 

enorme potência na estruturação total da cena, a ponto de qualquer elemento a ser subtraído ou 

adicionado destruir a integridade da imagem. O título da obra veio também de "Nostalgia", pela fala de 

um sacerdote que no início do filme critica uma personagem que o indaga sobre a felicidade. Aqui o 

elemento linguístico-textual aparece no título também como parte ativa da obra, buscando realizar o 

nexo com a ação sem motivo do personagem. 

Figura 33 - Muriel Paraboni, "Há coisas mais importantes que a felicidade ", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 O que Tarkovski consegue, afinal, é demonstrar a essência vazia de sentido inerente em todos 

os gestos, todas as ações, implicando decisivamente toda crença, todo saber, como profissão de fé 

pura e simples. No caso de seu personagem, cético, trata-se de um teste consciente sobre si mesmo, 

sua própria capacidade de aceitar uma ação sem objeto, que tão bem, outra vez, vai de encontro às 

problematizações de Bergson. Se para ele todo estímulo, ou movimento, suscita a ação no corpo, de 

modo que todo movimento é sempre objetivo, a fé ou crença, como ação sem objeto-estímulo no plano 

real, é da ordem da imagem-experiência, representação auto-consciente no real, uma ação estética.    

 Para que tais reflexões não fossem inibidas ou confundidas na proposição do vídeo final, além 

do título a única intervenção cabível, dentro do conceito da própria série em processo, dizia de novo 

respeito à cor. Respeitando os tons de sépia, monocromáticos por excelência, e em alto contraste 

originalmente trazidos pelo filme, o que se fez foi uma redução das dimensões da imagem, criando 

ainda dentro do monitor de vídeo um espaço, que fazia as vezes de uma espécie de moldura, como 

que suscitando a referência religiosa, e sem dúvida pictórica, dos ícones protestantes russos da Idade 

Média a que o Tarkovski aludiu em todos os seus filmes. Ainda dentro dessa moldura, optou-se por 

criar uma segunda moldura menor, em que a imagem surgia em preto e branco, a cor original do filme 

aparecendo apenas na região central do frame, em que se criou uma espécie de box em transparência, 

onde se concentrava todo o foco de ação da seqüencia, como que ancorando, junto com a linha de cor 

em mutação que trespassava a composição, todo o constructo da imagem.   

Figura 34 - Muriel Paraboni, "Há coisas mais importantes que a felicidade ", videoarte, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A fina linha de cor de "Dissolução #1", como se percebe, retorna aqui atravessando o horizonte 

da imagem e ultrapassando os seus limites, desta vez denunciando a esteticidade e artifício da escolha 

do tratamento fotográfico-visual original, que para Tarkovski é um modo de potencializar a interioridade 

das imagens, distanciando-a da realidade justamente para aproximá-la da natureza, como ele diz. A 

linha de cor, em leve opacidade, mais uma vez vai pontuar o gesto da apropriação e da intervenção, 
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tão próprios das mídias digitais, de que esta obra, mais do que as outras, depende para sua 

sustentação. Ou seja, mais do que em "Dissolução #4" e em "Poema da Terra", aqui era o próprio 

gesto de apropriação e intervenção que, engendrando a obra, a determinava, colocando o gesto em 

questão e fazendo parte da obra de forma significativa em termos de processo, linguagem e estética. 

 

3.2. Percepções e movimentos 

 

 O processo de experimentação das obras descritas no item anterior foi certamente alimentado 

pelas derivas na paisagem que correram em paralelo. A ênfase dessas explorações de campo recaiu 

mais especificamente, desta vez, sobre a captação do som e o registro, em vídeo, dos respectivos 

deslocamentos, que em si mesmos encerram narrativas e descrições. O objetivo, como nas obras 

apresentadas, era abordar a paisagem como linguagem, encontrar seus fios condutores, seus pontos 

de corte e injunção. Num primeiro momento, o som foi captado por meio de um dispositivo móvel 

Iphone 4s, reunindo cerca de 1 hora de material. Entre escutas do ambiente, em atenção aos espaços 

entre as eclosões dos sons, cachorros, cavalos, uma moto-serra ao longe, os grilos, mariposas e 

pássaros que estão presentes de forma constante, chamaram a atenção os ruídos dos próprios 

deslocamentos, os passos na relva, a variação dos sons em aproximação e logo em afastamento da 

fonte de captação. Registros do tipo foram feitos junto de corredeiras, adentrando emaranhados de 

árvores [Figura 35], bosques e pinheirais, captando variações e peculiaridades de cada "ambiente" que 

compunha a paisagem.  

Figura 35 - Entrada de um "ambiente" formado por arbustos (fotografia em dispositivo móvel), 2015. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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   Os resultados da experiência de captação dos sons da paisagem trazem elementos de grande 

importância na elaboração poética do trabalho. A diversidade dos sons revela a noção de paisagem 

como colagem antes de tudo cultural, como tessitura de linguagem, como esforço permanente do 

observador, mesmo em nível inconsciente, por enquadrar e projetar elementos que mantenham a 

coesão daquilo que é visto e experienciado. A paisagem são muitas, afinal, sucessão de espaços 

físicos justapostos, entrecruzados pelos sons, indicativos de suas múltiplas pulsações internas. Cada 

secção da paisagem encerra todo um sistema orgânico, prenhe de intensidades e transformações em 

pleno curso, com seus funcionamentos próprios, suas texturas e visões particulares, suas maneiras 

próprias de acolher a luz, de produzir movimentos e sons. 

 A paisagem não é uma unidade como não tem uma temporalidade contínua, que a atravessa 

de modo linear. No interior da natureza há vários tempos, várias paisagens. É claro que há uma 

ligação, aspectos comuns que trespassam as paisagens, a terra, a relva, o céu, a vegetação de um 

modo geral. Mas é de fato preciso olhar de perto, bem de perto, e sobretudo deslocar-se para perceber 

que essa unidade é feita de incontáveis variações e particularidades, de uma diversidade que desafia 

de pronto a tendência do olhar à acolher e uniformizar a paisagem num mesmo conjunto ou conceito 

estritamente retinianos. Tais elementos, pois, se distribuem pelas duas dimensões em que a paisagem 

é possível: uma visível e representável, outra virtual e intuitiva (OLIVEIRA, 2011). 

 A experiência mais uma vez afirma a evidência, nesta poética, que paradoxalmente tem a 

imagem como questão central, que é justo a imagem da paisagem, como mera figura, que pode se 

fazer dispensável. Imagens e sons, claro está, devem assumir a medida adequada para não mais que 

estimular, não mais que sugerir, não mais que produzir ritmos no espaço da instalação, pois que a 

paisagem, suas figuras, sonhos e memórias já habitam cada sujeito à seu modo particular, não sendo 

necessário tornar visível o que já se conhece. Em sentido transversal a isso, a intenção, e também o 

desafio, é transpor para a instalação esses elementos tão mínimos mas que já contém tudo, a 

experiência de descobrir, contemplativamente, as variações, intensidades e movimentos, as múltiplas 

experiências sensoriais e sensíveis que nos habitam como paisagens inteiras.    

 É que se a imagem, como viemos corriqueiramente tomando o termo, está relacionada para 

nós ao que é visível, essa definitivamente não é a posição de Bergson (2010). Para ele, tudo o que 

vivemos até aqui, da visibilidade da paisagem, passando por seus cheiros e sons, pelo tato, pelo 

deslocamento, pelo tempo e pelo espaço, enfim a experiência toda no e desde o corpo, tudo isso é 

imagem. De modo que neste exato momento, no íntimo da noite, na massa corporal obscurecida que a 

noite define ao nosso redor, seguimos em imagens, inescapavelmente. 
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 No entanto as implicações do que Bersgon (2010) propõe vão um pouco além, pois imagem é, 

em certo sentido, matéria também. Ou melhor, toda matéria é imagem. A matéria é um conjunto de 

imagens para Bergson. A Então não pode haver visualidade que não seja material. Só vemos o que de 

fato está lá, materialmente. A memória, por exemplo, que perfaz nossa faculdade de imaginar, é 

também matéria, mas numa densidade outra, mais sutil do que aquela que se percebe em corpo, no 

exterior. A luz, a cor, a sombra, nesse mesmo sentido, são sem dúvida materiais, do mesmo modo 

mais sutis do que os corpos sobre os quais se projetam. A matéria da memória tende a ser projetada, 

através do nosso aparato cognitivo, da mesma forma que a luz banha os corpos matéricos que 

preenchem o espaço. Se a luz compõe as cores, contrastes, tons e nuances que enriquecem os 

objetos, desde a nossa memória lançamos afetos, sentidos, percepções, sensações que os animam. 

  Bergson (2010), nesse sentido, propunha uma continuidade sem restrições entre tudo o que é 

corpóreo, e de fato tudo é corpóreo. O som e o olfato, que ora sentimos emanar da relva e dos grilos 

enquanto a noite segue seu curso, são tão materiais quanto imagéticos. Não só porque o som do grilo 

também nos incita, quase sempre sem querer, a produzir o grilo em nossas imaginações, mas porque o 

som ele mesmo constitui uma verberação, um movimento que faz ondular o horizonte etéreo, que 

comumente chamamos de ar ou espaço, como se estivéssemos imersos num oceano. E de fato 

estamos, se pensarmos bem. 

 Tudo isso pode fazer ainda mais sentido se lembrarmos a maneira como o grilo produz os seus 

tão conhecidos ruídos. Ele fricciona uma pata na outra, o que antes de tudo produz movimento. Se o 

grilo estivesse no fundo do mar, não teríamos dúvidas: qualquer movimento seu produziria ondas. Ao 

que parece, o tipo de substância rarefeita, parente da água, como sabemos que é o ar, traz a 

propriedade de manifestar seus movimentos audíveis da mesma forma que a água se faz deslocar: 

através de ondas.  

 Deste modo, o conceito de imagem em Bergson (2010) é tão elástico quanto o mundo a que se 

refere. Isso é absolutamente necessário para a relação entre o mundo e o conceito: o conceito alarga o 

mundo e o mundo, alargando-se, faz ver a extensão do conceito. E o que se faz visível nesse ponto da 

análise é a outra metade disso tudo que Bergson quis chamar de imagem: o movimento. Afinal, não há 

imagem sem movimento ou, mais precisamente, não há o que não seja movimento. 

 É Deleuze (1999) quem define o termo em lugar de seu professor: a imagem só pode ser 

imagem-movimento. No caso do conceito cultural de paisagem, como o tomamos aqui, temos não mais 

que visualidade, imitação, representação. A paisagem que vemos ao longe é projeção das paisagens 
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que queremos imitar e que nossos olhos se esforçam por enquadrar. O mais simples movimento em 

linha, de um ponto a outro, neste caso, é uma ameaça clara à representação e um indício de uma outra 

paisagem, por certo a que estamos buscando. 

 Que dizer da imagem-movimento tal como Bergson e Deleuze o propõe? Não se trata de um 

objeto ou corpo que se desloca de um ponto a outro do espaço. Sendo este corpo-objeto antes um 

composto de imagens, o movimento aqui passa a ser o movimento em imagens. Em outras palavras, 

uma transformação. De modo que o movimento se torna indissociável no tempo e não apenas porque 

naturalmente transcorre um tempo - cronológico, linear - desde que um objeto se desloca de um ponto 

a outro. A questão vai um pouco mais fundo: na medida em que o objeto-corpo se desloca, faz 

transcorrer um tempo em que suas imagens constituintes fluem, mudam, tornando impossível qualquer 

retorno ao estado original. Assim, mesmo que o objeto retorne fisicamente ao ponto onde estava, em 

sua constituição matérica ele terá retornado outro. Um rio não passa duas vezes no mesmo lugar, diria 

Heráclito e aqui certamente ele faz uníssono a Bergson: uma imagem não passa duas vezes - idêntica, 

é bom ressaltar! - pelo mesmo ponto.  

 Entre as derivas que se seguiram pelas paisagens, ainda nos primeiros passos da pesquisa, 

tanto o vídeo como a fotografia tiveram papéis de aproximação, ou interface, como que para medir, 

explorar, esboçar as possíveis fronteiras entre o visível e o invisível. Afinal, de qualquer modo, era 

necessário antes de tudo decantar o visível, esvaziar a paisagem de seus muitos acúmulos de 

visibilidades. Tanto os registros mais simples e diretos, utilizando vídeo e fotografia, como a captação 

de áudios, como excertos momentâneos dos ruídos em determinados diâmetros da paisagem, tiveram 

o papel de identificar os diversos elementos que podem constituir uma experiência na paisagem, 

permitindo ao mesmo tempo um reconhecimento do território mas também uma seleção preliminar. 

 No que respeita à visualidade, outra vez se confirmou a tendência à exploração da incidência 

da luz sobre os volumes e contornos dos elementos da paisagem, bem como sua ação na percepção 

dos movimentos. Mesmo em fotografia, que é um dispositivo em geral empregado para capturar a 

imagem que se vê no plano externo, foi usada aqui como um meio de estudar e evidenciar as relações 

entre visibilidade e luminosidade, entre claros e escuros, explorando tanto a abertura do diafragma 

como o controle digital da sensibilidade ISO e a própria velocidade de obturação [Figura 36].    
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Figura 36 - Muriel Paraboni, "Seis estudos sobre a paisagem, a imagem e a luz", fotografia digital, 2016. 
 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Esses experimentos, de alguma forma, parecem tocar no conceito de duração, conforme 

Bergson (2010), que tem grande importância nesta pesquisa. Para ele, a duração não tem relação com 

um fluir, com um qualquer transcorrer abstrato do tempo. A duração é tempo mas tempo que é, matéria 

que perdura em movimento. Seu transcurso é o transcurso das coisas, é a mutação do espaço-imagem 

em outro espaço-imagem e assim por diante. A duração é um conceito de tempo absoluto, não tem a 

ver com o tempo cronológico do dia a dia. O tempo linear, que podem ser muitos, é um dado relativo 

aos corpos dispostos no espaço, uns em relação aos outros, conforme incontáveis variáveis. 

 A duração, por seu lado, envolve todos os corpos em questão, e portanto tantas 

temporalidades relativas quanto possível em sua extensão. E a sua extensão, como já vimos em 

Bergson (2010), é toda a extensão que nos liga desde dentro do corpo, do nosso próprio organismo, 

com suas memórias e percepções, até o interior dos corpos observados na distância, suas pulsões, 

reações e refrações. Através dessa extensão no espaço, que compreende a própria duração numa 

temporalidade matérica, orgânica, capaz de abarcar todos os movimentos de todos os corpos e em 

todas as mutações, é que de fato se dá a experiência da imagem-movimento, pois aqui tudo é imagem, 

como tudo é movimento, sendo todo o resto não mais que graus, intensidades ou meras divisões. 

 Deste modo, se a paisagem como visualidade, como representação, pertence à ordem de uma 

fixação no tempo, de um instante, portanto uma divisão característica ao tempo relativo, cronológico, 

determinado em certo momento e lugar a partir de um sujeito, a paisagem como experiência é da 

ordem da duração, pois que responde pelas mudanças de estados que o movimento dos corpos-

imagens perpetram uns nos outros, como é o caso de nossa simples caminhada campo afora, não 
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apenas contemplando, mas experimentando todas as possibilidades e todos os elementos da 

paisagem com os sentidos, quais sejam, as variações da luz, os deslocamentos do vento, os 

desprender dos odores, a maciez do capim, as eclosões sonoras desde os mais variados pontos e 

profundidades do corpo orgânico da natureza.  

 Assim entendida, a duração como experiência não pode ser simplesmente deslocada da 

paisagem para a galeria. Foi algo próximo a isso, se não precisamente isso, que os artistas de terra 

descobriram. Sendo necessário portanto aceitar que o deslocamento de elementos de um espaço para 

outro confere experiências distintas, de modo que ou o público vai até a paisagem para ter uma 

experiência próxima daquela desejada pelo artista ou que seja claro tratar-se a galeria de um outro 

momento, não mais que testemunho, daquela experiência, motivo pelo qual muitos artistas de terra 

definiram a galeria apenas como espaço para dispor das experiências como registro, tomando cuidado 

para que estes não se confundissem com a experiência real, ou seja, no corpo da paisagem. 

 Tais reflexões estiveram muito presentes ao longo de todo o trabalho de projeto, captação, 

pós-produção e montagem técnica da  "Vídeo-cascata ", apresentada em setembro de 2016 na mesma 

exposição individual "Terra", realizada na Sala Cláudio Carriconde, no CAL/UFSM em Santa Maria 

[Figura 37]. A obra veio como resultado direto de todos os experimentos poéticos anteriores, relatados 

até aqui, somados às impressões, registros e reflexões colhidos nas derivas pela paisagem. Concebida 

desde o projeto como ambiente instalativo, "Vídeo-cascata" desde o início foi pensada como espaço 

para uma experiência o mais direta possível com as imagens e sons. Os primeiros esboços da obra 

previam a progressão de uma chuva. Alguns experimentos de captação e pós-produção, inclusive a 

recriação de uma chuva em computação gráfica utilizando o software After Effects foram ensaiados, 

porém logo descartados em função da incompatibilidade com a pesquisa. 

 Foi então que, realizando uma pesquisa de referências através de textos, filmes, fotografias e 

pinturas, reencontrei uma frase célebre de Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema brasileiro, 

para quem "cinema é cachoeira". A concepção sem dúvida vanguardista do realizador brasileiro diz 

respeito ao cinema como concerto de ritmos visuais, como fluir de imagens e sons, sucessão dada pela 

montagem, elemento que Humberto Mauro enfatizava com maestria em seus filmes. No clássico "A 

velha a fiar" (1964) o diretor parte de uma música homônima do folclore popular brasileiro para realizar 

uma autêntica sinfonia visual fundada na precisão da montagem e antes nos movimentos internos dos 

planos. O filme de Mauro, contraposto à sua significativa afirmação, realiza a potente experiência de 

uma cachoeira de imagens e sons, de que a figuração é apenas o motivo. 
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Figura 37 - Muriel Paraboni, "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal, registro da obra, fotografia por Cássio F. Lemos. 

 

 Diante de tal referência, inspiração ou estímulo estético, percebi duas oportunidades de ação 

que abriam também para dois desafios. A primeira era justo a possibilidade de explorar o conceito de 

cachoeira de imagens, que perfaz um diálogo direto com a pesquisa em processo. O desafio, neste 

caso, seria lograr um tal despojamento da figuratividade, da representação visual, de modo a tornar a 

experiência o mais viva e direta, já que se daria não numa tela de projeção, mas num ambiente de 

instalação. A segunda oportunidade decorria da solução da primeira: como a água já era um objeto de 

desejo a ser explorado nesta pesquisa, constituindo possivelmente o mais nobre, poético e profundo 

dos elementos da paisagem se pensado na perspectiva dos conceitos aqui abordados, tornou-se logo 

a primeira opção de trabalho. Se Humberto Mauro aludia à "cachoeira" das imagens e sons utilizando 

figurações como intermediários [Figura 38], por quê, na transposição do conceito para o ambiente 

instalativo, não eliminar os intermediários? É claro que a água continua e continuará tendo a sua forma, 

as suas vestes, a sua superfície figurativa, representacional, visual. No entanto, e sem dúvida, 

nenhuma outra figuração poderia ser mais próxima do conceito, a ponto mesmo de sua dimensão 

figurativa tornar-se praticamente irrelevante no contexto maior da obra instalada. 

