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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação Artes Visuais 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

DE OLHOS CERRADOS: VISÕES SEM LEMBRANÇAS 
AUTORA: KELLY WENDT 

ORIENTADOR: PAULO CÉSAR RIBEIRO GOMES 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 30 de março de 2011. 

 
 

O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de uma poética visual 
contemporânea que compreende a união do processo de criação, mídia e 
multiplicação de imagens. O processo de criação é compreendido através de 
deambulações pela cidade de Pelotas, RS, chamada de Satolep, devido à 
compreensão imagética e poética desse lugar. A utilização da mídia camerafone, 
câmera inclusa em aparelho celular, para a captura de elementos, casas cerradas, 
traduz a estética urbana das cidades contemporâneas, inclusive Satolep. As casas 
lacradas foram denominadas “De Olhos Cerrados” e suas imagens formam um 
inventário delas em Satolep, identificadas em alguns trabalhos através de mapa. 
Esse inventário, a partir daí, passa a fazer parte de uma série de trabalhos 
desenvolvidos durante a pesquisa, que compreende a multiplicação de imagens 
através de diversos meios de reprodução e apresentação.  Esses meios possibilitam 
que as imagens entrem em circulação em diversos espaços auxiliando na 
proliferação de imagens deste inventário e desenvolvendo, principalmente, outra 
relação do espectador com a arte. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, deambulações, Satolep, fotografia, 
multiplicação. 
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ABSTRACT 
 

Master Course Dissertation 
Professional Graduation Program in Visual Arts 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

EYES WIDED SHUTTED: VISIONS WITHOUT MEMORIES 
AUTHOR: KELLY WENDT 

ADVISER: PAULO CÉSAR RIBEIRO GOMES 
Defense Place and Date: Santa Maria, March 30th, 2011. 

 
 

The objective of this research is to develop a visual poetic contemporary comprising 
the union of the creative process, media and multiplication of images. The creative 
process is understood through wanderings through the city of Pelotas, Brazil, called 
Satolep due to understanding the poetic and imagery of this place. The use of the 
media camera phone, camera included in mobile device, to capture elements, closed 
homes, reflect the urban aesthetics of contemporary cities, including Satolep. The 
houses were named “sealed eyes” which images form an inventory of them in 
Satolep, identified in some work through the map. This inventory, thereafter becomes 
part a series work done during the study, in which involves the multiplication of 
images through various means of reproductionand presentation. These means 
enable the images come into circulation assisting in various places in the proliferation 
of images of this inventory and developing mainly other relationship with the 
spectador and the art. 
 
 
 
 

 
Key words: Contemporary Art, Wanderings. Satolep. Photography. Multiplication 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Kelly Wendt, Deambulações Satolépticas, 2010................................. 20 

Figura 2 Francis Alÿs, Paradox of Praxis 1, “ Sometimes Making Something 

leads to Nothing”, 1997…………………………………………………... 

22 

Figura 3 Kelly Wendt, Vitrines, 2009………………………………………………. 43 

Figura 4 Kelly Wendt, Vitrines, 2009……………………………………………… 44 

Figura 5 Kelly Wendt, De fora para dentro, 2010……………………………....... 45 

Figura 6 Gordon Matta-Clark, “Slipiting”, 1974…………………………………… 46 

Figura 7 Kelly Wendt, De fora para dentro, 2010………………………………... 47 

Figura 8 Kelly Wendt, Redentor, 2010……………………………………………. 48 

Figura 9 Rubens Mano, Casa Verde……………………………………………… 49 

Figura 10 Daniel Acosta, A casa de Adão e Eva no Paraíso, 2010…………….. 53 

Figura 11 Francis Alÿs, Sapatos magnéticos, 1994………………………………. 54 

Figura 12 Francis Alÿs, Sometimes Doing Something Poetic Can Become 

Political And Sometimes Doing Something Political Can Become 

Poetic , 2002………………………………………………………………. 

55 

Figura 13 Gordon Matta- Clark, WallspaperInstallation,1973……………... 57 

Figura 14 Gordon Matta- Clark, Splitting, 1974………………………………... 58 

Figura 15 Kelly Wendt, Cartões Postais, 2009…………………………………….. 73 

Figura 16 Rivane Neuenschwander | Mapa-mundi BR (Postal) 2007…………... 74 

Figura 17 Rivane Neuenschwander | Mapa-mundi BR (Postal) 2007................. 74 

Figura 18 Kelly Wendt, fotografia usada para o trabalho “Luz para olhos 

cerrados”, 2009………………………………………………................... 

75 

Figura 19 Kelly Wendt, Luz para olhos cerrados, 2009…………………………... 75 

Figura 20 Daniel Acosta- Contra-paisagem, 1999………………………………… 76 

Figura 21 Kelly Wendt, Display, 2009……………………………………………… 77 

Figura 22 Kelly Wendt, Cartazes, 2009……………………………………………. 78 

[Digite uma 

citação do 

documento 

ou o 

resumo de 

uma 

questão 

interessant

e. Você 

pode 

posicionar 

a caixa de 

texto em 

qualquer 

lugar do 

documento

. Use a guia 

Ferramenta

s de Caixa 

de Texto 

para alterar 

a 

formatação 

da caixa de 

texto da 

citação.] 

 

 



10 

 

Figura 23 Kelly Wendt, elementos Stand De Olhos Cerrados, 2011…………… 79 

Figura 24 Kelly Wendt, Mapa-Tur, 2010.............................................................. 80 

Figura 25 Kelly Wendt. Adesivo em vinil do Stand De Olhos Cerrados,2010..... 81 

Figura 26 Gordon Matta-Clarck, Food,1971….…………………………………... 82 

Figura 27 Franis Alÿs, Turista, 1996 ............................................……………… 83 

Figura 28 Kelly Wendt, Pôster: Olhando para o que não vê, 2010…………….. 84 

Figura 29 Kelly Wendt, deolhoscerrados.blogspot.com, 2009…………………... 86 

Figura 30 Kelly Wendt, Álbum SatolepCromos, 2011.............………………... 87 

Figura 31 Kevin Baumam, 100abandonedhouses.com…………………………... 87 

Figura 32 Kelly Wendt, Anúncio, 2010……………………………………………… 88 

Figura 33 Paulo Bruscky, intervenção em jornal, década de 80……………….... 89 

Figura 34 Paulo Bruscky, Limpos e Desinfetados, 1987…………………………. 90 

Figura 35 Joseph Beuys, Holzpostarte, 1974……………………………………… 91 

Figura 36 Joseph Beuys, Difesa della natura, 1983…………………………….... 92 

Figura 37 Kelly Wendt, Ação Pôster, 2011………………………………………… 93 

Figura 38 Kelly Wendt, Ação Pôster, 2011………………………………………… 94 

Figura 39 Andy Warhol, Marlyn, 1964…………………………………………….. 99 

Figura 40 Gabriel Orozco, Piedras em La reja”,1989…………………………… 101 

Figura 41 Gabriel Orozco, You find Another Yellow Schwalbe,1995…………… 102 

 

 



11 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................... 13 

 

1 DEAMBULAÇÕES: A PERCEPÇÃO DA CIDADE...........................    15 

 

1.1 Estética Urbana ........................................................................................... 17 

1.2 Satolep: Pelotas imagética............................................................... 23 

1.3 Arquitetura:objeto de captura de imagens ............................................... 29 

1.4 O olhar anacrônico em reflexões teóricas ................................................ 32 

1.4.1 Walter Benjamim e as cidades................................................................... 32 

1.4.2 Geoges Didi- Hubermam e os tempos........................................................ 34 

1.4.3 Gilles Deleuze e a repetição........................................................................ 36 

1.5 As deambulações e a Internacional Situacionista ................................... 39 

1.6 Artistas que usam a cidade como reflexão poética ................................. 51 

 

2 FOTOGRAFIA DE CAMERAFONE:MEIO DE REPRODUÇÃO ... 60 

 

2.1 Do seu surgimento à tecnologia digital: apontamentos sobre a 

fotografia............................................................................................................ 

 

61 

2.2 Da gravura a reprodução do olhar em superfícies móveis..................... 64 

2.3 A importância do meio: a captura das casas cerradas........................... 69 

 

3 MÚLTIPLOS, VÍDEOS E AÇÃO: A PROLIFERAÇÃO 

 DA IMAGEM ..................................................................................................... 85 

 

  

 

CONCLUSÃO .................................................................................................. 105 

 

 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 107 

 

  



12 

 

INTRODUÇÃO 

 

As caminhadas e deambulações por Satolep permitiram que eu fotografasse a 

cidade. Dentre as inúmeras imagens retiradas da paisagem urbana, encontravam-se 

várias casas lacradas. Passei a organizar uma espécie de inventário devido à 

coleção de casas captadas nas zonas do porto e centro de Pelotas. 

Mas o que fazer com o precioso material que falava tanto, mesmo através de 

imagens de casas mudas? Tão comum e tão artificial, as fotos beiram ao surreal, o 

improvável. Vejo as imagens como construção de um imaginário que nega a 

existência da realidade. As fotografias são um conjunto de imagens que remetem a 

uma Pelotas de olhos fechados para ela mesma. 

Nesse sentido, surge a problemática da pesquisa – refletir esse inventário 

enquanto proposta poética. A pergunta era como articular essas imagens no 

contexto da arte contemporânea, contemplando minhas escolhas poéticas. 

Interessa-me a precariedade dos materiais, como as fotos do camerafone1 e sua 

impressão em papéis, chamando a minha atenção para arte dentro do contexto 

social. Pensar no meu trabalho poético consistia em articular as imagens originadas 

nos momentos de deriva pela cidade com dispositivos que nem sempre remetem à 

exclusividade do objeto de arte. Essa forma de apresentação de imagens surgiu 

como a grande dificuldade para o trabalho. Um desafio que me permitiu explorar 

todas as atividades dentro da sua criação.  

Sob a forma de múltiplos e instrumentos do universo da publicidade, o 

objetivo do trabalho, dentre outros, implica na massificação das imagens, ou melhor, 

a divulgação da imagem da cidade. A imagem mais arbitrária, mais periférica que 

questiona sua banalidade no mundo da comunicação hoje. 

As alternativas, que encontrei para disposição do inventário, remetiam a ideia 

de proliferação de uma informação. Ao mesmo tempo em que minha trajetória 

                                                           
1  Aparelhos de telefone móvel com câmera são chamados internacionalmente de camerafone, sendo que o 

primeiro foi lançado no Japão em maio de 1999. (Rónai, 2006) 
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artística era composta pelo universo dos múltiplos com a gravura, a fotografia, objeto 

pouco trabalhado anteriormente, vinha com a ideia de multiplicação do olhar através 

de um aparelho celular móvel como o camerafone. Esses dois apontamentos me 

levam a pensar o paradoxo que é o múltiplo para a arte. Assim, a massificação da 

imagem e da informação vai contra a solução da arte, criteriosa e exclusiva. Os 

múltiplos e as circulações das imagens também vão contra essa idéia. Dessa forma, 

os elementos com os quais trabalho estão relacionados com o universo de veículos 

comerciais, muitos deles explorando a forma relacional. 