 Logo percebi que essa auto-referencialidade em círculo, que nascia indissociável da proposta e 

dos conceitos elementares da obra, era por certo o mecanismo capaz de neutralizar a figuratividade da 

água enquanto visualidade, fazendo-a surgir na instalação, por meio da repetição fluída de suas partes, 

como intensidade de experiência. Além disso, a repetição auto-referente abria para uma exploração 
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poética de conceitos e modulações estéticas do minimalismo9 que, conforme já se insinuavam entre os 

procedimentos estudados aqui à respeito dos artistas de terra, poderiam auxiliar grandemente na 

transposição das linguagens. Era esse o segundo desafio de trabalhar com a água e somente com a 

água corrente: como desmontar a imagem total da água, desmembrando sua intrincada amarra 

narrativa, para reconstruir num ambiente de experiência a própria sensação do fluir das imagens, de 

uma cachoeira de fato. A água, sem dúvida, era ainda e apenas um pretexto.   

Figura 38 - Humberto Mauro, "A velha a fiar", curta-metragem, 1964: a montagem como cascata de imagens e sons. 

 

Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_velha_a_fiar. 

  O primeiro desenho do projeto previa já um ambiente composto por 6 vídeos, estando por 

definir quais seriam monitores e quais projeções. Isso por certo dependia do espaço em que a obra 

seria instalada e sobre isso, no princípio, ainda pairavam dúvidas. Buscando respeitar também todo o 

processo de investigação que vinha deflagrando desde o início da pesquisa, mantive como ponto de 

partida uma concepção ainda visual, ou melhor, a cachoeira como imagem figurada. A idéia era partir 

da representação visual clássica de uma cachoeira, da imagem mais imediata e corriqueira que todos 

temos ao pensarmos em cachoeira [Figura 39], para então decompor ou, para usar a terminologia 

cinematográfica, "decupar" a cachoeira em suas partes, em planos, em blocos de tempo visual. 

 Tal perspectiva foi por certo decisiva para as captações de imagens. Apesar do processo de 

captação se beneficiar sempre de alguma flexibilidade, em que acidentes e possibilidades imprevistas 

tenham espaço para serem incorporadas, antes de tudo é fundamental guiar-se por um projeto claro e 

por uma seleção prévia das imagens que se deseja, baseado-se tanto nos conceitos que norteiam a 

obra em construção como numa reflexão conseqüente da obra como um todo, seus princípios e 

mecanismos ativos de linguagem, suas implicações estéticas e concepção virtual no espaço. 

 Desta forma, e desde o plano preliminar de captações, estavam listados planos essenciais que, 

somados, compunham a imagem total da cachoeira, tais como a cabeceira, no topo da cachoeira; o 

                                                                 
9 Remeto aqui ao conjunto de conceitos, processos e práticas formais comuns a certos artistas de origem norte-americana 
dos anos 50 e 60 que a crítica de arte passou a identificar como vanguarda ou movimento "Minimalista", cujas ideias e 
obras tiveram grande influência na passagem da primeira para a segunda metade do século XX e portanto para a 
conformação do que chamamos arte contemporânea.  
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véu, composto pela cortina de água vertente; a queda, constituindo o momento do primeiro impacto da 

água nas pedras à base do rio; a corrente, que dizia respeito à dispersão das águas em volume; e 

alguma imagem, por imprecisa que ainda fosse, mas que compreendesse a sensação da água 

chegando mansamente aos nossos pés, o fim ou contorno da cachoeira. 

 Eis portanto como o próprio plano de imagens dava um bom passo para além da imagem da 

cachoeira como representação, na medida em que constituía já o esforço por decompor a imagem em 

suas partes potentes, em seus pontos de inflexão de energia, em sua estrutura de movimento. Além 

disso, se a imagem total da cachoeira enquanto figura "arquetípica" de qualquer cachoeira podia ser 

relacionada à memória, portanto ao passado, pelas reflexões de Bergson, sua decomposição em 

partes perceptuais a serem captadas seletivamente pelos olhos, mecanismos e lentes da câmera digital 

apontavam desde sempre para o espaço ou ambiente instalativo em gestação, em outras palavras, o 

futuro. Bergson estava portanto coberto de razão quando sinalizava que tanto o passado quanto o 

futuro (materiais) de uma percepção estão contidos em seu movimento, pois foi ao localizarmos os 

pontos articuladores do movimento vivo da cascata, abstraindo-se a sua figuratividade ou simbolismos 

decorrentes da linguagem e das analogias culturais que a constituem, que a obra como projeto, como 

pré-visualização de um processo que trazia já consigo um reservatório de memória, portanto um 

passado de investigação, se fez presentificar. 

Figura 39 - Almeida Junior, "Cascata de Votorantim", óleo sobre tela, 1893: a cascata como "imagem total" do imaginário 

popular na tradição da representação pictórica brasileira. 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almeida_J%C3%BAnior_-_Cascata_do_Votorantim,_1893.JPG. 



55 
 

 As captações foram realizadas com uma câmera Canon 5D Mark-II, com lentes variadas e 

máxima resolução de imagem, ou seja, zero compressão. A premissa era realizar tomadas de 4 a 12 

minutos, buscando registrar também o som. A locação escolhida foi a cascata do Chuvisqueiro, no 

interior do município de Rolante, na Encosta da Serra. Além de trazer um desenho bastante tradicional, 

com uma queda com mais de dez metros de altura, a Cascata do Chuvisqueiro recebe água que vem 

em boa quantidade dos rios da serra, de cidades como Cambará do Sul, São Francisco e Canela, que 

chegam em sua cabeceira em grande acúmulo e com grande intensidade [Figura 40]. 

Figura 40 - Cascata do Chuvisqueiro, no município de Rolante, RS. 

 

Fonte: http://caminhosdapatriagaucha.blogspot.com.br/2015/05/taquara-e-rolante.html 

  

 Na base da cascata forma-se uma piscina a qual é possível nos mantermos próximos, no nível 

da água. A câmera foi mantida em tripé fixo e todos os planos foram previstos sem movimento, já que 

obviamente haveria movimento intenso o suficiente no interior das imagens. Das imagens originalmente 

previstas, àquela que respeitava à "corrente" se transformou em puros "reflexos" captados à superfície 

da correnteza que dispersava a queda d´água, em função do belo efeito de cores e sombras que a 

incidência da luz produzia naquele espaço no momento das captações. Além disso, a imagem das 

águas se dispersando suavemente foi substituída por um plano do movimento de algas entre as 

pedras, sendo que o plano do primeiro impacto da água nas pedras foi descartado uma vez que 

resultava disfuncional e por demais figurativo, tornando difícil um trabalho de abstração da forma. 

 Conforme o plano original, as imagens foram processadas tal como chegaram ao computador, 

em estado bruto e puro, com a resolução máxima. O trabalho inicial foi apenas selecionar as melhores 

tomadas para cada motivo elencado da cachoeira e proceder direto a um tratamento visual, sem 
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nenhum tipo de corte ou montagem além de colocar dissoluções à preto no início e no fim dos trechos. 

A montagem, ou seleção, já estava em todo planejamento prévio, consistia no próprio projeto da 

cascata como um todo. Os tempos de cada tomada variavam de motivo para motivo, descontinuidade 

que foi preservada e tida como elemento poético significativo em relação aos conceitos temporais da 

pesquisa. Era isso, de certa forma, a duração, um todo de percepções específicas, cada qual com seu 

modo, sua temporalidade, sua orientação específica e no entanto perfeitamente acomodados a um 

corpo maior de tempo-espaço de que fazem parte. 

 A definição da apresentação geral da obra, ou seja, de que imagens seriam projetadas ou 

rodadas em monitores, foi se dando naturalmente ao longo do tratamento visual de cada plano 

escolhido. Afinal, os motivos por si mesmos apontavam uma direção, algo como de sua própria 

inevitável inclinação ou natureza, ou talvez melhor, àquilo a que melhor se prestavam uma vez 

retirados da paisagem natural e tornados imagens. A essa altura, claro, o espaço da galeria Cláudio 

Carriconde, em que a obra seria montada pela primeira vez, já estava definido e isso por certo, 

também, determinava a escolha dos suportes. 

 O mais importante era manter em mente, ao longo desse processo, as opções de suportes 

possíveis bem como os aspectos técnicos, conceituais e de linguagem que tais escolhas atrelavam. 

Isso sem dúvida foi fundamental para a decisão final sobre a melhor adequação de cada motivo a seu 

suporte. Tendo em vista que havia a possibilidade de projetar como cinema ou projetar no piso, como 

água, e apresentar monitores na parede, em pedestais ou no chão, em tela plana ou em computadores, 

cada possibilidade engendrava uma reflexão à respeito do dispositivo tecnológico, do tipo de imagem 

que suportaria e os aspectos linguísticos da proposta. 

 Desta maneira, e desde o início, o véu da cachoeira era o único que estava definido, pela 

própria estrutura e natureza da imagem de que derivava: seria uma projeção em formato retangular, 

tipo cinematográfico, na parede maior ao fundo da instalação, funcionando como centro para as demais 

imagens e suportes, estruturando o todo da obra [Figura 41]. Daí pra frente foram naturais as intuições 

sobre os demais suportes: a cabeceira seria um pequeno monitor de computador, pendurado na 

parede no topo da projeção do véu em dimensão muitíssimo reduzida em relação à mesma, 

funcionando assim como ponto de fuga, estabelecendo uma noção de escala e perspectiva em relação 

tanto ao olhar como à presença real do público na obra.  

 A decisão por mais duas projeções foi tomada depois de avaliada a necessidade da obra 

avançar no espaço, ocupando de fato o ambiente, desta maneira rompendo com a visualidade do tipo 
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pictórico que origina o desenho básico da cachoeira e sua representação do tipo mais retiniano, de 

senso comum. Deste modo, a primeira projeção no piso demarcaria a proximidade da corrente de 

água, a superfície em dispersão, avançando pela direita [Figura 42]. 

Figura 41 - Muriel Paraboni, "Véu", frame do vídeo integrante da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 A segunda projeção apresentaria o movimento das algas [Figura 42], mais à frente e à 

esquerda, sendo que para esta, na montagem final, foi utilizado um cubo retangular baixo, de cerca de 

40 centímetros de altura , elevando a projeção do piso, criando volume e perspectiva em relação à 

primeira projeção plana do chão [Figura 43]. Entre as duas, e ao fundo, também na altura do chão, só 

que na horizontal, um vídeo com a corrente através das pedras ficou rodando numa TV de LCD de 30 

polegadas, dando conta da imagem faltante da queda d´água, que não havia funcionado. 

Figura 42 - Muriel Paraboni, "Reflexos" (esquerda) e "Algas", frames da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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 Tal disposição de vídeos simultâneos, em planos diversos e complementares, produzindo um 

ambiente único porém modulado por mais de uma temporalidade, está presente na obra "The Chronic 

Wound" (2014), do artista e pesquisador brasileiro André Parente [Figura 43]. Nele, a imagem de um 

homem dormindo, projetada no chão em escala natural, compõe o espaço com a projeção de um fluxo 

caótico de vídeos captados da televisão. Duas temporalidades díspares e frontalmente conflitantes, no 

entanto complementando, permutando e sobrepondo sentidos através de um mesmo ambiente, tal é a 

intenção subjacente às escolhas, tratamentos e posições das projeções em "Vídeo-cascata". 

Figura 43 - André Parente, "The Chronic Wound", vídeo-instalação, 2014. 

 

Fonte: site oficial do artista em http://www.andreparente.net/works/#/a-bela-e-a-fera/ 

 

 O último vídeo da composição foi de fato o último elemento a ser criado, já quando a obra se 

via praticamente montada. Trata-se da apropriação de um vídeo capturado da própria internet com um 

concerto solo do pianista Keith Jarrett. Com 4 minutos e 20 segundos de duração, e apresentando uma 

performance típica do jazzista, em que ele dedilha o piano em ritmo visceral, ora debruçando-se e 

deslizando sobre as teclas, ora levantando-se de pé em flagrante entrega e gozo estético pela 

execução, o vídeo parecia o pedaço que faltava da cachoeira, ou o seu melhor comentário. 

 Para fechar, foi aplicado por meio de software Pure Data pelo programador Evaristo José do 

Nascimento um efeito de glitch sobre o vídeo, com excertos de imagens da cachoeira não utilizadas 

nos demais vídeos, de modo que Jarrett parecia oferecer seu concerto literalmente debaixo d´água, ou 

dentro da cascata. Além de associar o ritmo musical ao fluir das águas e estabelecer o diálogo evidente 

da imagem fluída com o próprio jazz, cuja íntima e histórica relação com as artes remonta à Modrian na 

pintura, Rimbaud na poesia, entre tantos outros, tratava-se também de abordar diretamente o próprio 
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corpo do artista, absolutamente vivo e vibrante na execução da peça musical, fluindo como as águas 

da cachoeira e como por certo era o efeito desejado da obra sobre o público [Figura 44]. 

Figura 44 - Muriel Paraboni,"Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal, registro da obra, fotografia de Cássio F. Lemos. 

 

 O vídeo de Jarrett foi naturalmente instalado sobre um pedestal, o único com pedestal, na 

altura intemediária, típica do objeto escultórico clássico, compondo mais ao fundo e à direita (ver figura 

45). Outro detalhe é que o vídeo faria pausas de 2 minutos entre uma execução e outra, permitindo um 

respiro de silêncio, "para que o público pudesse contemplar o murmúrio das águas".  

 Os dois aspectos finais à respeito da constituição da instalação dizem respeito primeiramente 

ao tratamento da cor nos vídeos e em seguida ao emprego do som. A cor está intimamente ligada ao 

trabalho geral de pós-produção que, como deixei ao menos insinuado, começa no projeto, na seleção 

das imagens para captação, tendo na captação, aliás, um filtro determinante. Se essa seleção parte de 
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uma imagem total da cachoeira, também no sentido pictórico e representacional, é sempre a esta 

imagem total, e portanto à cachoeira como figura, que o trabalho conceitual-criativo de pós-produção 

continuamente retorna, em ciclos renovados de aprofundamento. Afinal, conforme Tarkovski (1998), 

"as imagens já trazem consigo o seu rol particular de possibilidades", que pode ser mais ou menos 

amplo segundo variáveis diversas, determinadas na captação, na pós-produção ou na montagem. 

Figura 45 - Muriel Paraboni,"Jarrett´s Solo Cascade Glitch", vídeo integrante da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 

2016: nove momentos da performance de Jarrett debaixo das águas da cachoeira. 

   

   

   

Fonte: arquivo pessoal, vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HPqK1JJOFxw. 
 
 

 No caso da "Vídeo-cascata", o espectro de possibilidades estéticas a serem explorados com as 

imagens, enquadradas ao da pesquisa em geral e da obra em particular, eram bastante restritos, o que 

sem dúvida facilitou o trabalho. O fato de serem planos fixos, de duração contínua e relativamente 

longa, por si só reafirmava o forte aspecto pictórico que lhes circunscrevia. Cada imagem, no processo 

de pós-produção, precisava ser observada continuamente segundo dois aspectos: suas características 
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particulares como imagens autônomas que eram mas também suas condições no plano conjunto da 

obra instalada, entre os quais suporte, proporção e posição. A imagem no seu particular precisava 

adquirir a potência de um intervalo de percepção, de um momento concentrado e seletivo de atenção 

para a consciência disponível no espaço instalativo. Ao mesmo tempo, ela pertencia a um todo 

orgânico, espécie de sistema natural-artificial, que se desdobrava, por um lado, como imagem, até 

mesmo e sempre, e ao menos de maneira latente, como figura de representação, mas também, por 

outro, como fluxo técnico-estético da materialidade sutil que se utiliza do pixel, da luminosidade, da tela 

e da projeção para preencher e ativar um espaço de sensação. 

 Nesse sentido, e mantendo a coerência conceitual e formal da pesquisa, não havia de fato 

muitas possibilidades de experimentação em cada imagem para além do que se vinha explorando até 

então, sobretudo em termos de cor e composição. Desta forma, uma vez selecionada, em cada 

imagem se experimentavam diferentes padrões de brilho e contraste, de saturação e dessaturação, de 

luz e intensidade, sendo natural o processo de descarte do que não funcionava ou não servia e daquilo 

que de fato potencializava a imagem no sentido de vibração pictórica, luminosidade e fluidez abstrata.  

 Assim, diferentes critérios sinalizaram os caminhos de ajuste e composição para cada imagem. 

No caso do vídeo das algas, como se tratava de uma projeção no chão, o elemento de profundidade 

era determinante, o que se valorizou com a imagem em tons de cinza e com bastante sombra. Já no 

vídeo que trazia os reflexos na superfície da água, estava claro desde o início que se tratava de 

encontrar um meio de valorizar a riqueza dos matizes de cor que impregnavam a imagem (ver figuras 

45 e 46). No entanto, isso precisava ser feito com equilíbrio, tanto no plano da imagem em si mesma 

como em relação ao conjunto da obra. De modo que, após alguns testes de tratamento de cor, a opção 

inequívoca foi por retirar a cor que exuberantemente abusava dos matizes no rico espectro de reflexos 

das correnteza, devolvendo-a apenas através de duas barras que trespassam a figura em dados 

momentos. Com tal procedimento, como se sabe já utilizado em experimentos anteriores, tanto se pôde 

valorizar a própria cor pela economia de meios, como comentá-la na qualidade de elemento da 

linguagem na constituição da imagem, valorizando e harmonizando, também, com as demais imagens-

vídeos da instalação. 

  Tanto esse vídeo como outros três, a projeção do véu na parede ao fundo, a cabeceira no 

monitor do topo e a correnteza nas pedras na TV de LCD à base da obra, tiveram seus tratamentos de 

cor pensados igualmente a partir de referências da pintura abstrata formalista norte-americana, 

empregando recortes de módulos ou zonas geométricas de cor ou não cor, em sentidos diversos, 

horizontal, vertical, quadrado ou retângulo conforme a imagem e sua disposição no corpo geral da 
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obra. Na correnteza das pedras, mais uma vez, optou-se por retirar a cor da imagem, devolvendo-a em 

zonas específicas em que se pontuassem elementos constitutivos da própria imagem, um recorte da 

corrente, do reflexo, da passagem da águas pelas pedras [Figura 46]. O tom dominante escolhido foi o 

azul metálico, fazendo pensar na virtualidade e artificialidade da imagem, instaurando assim uma 

corrente de água que não fosse aquela vista e captada da natureza, mas natural enquanto fluxo de 

imagens análogo à água ela mesma, disposta nas condições e na linguagem das imagens digitais. 

Figura 46 - Muriel Paraboni,"Correntesa", vídeo integrante da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 A cabeceira e o véu da cascata, por sua vez, foram trabalhadas em conjunto, pois que 

compunham em continuidade uma mesma imagem, e determinavam entre si as escalas e proporções 

da instalação. Quanto ao véu, a opção foi trabalhar com alto contraste, obscurecendo as informações 

figurativas relativas às rochas que circundavam a queda d´água, tornando-as mais texturais e abstratas 

e evidenciando a presença do pixel e da composição eletrônica da imagem. 

 Além disso, optei por manter a proporção, que seria projetada em escala cinematográfica na 

parede, recortando a imagem tanto na base como no topo, dando à projeção um formato próximo ao 

16:9 do cinema digital [Figura 47]. Tal operação determinou o sentido da intervenção com a cor, que 
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acabou entrando como duas barras verticais, uma à esquerda, sobre o véu, e a outra à direita, sobre a 

sombra projetada na pedras. 