Nesse contexto, o trabalho é uma reflexão sobre o olhar da cidade de Pelotas, 

Rio Grande do Sul, Brasil. Seu inventário é retirado das deambulações de 

reconhecimento do lugar. A forma plástica que encontrei para mostrar minhas 

imagens são impressões digitais, offset, aplicadas em diversos suportes, além da 

criação de vídeos. Muitos deles são múltiplos e trabalham com a circulação. Tendem 

atender o caráter informativo da cidade. Acolhe a um olhar cuidadoso para com a 

cidade, reconhecendo e fazendo-a reconhecer, já que a cidade são as pessoas. 

Pretendo aqui apresentar inicialmente as reflexões acerca da cidade e as 

motivações de criação. Ver a cidade e compreendê-la como organismo vivo 

indispensável nas sociedades contemporâneas. 

 O primeiro capítulo trata de refletir a cidade enquanto matéria-prima, sendo 

esta o processo de criação. A cidade, portanto, é pensada a partir da experiência. A 

experiência do corpo, com a realização de percursos, os quais eu denomino 

“deambulações”, quando realizo a captura de imagens de casas lacradas, fazendo o 

inventário das mesmas.  

No capítulo seguinte, são feitas considerações acerca da fotografia, propondo 

uma reflexão sobre o meio de captura de imagens, ressaltando a importância do 

meio e da multiplicação da imagem para o meu trabalho. Além disso, são apontados 

trabalhos de outros artistas que dialogam com minha produção artística. 

O terceiro capítulo trata de colocar a reprodução de imagens como produto do 

meu trabalho artístico, sendo essa a desconstrução ou desmaterialização do objeto 

de arte, fazendo do trabalho um ato de disseminação da imagem.  
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Por fim, o trabalho “De Olhos Cerrados” pretende elucidar questões que vão 

além da formalidade visual, pensando o objeto de arte como produto da experiência 

humana. Nesse sentido, busca-se uma interação entre elementos do cotidiano da 

cidade com a participação do espectador. Essa interação permite que o espectador 

crie novos espaços para arte, que irão além dos formalmente instituídos para ela. 
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1. DEAMBULAÇÕES: A PERCEPÇÃO DA CIDADE 

 

A cidade é o antigo sonho humano do labirinto 

Walter Benjamim 

 

Vejo o que faço como um conjunto de coisas. Questões que envolvem o 

processo de criação através das deambulações pela cidade, a qual representa o 

lugar, fonte para meu estudo. A seguir, faço reflexões sobre a fotografia, meio de 

captura e reprodução da imagem da cidade. Por fim, ocorre a circulação dessas 

imagens. Nesse capítulo, apontarei questões que discutem o processo de criação, 

contexto e lugar de ação, os quais são determinantes para produção de trabalhos. 

O meu ateliê é a própria cidade, pois é nela que traço os percursos que me 

fornecem a matéria prima para meus trabalhos. Caminhadas descomprometidas, 

banais e repetitivas pela cidade de Pelotas, permitem-me absorver e compreender a 

atmosfera do lugar, a qual é reproduzida através de fotografias na série “De Olhos 

Cerrados”. Neste trabalho, o olhar está voltado à Pelotas, cidade das ruas 

quadriculadas, de fáceis caminhadas, de infinitos cruzamentos e de edificações que 

seguem um ritmo e um padrão específico por tempo e espaço (principalmente na 

zona portuária e centro). 

Em primeiro lugar, faz-se necessário pensar a cidade a partir da experiência 

do corpo com o espaço e apontar questões devido a um olhar atento para a estética 

urbana, a qual foi construída pela história das relações sociais, econômicas e 

políticas. Sua imagem dá-se a partir dos reflexos de atividades relacionadas a 

condutas incorporadas à sociedade, à vida cotidiana, ao trabalho, à família, ao 

consumo e aos amigos. A ação dos cidadãos garante a vida da cidade e suas 

transformações através do tempo. 

Diante dessas reflexões, os primeiros trabalhos desenvolvidos, na minha 

trajetória artística, foram dentro da área da gravura, quando produzi uma série de 

trabalhos em xilogravura. Dentro destes, minhas ideias estavam sempre vinculadas 

à ação do corpo, do movimento sobre a madeira e sobre a memória do gesto. As 

marcas do movimento manual que marcavam eternamente a matéria.   
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 Devido a essa trajetória, os trabalhos “De Olhos Cerrados” propõem, em um 

primeiro momento, ao espectador pensar a cidade como espaço fundamental de 

ação humana, o qual também é um lugar de práticas políticas.  

Por isso, as deambulações por Pelotas (cidade do Rio Grande do Sul, Brasil), 

por onde caminho, me permitindo ver a cidade com seus inúmeros elementos, os 

quais constituem o ambiente urbano.  Percorrer a cidade é uma experiência 

perceptiva. Seu desenho, sua imagem, suas formas, ritmo e padrão e elementos 

vivenciados pelo corpo expedem a percepção da estética urbana.  

A arquitetura destaca-se, nesse contexto, por ser elemento importante para a 

construção da imagem da cidade. É, portanto, o objeto de minhas fotografias. A 

memória da cidade está também na memória de sua arquitetura. A imagem da 

cidade reúne prédios esquecidos, paredes pichadas, ruínas, terrenos abandonados, 

os quais alteram a estética urbana e confundem os meus olhos diante da realidade. 

 Nesse deslocamento pelas ruas da cidade vou ao encontro de imagens 

surreais em prédios desfuncionalizados, as casas de olhos cerrados, que expressam 

sua inexistência do lar, um deslocamento de função, uma alteração de 

comportamento natural das coisas. Mais do que simples restos de arquitetura, são 

intervenções no espaço urbano. Enfim, como afirma Milton Santos, “(...) o espaço é 

a acumulação desigual de tempos” (2007, p.7)  

Esse olhar para as casas lacradas fizeram com que eu observasse 

características em suas arquiteturas, as quais se repetiam e trazia um ar 

melancólico, uma sensação de desconhecido, de imaginário ou surreal à 

compreensão da inexistência da cidade para as pessoas. Dessa forma, o trabalho é 

uma crítica à cidade feita para o mercado, à cidade de poucos, que não conhecemos 

e é esquecida em casas mudas, ou seja, em arquiteturas sem funções, onde os 

elementos estéticos deflagram o problema da moradia, o descaso com a cidade e a 

falta de consciência política dos cidadãos espectadores. 

Isso permite apropriar-me do espaço urbano, observar elementos visuais 

descontínuos na cidade, adaptações, reconstruções, aplicações que, por 

consequência, empobrece as arquiteturas e polui visualmente as cidades, já que 

atendem às necessidades comerciais ou de moradia. 

Diante disso, procurarei ressaltar elementos que considero importante para a 

compreensão desse objeto na pesquisa e também fazer apontamentos sobre o 
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processo de criação na cidade como imagem, além da importância da sua 

arquitetura, da descrição visual de Pelotas. 

 

1.1. Estética urbana 

 

A cidade é o espaço de habitação do homem. É a dominação do homem 

sobre o território, é matéria trabalhada, é a origem e a existência da civilização e é 

um espaço político, econômico, cultural e subjetivo. Como invenção humana, ela é o 

resultado de sobreposições de signos, rituais e memória. Ela cresce, é efêmera e 

sua imagem se transforma no devir urbano, um processo de permanente 

reinvenção. Ela vive e guarda o passado e o presente, numa constante escrita no 

espaço pelo tempo (Ramos, 2005). 

A estética atual também é decorrente da mundialização do mercado 

moldando o espaço, pois é uma soma de resultados construídos na cidade. Ela é um 

lugar de consumo. Suas locações e sua arquitetura são mercadorias no mundo 

contemporâneo, as quais sofrem especulações econômicas, ideológicas e políticas, 

produzindo o surgimento de coisas estranhas à estética da cidade. Construções 

apelativas que atendem à necessidade de consumo, não respeitam padrões de 

beleza e, muitas vezes, condenam a paisagem.  

Essa questão é importante para uma reflexão crítica da realidade: os prédios 

desfuncionalizados devido às ações especulativas do mercado. As áreas ocupadas 

por esses prédios têm maior valor do que as arquiteturas esquecidas. Os interesses 

imobiliários regidos pelo mercado conduzem à estética da cidade através do tempo. 

Em uma semana, prédios somem e dão espaço ao vazio e logo a um grande prédio 

novo.  

As cidades contemporâneas cresceram se transformaram em grandes 

estruturas complexas. Os cidadãos, cada vez mais, presenciam na cidade, o 

sentimento de individualidade e isolamento causados pelo excesso de construções e 

imagens. Fica difícil de saber o que é mercadoria e o que não é uma verdadeira 

arena de consumo. A comunicação e a informação também modificaram a estética 

da cidade estabelecendo redes de contato global. Ou seja, a cidade passa a adquirir 

características globais como tendências da moda, cores, imagens, sons, materiais e 
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formas, envolvendo muita tecnologia, as “imagens de desejo” (Benjamim, 2009) para 

o consumo, sonho moderno. 

Paisagens urbanas é uma combinação de objetos naturais e objetos 

fabricados acumulados de atividades de muitas gerações, pois o espaço é matéria 

trabalhada que se acumula no decorrer dos tempos (Santos, 2007). A cidade é um 

lugar efêmero, uma construção no espaço em constante mudança. Construída e 

desconstruída por mobilidades, deslocamentos gerados pela contemporaneidade, 

seja pelos corpos ou pela comunicação entre eles. É um espaço vivido e percebido 

por seus habitantes através de representações e impressões individuais ou 

coletivas. Os cidadãos são participantes ativos, construtores que desenham e 

modelam o espaço urbano, criando ambientes, ruas, caminhos e proporcionando a 

expansão deste vasto labirinto.  

O mesmo autor usa as noções Michel de Certeau para descrever lugar e não-

lugar. Para ele,“não lugar” tem o mesmo conceito que o “espaço” de Certeau, um 

lugar praticado, resultante do deslocamento de forças motrizes. O lugar, por sua vez, 

não é a oposição, mas sua forma mais pura, a da memória jamais apagada. A 

cidade de hoje é a medida, ou a imagem da época em que vivemos. Diante disso, 

um lugar praticado é produto da ação de corpos, de redes, de meios de transporte 

ou da comunicação.  

Na história da humanidade, as cidades sempre representaram a dominação 

do homem sobre o espaço. Um espaço construído, destruidor de um espaço natural 

existente. Desde a pólis grega, a cidade é um símbolo de poder para o homem e seu 

projeto a idealização do espaço.  Modelos de cidade são implantados, organizam e 

controlam o espaço urbano e as pessoas que ali moram, racionalizam o espaço para 

torná-lo funcional, adequado ao progresso e ao crescimento arquitetônico, seguido 

pela política e pela economia global (Schultz, 2008) 

Transformações no espaço podem ser vistas através da passagem do tempo. 

Augé (2010) cita o espaço-temporal como um paradoxo contemporâneo, relatando 

que a medida de tempo e espaço está alterada, produzindo uma nova percepção 

sobre a cidade. “O espaço terrestre se reduz e o tempo dos homens se acelera” 

(p.7) afirma o autor. O aumento da circulação de pessoas altera a sobrevivência da 

cidade. A mobilidade no espaço real e virtual condiciona e transforma o lugar. A 
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economia e a política regem a mobilidade dentro das sociedades desenvolvidas 

contemporâneas. 

A cidade, nessa fluidez, passa a compilar inúmeros fatores de transformações 

no seu desenvolvimento e consequentemente no seu desenho, sua forma. Aumenta 

a circulação de trabalhadores, multiplica-se o transporte coletivo, triplicam-se as 

vias, nascem os viadutos, e a vivência das pessoas vai transformando 

constantemente o espaço construído.  

Kátia Canton (2009, p. 23) escreve que “A cidade então mergulhou num ritual 

incessante e voraz de destruição e reconstrução, respondendo ao ritmo obsessivo 

do progresso, do dinheiro, da modernização do café à indústria, aos serviços e à 

informação.” Seu comentário sobre São Paulo reafirma que a transitoriedade passou 

a ser a marca registrada das cidades brasileiras: prédios são abandonados, outros 

são derrubados (alterando a paisagem urbana, que favorece condições a inúmeras 

outras relações), grandes aglomerados, camelôs, moradores de rua, especulações 

imobiliárias, escombros, lixos e demolições caracterizam cidades gravadas e 

esculpidas numa ação humana constante. 

 Já meu processo de criação passa, em primeiro lugar, pela percepção do 

lugar. A sua atmosfera enquanto lugar de afeto. A capacidade do lugar, neste caso 

Pelotas, de fomentar derivas e cativar olhares com aparências descontextualizadas. 

A ação humana é exposta à cidade através dos tempos. Minha especulação é a 

exploração desse ambiente de deriva da cidade de Pelotas para elucidar sua 

estética através das fotografias.  

A compreensão deste estado levou-me à realização do vídeo, “Deambulações 

Satolépticas”, 2010 (Figura 1), produzido para a exposição Espaço Compartilhado 

em maio de 2010, tendo como objetivo reunir fragmentos de imagens de percursos 

realizados pela cidade. Este trabalho registra o primeiro movimento em direção à 

captação de imagens.  

Com duração de 10‟, o vídeo cria uma imagem que é dividida em nove outras 

imagens em movimento, pequenos vídeos capturados durante percursos na região 

do porto em Pelotas. Em looping e com tempos distintos que variam de 30” a 1‟30”, 

os vídeos formam uma imagem fragmentada com diferentes tempos e fisionomias. 
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Figura 1- Kelly Wendt, Deambulações Satolépticas, 2010, vídeo 10‟ 

 

O vídeo não possui som, já que o objetivo é retratar o silêncio das derivas. 

Outro motivo importante é a metáfora das casas mudas para o emprego do silêncio 

bucólico. 

O personagem de Benjamim, o flanêur e a Internacional Situacionista (grupo 

originado na década de 60 com o intuito de refletir a cidade contemporânea) são 

referências para ao vídeo. O observador que se neutraliza diante da multidão, mas 

observa os movimentos das pessoas que percorrem a cidade no desespero dos 

tempos, caracterizado pela a mobilidade crescente e informações rápidas levando a 

essa condição de aceleração dos acontecimentos. Nessa citação literária, Ramil 

relembra o vislumbramento poético do flanêur. “Embora seu ritmo fosse acelerado, 

eu as observava com tanta aridez, que pareciam estar andando devagar.” (Ramil, 

2008) 

  O grupo da Internacional Situacionista, indignado pela crise das cidades,  

discutia novas ideias de vivência. Por isso seus percursos eram momentos de 

desbravamentos da cidade, quando percebiam suas fragilidades e sua decadência. 

A fragmentação da tela em vídeos distintos procura expressar o resultado em forma 

de imagem de uma deambulação pela cidade. Representa a imagem dos lugares 

percorridos retida na memória. A memória fragmentada que só guarda algumas 

imagens dos lugares visitados. 

 É pensando nesse aspecto que associo as imagens fragmentadas ao 

sentimento de deriva, uma imersão na cidade. A compreensão da mobilidade e das 
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mudanças reflete o sentimento relatado por Benjamin (2009) sobre sonho e 

surrealismo. Os sonhos da modernidade para ele eram representados pelas 

transformações sociais e espaciais oriundas da era moderna, capitalismo, 

industrialização, tecnologia e, enfim, as consequências da modernidade nas 

cidades. Para ele, o sujeito mergulhava na coletividade num estado de vigilância, e o 

indivíduo associado ao capitalismo vivia um sonho nas cidades.  

Assim, para Benjamim (2009) viver a experiência da cidade é um estado de 

sonho, um devir das imagens do cotidiano, que faz e refaz a cada instante.  

Percebo, assim como a autor, que imagem em movimento gerada pelos 

múltiplos vídeos soa como uma demonstração da memória fragmentada, como um 

sonho, ou também como fragmentos de experiências vividas que resultam em 

múltiplas imagens, as quais funcionam por seu conjunto.  

Neste vídeo, reforço a idéia da vivência como uma imagem do passado, 

contida na memória, ou seja, a soma de todas as experiências revividas ao mesmo 

tempo. Assim como a idéia da imagem dialética, expressa por Benjamin, 

principalmente na obra Passagens (2009), as imagens do presente e do passado, 

produzindo o devir, podem ser interpretadas pelo vídeo com a simultaneidade de 

imagens em movimento. 

Expressa o sentido de deriva na cidade, o sentimento mais puro de 

deambulação, as mesmas usadas pelo Internacional Situacionista, qual seja: o de 

deixar-se absorver pela cidade, apreender seu sentido, sua geografia e sua estética. 

Vivenciar seu agora, sua experiência, eximido de pré-leituras ou sentimentos 

anteriores. Perder- se para encontrar a cidade. 

O registro das deambulações por Satolep foi base para a produção do vídeo. 

Os artistas Gordon Matta-Clark assim como Francis Alÿs transformaram suas ações 

pela cidade em vídeos. O primeiro interfere em prédios abandonados, já seus vídeos 

e fotografias reúnem a visão sob a perspectiva espacial, colocando o espectador no 

sentimento de vivência espacial. 

 Já o segundo artista citado registra suas ações em vídeos, visto que seus 

trabalhos mostram performances que desenvolvem movimentos em trajetos 

programados, como por exemplo, cruzar fronteiras entre dois países. Esses 

deslocamentos são assuntos essenciais em seu trabalho.  
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Destaco o trabalho realizado em 1997, na Cidade do México, quando Alÿs 

realizou uma performance (Figura 2) que consistia  em arrastar por mais de três 

horas um bloco de gelo nas ruas e calçadas da cidade até ao seu desaparecimento 

total. Um rastro de água deixa a memória do trânsito. Este trabalho tem como 

principal denominador o questionamento da durabilidade da obra de arte,  constitui 

um comentário sobre a passagem do tempo e a possibilidade da obra desaparecer, 

implicando um espaço poético. A instabilidade e a impermanência do trabalho são  

expostas enquanto ele é consumido pelo calor da Cidade do México. Com o 

desaparecimento do produto arte, a ausência resultado direto desta ação leva a uma 

ideia de circulação dentro do universo artístico e de um encontro com a cidade que 

está alem do controle, até mesmo nos centros urbanos mais eficientes, este 

mapeamento imaginário e efêmero do espaço urbano tende a ser visto como uma 

critica ao estado atual da arte. A arte, para ele está na transformação, não no 

produto final. 

 

Figura 2- Francis Alÿs, Paradox of Praxis 1, “ Sometimes Making Something leads to Nothing”, 1997. 
Performance registrada em Video. 5‟. dimensões variáveis , Instalação no Hammer Museum, em Los 
Angeles. Cortesia da Galeria de Arte David Zwirner, em New York, fotografias de Joshua White. 

 

Sobre um viés político percorre fronteiras, muitos de seus trabalhos são 

acompanhados de mapas e cria a situação de território, importante para o resultado 

do mesmo. Refletindo questões de território, cultura e política, o artista realizou 

trabalhos em vários lugares do mundo, o que traz à tona uma manifestação política 
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cultural e crítica importante para a eficácia de sua poética. A cidade é mais que um 

território de interesse, é cenário para seus trabalhos, os quais possuem uma 

referência de movimento, circulação e mitos urbanos (mexendo com imaginário 

coletivo). 

Nesse aspecto, o trabalho chama a atenção para o vídeo “Deambulações 

Satolépticas” (2010). Mesmo ele não sendo uma performance, o vídeo é o registro 

das deambulações por Satolep, forma que encontrei para explicitar  a estética da 

cidade e os percursos realizados nela. Alÿs registra, da mesma forma, que sua 

performance  por diversos lugares da Cidade do México, locais onde percorreu com 

o bloco de gelo. A semelhança está na importância que os dois trabalhos dão ao 

deslocamento pela cidade. 

 

1.2. Satolep: Pelotas imagética 

 

Milonga das sete cidades (A estética do Frio,1997)  
Vitor Ramil 

 
Fiz a milonga em sete cidades 

Rigor, Profundidade, Clareza 
Em Concisão, Pureza, Leveza 

E Melancolia 
 

Milonga é feita solta no tempo 
Jamais milonga solta no espaço 

Sete cidades frias são sua moradia 
 

Em Clareza 
O pampa infinito e exato me fez andar 

Em Rigor eu me entreguei 
Aos campos mais sutis 

Em Profundidade 
A minha alma eu encontrei 

E me vi em mim 
 

Fiz a milonga em sete cidades 
Rigor, profundidade, Clareza 

Em Concisão, Pureza, Leveza 
E Melancolia 

A voz de um milongueiro não morre 
Não vai embora em nuvem que passa 

Sete cidades frias são sua morada 
 

Concisão tem pátios pequenos 
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Onde o universo eu vi 
Em Pureza fui sonhar 

Em Leveza o céu se abriu 
Em Melancolia 

A minha alma me sorriu 
E eu me vi feliz 

 
 

A cidade que percorro chama-se Pelotas, como já mencionado anteriormente, 

ela está localizada na América do Sul, no sul do Brasil e do Rio Grande do Sul, por 

isso região mais fria do país, de clima temperado, diferente do restante do país, que 

vive sob o clima tropical. Planície e arroios resumem sua paisagem, plana, concisa e 

repetitiva, imagens próprias do lugar tão específico. No trecho do livro Satolep, 

Ramil deixa evidente a percepção do olhar do personagem sob a paisagem da 

cidade, assim como acontece na realidade.  