Figura 47 - Muriel Paraboni,"Véu ", vídeo integrante da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

  

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Para a cabeceira optei por recortar a imagem em três módulos retangulares menores, deixando 

uma ampla moldura preta em torno de toda a imagem [Figura 48]. Na base de rocha por onde nascia a 

água mantive a cor, enfatizando o tom alaranjado, e recortei-a à esquerda, ocupando  metade do em 

retângulo quase quadrado. Sobre ela e vindo da extrema esquerda, no formato de retângulo deitado na 

horizontal, a imagem maior da água nascendo em preto e branco. Um fragmento menor da água 

aparece no módulo menor abaixo, equilibrando a composição. Aqui optei também pela ênfase no tom 

alaranjado da luz natural que incidia na captação, no entanto trabalhando o contraste até ver parte da 

imagem desaparecer em preto, fundindo-se assim à própria moldura de fundo e enfatizando, portanto, 

o movimento das águas. Os recortes como a composição, por certo, trazem a intenção de fazer pensar 

sobre a montagem da imagem, evidenciando uma de suas muitas micro-narrativas constitutivas.  

Figura 48 - Muriel Paraboni,"Cabeceira ", vídeo integrante da obra "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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 O último vídeo, trazendo o solo do jazzista Keith Jarrett, foi apropriado da internet em estado 

bruto, com defeitos de digitalização a partir da matriz original analógica, além da linguagem própria da 

televisão que o gerou. Tudo isso foi preservado, bem como o tempo original do registro. Foi no entanto 

aplicado, por meio de software Pure Data, uma combinação de efeitos de glitch art, adaptados para o 

vídeo. O programador Evaristo José do Nascimento, colaborador da pesquisa pelo Laboratório 

Interdisciplinar Interativo - LabInter/Ufsm, realizou uma série de experimentos, utilizando sobras de 

imagens da própria captação da cachoeira sobrepostas às camadas do registro original de Jarrett, de 

modo que, na medida em que o vídeo avançava, as interferências se dessem de maneira sempre 

diferente. O resultado final foi a fusão da performance de Jarrett em imagens que se desmanchavam 

elas próprias como água, fluindo e caindo em cascata, incorporando perfeitamente a apropriação do 

clipe ao contexto e conceito gerais da obra.   

 Ainda no que diz respeito à pós-produção das imagens na constituição de cada vídeo, é 

importante destacar que, embora não tenham sido feitos cortes ou edição nos planos, o procedimento 

da montagem constituindo apenas e tão somente a sua planificação em projeto e a posterior captação 

e seleção das imagens, cada clipe recebeu um tratamento particular quanto ao tempo. Com exceção 

da cabeceira, que pela proporção e distância em relação ao olho do observador não exigia maiores 

modificações para estar legível no conjunto da obra, motivo pelo qual se manteve o tempo original do 

plano, todos os demais foram trabalhamos em escalas estendidas de duração, ou seja, aplicando 

diferentes percentuais do chamado slow-motion, de modo que o efeito visual fosse dilatado, 

enfatizando o movimento em nível de detalhe. De qualquer maneira, um dos cuidados foi de manter 

cada imagem e cada movimento num patamar de tempo-velocidade ambíguo, nem totalmente natural, 

nem totalmente artificial. Isso porque, caso a imagem, captada ao natural, fosse projetada muito 

próxima do observador, seu efeito visual resultaria artificial, dadas as características técnicas de 

captação e reprodução, bem como suas variáveis óticas. Assim, era preciso encontrar o tempo para 

cada imagem, para que ela se prestasse a uma experiência de contemplação mais demorada mas 

também de se mover na e pela paisagem, sem no entanto perder algo de sua naturalidade. 

   O som foi o último elemento a ser incorporado ao ambiente da instalação, estando esta já 

definida em termos de imagens, suportes, posições e proporções no espaço da galeria. Das opções de 

áudio captadas junto à cascata do Chuvisqueiro por meio do gravador de som do dispositivo móvel 

IPhone 4s, por certo seria impossível, senão muito confuso, utilizar muitos sons diferentes ao mesmo 

tempo. A própria contemplação do som da cascata no ambiente natural trazia uma informação 

significativa: o grande volume de água em movimento permanente produzia uma massa densa e única 
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de som que somente com muita atenção e seleção se podia discernir em detalhes específicos. De 

modo que, considerando a música de Jarrett como um dos sons incidentais do ambiente instalativo, o 

melhor seria pontuar duas das muitas possíveis dimensões daquela massa sonora, tocando ao público 

aproximar-se, afastar-se, selecionar e analisar o material sonora que lhe era disposto. Optei então por 

um registro geral, com o microfone aberto e aludindo à uma observação relativamente distante do 

evento, enfatizando os graves que facilmente se associavam com os movimentos maiores da obra. O 

segundo foi um registro mais pontual, da água vertendo próxima do observador, no que enfatizei os 

agudos, associados aos movimentos menores das águas. 

 O primeiro foi instalado junto com o vídeo da cabeceira, no topo, e o segundo no vídeo da 

corrente de pedras, na base. Com isso, creio, se pontuava, de um modo geral, o espaço todo e 

portanto o espectro ambiental total da cascata, de que o solo em piano viria como metáfora, comentário 

ou transfiguração de potência em imagens e sons. Certo é que, uma vez montado o ambiente, 3 

projeções, 3 vídeos e 3 trilhas de áudio em progressão simultânea num mesmo e circunscrito ambiente, 

cada qual rodando em seu tempo, em seu ritmo, em seu modo e forma particulares, dependeria do 

observador, e apenas dele, selecionar, contemplar, recortar e colar, mover-se, experimentar as 

diferentes relações entre as imagens e os sons que, no todo, propunham uma cascata. 

Figura 49 - Muriel Paraboni, "Vídeo-cascata", vídeo-instalação, 2016, ao fundo, integrando a exposição "Terra" na Sala 

Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras - CAL/UFSM. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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 A instalação oferecia tanto uma imagem e uma experiência geral, da cachoeira total, como 

imagens e experiências particulares, que partiam de seus fragmentos e de associações possíveis entre 

os mesmos. Havia portanto uma duração total no ambiente instalado, na acepção mesmo de Bergson, 

pois que a obra suportava num todo uma numerosa gama de variações no espectro da experiência 

perceptual, com modulações de tempo, ritmo, intensidade, ambiência. 

 A experiência deste todo ou de suas partes [ver Figura 49] dependia não apenas da 

sensibilidade dos sujeitos como também de sua disposição para decompor a própria percepção, 

utilizando a obra como meio. Pois não poderia ser outra coisa a instalação que não um meio, dispondo 

no espaço e no tempo os objetos sonoros e visuais a partir dos quais o público e somente ele poderia 

empregar para uma (desejada, mas não obrigatória nem necessária) interiorização das experiências, 

conceitos e reflexões que a obra como um todo se propunha deflagrar. 

 De outra parte, percebe-se mais uma vez a maneira como o meio videográfico costura o tecido 

subjetivo do ambiente instalativo, realizando interfaces das mais diferentes naturezas, ora no interior 

mesmo de uma imagem sintética, ora nos vãos entre as proposições, permutando elementos de 

estéticas, linguagens e sensibilidades variadas. Tal como uma colagem no espaço, a força híbrida que 

propulsiona o movimento do vídeo como pensamento estético (MELLO, 2005) põe em diálogo as 

imagens e os sons das águas com a música e a performance jazzística, mas também com o próprio 

espaço físico, de modo que tudo permanece integrado num mesmo e inquieto tecido. Tal movimento, 

fica claro, é antes de tudo um modo do pensamento, videográfico por excelência, pois que se prenuncia 

nos germens do processo, nos experimentos preliminares que depuram a forma final de um projeto.   
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4. TERCEIRO CICLO: DA NATUREZA COMO ARTIFÍCIO 

  

A vidraça da manhã 
desaba 

sobre os olhos 
translúcidos 

do tempo, 
o céu da boca 

refletido 
no trânsito 

das nuvens, 
emulsão 
de ecos 

contrários 
nos planos 

da vertigem, 
um eco 

ou o lento despertar 
da atmosfera. 

 

 

4.1. Intensidades irrepetíveis 

 

 Algumas estrelas ainda se fazem visíveis no céu escurecido enquanto nos despedimos dos 

últimos ruídos da noite. A câmera se move quase imperceptível neste instante, deixando as primeiras 

luminosidades da manhã definirem o próximo quadro: a paisagem do campo vai assumindo suas 

formas com a lenta inundação da cor e os volumes surgem a partir do movimento, quando avançamos 

em profundidade através dos galhos das árvores, delineando então os pontos de fuga. O que ouvimos 

agora já é o grunhido crescente dos bichos do campo, vacas, cavalos e bois que despertam da 

madrugada. Quando o sol desponta de vez no horizonte, imagem e paisagem se encontram no mesmo 

ponto de referência: lá onde todos os nossos sonhos, memórias, saberes e desejos se entrelaçam pelo 

fio indelével da linguagem e da tecnologia, da naturalidade e do artifício, da realidade e da ficção. 

 A hora do amanhecer é assim traduzida em experiência cinemática na voluptosa sequência 

inicial de "Luz Silenciosa" (2007), do diretor mexicano Carlos Reygadas, que apropriamos na realização 

de "Dissolução #4". O pequeno trecho logra concentrar em estreitos 4 minutos uma rica miríade de 

ritmos e sensações relacionadas ao momento do amanhecer, quando a noite cede ao novo dia numa 

paisagem rural. O tempo certamente é um dos elementos estruturantes da proposição na medida em 

que concentra, num intervalo linear reduzido, uma quantidade expandida de eventos sensórios. Além 

de sintetizar significativamente a passagem da noite para o dia, ultrapassa a mera figuração ao pontuar 

seus momentos em imagens e sons de diferentes intensidades, tendo a potente luz acobreada do 

amanhecer como motivo central. Tudo está vivo, tudo se move, tudo se transforma através do tempo e 

da luminosidade o próprio espaço se refaz. 
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 O mesmo acontece em "Post Tenebrás Lux" (2012), do mesmo Reygadas, cuja sequência 

inicial, trazendo o entardecer numa paisagem bucólica, nos serviu para apropriação da trilha sonora 

que ambienta "Dissolução #1", "Dissolução #2" e "Dissolução #3", propostas que experimentam as 

condições do tempo e da imagem na videoarte e na instalação. Em ambos os filmes, e inversamente, 

trata-se em essência da solução e dissolução da imagem da paisagem a partir da luz, a cor como 

veículo. De um lado, a linguagem que prefigura os motivos visuais e sonoros abordados, o arranjo dos 

mesmos no interior das imagens, tempo e espaço estruturado conforme sonhos, referências pictóricas, 

culturais, memórias. De outro a câmera que narra, descreve, se move e intervêm na duração da cena, 

produzindo movimentos e conduzindo o surgir e dissolver dos elementos na experiência, porém sempre 

física, orgânica, da projeção. 

 Entardecer e amanhecer são momentos que se repetem todos os dias sobre a terra, sobre 

todas as paisagens. Seus movimentos cruciais descrevem narrativas simples, sem dúvida sintéticas, da 

luz à escuridão e da escuridão à luz novamente, tendo o tempo como um corpo de sensações entre os 

pontos mais extremos. A repetição, ou o fato de que estes eventos recorrem em ciclos, de maneira 

nenhuma os define como monocórdicos iguais. Pelo contrário, a repetição, enfatizada no artifício 

técnico do registro e da montagem cinemática, realiza a ênfase da natureza irrepetível de todos os 

fenômenos. Ou seja, a diferença ou evidência da transformação se produz de forma tanto mais potente 

na síntese, na redução ao mínimo de seus delimitadores narrativos. Pois é o bloco todo do amanhecer 

ou entardecer que se repete, nunca seus elementos internos, que a cada ciclo convidam a experiências 

sempre e sensivelmente distintas, inevitavelmente irrepetíveis. 

 No ponto mais extremo da abstração, em que se abre mão da micro-narrativa que vai do dia 

para a noite e da noite para o dia novamente, temos o fluir da água na cascata concreta de "Vídeo-

cascata", toda ela feita de imagens, momentos, extratos de secções da cascata natural, devidamente 

recortados, registrados, editados e rearranjados na cascata instalada, dita artificial. A repetição que 

decorre em cada momento ou fragmento que se instala na abstração de um novo espaço é de ordem 

mínima. Os elementos que se repetem (e que se movimentam) são imponderáveis mas pertencem em 

essência a um corpo só: o corpo da água. É sempre água que flui através do tempo de cada sequência 

e no entanto nada pode ser sempre igual. É a mesma água sempre se desdobrando, revelando-se 

imagem pura, pixel em fibrilação. Assim, na passagem da presença física da própria cascata, que 

dizemos "natural", para a cascata então desdobrada através da linguagem e da tecnologia, em sua 

presença não menos física no espaço da instalação, que chamamos "artificial", ocorre uma mudança 

crucial de estados, sem contudo perder-se a essência: o corpo da água, seu constitutivo orgânico, é 
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transfigurado como código digital, como pixel, como ponto de intensidade de luz que ora se projeta em 

novo espaço e se propõe, ainda, cascata. Cascata de luminosidades, talvez... 

 Tais observações se evidenciam na própria experiência do público com a obra durante o 

período de visitação da exposição "Terra", em setembro de 2016. A "Vídeo-cascata" suscitou uma 

variedade de comportamentos, ações, reações e mesmo interações por parte do público [Figuras 50 e 

51]. É claro que predominou a postura de tipo mais contemplativo, de certa forma dada pelo modo 

frontal, e de natureza representativo-pictórica, como a cascata foi instalada. É claro que se poderia 

haver pensado numa tradução mais aberta e fluída para a idéia-conceito da cascata, mas no contexto 

da pesquisa era sem dúvida mais coerente e importante manter a conexão com todas as questões 

conceituais discutidas até então. Assim, o que se instalou na galeria foi de fato uma espécie de 

transposição eletrônica de uma cascata, buscando tanto manter o aspecto frontal da imagem como 

também as relações de proporção e intensidade entre as partes, de que apenas a intervenção do solo 

de jazz ao piano se inseria como elemento estranho, ou meta-linguístico, no todo da vídeo-instalação. 

Figura 50 - O todo e as partes: público diante da obra "Vídeo-cascata" (2016),  apresentada na exposição "Terra" na Sala 

Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras - CAL/UFSM. 

 

Fonte: registro de Maria Carolina Hoelzel, arquivo pessoal. 

  

 No entanto esse aspecto frontal, origem da matriz representacional da figura paisagística da 

cascata, não dispunha suas imagens num mesmo plano, como seria próprio de uma pintura, gravura ou 

fotografia. Além de ter seus aspectos de perspectiva e proporção determinados pelas molduras das 
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telas e mídias escolhidas, as diversas partes da cascata, traduzidas em imagens, avançam da parede, 

instaladas em certa profundidade, ativando todo o espaço ao redor.  

Figura 51 - Contemplação "frontal" da obra "Vídeo-cascata" (2016),  apresentada na exposição "Terra" na Sala Cláudio 

Carriconde, no Centro de Artes e Letras - CAL/UFSM. 

 

Fonte: registro de Maria Carolina Hoelzel, arquivo pessoal. 

 

 A cascata instalada se oferecia tanto para a contemplação à distância de sua imagem total 

como também à penetração, circulação e mesmo interação com suas partes, tal como a cascata real, 

origem de suas imagens. Era assim possível metaforicamente tomar um banho de cascata, como de 

fato ocorreu com pelo menos uma pessoa percebida entre o público visitante [Figura 52]. 
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Figura 52 - Banho de cascata: estudante se apropria do espaço da obra "Vídeo-cascata" (2016),  apresentada na exposição 

"Terra" na Sala Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras - CAL/UFSM. 

 

Fonte: registro de Maria Carolina Hoelzel, arquivo pessoal. 

 

 Como era pretendido, em se tratando de uma proposta de vídeo-instalação, a obra estruturou 

um espaço propício para a penetração e circulação do público, criando possibilidades para além da 

simples contemplação visual. O espaço da instalação foi apropriado pelo público, que dele se pode 

servir conforme seus próprios desejos, afetos e necessidades de significação. Tal condição coloca em 

cena e em xeque, na prática, a diferenciação entre o que é natural e o que é artificial no contexto da 

obra. Afinal, uma vez instalada, a "Vídeo-cascata" constituía em si uma natureza, natureza esta dada à 

experiência direta, ao contato, à interação, tanto quanto a cascata original, dita real ou natural, que 

originou as imagens da obra. 

 Assim como se pode permanecer à certa distância da cascata, contemplando, aqui no sentido 

retiniano mais tradicional, a, sua imagem de grandiosidade sublime, para utilizar o conceito de Kant, 

também se pode inclinar os joelhos e tocar com as pontas dos dedos a água que chega até nós, como 

também é possível banhar-nos na piscina que se forma à base da queda d´água, aproximando-nos ao 

máximo da intensidade, da força das águas e da latitude dos sons. 

 Do ponto de vista da experiência tratam-se de duas cascatas naturais, aquela feita de água, 

instalada pelos acidentes geológicos do mundo natural, e a cascata produzida pela luminosidade das 

imagens digitais, instalada por meio de acidentes (provocados pelo artista) nos dispositivos 

tecnológicos, os monitores e projeções. Jean Luc Nancy (2014) pensa na tecnologia como fenômeno 

indissociável da natureza da qual ela própria é derivada. Claro, a história recente da tecnologia, do 
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vapor à fibra-ótica, é a história da busca, exploração e refinamento dos modos de produzir energia, 

núcleo imprescindível a qualquer célula ou sistema vivo. Em outras palavras, é a história dessa nossa 

obstinação desde as cavernas - lembremos da descoberta do fogo pelos pré-históricos -, que é antes 

de tudo uma necessidade de conhecer da natureza as suas fontes "mágicas" de energia. Afinal, quanto 

mais o homem é capaz de deter e manipular a energia, essa mesma que, parece, anima todas as 

coisas, tanto mais autônomo, poderoso e livre ele é - ou ao menos assim ele quer se sentir. 

 O que nos interessa dessa observação, contudo, é a pouca ou nenhuma diferenciação que 

Nancy sublinha entre tecnologia e natureza, o que leva a repensar o próprio emprego da noção de 

artificial. É claro que não precisamos ir tão longe, na medida em que o debate foge das fronteiras da 

pesquisa. A distinção entre natural e artificial pode ser útil em sua faceta instrumental, ao diferenciar 

aquilo que traz a marca da intervenção humana. E tal distinção é importante para nós na medida em 

que, entre a paisagem natural e a paisagem poética, é o próprio sujeito humano que se coloca. Ou 

seja, a diferença entre a paisagem dita natural e a paisagem instalada reside unicamente no fato de 

que esta é produzida pelo artista e aquela pelos ciclos naturais. De resto, tanto uma quanto a outra são 

em si tanto naturais quanto artificiais. Naturais no sentido de que, uma vez postas no mundo, seja pelas 

mãos diretas do homem, ou do artista, ou através dos ciclos, acasos e reações diversas da natureza, 

ambas gozam de uma autonomia sistêmica determinada, ambas passam a "naturalmente" afetar seu 

entorno físico e sensorial, estabelecendo contato, diálogo e trocas fluídas com o meio e por isso 

mesmo influenciando-o de maneira orgânica e portanto natural. 