Precisaria de uma quietude como a planície vicejante que eu via pela janela, 
onde a luz ia longe e o trem viajava sem impedimento. À medida que nos 
aproximávamos da cidade, os campos faziam-se águas  que se faziam céu, 
formando uma suavidade interiça que nos envolvia e polia a composição. 
(Ramil, p.20, 2008)  

 

Através do anagrama de Pelotas, Satolep, Vitor Ramil2 (Pelotas, 1962) 

observa e reflete a cidade imaginada por ele e por muitos outros moradores de 

Satolep. É uma cidade com boemia, suas ruas são também a imensidão da 

imaginação, onde surgem personagens e comportamentos que compõe a cultura da 

cidade. A minha escolha por percorrer essa cidade deve-se ao estado de pura deriva 

nesse ambiente plano. 

                                                           
2 Compositor, cantor e escritor, o gaúcho Vitor Ramil começou sua carreira artística ainda adolescente, no 

começo dos anos 80. Na passagem dos anos 80 para os 90 Vitor longe dos estúdios e passou a dedicar-se ao 

palco, onde nasceu o personagem Barão de Satolep, um nobre pelotense pálido e corcunda, alter-ego do artista. 

Mais tarde, pela busca da “estética do frio” deu-lhe a convicção de que o Rio Grande do Sul não estava à 

margem do centro do Brasil, mas sim no centro de outra história. Em Ramilonga – A Estética do Frio Vitor 

inaugura as sete cidades da milonga (ritmo comum ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina): Rigor, 

Profundidade, Clareza, Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia. Através delas a poesia de onze “ramilongas” 

percorre o imaginário regional gaúcho mesclando o linguajar gauchesco do homem do campo à fala coloquial 

dos centros urbanos. Em 2003 apresentou-se em Genebra, no Teatro St. Gervais, Vitor deu uma conferência, 

tendo como tema “A estética do frio”, resultando num livro. Mais tarde, o músico e escritor, fez canções e textos 

descrevendo o cenário de uma cidade fictícia, mas com características reais, Satolep. De forma poética descreve 

o “clima” da cidade, apropriando-se do tema para uma leitura sensível do lugar. A utilização de antigas 

fotografias de Pelotas faz com que o romance se torne extremamente imagético, seu texto é contido, como pede, 

a sua busca pela estética do frio. 
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As propriedades físicas e geográficas são marcantes. Os elementos e o clima 

compõem uma paisagem plana, melancólica e bem definida. Ramil no livro a 

Estética do Frio (2004), compara a paisagem de Satolep com a milonga-canção 

lenta e repetitiva composta de melancolia, densidade e reflexão cuja característica 

principal é violão e voz.  

A milonga, para ele, enquanto imagem é comparada à paisagem intensa e 

extensa de Pelotas, reforçada pelo monocronismo e pela horizontalidade do que é 

visto.  Simples e monótona, aguçando os sentidos e estimulando intimismo dos seus 

cidadãos. A estética do frio é o conceito referente à criação a partir da estética do 

lugar. Imagem e música com propriedades definidas pelas palavras: rigor, 

profundidade, clareza, concisão, pureza e melancolia. 

Nos seus dois livros, A Estética do frio (2004) e Satolep (2008), Ramil cita a 

frase do escritor cubano Alejo Carpentier “O frio geometriza as coisas”, uma frase 

tão concisa, mas que expressa forma e o sentimento da cidade. A relação do clima 

com o estado das coisas, o quanto afetamos e somos afetados por essa atmosfera, 

onde o ambiente físico é marcante e permite a experiência do sentimento 

melancólico. 

Com esse argumento, sua idéia vem a colaborar com a leitura perceptiva 

desse lugar. Sua poética transforma essa leitura em poesia musical, onde o som 

transcreve o sentimento, envolvendo a percepção física do lugar, o clima, a 

orientação espacial, a forma e o sentido. 

Sua música e literatura encenam a presença do lugar e sua influência  sobre 

a ação e produção das pessoas que ali moram. No livro de ficção Satolep (2009), o 

autor baseia-se em fotos antigas, descrevendo os lugares e partilhando da história 

da cidade de Pelotas. Cenário, fatos históricos e personagens reais misturam se a 

história fictícia de Ramil. A descrição poética desse ambiente é o que define a obra, 

por isso o destaque para as suas citações. 

Seus livros relacionam esse ambiente diferenciado de Satolep, expressando o 

conceito de estética do frio, o qual é capaz de poetizar o lugar, salientando as 

características que revelam a cidade. 

Nesse contexto, a minha leitura sobre a cidade passa por ideias como as de 

Ramil, quando o autor argumenta sobre a visão em forma de canção e a imagem em 

forma de som. As mais significativas para mim são a melancolia, repetição, 
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monotonia, rigor e concisão. A imagem que me prende, ao percorrer o centro e a 

zona do porto de Pelotas, está resumida no sentimento de que as imagens se 

repetem seja nas fachadas alinhadas e paralelas às ruas ou no ritmo ditado pelas 

quadras. Durante as derivas pela cidade, favorecidos por essa repetição contínua, 

onde a percepção diante ao ambiente fica aguçada, existe uma mistura entre o 

imaginário e o real, ou seja a imagem física real e a imagem poética imaginada. 

Imaginação e realidade se confundem dentro dessa imagem monótona e 

repetitiva, padronizada pelo desenho desta região da cidade, com um ritmo ditado 

pelas ruas planas, quadriculadas, poucos prédios altos e uma arquitetura que 

obedece a características próprias: terrenos estreitos, uma ou duas janelas e uma 

porta.  

(...) amiga dos silêncios e dos vazios, profunda, clara concisa; apropriada 
tanto aos vôos épicos como aos líricos, tanto a tensão como a suavidade. 
Que outra, se não essa música de nuanças, intensa e extensa, poderia 
conciliar em uma só expressão a vastidão monocromática de campo e céu e 
o detalhismo sofisticado da arquitetura de Satolep? (Ramil,p.84, 2008) 

 

Satolep, assim como qualquer outra cidade, é provida de características 

específicas. Ao percorrer a cidade, é perceptiva a sua atmosfera, a qual deflagra 

elementos estéticos do lugar, que qualificam esse ambiente urbano poético de 

deriva. A influência da arquitetura e a presença impositiva de uma paisagem plana 

aterrorizam o olhar. As ruas parecem que levam ao infinito, o olhar não é 

interrompido a não ser pela cerração no inverno, devido à grande porcentagem de 

umidade no ar. O olhar segue num conformismo, ou numa comodidade. A realidade 

é como ela se apresenta, sem expectativas, a não ser ao dobrar a esquina. No livro 

Satolep (2008), Ramil descreve poeticamente a paisagem de Pelotas, a sua estética 

a partir de elementos e a intensa vastidão do olhar sobre o que é olhado.  

A planície é uma das características mais marcantes dessa cidade, 

juntamente com a quantidade de água que a cerca. São num total de sete arroios, 

além do Canal São Gonçalo e da Lagoa dos Patos. Fazendo da cidade uma região 

fria e úmida, com fortes incidências de chuva durante o inverno.  No trecho do livro 

Satolep, Vitor Ramil descreve a percepção do personagem residente de Satolep  

 
Homens enérgicos, concisos, vítreos; mulheres plásticas, nítidas, verticais. 
O frio os delineava. Seu traçado sobre os ladrilhos ia ficando impresso 
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minha quietude sobre os trilhos do trem na suavidade interiça de água e céu 
que eu atravessava ao chegar. (...) „Esta cidade foi construída numa zona 
de alagados. Quando chove muito a rua vira rios simétricos. Cada fachada, 
poste ou monumento passa ser sua flora rebuscada. As chuvas são 
freqüentes, a umidade é a das maiores que há. (RAMIL, 2008: 27). 

 

Transitar por essas ruas é absorver sua história e compreender sua aparição. 

Ruas de pedrinhas com infinitos paralelepípedos, arquiteturas ecléticas misturadas 

às edificações bizarras que só atendem ao apelo funcional da moradia. Muita luz, 

muito céu, infinitas quadras sem árvores, num ritmo ditado pela repetição, numa 

eterna diferença.  

Essa descrição reflete a imagem que tenho de Pelotas. Em função disso, 

identifico muito do que observo da imagem desta cidade com a descrição poética de 

Pelotas nos livros de Ramil. Descrita por ele de forma imagética e lúdica, tornando-

se Satolep. A expressão traduz a cidade do imaginário coletivo, que discorre na sua 

imagem, que passa a ser refletida aqui pela série de trabalho “De Olhos Cerrados”. 

Analisando Pelotas historicamente, a partir de leituras dos autores 

pesquisadores como Mário Osório Magalhães e Ester Gutierrez3, entende-se que foi 

uma cidade planejada e idealizada no século XIX e construída por escravos.  A 

cidade teve uma escravidão rigorosa que durou até o período da abolição, 1888. Os 

escravos mantinham serviços de olaria, além da produção do charque. Com sua 

origem nas charqueadas, o espaço urbano acolhia esposa e filhos, nas casas 

denominadas Villa. Época, também, do apogeu da cidade, com uma vasta 

arquitetura eclética característica desse período. Ornamentos, elementos, padrões e 

materiais europeus afirmavam a riqueza do lugar e o permanente trânsito dos 

moradores para a Europa.  

A origem do seu nome, Pelotas, deve-se às embarcações feitas com o couro 

de boi, as pelotas, as quais trafegavam pelo arroio, que por conseqüência, passou a 

ser chamado Arroio Pelotas, importante saída do charque da cidade. 

A cidade destacava- se, desse modo, como referência no extremo sul do país, 

tanto na economia, como no comércio forte, possibilitando, assim, intercâmbio de 

                                                           
3 Os autores são professores pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, e possuem diversas pesquisas 

sobre Pelotas. Ambos trabalham com a história da cidade, Mario Osório tem foco no século XIX descrito no 

livro “História e tradições da cidade de Pelotas”, já Ester Gutierrez pontua historicamente Pelotas a partir da 

arquitetura e urbanismo e tem como livro principal Barro e sangue - mão de obra, arquitetura e urbanismo em 

Pelotas.  
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hábitos e influência estética. Devido às constantes viagens de seus moradores para 

Europa, a cidade também era um centro de informação e cultura, o qual era 

considerado intenso para época. 

Assim, seu traço urbano apresentava ruas largas para a época, situado ao 

leste, oeste e sul da cidade, local mais elevado da planície. Elas apontam o 

crescimento, a expansão do território, uma guia para a direção da expansão da 

cidade. Citado em fontes acadêmicas 

O traçado euclidiano-cartesiano, de ângulos perfeitos da quadrícula, que 
facilita a transformação da em da terra urbana em mercadoria, representava 
também um ideal de modernidade de uma classe social que emergiu onde 
os ventos do sul sopravam com força anunciando a proximidade coma 
imensidão verde do pampa. ( Soares, 2000) 

Seu desenho pode ser visto através do mapa das ruas, apresentando um 

traço rígido e conciso quadriculado, com formas geométricas que estabelecem uma 

relação de tabuleiro de xadrez. 

Através dos mapas, pensamos a ideia de labirinto. Penetrar no labirinto é 

vivê-lo, registrando suas observações. Percursos caminhados representam mapas 

possíveis, todo lugar vivido pode ser mapa (Leão, 2002). Mapas, assim como o de 

Pelotas, são apreendidos pelo caminhar, são experiências vividas, conhecimento 

adquirido e formatado como representação do espaço. 