 Quanto ao artificial, conforme Nancy (2014), trata-se de repensar a noção um tanto romântica 

de que a natureza, como a conhecemos, árvores, pássaros e mesmo nós, seres humanos, não 

estejamos em permanente processo de auto-ajuste e auto-aperfeiçoamento em nossa relação com o 

meio, relação de sobrevivência, de permanência, de manutenção das fontes de energia que nos 

animam. A estes "artifícios" da sobrevivência Nancy inversamente chamará de naturais, incluindo tais 

movimentos portanto na categoria de natureza da mesma forma que naturaliza o que exteriormente se 

oferece como artifício. Todos os entes e seres vivos trazem consigo a tendência de desenvolverem 

artifícios os mais variados para manterem-se vivos e em equilíbrio dentro de seus sistemas, em relação 

a seus meios. No momento em que esbarram em seus próprios limites orgânicos e seus últimos 

artifícios não logram o contato com as fontes e portanto a manutenção de suas energias vitais, então 

definham, morrem, desaparecem.  
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 A questão não pode deixar Kant de fora ao menos num aspecto que dialoga perfeitamente com 

as ideias de Nancy: a natureza é atravessada por uma técnica, ela é uma tecnologia. O filósofo alemão 

está se referindo, claro, à sua observação dos ciclos naturais, das rotinas dos insetos e dos animais, 

das relações complexas entre a relva, as plantas, a terra e o ar, elementos em simbiose permanente, 

permutando nutrientes, calor, energia. Ou seja, a técnica da natureza, conforme Kant (KANT, 2012), diz 

respeito a um movimento de combustão, de produção, consumo e transformação de energia em 

incontáveis micro-ciclos e macro-ciclos que são responsáveis pela máquina do mundo, que é um 

movimento de busca permanente do equilíbrio dos sistemas, de manutenção do fluxo das energias. 

 Nesse sentido, a obra de  "Altered Earth" (2012), de Dough Aitken, propicia uma série de 

reflexões pertinentes [Figura 53]. A obra parte de múltiplas projeções em grandes dimensões trazendo 

imagens Vídeografadas da natureza para inserir progressivos elementos supostamente não-naturais 

em simbiose com as paisagens. Empregando uma temporalidade lenta, quase que suspensa, 

manifesta tanto em imagens como em sons, a instalação vai pouco a pouco envolvendo o público num 

emaranhado natural-artificial, colocando a figura do sujeito, posto de costas, como que entrando, 

contemplando esse "espetáculo" (de imagens, de fato) em questão. Imagens e sons do vento nas 

copas das árvores se fundem com serras e ruídos de máquinas, a terra surge revolvida por 

escavadeiras e a água penetrada por uma roda d´água. Produzidas em alta definição e projetadas em 

dimensões monumentais, além da impactante presença do som, distribuindo múltiplos elementos em 

múltiplos canais, a instalação ela própria se oferece como paisagem nunca mais natural nem artificial, 

simbiose sem dúvida, simbiose sem começo nem fim, portanto sem retorno também. 

Figura 53 - Dough Aitken, "Altered Earth", vídeo-instalação, 2012. 

 

Fonte: http://www.e-flux.com/announcements/33417/doug-aitken-s-altered-earth-extended/. 
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 A obra de Aitken utiliza o vazio do espaço e as múltiplas projeções para antes de tudo esvaziar 

conceitos e imagens que porventura trazemos à respeito do que seja natureza e artifício. Sua 

paisagem, sua natureza, é desta ordem que pressupõe o vazio como demarcador, espécie de alerta ou 

limite para o pensamento automático. O que o artista deseja é que o público, uma vez despojado de 

seus sensos mais comuns, se veja tranquilamente envolvido, engajado no movimento cíclico de suas 

imagens ao ponto de naturalizar, na consciência de quem percebe, o encontro dessas duas forças 

supostamente contrárias, de um lado a natureza e de outro a máquina, a mão humana que nela 

interfere. A experiência da obra, o vivenciar do espaço amplo em que essas imagens e sons estão 

dispostos, nivela os dois pólos, articulando-os conseqüentemente e assim naturalizando a máquina que 

penetra a terra, artificializando a natureza em seus desdobramentos.   

 Em "The corring" (1996), vídeo-instalação de Bill Viola [Figura 54] que serviu de referência 

direta para a concepção de "Vídeo-cascata", o artista realiza "simbiose" semelhante ao instalar, numa 

única grande projeção, uma cachoeira técnica, porém de proporções e formas naturais, na qual se 

forma e se desforma a figura humana. Conhecido por um trabalho em camadas, transitando 

historicamente entre mitos de recorte metafísico-espiritual, em geral versando sobre vida e morte, 

gênese e transformação, Viola aqui faz questão de apresentar sua cachoeira longe da parede, 

revelando a fina superfície em que as imagens são projetadas.  

Figura 54 - Bill Viola, "The corring", vídeo-instalação, 1996. 

 

Fonte: http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/dates/1973/1998?page=18. 
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 Se frontalmente a cachoeira de Viola resplandece luminosidade e movimento, elementos que 

conformam a imagem das águas de que surgem formas humanas na mesma escala do público, para 

trás o que temos é a revelação da materialidade sutil de que é feita a imagem tanto pela consciência da 

superfície de projeção, ela própria ali presente, instalada qual objeto material, como pelo vazio e escuro 

(não-luminosidade) que envolve o ambiente para além do alcance da imagem. Tais disposições físicas 

e técnicas estão diretamente relacionadas às intenções do artista e às ideias e conceitos que animam a 

obra: para Viola, a forma humana é uma imagem que se realiza no vazio do cosmos. 

 Tanto em sua proposta estética como nas disposições técnicas da obra não haverá qualquer 

distinção entre natureza e artifício: a obra consagra uma naturalidade em si mesma, em simbiose com 

a linguagem e a tecnologia, quando instalada no ambiente da galeria. Viola nivela a ambos na medida 

em que evidencia o quão pouco o homem mudou ao longo do tempo à despeito da ciência e da alta 

tecnologia (TOWNSEND, 2004). Por meio da tecnologia digital redescobre um homem que continua 

contingente às mesmas necessidades e condições espaço-temporais de incontáveis épocas10. Por 

meio deste homem comum, que ressurge a cada vez, desmistifica a própria tecnologia, igualando-a ao 

mundo, portanto à natureza. Nada neste mundo pode ser extraordinário, nada escapa às suas 

contingências, nem mesmo o mais laborioso dos artifícios, de que a tecnologia, hoje, é o fetiche maior.  

   A cachoeira que encontramos na realidade natural, portanto, é tão artificiosa e artificial quanto 

a cachoeira que construímos no ambiente abstrato da galeria de arte. Em ambos os casos estamos 

lidando com o problema da aparição de determinadas formas, as formas da água fluindo, no caso, que 

numa e noutra pedem diferentes soluções técnicas. A cachoeira real é um acidente, dado num longo 

intervalo de tempo, em que estiveram interagindo incontáveis variáveis espaço-temporais, climáticas, 

geológicas, em que o derradeiro incidente é o encontro com uma depressão, penhasco ou abismo, pelo 

qual a água (que até então formava o que chamamos de rio) não vê outra saída que não precipitar-se. 

 Trata-se portanto de um fluxo de matéria, energia em movimento, sob efeitos físicos variáveis 

como, por exemplo, a gravidade atmosférica. Um rio parte de um ou mais pontos e se dirige sempre 

para algum lugar. Se as variáveis do ambiente assim não o permitem, ele seca, morre ou se paralisa, 

tornando-se então um lago ou açude. O artifício ou técnica, portanto, está sempre interferindo, 

desviando, agindo e reagindo na base dos movimentos dos elementos que, no conjunto, dão origem ao 

                                                                 
10 Não devemos esquecer, porém, que a obra de Bill Viola se edifica, antes de qualquer teorização ou injunção às questões 
técnicas e estéticas no contexto contemporâneo das artes visuais, em torno de indagações e ritualizações universais 
relativas ao espírito humano, no sentido de busca ou aproximação com o sagrado, o místico, o mágico, o transcendente, o 
misterioso, o inefável de que fazem parte as diversas tradições religiosas, sobretudo o judaico-cristianismo ocidental, que 
alimentam o universo do artista.   
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que chamamos (culturalmente) de cachoeira. E a cachoeira então se revela como mero conceito e 

conceito essencialmente visual: ela existe, para nós, como imagem. 

 De modo inverso, a cascata digital que construímos na galeria parte de um planejamento ou 

projeto visual, que prevê as partes (visuais) da cachoeira encontrada na paisagem natural. Essas 

partes são então registradas por dispositivos de captação, processadas e manipuladas de maneira 

virtual, enquanto puras imagens, para servirem à execução conforme o projeto original. A técnica ou 

artifício é praticamente onipresente em todo o processo. O olhar (cultural, investigativo, estético) que 

seleciona as secções da cachoeira a serem registradas como imagens, olhar sensível à condição 

imagética do corpo do mundo. A transposição das intensidades luminosas incidentes sobre a cachoeira 

natural para o sistema de pontos e pixels, resultando no registro digital-eletrônico da cachoeira 

enquanto imagem. A seleção posterior, em pós-produção, e todo o processo de manipulação digital, 

edição, corte, colorismo e efeitos aplicados. Por fim, a própria instalação dessas imagens em 

movimento no espaço aberto e abstrato da galeria, exigindo complexos arranjos (em permanente 

simbiose técnico-estética) através dos aparatos tecnológicos de projeção e reprodução. 

 No entanto, se aqui parecem mais evidentes as técnicas ou artifícios que tornam visíveis as 

imagens, não nos enganemos: as águas digitais por si só adquirem autonomia em relação às águas 

reais que as originaram, tornando-se naturezas em si mesmas. Já não são apenas águas, embora em 

sua superfície aparente remetam sempre às figuras das águas que conhecemos na paisagística do 

mundo natural. Agora, porém, são algo mais, águas (quase) imateriais por certo, ou de uma 

materialidade indelével como o fóton, o pixel, o ponto de luz. Fluem portanto segundo correntes de 

energia determinadas pelos sistemas de captação e reprodução de imagens. Fluem como imagens, 

vibram como incontáveis pontos de luminosidade, respeitando as grades dos sistemas eletrônicos 

programados no interior dos dispositivos, códigos numéricos, cálculos puros. 

 Quer dizer, cada ponto de luz correspondente a um excerto da cachoeira real torna-se pura 

equação numérica em um texto de programação. A imagem total está contida apenas no trecho da 

programação que relaciona os pontos e a elas determina uma organização e movimentos específicos. 

A imagem captada não existe em lugar algum, ela retorna à vida pela ordem de seu novo código 

genético eletrônico, sendo portanto reprodutível em qualquer parte, desde que a partir de um 

dispositivo (e aplicativo) que lhe sustente o código (COUCHOT, 2003). Assim, se os dispositivos e suas 

configurações e programas respondem pelo aspecto técnico, as imagens e seus fluxos, inclusive a 

vibração de suas unidades, os pixels, respondem por uma natureza própria e autônoma, tais como 

células-tronco carregadas de todas as informações genéticas, dimensão, cor, movimento, velocidade e 
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vibração que lhes correspondem tanto no plano individual como em relação ao conjunto a que 

pertencem. Uma vez estruturadas, organizadas e relacionadas entre si pelo código de programação, 

podem ser retraduzidas enquanto imagens, agora sintéticas, encontrando vazão através dos 

dispositivos de reprodução e projeção, desaguando então seus movimentos, intensidades, padrões 

visuais e potências de luminosidade e cor no espaço, ativando-o esteticamente e dotando-o de uma 

organicidade viva e plena de naturalidade. O sistema da instalação, feito da simbiose entre técnicas, 

tecnologias, programas, fontes e fluxos de energia passa a trocar vivamente com o meio em que se 

encontra, instalando a paisagem como natureza artificial.  

 Uma questão crucial emerge aqui: no instante em que se posiciona uma câmera em lugar do 

corpo (e do olho) para registrar uma paisagem, se está inelutavelmente assumindo conhecimentos, 

conceitos e condicionamentos estéticos inerentes ao desenho técnico dos dispositivos. Se o pincel, a 

tinta e a tela definiam os limites gerais e apontavam as possibilidades técnico-estéticas da pintura, 

circunscrevendo um tipo de pensamento ou tradição, a câmera nos leva ao mesmo impasse. São de 

Flusser (1985) essas ideias, claro, em certa consonância com as reflexões de Walter Benjamin (1987) 

sobre a fotografia, para ambos a mãe-matriz de todos os aparatos técnicos de captação e reprodução 

de imagens que vieram depois. Coincidentemente, no estágio atual da tecnologia das imagens, tanto o 

vídeo como a fotografia são realizados exatamente pelo mesmo tipo de dispositivo, processador, pela 

mesma tecnologia, pela mesma caixa preta, na expressão do próprio Flusser (MACHADO, 2007). 

 É preciso considerar antes, contudo, que ninguém chega, digamos, virgem a uma câmera, ou 

seja, a possibilidade de um ser alheio à cultura técnica de seu tempo, e então potencialmente inocente, 

capaz de tomar uma câmera digital sem qualquer condicionamento anterior, seria um advento de 

recorrência tão rara quanto inviável. Afinal, sem qualquer tipo de instrução prévia, o sujeito sequer seria 

capaz de manipular o equipamento, exceto se fazendo uso da intuição e contando um tanto com o 

acaso, com a sorte. Supondo que o artista seja este tipo de sujeito, um tanto mais familiarizado e 

experimentado com a intuição, mesmo ele não pode escapar aos delimitadores técnicos rígidos que o 

aparato tecnológico, produto da conjunção de múltiplos conhecimentos científicos, contém, até como 

condição para funcionar em prol de determinadas finalidades, entre as quais reproduzir imagens. O 

conceito de dispositivo revela a face ideológica da tecnologia (PARENTE, 2007).    

 É pelas provocações do autor que antes da paisagem ou da imagem o que se redefine é o 

próprio conceito de artista, que ele vai chamar de jogador, ou homo ludens. Primeiramente porque um 

dispositivo não supõe de pronto uma organicidade criativa e pensante, mas um conhecedor técnico e 

científico capaz de manipular o mecanismo a partir do domínio do seu funcionamento. E se por um lado 
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tal proposição nos fizesse concluir que o fotógrafo ou o videografista poderiam eventualmente não 

passar de funcionários (termo alarmado por Flusser), portanto condenados a replicar a noção já gasta 

da imitação de padrões visuais (ou seja, todos os padrões contidos nas possibilidades da máquina), é 

também essa evidente tendência embutida nos aparatos que contém a possibilidade do desvio: para 

Flusser, quanto maior o conhecimento sobre o aparato, em toda a sua extensão (cultural, estética, 

técnica, científica, social e até mesmo ideológica e política), maiores as possibilidades de criação, de 

experimentação, em suma, do funcionário voltar a ser homo ludens (MACHADO, 2007). 

 É precisamente nesta interseção, encontro entre artista e dispositivo, que incidem os conceitos 

estéticos e operacionais da pesquisa, de cuja força depende o domínio da programação pela intuição e 

nunca o contrário. O conceito, neste caso, é o elemento estranho a ser inserido no interior mapeado do 

dispositivo, no intuito de identificar e desviar suas programações estanques, liberando energia criativa e 

assim subvertendo seu uso, canalizando suas aplicações para os objetivos poéticos da pesquisa. Este 

é um dos motivos concretos e objetivos pelos quais as ideias minimalistas são em parte apropriadas na 

transposição da cachoeira real para a cascata instalada. 

 A essencialidade da estética minimalista tem aqui função semelhante àquela em que foi 

estabelecida pelos artistas dos anos 50 e 60. Tratava-se sobretudo de alcançar a medida mínima no 

tocante às formas, às representações. Procurando reduzir as possibilidades formais ao mínimo, e 

portanto as técnicas, gramáticas, suportes e linguagens herdados da arte européia tradicional, o 

minimalismo tinha a intenção de filtrar todas as possíveis impurezas e excessos em sua busca 

obstinada por aquilo que era essencial e inalienável na arte, excluindo-se todo o adorno, o efeito e a 

afetação (DIDI-HUBERMAN, 2010). O intento, radical, produziu obras de simplicidade estóica, 

reduzidos às suas formas modulares geométricas, o quadrado, o retângulo, a curva, o círculo, e às 

cores saturadas identificadas na indústria, sem contar a apropriação direta dos materiais. 

 Assim, da mesma maneira que os conceitos precisos, delimitados e rigorosos auxiliaram os 

minimalistas a se livrarem de séculos de conhecimentos, aculturação, maneirismos, estilismos, pré-

conceitos, efeitos e afetações da tradição da arte herdade européia, aqui eles são empregados como 

meio de neutralizar a força que a priori vem imposta pelo simples uso dos aparados tecnológicos, da 

câmera ao projetor, que  como já vimos são apenas e tão somente as versões contemporâneas (e 

digitais) das tecnologias analógicas da tinta, do pincel e da tela de tecido como suporte. Se no caso da 

pintura todo o risco de excesso e afetação estava contido no conhecimento e na cultura do próprio 

artista, no caso das artes produzidas em suportes digitais todo esse conhecimento está contido numa 
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miríade de opções através dos diversos dispositivos nos quais a imagem é trabalhada desde o 

processo de captação, passando pelo processamento e pós-produção até a projeção. 

 Tais conceitos incidem com maior ou menor intensidade sobre todos os momentos do processo 

de elaboração da obra, começando pelo projeto, funcionando de fato como filtros, tornando mais claras, 

diretas e objetivas todas as escolhas técnicas e caminhos estéticos. Afinal, se o desejo é utilizar os 

recursos do vídeo digital para transpor uma cachoeira para o interior de uma galeria sem que se esteja 

produzindo uma mera representação da mesma, é preciso contemplar o projeto sob a luz de conceitos, 

formas e sensações específicas de maneira o mais precisa possível. Ter claro que a pesquisa trata, 

também, das questões relativas à tela, ao emolduramento das imagens, ao suporte de representação 

visual, e assumir a forma dos mesmos no quadrante da estética minimalista, torna mais objetivo o 

processo de seleção das imagens para captação. Tais ideias incidem sobre o olhar antes do dispositivo 

técnico da câmera tomar-lhe o lugar, de modo que o aparato, ao ser posto em cena, já foi 

"desprogramado" e convertido pela intenção do artista, sua função foi reduzida ao mínimo, à sua 

essência objetiva. No caso, sabia-se então que cada imagem a ser realizada teria um formato 

(retangular, geométrico) determinado e que na pós-produção, e de acordo com o desenvolvimento, 

receberia tratamentos esteticamente relacionados. 

 Tal procedimento, por certo e de saída já eliminava uma série de riscos de afetação em relação 

à captação de imagens, afetação esta que apenas arrastaria as imagens de volta ao seu estado de 

representação original, culturalmente formado, aquele mesmo que, por meio das derivas, tanto se 

buscou depurar. Além disso, e em se tratando do trabalho com imagens digitais em movimento, em alta 

definição, o tratamento austero do enquadramento tanto como da textura, das cores e dos sons, mas 

também e sobretudo a duração prolongada das tomadas, utilizadas sem cortes, evitou-se com isso a 

tendência estetizante e espetacularizante para as quais os dispositivos estão (culturalmente) 

programados. Tais programas, como sabemos, estão embutidos nas opções de velocidade e 

obturação, de abertura e sensibilidade diafragmática, nos filtros de luz e cor, nas lentes cambiáveis 

mas também nas possibilidades de movimentação da câmera sobre seu eixo ou fora deste, utilizando 

trilhos, drones, sliders e em seguida aplicando cortes rápidos, aproximações, elipses temporais e 

outros efeitos. O que fizemos então foi tão somente delimitar cada segmento da cachoeira a ser 

registrado por um critério textural, que permitisse tanto a visibilidade da água fluindo como a sua 

derivação em formas abstratas, jogo que o movimento interno permanente facilitaria ao espectador da 

obra. Além disso, optou-se pelo uso da câmera fixa, de uma lente de latitude média sem distorções e 
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pela simples exposição das luzes, mantendo um nível equilibrado de contraste, de modo a 

simplesmente concentrar a imagem sobre si mesma, sem enfatizar nada.     

 E a ênfase foi obsessão central no ideário minimalista, com força tal para irradiar até os 

extremos da forma, clivando características visuais seminais do período. A busca por neutralizar a 

ênfase, dando presença ao objeto de arte, permitindo ao objeto ser apenas um objeto, resultou tanto no 

objeto auto-referente quanto no pensamento serial, duas das bases da estética modular minimalista 

que ajudaram a conceituar, estruturar e definir o projeto-desenho geral da "Vídeo-cascata". Na prática, 

o objeto auto-referente só foi alcançado pela eliminação radical de todo tipo de adorno visual, tudo o 

que era decorativo ou excessivo, na expressão dos minimalistas. Não só as formas geométricas em 

cores puras pareciam adequadas para estes fins como também o emprego de materiais concretos que 

já as contivessem antemão (MEYER, 2000). Um tijolo portanto contém tudo o que é necessário 

visualmente para neutralizar a ênfase em qualquer de suas partes, forçando o olho a repousar sobre a 

simplicidade concreta do objeto pelo objeto. O objeto assim se torna presente e auto-referencial, 

remetendo apenas a si mesmo e nada mais, oferecendo-se como uma proposição objetual-concreta 

única no espaço e não remetendo a qualquer outra coisa existente no mundo como representação. O 

objeto é uma imagem pura, abstrata, concreta, que não pode prescindir de sua materialidade para 

continuar sendo imagem, como sugere Bergson: um objeto no mundo é uma imagem no mundo. 

 A auto-referencialidade do "what you see is what you see", definida por Frank Stella (1986), 

leva sem hesitar à serialização como conceito e procedimento. Qual a diferença entre um tijolo e mil no 

contexto minimalista? Todas e nenhuma. Pois cada tijolo em tese é idêntico ao outro, cada tijolo, 

originado da mesma forma, repete o outro, serializando-o. Se o olhar segue neutralizado na monotonia 

visual que emana tanto de um tijolo como de mil, pesando sobre a presença concreta dos mesmos, a 

repetição em série insere na equação dois valores contraditórios porém nada incoerentes: a repetição 

produz o movimento e o movimento reinsere dinamicamente na imagem a diferença. Chegamos então 

onde os minimalistas tanto desejavam: ao dinamitarem a ênfase na diferença representada, dada pelo 

efeito, pela composição e pelo adorno, alcançam por meio do objeto serial a não-ênfase visual que no 

entanto libera pela presença a própria diferença como processo, ou antes como micro-processo, 

transformação orgânica inelutável das formas. Um único tijolo é sempre igual a si mesmo, mas dois 

tijolos só podem ser semelhantes. Uma série de objetos semelhantes é sempre um testamento da 

diferença, daquilo que na matéria é irredutível: a sua permanente mudança de estados. 

  Em termos da história da arte, conceitos centrais como a auto-referencialidade e a repetição 

serial se expandiram fácil para outras vertentes, como o próprio cinema, a videoarte e a vídeo-
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instalação (MEIGH-ANDREWS, 2014). Logo era a imagem em movimento que se via pensada sob a 

perspectiva auto-referente, do objeto que era apenas ele mesmo, um vídeo-objeto portanto, como a 

repetição surgia no interior das imagens, como conceito, montagem, linguagem, forma, e no exterior, 

como modulação arquitetônica no espaço. A inevitabilidade da circunscrição dos aparatos tecnológicos, 

monitores, reprodutores de áudio e vídeo, caixas de som, projetores no espaço da instalação tornava-

os objetos auto-referentes, repositórios de imagens, módulos emanadores de luminosidade e vibração, 

verdadeiras estruturas arquitetônicas que definiam uma natureza radical e extremamente particular ao 

espaço de exposição. 

 No caso de nossa cascata digital tais conceitos se refletem com considerável clareza e 

objetividade. Das seis projeções, e com exceção da última à respeito do solo de piano, todas repetem o 

mesmo tema: o fluir da água. É claro que a água aqui ressurge em cada monitor ou projeção segundo 

uma forma externa visual particular. Não é exatamente o mesmo que repetir um tijolo. Mas tampouco 

era essa a intenção, tomar tão literalmente o conceito minimal. Pelo contrário, a idéia era deixá-lo 

dialogar livremente com a produção poética da obra, promovendo movimentos sutis e delimitações 

precisas que conduzissem o trabalho adiante em seus objetivos. 

 De todos modos, além do elemento água predominar de forma repetida através dos monitores 

e projetores, era constante também a noção de que essa água pertencia a um mesmo volume (maior) 

de água, ou seja, a cachoeira, e que em todos os segmentos ela fluía numa mesma direção, do topo da 

queda d´água até os pés do contemplador. Uma vez corrente, a água repetia-se também a si mesma 

no interior de cada imagem proposta, a água se sucedia a si mesma, fluindo sem parar e infinitamente, 

recomeçando apenas quando o tempo técnico do plano, do clip em reprodução, chegasse ao fim. Era 

precisamente neste aspecto, da exposição longa do registro das imagens, que o conceito serialista 

como repetição das formas se apresentava em toda a sua potência: a água não era e não podia nunca 

ser igual a si mesma. Uma vez fluindo, e mesmo que fluindo sob uma mesma forma, agora a do pixel 

ou ponto de luz, ali representava sua própria mudança, mudança constante a que chamamos diferença. 

 Outra característica ou necessidade estrutural para a efetiva instalação da obra no espaço, sua 

modulação arquitetônica, por assim dizer, também faz ressoarem alguns conceitos do minimalismo, 

entre os quais, mais uma vez, o serialismo e a auto-referencialidade. A familiaridade que o minimalismo 

tinha com a arquitetura não era estranha à sua época, afinal. Se pensarmos na estrutura da cascata, é 

de arquitetura, também, que teremos que falar. Pois o quê permite que os eventos aparentemente 

casuais que competem para o surgimento de uma cachoeira se encontrem e fluam numa mesma 

direção para formar a queda d´água? É preciso uma arquitetura para isso, sem dúvida, pois um rio é 
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arquitetura como a inclinação de seu leito, garantindo o movimento até a formação (arquitetônica) 

determinante da queda d´água, que é o precipício.  

 A possibilidade da analogia com a presença dos monitores e vídeo projeções no ambiente da 

galeria é auto-evidente. Os mesmos estão transpostos no espaço segundo um arranjo determinado, um 

arranjo antes de tudo arquitetônico e que, no caso da cachoeira, tem nela o seu primeiro esboço. O 

minimalismo foi um movimento de conjugação entre o pictórico e o escultórico, resultando no entanto 

em proposições concretas, espacializadas, portanto escultórico-arquitetônicas (KRAUS, 2001). São 

proposições escultóricas na medida em que se apresentam em volume no espaço, como a escultura 

tradicional, e não na parede plana, como a pintura. Arquitetônicas porque, fora dos pedestais, ativam o 

espaço e propunham o espaço como parte da obra, ou seja, o vazio em torno é parte da obra. O 

minimalismo é um dos fortes indícios de apropriação do espaço no sentido da instalação tal como 

amplamente assimilada na arte contemporânea. 

 A relação com o espaço é de ordem essencial nas obras minimalistas, tanto que os objetos 

passam a ser definidos de acordo com o espaço, afetando-o e transformando-o diretamente. Ou talvez 

o mais correto seja dizer que é do espaço, ou do vazio resultante no mesmo, que se parte para o 

reconhecimento e desvendamento da obra. A simplicidade se apresenta como (complexa) qualidade 

arquitetônica da obra, uma economia (moral) de meios, qualidade estruturante. Dan Flavin sem dúvida 

é um bom exemplo, pois sua obra expõe o meio como questão: de onde parte o vazio de suas obras, 

dos objetos luminosos instalados ou das bordas obscurecidas desse espaço que inevitavelmente se 

revela ao redor? Pois é importante considerar que no espaço iluminado da galeria tradicional não há 

vazio significante. Trata-se apenas de um vazio delimitador, marcando o espaço determinado a cada 

obra em exposição. Estamos diante de uma experiência totalmente diferente quando é o próprio 

espaço que está implicado nos objetos propostos. Neste caso ele se torna essencial e significante. Seu 

vazio não é nada, é um encontro entre espaço e tempo, entre forma e não-forma, convocando o 

despojamento do espectador. É esse o valor eminentemente estético da austeridade minimalista, 

espécie de espelho subjetivo porém implacável a refletir, por subtração, todos os excessos. 

 Na mesma direção, porém de maneira mais radical, o trabalho de James Turrell irá eliminar a 

proposição objetual sem perder de vista a simbiose arquitetônica com o espaço [Figura 55]. Aqui já não 

se utilizam fontes de luz evidentes, não há vestígios de materialidade, a cor emana por meio de uma 

luminosidade que provém do vazio significante do espaço. Propõe assim volumes tênues, sulfurosos e 

profundos que afirmam-se presentes tanto quanto enfatizam o vazio ao redor, remetendo a instalação a 

dimensões espaço-temporais outras e insondáveis. Diferentemente de Flavin, cuja obra mantém-se 
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ligada à escala humana e ao ambiente em que se vê instalada em função da presente fisicalidade das 

fontes de luz, Turrell abstrai radicalmente o espaço comum, cotidiano, da percepção humana palpável 

e direta, redimensionando a experiência de sua obra a níveis expandidos de subjetivação espaço-

temporal. A simplicidade adquire um tipo de plenitude em Turrell, um despojo radical a ponto de 

praticamente se dissolver, definindo uma arquitetura aberta, sem limites ou horizontes, um espaço 

abstrato e altamente idealizado, espécie de encontro entre forma e desaparição.  

Figura 55 - James Turrell, "Struck red and struck blue", instalação, 1970. 

 

Fonte: http://www.complex.com/style/2013/06/everything-you-need-to-know-about- 
james-turrells-light-art-installations-through-his-greatest-works/minamidera-southern-temple. 

 
 

 O conceito que atravessa a série "Dissolução", sobretudo o terceiro experimento, que extrapola 

os limites da tela, próprios da videoarte, para propor uma experiência temporal expandida, traz marcas 

poéticas destes dois artistas. Embora em dimensões reduzidas, dialoga com Turrell ao instalar duas 

sequências de sólidos de cor em gradação, em grandes projeções, e com Flavin ao reduzir a imagem 

da paisagem em dissolução à pequena tela de um monitor, fonte material da imagem demarcando o 

espaço da instalação [ver Figura 57]. A variação lenta das cores, produzindo um movimento temporal 

no ambiente, conecta os dois elementos, que mantém ligação, inclusive por meio do som, ao espaço 

comum, tanto o da galeria, onde a obra se instala, quanto ao do campo, da paisagem, a que a obra 

busca remeter em recursos austeros. 

 De maneiras diversas, os experimentos da série travam relações com algumas obras, mas 

também conceitos teóricos, trazidos pelo artista e pesquisador brasileiro André Parente. Em suas 

discussões e experiências com as linguagens do vídeo, do cinema e das instalações, seus conceitos 

de transcinema, a desconstrução da "forma-cinema" e a noção de cinema-dispositivo, posto como 

experiência no espaço (PARENTE, 2013), compartilham laços estreitos com as indagações produzidas 
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a partir da série "Dissolução". O conceito de cinema expandido, por exemplo, é explorado de maneira 

diversa: "Circulandô" (2010-14) explora o cinema como um dispositivo com o qual o sujeito possa 

interagir [Figura 56]. A obra apropria trechos de filmes, como "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1965), 

de Glauber Rocha, e o documentário "Straight No Chase" (1988), de Charlotte, Zwerin, tendo como fio 

condutor o recorte dos personagens em momentos de giro, em espécie de êxtase. A instalação replica 

os "giros" em múltiplas projeções, compondo um ambiente de 360 graus em que o espectador pode 

interferir na velocidade das imagens. O ambiente é até certo ponto imersivo e a intensão, parece, é 

aproximar o sujeito da experiência do êxtase por meio das imagens e sua multiplicação, no entanto 

exigindo do mesmo a atenção necessária (e racional) para fazer escolhas e interferir nas projeções.   

Figura 56 - André Parente, "Circulandô", vídeo-instalação, 2010-14. 

 

Fonte: site oficial do artista em http://www.andreparente.net/works/#/circulado/ 

 

 No caso das "Dissoluções", trata-se antes de conduzir o sujeito a qualquer experiência de 

ordem espaço-temporal extraordinária, convidá-lo a um despojamento possível, imediato, diretamente 

ao seu alcance, dado por recursos escassos e no entanto dotados de intensidade, sobrepondo 

sensações, ambientes, temporalidades e vazios, sobretudo assinalando a potencialidade criativa deste 

último, do qual nascem as imagens, cores e sons que constituem a obra. É possível dizer que o 

objetivo da instalação é tornar presente cada um de seus elementos de tal maneira que o sujeito tome 

consciência, também, da própria presença (do corpo) no tempo e no espaço. Se se inscreve aqui 

também uma arquitetura? Sem dúvida, já que os volumes projetados estão em equilíbrio com o canto 

em que se coloca o monitor, tudo arranjado em proporção modular, no intuito de, como em Turrell e 

Flavin, valorizar o vazio como porção significante fundamental do espaço instalativo [Figura 57]. 

 A obra de Tony Smith, devidamente comentada por Georges Didi-Huberman (2010), encarna 

com força noções semelhantes, as de intensidade e presença sobretudo. Seus cubos pretos, de 

dimensões antropomórficas, os quais, seguindo as ideias de Huberman, devolvem ao sujeito um olhar 

essencial, não mais um espelho que lhe represente como figura, contemplando sua aparência externa, 
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mas um espelho essencial, capaz de refletir sua unidade e finitude, sua concretude e transiência, sua 

corporeidade mas também sua volátil condição, como em "Morte", 1962-68 [Figura 58]. O peso e a 

extrema concretude da obra parecem produzir um efeito de aterramento radical. Ao ativar o espaço de 

modo tão objetivamente concreto, os objetos (e antes as proposições conceituais) minimalistas trazem 

consigo esse efeito de presentificação, de si e do espaço, mas sobretudo do corpo e do tempo. A 

relação que Huberman faz dessa atualização radical em relação à aura se torna inevitável. 

Figura 57 - Muriel Paraboni e Evaristo José do Nascimento (programação), "A tênue linha púrpura: estudo para vídeo-

projeção", imagem sintética, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 A abstração extrema do objeto o faz totêmico, mágico, misterioso, monolítico e ritual tanto na 

perspectiva das culturas pré-históricas, que tinham tais efeitos como objetivo, como de sua proposta 

enigmática em si mesma no contexto da arte contemporânea. Ele ativa o totemismo latente da 

arquitetura, do espaço como um todo.  

Figura 58 - Tony Smith, "Morte", cubo em aço, 72 x 72 x 72 cm, 1962-68. 

 

Fonte: Whitney Museum of American Art (whitney.org). 
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 Além disso, mas também por isso, tal objeto concreto que é apenas o que se vê e nada mais 

traz para o centro da cena o seu próprio esvaziamento, sobre o qual involuntariamente tendemos a 

projetar a imaginação. E a imaginação, no contexto da aura em Benjamin, é da ordem das aparições - 

e o que aparece, sabemos, se presentifica.  

 Aquilo que nos olha do fundo falso do objeto minimalista é a própria presença de algo distante, 

por mais próxima que esteja. É a aparição sensível daquilo que não se nomeia, daquilo que não se 

sabe, daquilo que não se dá contornos. O objeto minimalista assim solenemente proposto restitui em 

arte as grandezas geológicas do mundo - efeito tanto mais evocativo e direto nas práticas da land-art, 

sua tributária e contemporânea -, devolvendo ao homem o olhar do objeto que olha de si para si, 

espelho. Não nos vemos, é claro, vemos que algo (distante) nos olha e esse efeito, longe de ser 

distante, está exatamente aqui, agora, dentro de nós. 

 

4.2. Horizontes sutis 

 

   É certo que o monitor de vídeo, em seu emprego original, ou seja, de reproduzir imagens, não 

foi pensado com finalidades estéticas, como ativar um espaço de experiência. No entanto, como 

dispositivo tecnológico, é certo que ele traz consigo tal potencialidade, que pode ser descoberta e 

explorada. Talvez essa simples afirmação constitua em essência uma boa parte da história da 

videoarte (MEIGH-ANDREWS, 2014), ou dos intentos que gravitam em torno do desenvolvimento da 

mídia. Afinal, foi preciso uma paulatina desconstrução do monitor de vídeo, despojando-o de seu papel 

habitual, identificando e explorando suas melhores potencialidades no campo artístico. 

 Neste contexto, a trajetória de Nam June Paik perfaz um movimento expressivo, apropriando-

se abertamente do vídeo, desconstruindo e decompondo seus papéis, desarticulando e rearticulando 

aplicações, indagando essências, explorando potências, em suma deslocando-o integralmente do 

campo cotidiano para o campo estético. A forma como se referia ao meio é esclarecedora, tratando o 

monitor de vídeo pela sua essência ao mesmo tempo estética e tecnológica: "tubo de raios catódicos" 

(MARTIN, 2006). Fonte de luminosidade, portanto, como em Flavin e Turrell, centro a partir do qual 

definiu seus movimentos. 

 Paik foi um artista que dedicou toda a sua produção ao vídeo como objeto, meio e fonte, como 

proposição física no espaço e metafísica no tempo, como composição corpórea e arquitetura ao 

mesmo tempo sutil e tecnológica, parafernálica, explorando-o tanto em sua faceta de dispositivo 
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eletrônico como na condição de tela, moldura, módulo, projetor ou superfície emanadora de formas 

vibrantes [Figura 59]. Quanto às imagens, eram também pensadas a partir de sua condição essencial, 

estética e eletrônica, como ponto de luz e pixel, textura e luminância, como pulsação e movimento, 

como emanação do espaço e expansão do tempo. 

 O trabalho de Paik se via impulsionado por dois movimentos: um externo, desarticulando o 

emprego usual do monitor de vídeo para articulá-lo fisicamente num espaço de significação ampliado; e 

outro interno, ou seja, no interior mesmo da imagem, desarticulando as narrativas da linguagem do 

vídeo para articulá-lo temporalmente como imagem sensorial, abstrata e expandida. Esses movimentos 

se alinhavam em Paik num ponto comum de convergência: o espaço da . 

 Tais eram os movimentos e objetivos presentes também na concepção do projeto da obra 

"Luminescências" (2016), que foi instalada na mostra anual do Laboratório Interdisciplinar Interativo - 

LabInter, intitulada "Arte. Topologia. Tecnologia.", em novembro de 2016. Constituída por 3 monitores 

de vídeo, uma tela plana de LCD e 2 projeções de grandes dimensões, a proposta era instalar no 

espaço da galeria uma narrativa descontinuada através das diferentes tecnologias, articulada por meio 

de aparições, dissoluções e acidentes entre imagens e sons, entre linguagem e sentido, entre plano, 

horizonte, volume, vazio e cor, entre narrativa e poesia.  

 

Figura 59 - Nam June Paik, "TV Garden", vídeo-instalação, 1974. 