Pelotas afastou de seu desenho a presença da igreja, a qual normalmente em 

outras cidades está localizada na praça central. Em virtude do desenvolvimento 

próspero e crescente, a cidade privilegiou sua organização em torno do Mercado 

Público localizado no centro da cidade. A igreja encontra-se afastada da parte 

central, local de poder que reunia os símbolos da elite burguesa.  

Nesse sentido, o desenvolvimento crescente de Pelotas trouxe várias 

reformulações no seu planejamento urbano, redesenhando a cidade. O saneamento 

teve participação importante nesse novo projeto, pois em virtude de seu 

desenvolvimento, ficava evidente a incoerência dos resíduos gerados pela 

charqueadas, os quais traziam à cidade problemas de higiene e mau cheiro, indo de 

encontro ao processo de crescimento e expansão econômica, provocando, dessa 

forma, dois novos planejamentos no século XX, os quais deixaram evidente a 

influência da dominação burguesa que, com o desejo de ordenar e modernizar 
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privilegiava as zonas nobres da cidade. A cidade deveria permanecer com seu 

desenho, sem mudanças drásticas, modelando-se a medida do seu 

desenvolvimento. (Aguiar, 2009). 

Baseada neste histórico aproprio-me do desenho do mapa do porto e centro 

de Pelotas em alguns trabalhos, já que ele colabora com a identificação do 

lugar,devido desenho marcante. Auxiliando na localização das casas na cidade, 

muitas identificadas em alguns trabalhos. Fica perceptível a ingenuidade de um 

labirinto preciso, conciso, rigoroso, desenhado a régua 

 

1.3. A arquitetura: objeto de captura para imagens de olhos cerrados 

 

A imagem da cidade revela não só o traçado, mas o emaranhado do desenho 

urbano: a forma das ruas, seu tamanho, o número de quadras, a circulação de 

pessoas nas galerias, nas travessas, a arquitetura, a luz e o vento, percepções 

topográfica que podem ser absorvidas ao vivenciarmos a cidade. Nessa citação, o 

autor compara a percepção da atmosfera com os elementos do lugar “Tudo, tudo, as 

coisas as pessoas, o ar ruídos sons, cores, presenças materiais, texturas e também 

formas. Formas que consigo compreender. Formas que posso tentar ler.” (Zumthor, 

2006, p.17) 

No entanto, o elemento da cidade mais marcante para compreender minha 

poética é a arquitetura, visto que é o alvo da minha escolha fotográfica, embora 

compreenda que a atmosfera do lugar é um resultado das ações dos cidadãos e que 

as construções da cidade são elementos permanentes e inseparáveis da formação 

da civilização. A arquitetura compreende a construção da cidade no tempo, definitiva 

para a construção do ambiente onde o coletivo vive. Inseparável da vida pública, a 

arquitetura é a união entre o individual e o coletivo, onde acontecimentos privados e 

públicos misturam-se compondo a cidade, considerando-se que esta cresce sobre si 

mesma e adquire memória. Monumentos, construções antigas ou ruínas são 

elementos da memória da cidade, assim como as ruas e praças. (Rossi, 2001) 

 Sobre esse viés, minha poética apresenta em seu contexto a captura de 

imagens da cidade, mais precisamente, das casas desfuncionalizadas, as quais 
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negam o fato de ser lar e de ser ruína. Casas mudas que parecem falar, pois cada 

fachada é como um rosto. As aberturas cobertas com tijolo ou madeira se 

assemelham aos orifícios e o seu grafismo as expressões do rosto. Embora ingênua, 

essa analogia representa a negação e o primitivismo da condição do objeto 

fotografado que é despertado pela riqueza de linhas e aparência dessas fachadas. 

Gosto de distinguir sua imagem das ruínas, porque não considero abandono à 

construção. Se fossem abandonadas, não seriam lacradas.  Vejo-as como negação 

do lar, de casa para viver, afinal para isso que foram construídas. 

A arquitetura é atmosfera do lugar, é a paisagem construída, a história da 

cidade. Idealizadora de núcleos urbanos, que se modificam através dos tempos, 

representando as relações externas com a cidade, ou seja, o contato do privado com 

o público. Determinada pelo território, seu corpo é inseparável, a casa ou residência 

também sofre influências econômicas materiais e históricas. A arquitetura, como 

princípio da cidade, é responsável pela memória da sociedade. Representa o locus 

da memória coletiva, a imagem da cidade muda a partir do crescimento da sua 

arquitetura. (Rossi, 2001) 

Hoje, ao observar as transformações de Pelotas posso notar como é evidente 

a modificação, determinada através de seu desenvolvimento econômico atual. 

Embalada nos últimos anos por investimentos federais4, a cidade apresenta 

modificações estéticas urbanas nítidas através da arquitetura. Com o mercado 

                                                           
4 Em notícia publicada em 20 de novembro de 2009 no jornal Diário Popular pode- se confirmar a série de 

investimentos visíveis na cidade: “O Plano de Ação de Pelotas, entregue ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) nesta semana, prevê um orçamento total de cerca de R$ 55 milhões - R$ 51 milhões 

provenientes do governo federal, R$ 636 mil do municipal e quase R$ 4 milhões de outras iniciativas. Entre as 

ações descritas no documento, duas já foram aprovadas pelo Iphan e agora esperam na fila pelas primeiras 

liberações de recursos. Os projetos contemplam a revitalização do Theatro Sete de Abril e do prédio que abrigará 

a Câmara de Vereadores, onde funcionava a antiga Secretaria de Finanças. Conforme o Plano elaborado pela 

prefeitura o trabalho será concentrado em dois eixos chamados de Áreas Especiais de Interesse do Ambiente 

Cultural (AEIAC). Uma delas é a Zona de Preservação do Patrimônio Cultural (ZPPC), o famoso Centro 

Histórico, já contemplado pelo anterior Programa Monumenta. A outra, denominada Sítio Charqueador, inclui as 

13 sedes remanescentes das charqueadas e a população residente em seus entornos. Entre as ações projetadas 

para a área das charqueadas está a pavimentação de vias de acesso, melhorias em redes de esgoto, água, 

iluminação pública e rede elétrica, além de revitalização dos patrimônios tombados -  Monumento Obelisco 

Republicano e Museu Parque da Baronesa.No Centro, um dos projetos para a ZPPC é a instalação de redes 

elétricas subterrâneas, embutindo a fiação aérea de alta e baixa tensão. Esta execução é planejada para envolver a 

praça Coronel Pedro Osório, o Mercado Público, o entorno da Catedral São Francisco de Paula e a rua Lobo da 

Costa - entre Félix da Cunha e Gonçalves Chaves. A instalação de rotas acessíveis a pedestres e sinalização 

turística em pontos estratégicos também fazem parte do Plano, que ainda projeta investimentos em paisagismo, 

iluminação cênica, criação de escolas artísticas e editais para financiamento de recuperação de imóveis 

privados.” 
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imobiliário crescente, a arquitetura, ou melhor, o conjunto arquitetônico sofre 

transformações, casas que são reformuladas: algumas são destruídas e outras são 

desfuncionalizadas. As construções antigas ficam esquecidas viram terrenos 

abandonados. A partir daí, são carcaças com expressão de casa com sentido de 

vazio, a espera de um dono que crie uma nova arquitetura. 

Assim, absorvida essa atmosfera, compreendendo essa dinâmica e 

valorizando essa estética, fotografo de forma descomprometida através de um 

camerafone. Às vezes sem ângulo e outras contra a luz, as fotos registram as 

arquiteturas que querem ser vistas. Aquelas que contêm toda expressão de casa 

esquecida, que mesmo não sendo lar, não deixam de ser casas. Que garantem com 

suas fachadas o sentimento de quem deixou de existir. Contudo, enquanto matéria, 

elas estão ocas, sem telhados, mas deixando a imagem dialética, que dialoga entre 

os tempos. (Benjamim, 2009). 

Não pretendo fazer aqui uma análise sócio-cultural, justificando a arquitetura 

contemporânea visualmente descomprometida de Pelotas. Ainda assim, é 

importante dizer o quanto as contribuições teóricas marxistas, expressas pelo 

filósofo Walter Benjamim e pelo grupo Internacional Situacionista, podem explicar as 

transformações estéticas urbanas. O desenho da cidade, a ocupação espacial e a 

nova arquitetura autônoma, criada por seus cidadãos, obedecem às leis do sistema 

econômico, pois garantem a sua sobrevivência no mundo capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. O olhar anacrônico em reflexões teóricas  

 

1.4.1. Walter Benjamim e as cidades 
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Walter Benjamim (2009) descreve, a partir de reunião de notas e citações, as 

mudanças ocorridas em Paris no século XIX, salientando os modos de produção 

capitalista responsáveis pela nova imagem da cidade moderna, desde suas relações 

sociais como a sua estética. Novos prédios, passagens, multidão e mobilidade na 

cidade da modernidade. Uma das mudanças na imagem da cidade é a substituição 

da pedra e da madeira pelo ferro. O material revolucionou as construções 

contemporâneas e a arquitetura se tornou cheia de ornamentos vazados, adquirindo 

mais leveza. Os edifícios crescem e verticalizam as cidades e, juntamente com o 

vidro, dão imponência à estética da arquitetura. Neste contexto de transformações 

industriais, surge a construção da “nova arquitetura” e o antagonismo ao passado. A 

madeira e a pedra em oposição ao ferro e ao vidro, o artesanal em oposição ao 

industrial, a arte em oposição à reprodução. Benjamim se utiliza de citações do O 

Capital para descrever tais mudanças. Menciona, também, a destruição de prédios 

para as novas construções, esvaziando lugares e alargando as ruas, além de 

relacionar a transformação da cidade a partir dos novos materiais associados à 

construção de edifícios e passagens. 

 

As primeiras construções em ferro tiveram objetivos transitórios: mercados 
cobertos, estações de trem, exposições. O ferro associa- se, portanto, 
imediatamente a momentos funcionais da vida econômica. Todavia, o que 
naquela época era funcional e transitório, começa a parecer formal e 
estável, no ritmo transformado de hoje. (BENJAMIN, 2009, p.193) 

 
 Importante pontuar algumas questões referentes às ideias filosóficas de 

Walter Benjamim e sua forma anacrônica de leitura. 

Assim, de acordo com Benjamin (2009), a circulação de pessoas modificou o 

fluxo e os percursos urbanos, alterando a estética urbana. Ruas travessas galerias, 

passagens, novos caminhos foram moldados pela ação cotidiana do comércio, cujo 

fascínio pelos produtos – novos objetos de desejo – cativavam os olhares deste 

novo cidadão.  