 

Fonte: https://algorithmicart2015.wordpress.com/2015/02/09/nam-june-paiks-tv-garden-1974/ 

 

 No contexto da pesquisa, tratava-se de ensaiar um salto: do conceito de paisagem que, por 

mais longe que fosse, mantinha-se sempre ligado à paisagem natural, para um conceito de paisagem 

radicalmente aberto e, na plena acepção do tempo, abstrata. Em outras palavras, uma paisagem 
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mental. Nesse sentido, a realização da obra teve como metodologia principal o recorte e a colagem, 

procedimentos que, como já se assinalou, estão presentes de forma consistente em toda a metodologia 

poética da pesquisa. A referência (visual e sonora) é de novo apropriada tal como é no contexto da 

realização da obra: referência de fato, portanto um dado de conteúdo em si mesmo mas também um 

elemento de meta-comentário, a obra falando de si e de seu processo de instauração, seu vir a ser. 

 O cinema mais do que nunca incide na forma de excertos que ao mesmo tempo articulam o 

movimento interno dos vídeos, sugerindo sentidos e sensações, e no entanto desarticulam a 

possibilidade de uma narrativa que não perpasse necessariamente o todo do espaço, em que se 

encontram os demais fragmentos, luminâncias, músicas, grafismos e sons. A mente do artista? Talvez, 

mas antes a mente humana ou a mente do mundo e ainda antes apenas "mente", conceito abstrato, 

contemplada num certo momento, momento da mente, momento no espaço e no tempo e nada mais. 

Assim é que se confere o salto, ou tentativa de salto, que é sempre um salto (relativo) no abismo: 

soltando amarras e liberando a obra ao máximo de suas obrigações conceituais. Acima de tudo um 

experimento em processo, laboratório de observação. 

 O trabalho foi planejado a partir de dois extremos, como já exemplificamos na trajetória de 

Paik, que referencia os conceitos arquitetônicos estruturais da obra, no que eles têm de flerte com a 

apropriação física do monitor - o vídeo como objeto - e a articulação de imagens múltiplas em 

movimento num espaço instalativo. De resto, quanto à forma e conteúdo fluído das imagens 

apresentadas nos vídeos e projeções, avançou-se o plano de recortes e colagens já assinalado nos 

experimentos anteriores, sobretudo aqueles que utilizam trechos de filmes. Ao contrário de Paik, o 

interesse da pesquisa no que tange às questões da linguagem e narrativa visual não vão até o ponto 

da abstração e do formalismo irônicos, tão próprios do período em que a Pop Arte estava em máxima 

rotação, mas tangenciando o que temos chamado de narrativa mínima, ou seja, de trabalhar sobre os 

pontos que definem unidades mínimas articuladoras de narrativas, das quais decorrem impulsos de 

significados, movimentos, sugestões, mas nunca narrativas desenvolvidas de fato. Desta maneira, o 

projeto se amparou de um lado na palavra escrita, mais precisamente na escrita poética, bem como na 

fluidez de recortes, excertos de imagens e sons, provenientes de filmes, vídeos e músicas. 

 Por outro lado, manteve-se amparado a uma visão arquitetônica do todo, da conjunção espaço-

temporal entre os diversos monitores e projeções a serem apresentados, dos diversos momentos 

sensoriais que se formariam e se dissolveriam no arranjo das peças eletrônicas instaladas no espaço. 

Nesse sentido, o principal desafio da obra era criar espaços, momentos e ritmos, propiciar instantes 

contínuos e sugestivos, quase narrativos, e outros descontínuos, fragmentados, entrecortados, 
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impulsionando a experiência a momentâneos abismos de sensação e significado para logo resgatar o 

sujeito através de novos estímulos. Ou seja, tal como a mente, estabelecer linhas de razão e desrazão, 

de pensamento e poesia, de imaginação e desvario, de vazios e entropias, tal como descreve 

brilhantemente Robert Smithson, artista de terra, relacionando os processos da mente aos da terra, em 

suas observações a partir do método da deriva, o mesmo adotado em nossas explorações iniciais: 

A mente e a terra encontram-se em um processo constante de erosão: rios mentais 

derrubam encostas abstratas, ondas cerebrais desgastam rochedos de pensamento, ideias 

se decompõe em pedras de desconhecimento, e cristalizações conceituais desmoronam em 

resíduos arenosos de razão. (SMITHSON, 2009, p. 182) 

 

 Diferentemente das experiências anteriores, que estavam intrinsecamente ligadas à paisagem 

como figura, representação, aqui estamos distantes da terra propriamente dita, no entanto próximos, 

muito mais próximos talvez, do conceito de Smithson se tomado em seu estado mais puro. A proposta 

da obra, afinal, era ser ela própria a mente em seus processos, por quê não plásticos11, estéticos, de 

erosão, desabamento, recombinação, vazios, cheios, recomposições. 

 O ponto de partida foi, como em "Vídeo-cascata", a definição do espaço na galeria onde a obra 

seria instalada. Até então, a obra existia como projeto, ou esboço: sua estrutura em 4 monitores e 2 

projeções, a definição de que haveria uma projeção maior na parede ao fundo e outra no chão, por fim 

a escolha por trabalhar em cima de uma peça de texto poético, a partir da palavra escrita, 

desmembrada através dos vários monitores. A maneira como tudo isso se daria no todo da obra, 

contudo, dependeria do espaço, que dessa vez não foi um canto reservado da galeria mas o centro da 

mesma, enfatizando não apenas o aspecto frontal de contemplação da obra como o trânsito lateral em 

relação à mesma e sua total abertura e conexão com o espaço ao redor, estabelecendo contato e 

diálogo permanentes com as demais obras da exposição. 

 Tal disposição se torna aqui uma escolha significativa em termos de processo não só porque 

até então se vinha trabalhando com experimentos que traziam uma economia maior de meios, 

propostas mais concentradas e sintéticas, cuja experiência temporal ampliada pedia por espaços mais 

quietos e reservados, livres de interferências externas. De modo que em "Luminescências", obra que 

emulava a mente em seus diversos momentos e processos de ordem e eventual dispersão, a abertura 

da mesma em termos de circulação correspondia a seu propósito central: sensivelmente aberta ao 

contágio do espaço e seus fenômenos, como a mente ao mundo por meio dos sentidos. 

                                                                 
11 Não refiro o termo "plástico" aqui em seu sentido dentro das categorias históricas e técnicas no campo das artes, mas em 
seu sentido literal, como propriedade daquilo que é moldável, a que se pode imprimir distintas e mutáveis formas. No caso, 
a imagem digital é dotada de uma materialidade a que se pode moldar e desmoldar plasticamente, como a mente humana.   
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 Dois elementos muito importantes incidiam sobre a escolha do espaço em que a obra seria 

instalada: as imagens e os sons. Como ou qual a intensidade almejada na experiência do público com 

as imagens e sons? A questão sem dúvida pedia uma reflexão demorada e sobretudo flexibilidade de 

negociação com as condições reais de realização, as quais por certo exigiriam abrir mão de certos 

propósitos. Era preciso contemplar, por um lado, a caminhada realizada até então e o impacto das 

condições espaciais na experiência das obras, aquilo que se conseguiu de fato e aquilo que deixou a 

desejar. Por outro lado, era momento de resgatar as referências originais (ideais) no tocante ao espaço 

e à experiência desejada, atualizando os propósitos que as mesmas alimentavam no foro inconsciente 

do processo de criação. 

 Com relação ao progresso da pesquisa até então, não era tão difícil pôr em perspectiva: todos 

os três primeiros experimentos da série "Dissolução", desde a apresentação da obra como vídeoarte 

em um monitor, em seguida em dois monitores e finalmente esboçando um pequeno espaço exclusivo, 

ambientando uma , claramente apresentaram contrastes em relação ao espaço e ao entorno. O motivo 

é simples: como obras de propostas mais intimistas, que exigiam uma certa dose de predisposição 

para entrega e contemplação, já que lidavam com uma temporalidade mais lenta e com variações 

formais mais sutis, nos três casos elas contrastaram dos contextos de exposição em que se inseriram, 

uma vez que participavam com obras as mais diversas, em ritmos variados e que no conjunto 

produziam um ambiente diversificado e dinâmico, com grau considerável de dispersão e contágio de 

uma obra para outra. Se isso não necessariamente precisa ser visto de forma apenas negativa no 

tocante às obras da série "Dissolução", já que sua inerente placidez por si só se reforçava em contraste 

ao conjunto das exposições, não é menos verdade que a experiência apontava para um espaço mais 

reservado em que as obras podiam e deveriam ser idealmente instaladas. 

 No caso das obras que participaram da exposição "Terra", e em particular a "Vídeo-cascata", a 

situação se inverte na medida em que tais obras compunham o conjunto de uma mostra toda ela 

pensada em torno da mesma temática, sendo então parte de um todo e ainda assim recebendo um 

espaço reservado e privilegiado do ambiente da galeria justo pela potencialização intencional da 

experiência com as imagens e sons. Ou seja, era característica da exposição como um todo, e não de 

certas obras em particular, a atmosfera mais concentrada e reservada, o ritmo mais lento e o convite a 

uma contemplação fluída, e não entrecortada, através da sequência das obras. Tal recorte curatorial 

permitiu portanto que cada obra, e sobretudo as mais complexas envolvendo vídeo e instalação 

tecnológica, simplesmente se acomodassem ao espaço da galeria, integrando um ambiente que já lhes 

era propício como uma paisagem inteira, uma natureza que lhes era familiar. 
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 Essas duas experiências por certo ainda distavam de certas referências ideais que norteavam 

meus propósitos no que diz respeito à vídeo-instalação. Sobretudo se ponderasse sobre o impacto 

alcançado pelo artista japonês Ryoji Ikeda, cujas obras de instalação compreendem um altíssimo grau 

de síntese no tocante tanto às formas e sons como na maneira em que os instala no espaço [Figura 

60]. Com grande economia de meios expressivos, tanto em imagens e sons, o artista logra uma 

rigorosa síntese entre abstração e naturalismo, em obras adaptadas a espaços enormes e exclusivos, 

que em muito as valoriza e lhes soma potência no tocante à imersão e experiência do público. 

 As implicações de uma tal referência para a pesquisa são tantas e tão evidentes quanto 

igualmente desafiadoras. A começar pela indisponibilidade de um espaço tão amplo e exclusivo, uma 

condição sem dúvida externa, mas também pelas diversas diferenças estéticas entre Ikeda e a 

pesquisa que eu vinha desenvolvendo. Jamais seria capaz de uma tal economia de meios embora a 

admire a almeje profundamente. Além do mais, se em linhas gerais certas obras de Ikeda parecem de 

fato tocar em aspectos como os que tento pensar aqui, não cabe dúvida de que se tratam de estéticas 

distintas, sobretudo no que se refere ao tempo, ao ritmo e a intensidade [Figura 61]. O ritmo frenético 

de Ikeda contrasta em absoluto com a calma dos experimentos que venho produzindo.  

Figura 60 - Ryoji Ikeda, "Test Pattern", vídeo-instalação, 2013. 

 

Fonte: http://www.armoryonpark.org/photo_gallery/slideshow/ryoji_ikeda. 

 

 De tal reflexão, contudo, resta por certo ficar imaginando o impacto e o tipo de experiência que 

poderia alcançar junto ao público se dispusesse dos recursos tecnológicos e físicos, sobretudo do 

espaço onde Ikeda instala suas obras. Em vez de termos o chão e uma parede de 8 metros coberta de 
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signos visuais vibrantes e frenéticos, cobrir tais superfícies em tais proporções com intensidade de cor 

e formas essenciais, em transições lentas e climáticas, o som respeitando espaços e silêncios e 

permeado de elementos sutis, articulando intensidades variadas. 

Figura 61 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A realidade das condições de produção da pesquisa, os meios e espaços disponíveis, porém, 

conduziram o desenvolvimento da mesma, e desta última obra em especial, para outras direções e 

proporções. E se no fundo a intenção permaneceu pensar a obra numa dimensão maior em todos os 

sentidos, mantendo a referência ideal do espaço utilizado por Ikeda, o processo de adaptação da 

mesma ao espaço e condições disponíveis abriu outros caminhos interessantes para a pesquisa. Como 

logo poderei demonstrar, o uso de um espaço mais reduzido e não exclusivo parece ter levado a obra a 

um nível maior de entropia e a um ritmo mais intenso, tal como Ikeda num formato reduzido.  

       Em termos práticos, e uma vez definido o espaço da instalação em sua relação conceitual 

com a proposta geral, tratava-se de construir uma banda sonora, ambiente da obra, que pudesse, por 

meio dos sons, dialogar com o conjunto das imagens dispostas, suscitando tantas outras, por oposição, 

neutralidade ou complemento, em todo caso assumindo a função rítmica e climática da instalação. Ou 

seja, o som teria a função de perfazer um todo, uma integralidade que a obra não tinha e nem se 

pretendia por meio das imagens, funcionando como corpo ou costura indelével entre as partes. 

 Em que pese tratar-se a banda sonora, tanto quanto as imagens, de um processo de recorte e 

colagem de referências, o perigo de uma dispersão total e caótica se resolveu, neste aspecto, pela 
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escolha de "Body" (2009), composição para piano do alemão Nills Frahm, como pano de fundo, que ora 

estaria em primeiro plano, ora desapareceria, ressurgindo misturado a outros elementos e voltando a 

submergir, de todos modos pontuando o progresso da peça do início ao fim. Com isso definiu-se 

também, de saída, uma "duração" geral para a obra, dada pela trilha: 5 minutos e 20 segundos. 

 Definido em linhas gerais o corpo sonoro da instalação, partiu-se para a transposição da peça 

poética escolhida para os monitores. A forma como a escrita assumiria sua condição de imagem já 

tinha sido dada por uma experiência na exposição "Terra": próximo da "Vídeo-cascata", e não por 

acaso, estava colocado um letreiro luminoso, de LED vermelho, do tipo utilizado comumente no 

comércio de varejo para atrair os clientes, anunciando promoções e coisas similares, trazendo em fluxo 

contínuo, da direita para a esquerda, a célebre frase, a pouco citada aqui, de Frank Stella em sua 

definição geral do intento minimalista: "what you see is what you see". 

 Sem utilizar pontuação nem maiúscula inicial, a frase se repetia em permanente "devir" no 

luminoso posto no chão, aos pés da "Vídeo-cascata", como uma correnteza já transfigurada em dígitos 

eletrônicos. A repetição incansável da afirmação de Stella colocava-a sem dúvida numa condição 

irônica: o que você vê é o que você vê é o que você vê é o que você vê e assim por diante, remetendo 

sempre a si mesmo mas ao mesmo tempo ao olhar como abismo, sem começo nem fim, pois o que se 

vê sempre se reapresenta, podendo ser visto de novo e diferente, a diferença então consistindo no ver 

e não naquilo que é visto. Próximo do letreiro, como continuidade da proposição no espaço, foi 

colocado um cubo de cor preta reflexiva, de 50 x 50 x 50 centímetros, rebatendo como espelho e em 

perspectiva infinita o fluir das letras luminosas. O letreiro foi intitulado como "Stella´s Promise" e o cubo 

como "Pequena Morte", em citação à obra de David Smith no comentário de Huberman [Figura 62].  

Figura 62 - Muriel Paraboni, "Stella´s Promise" e "Pequena Morte" (ao fundo), ambas instalações de 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoa 
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 A palavra já havia sido utilizada de maneira semelhante, e em íntima simbiose com o meio ou 

suporte tecnológico, alguns anos atrás, na instalação "Através do Espelho", de 2013 [Figura 63], que 

trazia a palavra "Gestual" grafada em grandes dimensões em neon azul, acoplada a uma estrutura de 

outdoor de 1,10 por 2,14 metros e intercalada por lâminas de acrílico reflexivo. 

 O espelhamento e reflexão da palavra como imagem, bem como a implicação dessa imagem-

palavra-reflexão ao meio tecnológico, no caso o outdoor e o neon, estavam postas desde então. Dessa 

forma-cor, imagem que se propaga no espaço, seja por qual meio, o neon, o tubo de imagem ou o 

painel de LED, tem-se de todos modos o interesse de abordar a luz e a maneira como esta determina 

sensações no ambiente, metáfora do próprio estímulo sensorial. 

Figura 63- Muriel Paraboni, "Através do Espelho", instalação, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

  

 "Através do Espelho", como "Stella´s Promisse" e mesmo a "Vídeo-cascata", utilizava uma 

forma (figurativa) externa, no caso o outdoor com todas as suas conotações culturais, para abstrair até 

a dimensão sensorial, sempre implicando o sujeito na percepção e formulação daquilo com que ele 

trava contato, pois o que ele vê, conforme Didi-Huberman (2010), também o olha. 

 Era portanto a essa linha de desenvolvimento, desde "Através do Espelho", que o retorno da 

palavra escrita ao plano físico-espacial da instalação respondia. E se em 2013 a referência do emprego 

estético da palavra-fóton, luminosa qual imagem, tendo a sua utilidade e significação estanques assim 

suspensas, postas em cheque, passava pelo conceitualismo de Joseph Kosuth, agora seria momento 
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de ultrapassar, também, a noção auto-referencial em abismo de Frank Stella, explorando possibilidades 

eventualmente libertas da especificidade de seus conceitos, como era intenção na obra em processo. 

 A escolha de uma poesia, e não de uma palavra apenas, ou frase, se deu nesse sentido: 

desamarrar a palavra do conceito, torná-la irredutível à razão, tomar a palavra em sua máxima 

autonomia, a palavra como palavra. Para isso, nada melhor que a escrita (e a visão) poética, como 

defendia modernamente Charles Baudelaire, para quem as paisagens da imaginação eram superiores 

(esteticamente) às realistas (KERN, 2012). Com três estrofes de quatro a seis linhas cada, o poema 

"Ancoradouro" (2014), de minha autoria, pareceu bastante adequado à proposta da instalação. Era 

impossível de ser reduzido a um aspecto ou outro em particular. Fugídio mas sempre preciso, soturno 

mas permeado por calmos movimentos e instantes de cor e claridade, o poema navega 

semanticamente entre a água e a luminosidade, entre a sensação da temperatura, a respiração, o 

afastamento, a noite, permitindo o ir e vir do sentido através da própria desaparição. Uma simples 

leitura plana do texto com o piano de Frahm ao fundo sinalizou um diálogo imediato e multiplicador que 

merecia ser explorado. 

Ancoradouro 

 

Enquanto a noite se espalha 

no fundo do mar – a luz dissolve 

a água 

em manchas frias. 

 

Hora sem lugar, a razão range os dentes 

no silêncio da areia – a lua cai 

branca 

e fica suspensa – por um fio de luz 

que o sol (lá do outro lado, anônimo) adianta 

aos juros do dia. 

 

Na neblina 

o horizonte se refaz – ninguém no cais, 

ninguém mais 

virá, 

os navios partem sem avisar. 

 

 Depois de alguns experimentos que colavam trechos da poesia combinados aos demais vídeos 

que vinham sendo preparados para as projeções, não foi difícil decidir que o lugar das mesmas era nos 
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monitores, correndo como letreiros de LED ou neon em cores fosfóreas (o azul, o amarelo e o violeta, 

não por acaso três momentos do entardecer na paisagem, explorados na série "Dissolução"), de modo 

a "costurar" através das imagens e sons que compunham a obra [Figuras 64 e 65]. 