Nesse contexto, surge o flâneur, o personagem de Benjamim que perambula, 

caminha e vive a experiência da cidade, terreno essencial na sua vida. Vive a 

modernidade e evolução da cidade, a multidão e o comércio através do fascínio das 

mercadorias nas vitrines. Vislumbra a efervescência da cidade, com a chegada do 

novo. Percorrer é observar, mais que isso, para ele é poetizar a cidade, percebê-la 
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por suas imagens e permitir-se absorver pelo espaço. Suas caminhadas não têm 

objetivo, ponto de partida ou chegada, caminhar é seu grande prazer. Circular a 

cidade e vivê-la no seu real movimento e intensidade, sua arquitetura, suas ruas, os 

transeuntes, as vitrines, os veículos, resumem a “paisagem construída de pura vida” 

(Hofmannsthal, in Benjamin, 2009, p.462). 

O flâneur é um personagem anacrônico, ele vivencia no presente o devir da 

cidade em seus percursos descomprometidos. Vive o momento, mergulha na 

atmosfera da cidade ao perambular pelas ruas num ritmo e movimento específicos, 

registrando o espaço urbano. Imaginar, sonhar e fazer planos numa captura de 

imagens, entre a vigília e o sonho, suspenso do tempo e imerso na modernidade 

(Bolli, 1994). Ele é uma figura alegórica e ambígua, por ser sonhador e produtor de 

imagens. Associo essa ação como reflexão do meu processo de criativo. Como esse 

personagem, proponho-me a vislumbrar a cidade sob condições que permitem a 

influência do lugar. O aspecto monótono e repetitivo da cidade favorece os 

sentimentos de vigília e sonho. A percepção do lugar é compreendida pela sua 

apreensão fascinante das imagens efêmeras da cidade. 

Em um discurso não linear construído através de fragmentos, o livro 

“Passagens” fornece elementos para a compreensão da construção anacrônica do 

pensamento de Walter Benjamin (2009) através do tempo impuro, que representa o 

encontro de tempos distintos, gerando um instante decisivo e definidor. Todo tempo 

é impuro por isso heterogêneo. O teórico alemão investiga o processo das novas 

construções imagéticas do capitalismo. Seus relatos falam das passagens no auge 

da economia. Ele descreve elementos, materiais e sensações, sua exposição vai 

para além da observação do presente, as imagens previam o futuro. O reflexo do 

vidro das vitrines, aliado às mercadorias, criam fantasmagorias que seduzem o 

consumidor. Idéia reforçada pelo conceito de fetiche5, do sociólogo Karl Marx.   

 

                                                           
5 Para a escola marxista, o fetiche é um elemento fundamental da manutenção do modo de produção capitalista, a 

partir da sedução pelo produto. Consiste numa ilusão que naturaliza um ambiente social específico, revelando a 

sua aparência de igualdade e ocultando a essência da desigualdade. O fetiche da mercadoria, postulado por Marx, 

opõe-se à ideia de valor de uso, que se refere unicamente à utilidade do produto. O fetiche relaciona-se à fantasia 

que paira sobre o objeto, projetando nele uma relação social definida, estabelecida entre os homens. 
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1.4.2. Georges Didi-Huberman e os tempos 

A imagem está sempre no aquém e no além, negando o vazio e 

transformando o pensamento em acontecimento. Ou seja, o olho está sempre 

tecendo encontro com as coisas, ele devora e é iludido pelo objeto, pois ele se 

engana e pode ser enganado por ele. Assim, a imagem suspende-se, pois o que eu 

olho me olhou primeiro ultrapassando o que é olhado. 

Esse pensamento anacrônico é utilizado por outros autores contemporâneos 

como Georges Didi-Hubermam e Gilles Deleuze. Se o anacronismo é a imagem 

diante do tempo, com passado, presente e futuro, é possível perceber que as 

imagens que eu produzo vivem esse paradoxo atemporal. O conteúdo da arquitetura 

materializa as ações do tempo, porque lida com essa permanência do tempo 

memória.  

Didi-Hubermam (2005) utiliza em seus escritos uma noção operatória 

anacrônica. Para pensar a obra de arte, sua perspectiva avalia a imagem e sua 

relação com o tempo. Ele retira a imagem da linearidade cronológica, utilizando a 

policromia, lendo as imagens a partir da impureza do tempo, o encontro do outrora 

com o agora. 

O anacronismo representa o pensamento de todos os tempos, uma 

suspensão temporal. É um segmento do tempo ou uma análise entre imagens de 

distintos tempos em relações que podem ter semelhanças morfológicas ou de 

pensamento. Seu sentido é estabelecido com o poder de construir relações, 

estabelecer semelhanças, independente do contexto. A imagem pensa os encontros 

que produz. A imagem é determinada pelo seu tempo, memória e futuro. A memória 

sempre produziu imagens, as quais não seguem uma sequência cronológica. 

Conforme afirma Didi-Hubermam (2005) “Estamos ante el muro como frente a um 

objeto de tempo complejo, de tempo impuro: um extraordinário montaje de tempos 

heterogéneos que formam anacronismos.”(  p.19) 

As imagens que produzo são uma suspensão deste tempo, já que as imagens 

das casas lacradas não estabelecem uma relação direta com o tempo. Essas casas 

podem existir em qualquer tempo/espaço. Os próprios percursos são realizados 
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através de um sentimento de deriva. Associo esse sentimento ao anacronismo, pois 

independe do tempo. Essa ação pode ser realizada em qualquer tempo e depende 

constantemente da memória um encontro de afetos. 

 Através desse processo, podemos ler a cidade, lançamos olhares e somos 

cativados por outros. Esse espaçamento entre o que olhamos e o que nos olha é a 

dupla distância, definida por Georges Didi-Huberman (1998). É o espaço contido na 

trama de olhares que leva ao culto. Neste sentido, o autor remete a Walter 

Benjamim e o significado de aura e sua instância dialética. O que te olha também é 

olhado e explica a experiência do espectador. Didi-Hubermam (1998) afirma que 

“Sentir a alma de uma coisa é conferir- lhe o poder de levantar os olhos. Esta é uma 

das fontes mesmas da poesia.” (p.148).  Ao conduzir seu pensamento chegamos no 

“entre”, o qual Didi- Hubermam tece considerações a respeito de pensamentos 

binários, e destaca o entremeio da trama de olhares, o espaço “entre” como lugar de 

ação. Segundo Didi-Hubermam (1998) 

Os pensamentos binários, os pensamentos do dilema são portanto, 
incapazes de perceber seja o que for da economia visual como tal. Não há 
de escolher o entre, o que nos vemos (...) e o que nos olha (...) a apenas 
que se inquietar com o entre. Há apenas que tentar dialetizar, ou seja, 
tentar pensar a oscilação contraditória em seu movimento de diástole e 
sístole (...)a partir de seu ponto central, que é o ponto de suspensão, de 
inquietude, de entremeio. É preciso tentar voltar ao ponto de inversão e de 
convertibilidade, ao motor dialético de todas as oposições. É o momento em 
que o que vemos justamente começa a ser atingido pelo que nos olha-um 
momento que não impõe nem o excesso de sentido (...) nem a ausência 
cínica de sentido (...). É o momento em que se abre o antro escavado pelo 
que nos olha no que vemos. (Hubermann,1998, p. 77) 

 

O mesmo autor estabelece com o espectador um diálogo com a imagem, o 

entre ver, crer e olhar. A imagem das casas nos trabalhos apresentados mostra- se 

perturbadora ou encantadora, reproduzindo uma aproximação, uma correspondência 

e/ ou afeto. Uma relação de ausência e a presença, visível e invisível, pólos distintos 

que tecem relações, criando um médium denominado entre, o intermédio, onde se 

dá a comunicação, a troca de olhares entre imagem e o espectador produzindo outro 

sentido individual das imagens. 

As casas que fotografo trazem a ausência e o abandono, mas ao mesmo 

tempo, elas trazem a expressão de sua presença afetuosa e impactante. Esse 
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caráter binário qualifica o trabalho nesse discurso, trazendo à tona o significado 

dialético do olhar e a dupla distância6.  

O fato dessas casas se repetirem, a série de casas ditas lacradas não 

caracteriza as fotos como uma igualdade, mesmo que o objeto seja o mesmo. O 

objeto aqui é uma generalidade, ou seja, em condições gerais são todas casas 

lacradas, mas quando apuramos seus detalhes, percebemos sua singularidade. 

Neste campo, minhas reflexões diante ao objeto de estudo, as casas lacradas 

de Satolep, estão relacionadas com os critérios de minha escolha, qual seja: sua 

repetição por semelhança e proximidade. A diferença de uma casa para a outra está 

contida nas singularidades físicas e no espaço entre, através do tempo impuro 

proposto por Georges Didi-Hubermam (1998) onde a imagem vive antes e depois, 

na união do passado com presente. 

 

1.4.3. Gilles Deleuze e a repetição 

 

Gilles Deleuze também trabalha com anacronia, em suas reflexões relaciona 

a ordem do acontecimento e da experiência. Ao relacionar com a minha experiência 

criativa, em meio às inúmeras fotografias feitas, posso destacar, através desse 

autor, a ideia de repetição do objeto de captura, caracterizando uma aproximação 

por generalidade, devido a suas semelhanças e a equivalências, partilhando da 

“regra” que todas são casas lacradas dentre minhas fotografias de Satolep. Para 

Gilles Deleuze, a repetição não é uma generalidade, pois generalidade remete à 

padronização, é reunir coisas semelhantes sobre um mesmo conceito ou tipologia 

ou lei. Os grupos de casas fundam seu diferencial nas suas singularidades e no 

estado de tempo impuro das imagens, onde a imagem vive antes e depois de quem 

                                                           
6 Baseado em  Didi-Hubermann (1998) onde conceitua a imagem e seu jogo dialético, a dupla distância (o que é 

do que se perdeu), como um elo desde sempre perdido - e destinado a sê-lo. E neste sentido, o que você vê não 

seria aquilo que está aí, como semelhança ou como especificidade, mas aquilo que desaparece, um 

despedaçamento do visível, e que portanto já aparece dessemelhante.  
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a olha, pois cada imagem estabelece uma relação única com o espectador e com o 

tempo de existência da memória do objeto fotografado, ela olha e olhada. 

Esse é pressuposto de Gilles Deleuze (2006) está no livro Diferença e 

Repetição, onde destaca a repetição, não como semelhança ou igualdade, nem 

equivalência, reprodução ou permanência, mas como produtora de diferenças. 

Neste caso, a foto das casas em si pode ser condicionada a generalidades, mas a 

diferença nasce nas singularidades físicas, identidade e memória do lugar. Toda 

repetição pode ter bloqueio do conceito7 para passar a produzir diferença, 

descaracterizando uma generalidade.  Ou seja, o conceito vai ao infinito em seu uso 

real, mas sempre passível de um bloqueio artificial, que significa dar limite à cadeia 

da generalidade, caracterizado pelas semelhanças. Isto é, no seu uso real as 

propriedades que definem um conceito são infinitas, mas possível, por um ato lógico, 

interromper essa cadeia infinita.  

(...) e a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade 
contra o geral, uma universalidade contra o particular um notável contra o 
ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a 
permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é a transgressão.  
(Deleuze, 2006, p.21) 

 

 Dessa forma, a repetição é a singularidade, diferindo da universalidade 

porque não é formada em categorias, é notável porque ocorre uma única vez; 

instantâneo, porque acontece rapidamente e eterno porque não tem início, meio e 

fim. É a generalidade das semelhanças e equivalências, as quais podem ser 

ordenadas em categorias e leis, caracterizando as diferenças e norteando o objeto a 

ser conceituado. 

No entanto, a dinâmica da diferença é a repetição, pois é na constância que 

origina a diferença. Esse movimento, oriundo da repetição, está presente no 

processo de apreensão da fotografia, o olhar nunca é o mesmo e sua reprodução 

também. A diferença na reprodução acontece também na receptividade do 

espectador para com a imagem, sua impressão, num instante decisivo e atemporal. 

                                                           
7 Bloqueio de conceito, para Gilles Deleuze no livro Diferença e Repetição (2006), descreve uma interrupção, 

um bloqueio, lógico, na cadeia pela qual um conceito avança na direção da compreensão infinita e da extensão. 

Deleuze ainda diferencia o que  chama de “bloqueio natural” do conceito, isto é, de uma situação em que essa 

interrupção de fato ocorre. Com o bloqueio lógico, permanecemos no domínio da generalidade (do conceito no 

sentido metafísico); com o bloqueio natural passamos para o domínio da repetição.  
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Repetir é comportar- se, mas em relação a algo único ou singular, algo que 
não tem semelhante ou equivalente, como conduta externa, essa repetição 
talvez seja eco de uma vibração mais secreta, de uma repetição mais 
profunda no singular que a anima. (Deleuze, 2006, p.20) 

 

O estranhamento das casas lacradas produz diferença na repetição. Dessa 

forma, a receptividade do espectador traz à tona a experiência da diferença.  

Perceber o contexto das imagens implica no seu reconhecimento, o que causa mais 

espanto e o que surpreende.  A experiência da diferença é o campo de ação, no 

acontecimento e na experiência, o “entre”, significa o diálogo, mais particular entre o 

espectador e a imagem. O reconhecimento da cidade qualifica essa comunicação, 

na aproximação do espectador com a imagem.  

No ensaio intitulado A Doutrina das Semelhanças (1994), conhecida também 

como Teoria da Experiência (Bolli, 1994), Walter Benjamin expõe a relação da 

repetição como gênero da diferença. Para ele, os episódios do cotidiano se repetem 

produzindo semelhanças. Ou seja, numa escala temporal as semelhanças entre os 

fatos podem ser vistas, como na mímica, através do tempo podemos agrupar fatos 

que se assemelham visualizando a repetição. Essa teoria serve para ajudar a 

compreender também a construção das imagens dialéticas.  Para Benjamim: as 

imagens do agora somadas aos resíduos da memória. A memória aqui é a própria 

mímica, a reprodução de ações onde, com o passar do tempo, aparecem 

semelhanças. 

Os percursos descomprometidos pela cidade acontecem nessa relação 

dialética. Desse modo, podemos aplicar as ideias de Benjamim no processo da 

escolha do objeto e captura das casas lacradas. Ao percorrer a cidade, a memória 

absorve uma sequência de imagens, armazenadas elas são mescladas com novas 

imagens, ocorrendo a imagem dialética proposta pelo autor. Para mim, as 

deambulações e a deriva pela cidade, unem essas imagens, favorecendo o encontro 

do que é visto com o que é lembrado. As imagens se reproduzem marcando essa 

união. 
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1.5. As deambulações e a Internacional Situacionista 

 

 A atmosfera representa muito mais do que espaço físico: “Atmosfera é 

quando o espaço comunica com nossa percepção emocional, numa fração de 

segundos sente- se o espaço, a presença do lugar que o envolve” (Zumthor, 2006, 

p.13). 

Deambular é entrar na atmosfera e perceber intimamente o espaço e 

vivenciar uma geografia do afeto. Percorrer Pelotas é um eterno reconhecimento, 

não existe satisfação que sacie a constante dialética entre aproximação e 

afastamento. 

 Dentro do meu processo de criação, caminhar pela cidade compreende um 

processo importante para o trabalho poético. As imagens são registradas a partir 

dessa absorção do lugar. Mais que uma aproximação, é um reconhecimento, uma 

dialética constante entre o íntimo e o estranhamento. Assim, o ateliê é a própria 

cidade, já que é nela que são traçados os percursos, os quais me fornecem a 

matéria para as ideias devido ao que representa: um organismo, um produto do 

imaginário, criação humana, rede de comunicação e de sistema de ruas e 

cruzamentos. Perambular pela cidade é, enfim, contemplá-la para imprimi-la sob 

superfícies. 

Para falar desses percursos, os quais para Walter Benjamin era o papel 

desempenhado pelo flâneur, é importante salientar outro referencial que se destaca 

por propor uma reflexão sobre o espaço urbano das grandes cidades. Trata-se do 

grupo Internacional Situacionista, fundado por Guy-Ernest Debord (1931-1994) na 

década de 1950. Com influências dadaístas e surrealistas, Debord, juntamente com 

o grupo Internacional Letrista, escreveu diversos textos com assuntos, os quais 

relacionam arte com vida cotidiana, arquitetura e urbanismo. Refletiam a vida nas 

cidades e a importância de compreender o espaço público como lugar 

compartilhado. Idéias que foram fundamentais para pensamento situacionista, que 

resultaram em ações, ou melhor, em “construção de situações”.  

Debord possui ideias marxistas e, em seu livro A Sociedade do Espetáculo 

desenvolve um pensamento baseado na estratificação social em torno da cidade. O 

autor destaca todas as alienações existentes na estrutura social, afirmando que 
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todos desempenham papéis importantes para a manutenção do capitalismo. Mesmo 

nas atividades menos evidentes, a sociedade é manipulada pelo fascínio do 

consumo. A cidade, desta forma, se liquefaz como papel social, através de moradias 

dignas e lazer, passando a ser subordinada à economia e às exigências do 

mercado, conforme ele explicita no trecho abaixo:   

 

O momento presente é o momento do autofagismo do meio urbano. O 
rebentar das cidades sobre campos cobertos de massas uniformes de 
resíduos é um modo imediato, presídio pelos imperativos do consumo não é 
outra coisa se não o arquétipo da dissolução geral que conduziu a cidade a 
consumir- se a si própria. (Debord, 2003, p.112) 

 

Desse modo, em meio a essas ideias os situacionistas discutiam, escreviam a 

praticavam os conceitos para o desenvolvimento de um “novo urbanismo”. Em seus 

textos8 abordam novas práticas para a “construção de situações” a fim de pensar a 

cidade para melhor morar nela. Salientam a necessidade de modificar atitudes da 

vida cotidiana de todos os moradores para mudar o espaço da cidade. Novas 

propostas são feitas para essa construção, a construção de outro ambiente para 

viver.  Essas propostas eram relacionadas à ação do espaço, reestruturação da 

arquitetura, liberdade dos moradores, nova concepção para o espaço, práticas para 

viver a cidade em sua intensidade, além da utilização importante e inevitável da 

tecnologia. 

Para a Internacional Situacionista, a arquitetura é o meio de alterar os atuais 

conceitos de tempo e espaço através do conhecimento e da ação. Para isso, 

alteram-se hábitos dos cidadãos, formando-se outra civilização. A consciência do 

espaço é o primeiro passo para série de mudanças propostas. O grupo acreditava 

na arte ligada à vida, a qual vai além dos padrões modernos, ligada às questões 

práticas do cotidiano como a cidade e o meio urbano. O grupo trabalhava, também, 

com a ideia da cidade construída para e pelo coletivo, abandonando a idéia de 

cidade ideal imposta aos seus moradores. Para essa construção coletiva, fazia-se 

necessário uma revolução na vida cotidiana coletiva, pois compreendiam que a 

                                                           
8 Entre vários textos destacam-se como referência: Introdução a uma Crítica da Geografia Urbana (Guy 

Debord, 1955), Teoria da Deriva (Guy Debord, 1958), Perspectivas para o consciente - Mudanças para a vida 

cotidiana (Guy Debord, 1961), Guia do Usuário, a détourmement (Guy Debord e Wolman J. 1956) Formulário 

para um novo urbanismo (Ian Chtcheglov, 1953) e Outra cidade para outra vida (Constante, 1959) 
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mudança na cidade deveria ser realizada no dia-a-dia de cada habitante, desde as 

atividades mais simples do cotidiano. 

Através da deriva e da psicogeografia, conceitos trabalhados pelos 

situacionistas, acreditava- se no processo do acaso e imprevisibilidade das ruas 

durante o percurso na cidade. 

A psicogeografia é a atividade teorizada pelo grupo, manifesta a ação direta 

da geografia sobre a emoção e o comportamento do indivíduo. Consiste em dividir a 

cidade em zonas de distintas de atmosferas psíquicas através de passeios 

descomprometidos no espaço urbano. Nesse contexto, a produção de mapas 

expressava os percursos realizados a partir da influência do ambiente, ou seja, 

sensações podiam ser descritas através de seus mapas, os quais iam além da 

representação racional do espaço. 

A prática do deambular é denominada “deriva”, em virtude do comportamento 

lúdico, construtivo e consciente dos efeitos da psicogeografia. Diferentes do passeio 

ou viagem, os percursos são definidos por contornos psicológicos com correntes 

constantes onde multidões limitam a chegada. No texto Teoria da Deriva (1958), 

Debord estabelece algumas condições para caracterizar a deriva e formatar a 

técnica. A deriva é auxiliada pela ecologia porque “fornece informação a 

psicogeografia”. Os moradores também reproduzem o lugar, a imagem dos hábitos 

também faz a imagem do lugar, criando laços de efeito. A deriva é definida pelo 

autor 

 

A deriva (com seu fluxo de atos, seus gestos, seus passeios, seus 
encontros), foi para a totalidade exatamente o que a psicanálise (no melhor 
sentido) é a linguagem. Deixe-se ir com o fluxo das palavras, diz o 
psicanalista. Ele ouve, até o momento em que ele rejeita ou modifica (pode-
se dizer detourns) Uma palavra, uma expressão ou uma definição. A 'deriva' 
é certamente uma técnica, quase uma terapêutica. Mas, assim como a 
análise não acompanhada com qualquer outra coisa é quase sempre 
contra-indicada, modo derivar contínua é perigoso na medida em que o 
indivíduo, tendo ido longe demais (não sem bases, mas.) sem defesas, está 
ameaçado de explosão, dissolução, dissociação, desintegração. E dali a 
recidiva em que é chamado de 'vida normal', isto é, na realidade, em 'vida 
petrificada. "A este respeito, agora o meu repúdio Formulário "A propaganda 
é uma 'deriva' contínua. Poderia ser contínua como o jogo de pôquer em 
Las Vegas, mas apenas durante um determinado período, limitado a um fim 
de semana para algumas pessoas, a uma semana como uma boa média, 
um mês é realmente forçar a barra. Em 1953-1954 nós derivados para três 
ou quatro meses seguidos. Esse é o limite extremo. É um milagre que não 
nos mata "(Ivan Chtcheglov, trecho de uma carta de 1963 a Michelementos 
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Bernstein e Guy Debord, reimpresso em Internationale Situationniste 9, p. 
38). 