 A palavra, como linguagem, por certo desempenha esse papel sempre e inelutavelmente 

narrativo, quase anedótico, de tecer os fenômenos do mundo, as ideias, pensamentos, memórias e 

percepções, enfim costurar os elementos familiares entre si de modo a solicitar ao corpo (do sujeito) 

alguma ação no mundo, tal é a finalidade que Bergson (2010) persistentemente assinala para a 

necessidade de representação embutida no ser humano. Para ele, a representação, seja de que ordem 

for, responde à ação no mundo tanto quanto qualquer outro impulso instintivo, ação que sempre é 

adaptativa. Mais do que isso, conforme especula Bergson, a representação constitui uma tomada de 

tempo em que a consciência apura informações e analisa em melhores detalhes as suas possibilidades 

(e consequências do ato), no entanto sempre visando a ação, seu adiamento ou suspensão. Trata-se 

sem dúvida do domínio da linguagem, filha da imagem: articular, negociar, dar conta das demandas 

(internas ou externas) do mundo, definir o escopo das ações. 

Figura 64 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O que dizer, contudo, de um texto repleto de lapsos, paragens e sugestões, posto no lugar da 

linguagem objetiva? A questão, sozinha, já traz intuída a resposta acerca do meio em que apresentar a 

poesia na instalação: cada uma das três estrofes dividida em um monitor individual, as três estrofes, 
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que originalmente compreendem um só texto, rolando ao mesmo tempo como os letreiros de fósforo 

luminoso de um computador. 

 Decorre dessa escolha uma tríplice referência, dada pela presença assumida do monitor de 

computador, tela ou televisão (que hoje compreendem o mesmo dispositivo): o mundo virtual, e em 

específico as redes de informação, cuja indiferença ao significado é estrutural (CAUQUELIN, 2005); a 

mente cognitivo-sensória, condicionada pelo ambiente resultante desse mesmo mundo virtual; e por fim 

a própria dimensão virtual (da mente e do mundo), em que a representação (a arte e a poesia por 

consequência) são gestadas, lugar em que os elementos surgem ainda dispersos, cheios de espaços 

entre si, em que as amarras de sentido estão ainda frouxas e todas as possibilidades (de ação ou não 

ação) estão asseguradas. 

 O pano de fundo para estes letreiros, portanto, não poderia ser diferente do pano de fundo dos 

demais vídeos e mesmo do espaço em torno e através da instalação: o vazio, a ausência de luz, ou o 

preto, infinito, breu. O "ancoradouro" da poesia é esse vazio, nem a palavra nem o sentido, nem o 

significante nem o significado, mas esse espaço (abstrato) que tanto a forma como a não forma 

(virtualmente) partilham entre si. 

Figura 65 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação , 2016: frame extraído diretamente da obra. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Assim, se a palavra-poesia transfigurada em imagem recendia dos monitores as cores 

garrafais fosfóreas como três momentos esparsos do entardecer, o amarelo, o violeta e o azul, era a 

retomada da progressão de cores, construída para a série "Dissolução", que voltaria a estruturar o 

vídeo maior, a ser projetado no fundo da instalação [Figuras 66 e 67]. A novidade nesse eterno-retorno 
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que, segundo Nietzsche (DELEUZE, 1997), é sempre o retorno do mesmo sensivelmente diferente, é 

que agora as cores estão libertas da representação da paisagem, e do entardecer sobre a paisagem, 

podendo ser apropriadas no contexto abstrato do próprio horizonte mental-virtual a que a instalação 

alude, sem a necessidade de qualquer metáfora intermediária. 

 Uma vez e em linhas gerais definida a maneira como a palavra poético-visual estaria disposta 

na instalação, era momento de estruturar a palavra numa dimensão ainda mais sutil, ou seja, a palavra 

que faria parte da banda sonora, compondo com o piano de Frahm. Foi por meio de uma pesquisa de 

referências que trechos de colagens sonoras advindos de filmes, documentários e músicas aos poucos 

foram se acomodando ao corpo sonoro em construção. Dois recortes básicos propiciaram a seleção 

dos segmentos: o primeiro era de ordem linguística, conceitual, pois dizia respeito a uma necessidade 

(intuitiva) de trazer para a instalação a sonoridade da língua falada em diferentes idiomas, do português 

de Portugal ao inglês com sotaque estrangeiro, passando pelo francês, pelo alemão, pelo japonês e 

chinês (a incidência de trechos ou estrofes musicais se deu por critério semelhante); o segundo recorte 

era temático e dizia respeito ao quê se estaria privilegiando nas falas escolhidas e logo ficou claro que 

isso tinha a ver, por um lado, com a poesia escrita que passaria nos outros monitores, e por outro com 

as próprias imagens apresentadas nas projeções maiores, de modo que nesta etapa o trabalho de som 

e imagem se deu de maneira concomitante, em diálogo. 

Figura 66 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Assim se definiu, logo no primeiro minuto, um diálogo entre a emergência da cor, empregando 

novas formas para a progressão das cores da série "Dissolução", na projeção maior, tendo como fundo 

sonoro a fala de uma artista não identificada, extraída do documentário "A favor da Claridade" (2004), 
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da diretora portuguesa Teresa Villaverde. Na fala, em inglês, a artista comenta poeticamente o 

sentimento inenarrável de trazer uma nova forma para o mundo, de ver nascer a obra de arte. Na 

sequência, o artista português Pedro Cabrita Reis, em fala extraída do mesmo documentário, reflete de 

maneira abstrata sobre a morte e, antes, sobre a capacidade do ser humano de continuar depois do 

fim, reinventando-se, sempre recomeçando. 

Figura 67 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016.  

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A essas alturas, na projeção de tamanho maior (na parede), a progressão das cores já flerta 

com jogos formais com referência na pintura abstrata, em particular, mais uma vez, a pintura color field, 

criando grandes campos de cor climáticos para a fala de Cabrita em seu sotaque português [Figura 68]. 
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Figura 68 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: registros em dispositivo móvel. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O bloco deságua numa sobreposição onírica de imagens colhidas do filme "Fallen Angels" 

(1995), de Wong Kar Wai, como do videoarte "Éter" (2016), realizado para a exposição "Terra", que 

traz um peixe navegando por águas profundas, em momentos de calma e agonia, como que em busca 

de uma saída [Figura 69]. Peixe sobreposto a um mergulho de motocicleta em alta velocidade por um 

túnel anoitecido ("Fallen Angels") [Figura 70], signos de uma viagem para além do visível e do provável, 

do consciente? Sem dúvida era o caminho que a intuição, alinhando tais conteúdos, sinalizava.  

Figura 69 - Muriel Paraboni, "Éter", videoarte, 2016: frames extraídos diretamente da obra. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

  

 Um trecho irreconhecível da trilha musical de "Fallen Angels", espécie de rap eletroacústico em 

mandarin, propiciou uma "cortina" sonora para o próximo "momento" da instalação: a imagem que 

surge é do filme "O enigma de Kasper Hauser" (1974), de Werner Herzog, quando o personagem 

Kasper Hauser contempla seu rosto refletido na água parada dentro de um tonel. Quando Kasper 

Hauser agita a superfície da água com a mão, a trilha do próprio filme substitui a anterior, o rap de 

"Fallen Angels", introduzindo também as reflexões em off, e em alemão, do personagem: a projeção 
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maior, da parede ao fundo da instalação, é tomada pela imagem do rosto de Hauser em deformação 

pela agitação da superfície reflexiva da água. 

 Como se pode ver, a seleção das imagens-referências que se íam colando tanto na banda 

sonora como nos vídeos das projeções se liberavam da rigidez dos conceitos mas mantinham entre si 

fortes elos de conexão, inclusive temáticas: a reflexão, a superfície, a imagem, o rosto, o mergulho, a 

água, a escuridão, o mistério desafiador da própria mente que percebe e co-constrói o mundo dentro e 

fora do sujeito, tal é o contexto da pesquisa, o lugar último a que se pretendia chegar na trilha da 

paisagem. 

Figura 70 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frames extraídos diretamente da obra (esquerda) e 

registro fotográfico da instalação. 

   

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A vídeo-colagem seguinte, outra vez no vídeo principal, da projeção ao fundo, não foi difícil de 

identificar, por absoluta afinidade à toda construção que se vinha estabelecendo até aqui: um trecho do 

quarto filme da série "The Creamaster Cycle" (1994-2002), do artista norte-americano Matthew Barney, 

em que seu personagem, espécie monstruosa que no entanto inspira, no filme, simpatia, aparece 

perdido no fundo do mar [Figura 71], buscando uma saída tal como o peixe de "Éter".  

Figura 71 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frames extraídos diretamente da obra. 

  

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 A sequência surge sobreposta ao momento final da seqüência de cores, que avança por 

tonalidades de azul escuro e brinca com jogos formais com branco e cinza, até chegar na escuridão 

quase total. Neste momento, o monstro de Barney parece ter encontrado uma saída: ele avança na 

direção da câmera e tudo desaparece em preto, permanecendo então apenas um jogo de linhas azuis 

e violetas no horizonte, enquanto voltamos a ter o piano de Frahm em evidência, em momento de 

passagem sugestiva. 

 Neste ponto é oportuno mencionar a construção da segunda projeção maior, no chão, cuja 

colagem se deu de maneira um tanto diversa: se no vídeo maior, ao fundo, pensava-se mais em tocar, 

deslocar, suprimir ou expandir as noções e sensações de tempo, o vídeo do chão tinha a função de 

estruturar o espaço, ou ao menos pontuar as suas possibilidades. Por este motivo os dois vídeos 

precisavam estar intimamente interligados, como se fizessem parte de uma coisa só, de um vídeo só, 

apenas apresentados em separado [Figura 72].  

Figura 72 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frame extraído diretamente da obra. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

  

 Mais uma vez foi fundamental contar com a baliza dos conceitos minimalistas para evitar definir 

o espaço pelo excesso, até porque já se pensava em trabalhar com formas básicas e coloridas. Aqui, 

apenas uma imagem captada foi utilizada. Todo o resto foi produzido em animação 2D básica no 

próprio Adobe Premiére. O critério, em ambos, era a abstração ao termo das formas mais essenciais: o 

ponto, a linha, a curva, o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo. 

 A brincadeira por certo rendia tributos aos experimentos em pintura, colagem, escultura e 

instalação ambiental da vanguarda russa do início do século XX e também aos neo-concretos 

brasileiros dos anos 50, que influenciaram e mesmo tematizaram as primeiras colagens que realizei 
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com papel cartão entre 2012 e 2014 [Figura 73] e que foram apresentadas na exposição "Terra" em 

setembro de 2016. Um dos principais temas de "Terra", aliás, era trazer em transparência as operações 

de colagem, apropriação e deslocamento que vêm sendo constantes em meu trabalho, tanto no plano 

processual como nas proposições finais. 

Figura 73 - Muriel Paraboni, "Antena" (2013), cartão sobre papel. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 O comentário e o uso da referência como elemento mesmo da obra estão relacionados aos 

processos criativos da mente como temas eles próprios das obras, conforme as ideias dos 

vanguardistas russos e dos poetas futuristas (russos e italianos) que dialogavam com os movimentos 

artísticos da época12, como Ezra Pound por exemplo, que defendia a inexistência da possibilidade da 

criação original, assumindo todo o seu fazer poético como obra de colagem [Figura 74]. Não por acaso, 

                                                                 
12 É relevante pontuar que a linha de desenvolvimento que se segue aqui vai do letrismo, surgido na Romênia e 
alimentando, então, as ditas vanguardas russas e italianas, em oposição ao surrealismo e principalmente ao dadaísmo. 
Ambas correntes da colagem, da apropriação e da meta-linguagem, diferem contudo em sua programática ideal: o letrismo 
e o futurismo propunham-se construtivos, enquanto o dadaísmo e o surrealismo eram desconstrutivos. 
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tais referências coincidem mais uma vez com as considerações de Christine Mello à respeito do vídeo 

como interface híbrida, de natureza familiar à colagem como criação: 

Os trabalhos artísticos nesse meio são provenientes de contextos criativos estabelecidos 

pela cultura digital. São não-objetos, não-locais, em constante transformação. Integram uma 

tradição nas artes, desenvolvida ao longo do século 20 e iniciada pelo futurismo — em que 

se procurava captar a velocidade, a energia e as contradições da vida contemporânea, assim 

como se buscava um tipo de arte que pudesse ter um efeito totalizante, interdisciplinar. 

(MELLO, 2005, p. 8) 

 

 Não por acaso, Ferreira Gullar e Haroldo de Campos, nos dois desdobramentos brasileiros das 

mesmas ideias, influenciaram fortemente a base teórico-crítica do concretismo e do neo-concretismo 

em São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente. A colagem e a referência, do mesmo modo, surgem 

nos meus trabalhos [Figura 75] como procedimento mas também como comentário: a evidência ou 

transparência da referência perfaz um comentário sobre a mente, sobre os processos da mente e sobre 

uma certa visão do que pode ser a criação (original) da obra: recriação sempre, em que o que se 

evidencia é o movimento da intuição. 

Figura 74 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frame extraído diretamente da obra. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

 Deste modo, as formas produzidas para a projeção do chão, cuja função na instalação era 

sugerir diferentes momentos espaciais em diálogo com a projeção ao fundo, que trabalhava o tempo e 

a sensação de maneira mais subjetiva, seguiram o caminho das colagens geométricas planas, jogando 

com as proporções, volumes e cores. Sua premissa era atuar entre os extremos da emergência da 

forma, portanto do próprio espaço: do breu total, quando a própria imagem ou projeção se confunde 

com o espaço comum vazio da galeria em torno, passando pelo surgimento vibrante do ponto de luz, 
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corporificado pelas imagens captadas da água da chuva rebatendo no piso escuro, até as já 

mencionadas formas básicas de organização, geometrização e orientação espacial [Figura 76]. 

Figura 75 - Muriel Paraboni e Evaristo José do Nascimento (programação), "Unwind: estudo para vídeo-projeção", 

fotografia, colagem digital e imagem sintética, 2016. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 Os desafios na construção desse vídeo tinham a ver, por um lado, com o diálogo (ou 

montagem) em relação ao vídeo principal, da parede ao fundo, e com a própria organização física do 

espaço, a disposição das projeções e monitores na instalação, por outro. No que diz respeito à 

projeção da parede, tratava-se de uma tensão permanente, utilizando recursos mínimos para os 

momentos em que se desejava a máxima intensidade da experiência temporal com a cor, valorizando o 

vídeo principal, e trazendo elementos de jogo e complementação para os momentos em que a parede 

se reduzia a formas mais econômicas e sutis. Ou seja, era fundamental estar atento para que uma 

projeção não anulasse a potência da outra, para que os momentos, mesmo que em sobreposição no 

mesmo ambiente, pudessem se alternar. 

Figura 76 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016 . 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 Afinal, se é próprio da mente que os conteúdos corram livres e concomitantes em todas as 

suas camadas, é próprio da consciência apresentá-los um de cada vez, com ênfase, na medida em que 

emergem em seu horizonte visível. A maneira de experimentar esse expediente "fora da mente", ou 

seja, na representação de um espaço instalativo análogo, seria a intensificação e desintensificação 

momentânea das projeções e vídeos que, ainda que apresentados concomitantemente, se mantinham 

em sucessão, portanto em montagem através do espectro temporal geral da obra [Figura 77]. 

 O espaço assim se viu definido por diversos momentos no chão da instalação, ora apresentado 

como escuridão total, dando ênfase para a massa de cor da parede ao fundo, e portanto às sensações 

derivadas da mesma, ora mergulhando na vibração intensa e aparentemente caótica das gotas de 

chuva abstraídas no jogo formal do pixel e da cor, qual uma emergência de formas não predizíveis, ora 

partilhando de ordenações simples e harmônicas, permeadas de vazios, dados pela linha, pelo ponto e 

por formas concretas como o quadrado, o círculo e o triângulo, sugerindo assim mais do que o espaço, 

a própria potencialidade do espaço tornando-se volume, massa e movimento, ele próprio um lugar. 

Figura 77 - Muriel Paraboni, "Luminescências",  vídeo-instalação, 2016: registro em dispositivo móvel. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 É preciso contudo chamar a atenção para o fato de que a delimitação da função espacial para 

a projeção do chão como da função temporal para a projeção da parede são antes de tudo um 

expediente conceitual-teórico a partir do qual desmembrar o processo e analisar a construção e 

tessitura da obra. No campo poético em que a produção se deu, tanto elementos temporais como 

espaciais participam nas duas projeções, tratando-se a diferenciação de uma questão de ênfase. Era 

importante, pois, que os elementos que predominavam na parede, como a cor e a sensação pura, 

pudessem participar e compor também no chão, da mesma forma que a geometria do chão também 

aparecesse por momentos na parede, dimensionando uma certa arquitetura para as aparições 

subjetivas dessa paisagem mental. 

 Outro filme de Werner Herzog, "Fitzcarraldo" (1982), incide na banda sonora na composição 

em que o personagem-monstro de Barney está em cena na projeção principal. Dessa vez não como 

recorte direto, o filme é mencionado pelo próprio Herzog em entrevista extraída de "Burden of dreams" 

(1982), documentário que o francês Les Blanc realiza à respeito da produção catastrófica de 

"Fitzcarraldo" na Amazônia brasileira. De novo, um trecho que referencia o processo criativo do artista 

em sua relação analógica com a terra, com a natureza, em ressonância às ideias de Robert Smithson e 

dos artistas de terra da década imediatamente anterior. 

 No caso de Herzog, trata-se do momento em que ele fala, em seu inglês com carregado 

sotaque germânico, do personagem principal do filme, um milionário norte-americano real cujo nome 

era impronunciável pelos índios da Amazônia, sendo portanto lembrado como "Fitzcarraldo". No filme, 

como na fala de Herzog, esse personagem um tanto excêntrico parte para a Amazônia brasileira 

movido pelo desejo de navegar rio acima com o auxílio um tanto ineficiente dos índios locais, o que 

Herzog define como uma metáfora do impossível, empreendimento análogo ao mito de Sísifo 

relembrado por Albert Camus. Herzog assim enfrenta enormes problemas, similares à história do 

personagem retratado: as forças incontroláveis da natureza, que tumultuaram severamente a 

realização do filme e que Les Blanc retrata com crueza em seu documentário, deixando claro que, na 

realização do filme, as ambições desmedidas de Herzog coincidem com as do biografado. 

 Não se pode deixar de lado, aqui, tanto em Barney como em Herzog, mas igualmente nas 

colagens sonoras de falas advindas de filmes, a aparição, ainda que difusa, da figura humana. Pois até 

então não se havia implicado o sujeito humano em nenhum dos experimentos da pesquisa: as obras 

era proposições concretas, dados diretos da percepção, igualando por meio da abstração a aparição 

externa, enquanto objeto, e a seu espelhamento ou processamento interno no sujeito. De modo que as 

figuras e falas humanas em "Luminescências" são de fato da ordem de uma emergência ou aparição 
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não programada, perfeito exemplo de "ruído" produzido pelo método intuitivo que predominou na 

instauração da obra. E o que significam, afinal, essas aparições humanas? A maneira como elas 

surgem é esclarecedora: como fantasmas, de certa forma desfigurados e translúcidos. O monstro 

subaquático de Barney, a imagem refletida de Kasper Hauser, a voz de Herzog mergulhada no caos da 

floresta, resíduos, ecos, rastros ou projeções do sujeito em ação real ou virtual? Fantasmas, em todo  

caso, a memória que surge e se desvanece, tecido em fluxo, permeável, a imagem de si e do outro se 

sobrepõe e se confundem aqui na origem do ser: os extratos dos filmes são emblemas de momentos 

em que o ser se vê em interrogação, em suspensão, talvez em transmutação de estados ou em 

processo de formação, precipitado para a forma, para o ato, para a manifestação física no mundo.     

 Na sequência da obra, a imagem, como a voz de Herzog, se dissolvem então na cor preta, no 

piano de Frahm, em linhas azuis no horizonte como em quadros descoloridos demarcando o espaço no 

chão. Uma personagem feminina de "Film Socialisme" (2010), de Godard, célebre colador de 

referências, surge na banda sonora refletindo sobre a linguagem, tema e problema centrais do filme. 

Godard, é claro, não poderia deixar de aparecer ou ao menos ser mencionado num trabalho que 

propõe refletir sobre a condição das imagens na mente, sobre a colagem como processo inevitável do 

imaginário do mundo, as injunções e experimentos com a linguagem e a narrativa que emprega a 

imagem em movimento, o filme ou o vídeo como suportes. 

 O trecho de Godard atravessa sonoridades musicais coladas de que vão de Radiohead a 

Legião Urbana, em passagens mínimas e apenas sugestivas, portanto de difícil reconhecimento, 

desaguando em um trecho de "Unkown Pleasures" (2002), do cineasta chinês Jia Zhangke. O filme traz 

um excerto do realismo crítico, com forte influência do cinema neo-realista europeu e da vanguarda 

cinematográfica russa do início do século XX, ele próprio censurado e proibido em seu país. 

 A sequência de colagens se dissolve então para o minuto final da obra, quando a música de 

Frahm reassume o ambiente sonoro da instalação. A forte tensão assumida pelo piano conduz as 

imagens, os sons e as palavras ao seu ocaso. No chão, os quadrantes coloridos e descoloridos se 

revezam em agonia até a dissolução. Na parede ao fundo, blocos quadrados e retangulares, variando 

do preto ao cinza e ao branco, surgindo e desaparecendo, sugerem o perfil dos prédios de uma cidade 

no horizonte concreto, e escuro, da instalação [Figura 78]. 

 A poesia se encaminha para o final das estrofes nos monitores menores, o piano espaçando as 

notas reticente, prenunciando a exaustão. O momento é propício para uma última colagem, a voz em 

off sussurrante de uma menina, extraída de "Stalker" (1979), de Andrei Tarkovski. No texto, a menina 
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descreve uma passagem bíblica não identificada pelo autor e, uma vez em russo, tratou-se de manter a 

voz soterrada e indefinível em meio aos demais sons da instalação. Nesse sentido, a colagem visava 

trazer ao ambiente um sopro da atmosfera misteriosa do emblemático filme de Tarkovski, fechando o 

ciclo da instalação de maneira aberta, reticente e sugestiva, melhor dito, inconclusiva. 

Figura 78 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frame extraído diretamente da obra. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Quanto ao monitor de LCD posto entre as palavras da poesia, entre a projeção do chão e a 

projeção da parede, ele se manteve em movimento ao longo de todo o tempo ao apresentar o plano 

estático de meras gotas de água repicando sobre uma superfície de vidro [Figura 79]. Sua função era 

apenas uma e nem por isso menos importante no plano conjunto da obra: atravessar de maneira 

constante e íntegra o tempo fragmentado do ambiente, o gotejamento lento, apresentado de forma 

abstrata ao inverter em negativo, colocando gotas pretas em fundo branco, permanecia o tempo todo 

como contraponto contínuo, tecido a costurar o todo fragmentário das imagens, sons e restos de 

linguagem que compunham a instalação. Um gotejamento suave, poético, lento e constante, nunca 

interrompido por fenômeno algum, desafiando todas as experiências espaço-temporais que a obra 

porventura pudesse oferecer. 

 Mais do que nos experimentos anteriores, incluindo a cascata, "Luminescências" é uma obra 

que decisivamente implica a exploração da tecnologia. Se na cachoeira a tecnologia aparece ainda 

discretamente, sem se ocultar mas igual sem se evidenciar, mantendo-se neutra na medida em que é a 

água, e o movimento todo da cachoeira, que importa, aqui não cabe dúvida de que as projeções e telas 

estão em questão, participando da estética formal e textual da obra, tal como em Paik. Nesse sentido é 

importante destacar que a tecnologia em "Luminescências" atinge o alvo almejado pela pesquisa ao 
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concentrar-se em seu foco de discussão, ou seja, aquele que diz respeito à tela, em múltiplas 

derivações. Das questões concernentes ao uso da tecnologia, e a pouco aventadas a partir das ideias 

de Benjamin e Flusser, entre as quais a dicotomia entre sujeito e dispositivo, a obra em si realiza por 

certo uma depuração daquilo que realmente toca à esta pesquisa em específico. 

Figura 79 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016: frame extraído diretamente da obra. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 A questão da tela se coloca com evidência e no entanto sem alterar os rumos das proposições 

estéticas prioritárias do trabalho. A tela então se coloca e se recoloca como questão de maneiras 

variadas, a tela como organização física ou arquitetura no espaço (Paik), a tela como presença ou 

onipresença no ambiente contemporâneo, as múltiplas dimensões da tela e as diferentes formas de 

aproximação, diretas e indiretas, em relação às telas que o mundo nos apresenta cotidianamente, a 

tela do celular, a tela dos monitores, laptops, desktops, tablets, LCD´s e projeções das mais diversas 

proporções e intensidades, algumas as quais podemos eventualmente evitar, outras tantas que 

inevitavelmente perfazem os espaços que circulamos (MONDLOCH, 2010). 

 A estas últimas, inevitáveis, somam-se as questões da linguagem, do sentido e da forma, uma 

vez que ultrapassam a utilidade e a ideação do espaço comum, alcançados pela arquitetura, para 

impregnar os ambientes de discursos, atmosferas e subjetividades outras, alheias aos sujeitos que 

circulam nesses ambientes. A apresentação dos múltiplos monitores e projeções de maneiras variadas 

num mesmo espaço, no chão, sobre cubos, na parede, diz respeito a uma arquitetura e mesmo a uma 

escultura, sem dúvida, mas cujas bordas, as telas, são tão determinadas quanto imprecisas, uma vez 

que é a luminância, os LEDS e fósforos que delas resplandecem para inundar o ambiente ao redor, 

produzindo as sensações e atmosferas que desde Flavin, Turrell e Paik vêm sendo exploradas no 

conjunto das instalações e videoartes. 
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 Se, em termos técnico-tecnológicos, os suportes de reprodução e fixação das imagens atuais 

não trazem diferenças razoáveis em relação à pintura, por exemplo, não é possível afirmar o mesmo no 

que diz respeito ao efeito, à refração da luminosidade. Afinal, mesmo trabalhando em essência com o 

pigmento, o claro-escuro, a luminosidade e, portanto, a vibração das cores no plano perceptivo do 

receptor, trata-se, na pintura, de um acontecimento circunscrito às bordas do quadro, à moldura, à tela.  

 A pintura por certo torna-se toda a realidade para aquele sujeito que a ela se entrega sensorial 

e perceptualmente, mas trata-se de um evento íntimo, entre a tela e o sujeito, tendo todo o espaço ao 

redor, o espaço comum da galeria, como delimitador. No caso do ambiente instalativo, e da tela 

luminosa, que emite luz ou que projeta, rebatendo luz no chão ou na parede, parece evidente que o 

evento transcende a tela, no sentido de moldura, borda (MONDLOCH, 2010). Todo aparelho celular 

tem bordas, todo tablet ou monitor de computador apresenta a sua tela no interior de uma moldura, 

toda projeção, seja em que superfície for, demarca os limites da imagem reproduzida. 

 No entanto, é certo que nos dispositivos tecnológicos-digitais de reprodução de imagens as 

imagens, enquanto luminâncias, não se limitam a permanecer no interior das telas, circunscritas às 

suas bordas. O pixel, a luz, o fóton como a água espirra para fora de seus limites, vibra e reflete as 

modulações e movimentos da cor. Era isso que as grandes pinturas de Mark Rothko tinham a dizer à 

respeito da pintura e da cor: como obras intermediárias entre a pintura tradicional e a modernista, 

traziam consigo o emblema do ambiente cinemático, pois que eram pinturas monumentais 

pertencentes ao ambiente moderno em que o cinema, ou seja, a tela grande, de imagens em 

movimento, determinava o espaço cognitivo. A pintura color field e o formalismo de campos de cor 

parecem, nesse sentido, beirar as fronteiras entre a pintura cuja experiência se circunscreve à moldura 

e à luminância que a extrapola para contagiar o espaço, domínio da imagem em movimento, ambiente 

contemporâneo por excelência. 

 É possível a partir disso inferir uma série de injunções consequêntes à respeito da fisicallidade 

das telas, ou melhor, da sua reversível materialidade e imaterialidade, já que de seus corpos físicos 

emanam as formas luminosas com e através das quais nos relacionamos. Uma vez que a experiência 

não se limita ao contato imediato com as mesmas, como alegamos em relação à pintura, trata-se de 

pensar as telas não como delimitadoras entre a dimensão real e subjetiva da experiência, mas como 

fontes que transbordam o subjetivo no real (sic) e não o contrário, sem que as consequências disso, 

especialmente para o sujeito, possam ser mensuradas com precisão (MONDLOCH, 2010).  
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 Se a obra buscou transcender o conceito visual de paisagem em sua abstração ao horizonte 

subjetivo da mente que concebe, como em Bergson, a experiência em co-criação com o mundo, não 

pode ser menos verdade que sua concepção técnica toca no aspecto de uma mente já determinada 

por um tipo de ambiente, a arquitetura do espaço análoga às arquiteturas dos aspectos da mente, a 

escultura das telas análogas às hierarquias e dimensionalidades subjetivas da psiquê, a sutileza de 

seus conteúdos, imagéticos, verbais, sensórios, emocionais análogos à entropia de informações e 

trânsito de dados que perfazem o ambiente contemporâneo [Figura 80]. 

Figura 80 - Muriel Paraboni, "Luminescências", vídeo-instalação, 2016. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 Por fim, se desejamos que a instalação dialogue poética e teoricamente com o conceito de 

duração em Bergson, é necessário que dialogue antes com a memória. E a memória, para Bergson, é 

um depósito, repositório de tudo, de tudo o que veio antes, durante e depois das experiências, de tudo 

o que havia para aquém e além do sujeito. 

 E o que são as referências e colagens empregados nas obras se não vestígios do repositório 

tal como Bergson tenta demonstrar? E o que são as diferentes intensidades empregadas nos vídeos e 

projeções se não a licença que os conteúdos então depositados solicitam à consciência para serem 

avaliados, reavaliados e eventualmente empregados na ação?  E o que são as formas, as imagens, os 

excertos de representações, sugestões, movimentos, palavras, versos e insinuações diversas de 

sentido, por fim os vazios, lapsos, desabamentos e reconfigurações da forma e do som se não o 

movimento inteiro e cíclico, em permanente retorno, do próprio mundo, mental e físico, de que 

participamos como sujeitos, nós próprios vestígios desse depositório que antes nos constitui? Se 

nossas identidades soam a todo instante como ficções fluindo para o passado, não será de paisagens, 

nesse sentido amplo e abstrato, que se fazem nossos momentos? 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 Cada uma das três obras principais, desenvolvidas durante o mestrado em Artes Visuais, 

abordadas nos ciclos da pesquisa e devidamente rodeadas pelas obras-satélites menores, parecem 

dar conta, em diferentes níveis e aspectos, do objeto central desta poética: dissolver a paisagem na 

vídeo-instalação. Ou seja, dissolver os conceitos e figuras da paisagem tal como a conhecemos para 

propiciar uma expansão. Da imagem para a sensação, da natureza para o artifício, da contemplação 

externa para a interiorização e então para uma experiência com o corpo e o entorno. 

 Na série "Dissolução" a  proposição número #3 reduziu a paisagem a um momento de variação 

das cores e dos sons, propiciando um ambiente de temporalidade dilatada que convidava o público a 

um encontro com o imaginário íntimo da paisagem, seus possíveis enredos e sensações. Com isso se 

desconstruiu o cânone visual da paisagem, abrindo espaço para a subjetividade, para o corpo e para o 

universo particular das vivências do sujeito, co-autor do mundo, conforme Bergson. Já na "Vídeo-

cascata", uma vez despojados da paisagem tradicional e de seus compromissos exclusivos com a 

visão, tratou-se de penetrar a essência das imagens, descobrindo os diferentes movimentos e 

intensidades, as múltiplas arquiteturas e elementos que a conformam. Para isso foi preciso ultrapassar 

a dicotomia que separa natureza de artifício para fundar no espaço instalativo um ambiente orgânico de 

experiência com a tecnologia. Em "Luminscências", última obra ambiental da pesquisa, o desafio foi 

despojar-se dos conceitos anteriores, a paisagem visual e então a sua ligação com o mundo natural, 

para pensar num conceito abstrato de paisagem no ambiente da instalação. Sustentada em parte pela 

estética minimalista, por sua arquitetura-escultura modular e por conceitos da percepção conforme 

Bergson, a obra institui no espaço o próprio horizonte da mente que percebe e concebe o mundo. 

 Três maneiras de dissolver a paisagem, sem dúvida, mas antes três estágios sucessivos de 

uma única dissolução: da imagem-figura, representação externa ao sujeito, para a imagem-sensação, 

elaboração interna. A realização de cada obra, respondendo ou expandindo as questões da pesquisa, 

semeia condições para a realização da próxima, assim acumulando experiência poética e reflexiva, 

conhecimento para aprofundamentos e aberturas futuras. Em cada obra, ou conjunto experimental, no 

entanto, é possível pensar questões, variações e elementos que não chegaram a um esgotamento. As 

condições do ambiente em "Dissolução", por exemplo, apresentando os blocos de cores num espaço 

exclusivo e de dimensões ampliadas. Ou ainda experimentar variações de intensidade e tempo na 

sucessão das cores. De que maneira mudanças desse tipo poderiam afetar os fundamentos da obra, 

sua percepção pelo público? 
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 Da mesma forma, em "Vídeo-cascata", permanece aberta a possibilidade de uma ampliação, 

avançando com novos vídeos pelo espaço comum e assim permitindo um nível mais intenso e direto de 

interação com a obra. Em quê tal proximidade poderia afetar as intenções originais do projeto? Perder 

em contemplação para ganhar em interação, abrindo a pesquisa para o campo mais especificamente 

tecnológico, em que entram variáveis de tempo atual e virtualidade. No caso de "Luminscências" 

parece bastante claro que, se por um lado a colagem de sons e imagens advindos da cultura condiz 

com o conceito geral da obra, colocando-a no mesmo horizonte da percepção humana e do 

funcionamento cognitivo, abrem-se amplas possibilidades de experimentação na inserção de 

conteúdos produzidos a partir dessas referências, portanto mais próximos do contexto imediato da 

obra, autonomizando-a enquanto instalação e não se referindo a nada mais do que a própria obra, 

como queriam os minimalistas. Seria isso possível?  

 No tocante ao conjunto das obras e experimentos menores, além da questão da substituição 

das referências enquanto colagens, alusivas ao processo de criação, para peças produzidas a partir 

das mesmas, concedendo assim mais autonomia para as obras e intimidade no tocante ao contexto e 

ao público, permanecem também no campo das possibilidades uma maior exploração dos potenciais 

sonoros dos ambientes, cujo crescente se evidencia de instalação para instalação. Além disso, como 

variável subjetiva a atravessar toda a pesquisa, a questão das narrativas, micro-narrativas visuais ou 

"impulsos" narrativos, de que nenhuma obra abre mão de todo, deixa claro a importância de 

aprofundamento teórico e exploração poética do conceito, o que certamente envolve um trabalho mais 

detido com a palavra, com a imagem e com os sons, dispondo nos ambientes conjuntos tão dotados de 

integridade quanto a montagem no interior de um filme. 

 As complexas relações estéticas, conceituais e históricas entre pintura, cinema, fotografia e 

vídeo, em seus diversos desdobramentos contemporâneos, serviu de ponte ou amarra a amparar a 

travessia na realização de uma obra para outra, na reflexão das questões trazidas pela pesquisa. No 

entanto, pela imensidão e dificuldade da tarefa, e pelo fato óbvio da mesma não caber numa breve 

pesquisa poética como esta, senão como instrumento de navegação, suas aparições nesta pesquisa 

também deixam o gosto das suas múltiplas possibilidades e potencialidade de investigação. 

 Um dos recortes mais evidentes reside nas relações visuais e sensoriais, ambientais, entre 

pintura e cinema e consequentemente entre cinema, vídeo e instalação, que aqui apenas foi possível 

tangenciar. Mas há também o recorte linguístico, que envolve as narrativas e não narrativas, o emprego 

do documento ou da palavra, as relações entre ficção e não ficção, que necessariamente tocam na 

problemática da montagem, no interior da peça audiovisual e no próprio espaço instalativo. 
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 Por fim, e não menos interessante, abrem-se possibilidades para investigação futura à respeito 

do espaço, da apropriação do mesmo pelas imagens mas também por objetos, inclusive os suportes 

tecnológicos que a pesquisa chegou a ensaiar, explorando mais a fundo as relações entre vazios e 

cheios, espaciosidade e entropia, controle, hermetismo e abstração do ambiente da obra e as 

consequências de possíveis contágios, intervenções e modificações por parte do público.  

 Independente dos caminhos de investigação e interesse a que a pesquisa possa atender em 

empreendimentos futuros, é importante acima de tudo ter em mente a preocupação que norteou todo o 

processo de trabalho, sobretudo a instauração poética das obras: tratam-se de ambientes sensoriais, 

de experiência contemplativa, que partem da premissa de que, fora do ambiente estético, temos um 

mundo-espaço de alta dispersão, a obra portanto se oferecendo como contra-parte.  Ou seja, em 

vez da ação pela ação, esperada no mundo cotidiano, as obras pedem reserva, um tempo, a 

suspensão da ação. As obras só aparecem para o sujeito, só se tornam presentes para ele como ele só 

se vê de fato presente nos ambientes propostos, quando esse tempo é respeitado. De outro modo, a 

obra ou se torna incompreensível ou simplesmente banal. Trata-se portanto de uma condição 

simplesmente necessária: a obra tem seu próprio tempo. Sem estas, nada se opera. 

 O objetivo disso, evidentemente, não é tanto fazer pensar, refletir à respeito de algo, mas 

engajar o público diretamente na experiência, experiência que é antes intuitiva, que não se articula bem 

diante dos excessos do intelecto. Como jogo poético, sensível e subjetivo, pede algo da entrega, do 

corpo e da mente, pede abertura e despojamento para que a simplicidade do que se apresenta, 

produto de processos complexos de elaboração, possa aparecer, presentificando a um só tempo o 

ambiente e o próprio sujeito. A economia de meios busca abrir esse espaço. 

 A realização desta dissertação, como o processo de produção e instauração das obras, 

perseguiu com tenacidade estas premissas e intenções, à despeito das maiores dificuldades e mesmo 

desvios que pudessem se apresentar. Espera-se, diante disso, que tais objetivos tenham sido em 

alguma medida alcançados e que, àqueles que eventualmente desejarem seguir por tal caminho, 

possam encontrar aí espaço de experimentação poética e de expansão das ideias dispostas. 

 No que tange, finalmente, às já mencionadas questões e possibilidades em que a pesquisa 

chega a tocar, sem no entanto ter tido a possibilidade de aprofundar e explorar, dado o espectro de 

tempo, fôlego e espaço naturalmente limitados para tal empreendimento, de forma semelhante espera-

se que possam ser desenvolvidos em oportunidades futuras, por artistas de formações e inclinações 

diversas, capazes de ampliar o que se experimentou aqui em direções que eu próprio não poderia. 
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