 
Uma característica da deriva é o acaso. Uma oposição à criação de hábitos, 

por isso a importância da descoberta, do novo produzindo a sintonia com o lúdico e 

psicológico. O universo é indispensável para as derivas, pois ela se opõe as 

referências como a memória geográfica. Permite construir diversas possibilidades 

devido a essas características.  

Relaciono a deriva como um grande jogo, um passatempo porque estimula a 

imaginação e o prazer de vivenciar o ambiente, uma ficção sobre a cidade. 

A deriva é, portanto, o processo de deambulação na cidade, a liberdade de 

viver o acaso no espaço, junto à experiência psicogeográfica, onde o ambiente ajuda 

a determinar as experiências no espaço urbano. As casas lacradas são o encontro 

com as imagens surreais. Montadas em sequência as fotografias fazem a alusão a 

uma cidade imaginária. Essa fotomontagem pode ser vista nos trabalhos “"Vitrines"” 

(2009) e “Stand deolhocerrados” (2010). Através dessas montagens, podemos 

perceber a substituição da cidade real por uma cidade de olhos cerrados. 

O trabalho “"Vitrines"” foi desenvolvido em 2009, ele consiste em quatro 

objetos compostos de alumínio, vidro e adesivo. Cada um tem 1,25 m de largura, e 

25 cm de profundidade e representam uma mistura entre as passagens descritas por 

Walter Benjamin e as casas lacradas e ocas de Satolep. 

 “Vitrines” faz uma referência ao comércio, propagandas nas lojas e as vitrines 

com produtos, e estética das ruas de Satolep. Nele, imagens impressas em vinil 

transparente são inseridas em caixas de vidro vazias, onde o produto, neste caso, é 

a imagem. Casas ocas para aquários vazios, numa referência a expressão aquários 

humanos para casas, citado por Nelson Brissac Peixoto no livro Paisagens Urbanas 

(Peixoto , 2004, p. 277). 
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Figura 3- Kelly Wendt, Vitrines, 2009 

 

O mesmo consiste em quatro objetos compostos de suportes de alumínio com 

caixas de vidros e imagens das fachadas das casas cerradas, sendo essas 

dispostas no espaço expositivo de forma semelhante às quadras centrais de 

Satolep, quadras retas e sequenciais, que obedecem a um ritmo e a um padrão 

específico da formação da cidade.  

O fato de serem vitrines está associado ao flâneur em seus percursos na 

cidade, entre a multidão, onde vivia o apelo das vitrines com as mercadorias, objetos 

de desejo. O produto, objeto de consumo, é exposto aos olhares através de um 

material límpido, neste caso o vidro. A transparência e o reflexo seduzem e cativa os 

olhares. As vitrines tornam-se o apelo das casas. Transitar entre elas é perceber a 

experiência da forma da cidade. O adesivo utilizado também faz uma alusão à 

linguagem publicitária e à estética das ruas, inserido nos vidros das vitrines 

juntamente com os produtos oferecidos pelo comércio. 

Walter Benjamin, no livro Passagens, descreve as transformações estéticas 

urbanas de Paris no século XIX devido à invasão do comércio na cidade. A própria 

ideia de fantasmagoria descrita por ele consiste na associação do vidro com as 

mercadorias, exprimindo a potência das imagens para o consumo, a sedução dos 

transeuntes em meio às vitrines nas passagens de Paris. As imagens de desejo das 
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vitrines, somadas ao reflexo do material vidro, trazem aos olhos do teórico o fascínio 

aos produtos de consumo, o verdadeiro fetiche da mercadoria concebido por Karl 

Marx. 

A experiência do corpo em relação à cidade pode ser visto no trabalho 

“Vitrines” (Figura 4), ao percorrer as suas estruturas é permitido compreender a 

planície de Satolep, justificando seu tamanho de 1, 25 m de comprimento. Da 

mesma forma, esses quatro objetos estipulam uma relação horizontal com o 

espectador, onde transitar entre eles é vivenciar a condição plana, repetitiva e 

rítmica de Satolep. 

 

Figura 4- Kelly Wendt, Vitrines, 2009 

 

A imagem das casas lacradas, somadas uma a uma, leva à ideia de 

continuidade na arquitetura de Pelotas. Enquanto fotografia estabelece uma relação 

com a realidade, mas a montagem unindo as casas forma outra imagem, de uma 

cidade imaginária. Um estado de sonho somado à ideia do apelo da imagem na 

contemporaneidade, transportando o espectador à imaginação ou à cidade 

imaginada. 

O múltiplo dos objetos e das imagens das casas remete à de repetição na 

continuidade perturbante da plenitude. O múltiplo é uma reprodução do meu olhar 

estampado de forma igualitária entre os objetos. A sua permanência enquanto 

imagem, devido à repetição, evoca o sentido de permanência na memória. Casas 

ocas em aquários vazios evidenciam a relação fria entre as mercadorias, sejam 

produtos ou arquiteturas. Imagens de casas esquecidas em materiais assépticos na 
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frieza do olhar dos cidadãos que caminham pele cidade absorvidos pela grande 

quantidade de imagens descartáveis, seja em forma de mercadoria ou propaganda. 

 

Nos trabalhos “De fora para dentro” (2010) (Figura 5) e “Redentor” (2010) 

(Figura 8) é possível verificar imagens de um prédio do porto de Satolep em que 

enfatiza a poética De Olhos Cerrados. 

 

Figura 5 - Kelly Wendt, De fora para dentro, 2010 

 

 O primeiro consiste em 21 metros de imagem, resultado da união de 30 

fotografias montadas. Com um metro de largura, seu objetivo era transportar para o 

Espaço de Arte Jabutipê (Porto Alegre) local em que foi instalado em agosto de 

2010, o prédio Redentor, indústria abandonada no porto de Pelotas, na íntegra. Uma 

imagem que pudesse envolver o espectador ao entrar no espaço expositivo. 

O trabalho expressa o sentimento de percorrer o espaço de Satolep, e 

permitir que o espectador fique imbuído pelo prédio. A imagem convexa do lugar dá 

lugar ao espaço côncavo, onde a expressão do lugar fica evidente pela grandeza de 

seu visual. Essa reprodução do espaço permite-me aproximar da ideia de fotografia, 

quanto reprodutora do olhar. 

Nesse sentido, o trabalho privilegia, mais que nos outros casos, a imagem da 

arquitetura, pois sua presença aqui se torna mais impositiva em virtude do tamanho 

proposto, que ocupava todas as paredes do espaço expositivo. 
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As fotos montadas fazem uma referência as foto-colagens de Gordon Matta 

Clark. O artista utilizava as fotos montadas das intervenções feitas nos prédios. 

Seus cortes nem sempre podiam ser apreciados pelos espectadores. Sua intenção 

era reproduzir não somente o que foi feito, mas a percepção do espectador ao se 

deparar com as fendas das casas. Suas foto-colagens (Figura 6) reproduziam, 

através da imagem, o movimento do olhar do espectador. Essa forma de reprodução 

garante uma percepção espacial, uma reconstrução do espaço físico através de 

imagens, que pelo tamanho e posição, permitem ao espectador essa compreensão. 

 

 

Figura 6 – Gordon Matta-Clark, “Slipiting”, 1974, fotocolagens em preto e branco 72,2 x101,6 cm. 

 

O lugar ponto de partida e fonte da ideia é um prédio que ocupa uma quadra, 

as margens do canal São Gonçalo, o qual se encontra abandonado, jogado ao 

destino, restando somente suas paredes com algumas portas e janelas cerradas. 

Redentor é seu nome, assim está escrito em sua fachada. “De fora pra dentro” 

transmite uma visão melancólica do passado - um dia próspero e hoje remoto.  Além 

disso, o trabalho pretende elucidar aos olhos do espectador a paisagem côncava de 

um sobrevivente do passado próspero de Satolep. A imagem convexa da quadra do 

Redentor se transforma num envolvente ambiente, no qual pode ser observada a 

decorrência da ação humana na modificação do ambiente e do espaço urbano.  

Como diz acima, a percepção do espectador passa pela compreensão da 

ação humana no espaço urbano. Seja pelas contínuas pichações e intervenções 
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com tijolos, para lacrar algumas de suas janelas e portas ou pelo abandono e 

depredação (acúmulo de lixo e saque). 

 

 

Figura 7 - Kelly Wendt, De fora para dentro, 2010 

 

O vídeo de 5‟, “Redentor” (2010) (Figura 8) foi realizado conjuntamente com o 

trabalho “De fora para dentro” consiste em capturar as imagens do prédio Redentor. 

As imagens de “Redentor” são capturadas em percursos circulares. Durante a 

imagem em movimento, algumas se aceleram e outras são reproduzidas 

lentamente. Essa sensação da passagem do tempo representa a sensação da 

deriva, a passagem do olhar mais lento pelas coisas que interessam. 

 

 

Figura 8 – Kelly Wendt, Redentor, 2010, vídeo 5‟ 
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O vídeo também representa as imagens que a memória detém ao passear em 

torno do prédio. Uma espécie de recordação, onde a nossa experiência vivida está 

aliada às imagens que tenho do presente. Pensando na imagem dialética de 

Benjamim onde o olhar sobre o passado é somado ao tempo de agora. 

Sem som, o vídeo instala um transe na percepção do olhar, contribuindo com 

o silêncio do olhar e dos ouvidos ao mergulhar num lugar em que vive a lentidão dos 

tempos no abandono humano. 

A psicogeografia também pode ser apurada por reconhecer o lugar como um 

lugar de afeto, local importante para as minhas derivas, assim como foi importante 

para a cidade de Pelotas, desde a sua formação. 

“Quando eu era criança, as marcas de umidade demoravam a passar. Satolep 

demora a passar. Eu temia que não passasse nunca.” (Ramil,2008). Essa citação 

expressa o sentimento de melancolia afetiva, onde o tempo passa lentamente, 

expressando o afeto ao lugar. Ideia que também pode ser vista no vídeo Redentor. 

 Esse vídeo foi produzido a partir de montagens de imagens em movimento, 

as quais remetem a foto-colagem dos surrealistas. A foto-colagem favorecia os 

surrealistas a transportarem o espectador para a imagem-sonho. Aqui, a construção 

de imagens surreais ajuda a expressar o sentimento melancólico do lugar e a forma 

de percepção do espaço-tempo do mesmo.  

Outro artista que serve como referência para esse conjunto é Rubens Mano 

(São Paulo, 1960). Em suas fotografias, que se destacam pela qualidade de 

imagens, o artista reproduz o espaço transformando o mesmo em imagem. Ele vai 

além da arquitetura e fotografia revelando a realidade. O espaço se faz imagem 

constituindo um espaço perceptivo. Ele interroga o espaço e possibilita que o 

espectador entre na sua fluência. 

Rubens Mano, artista contemporâneo brasileiro, trabalha com fotografia 

enquanto olhar reflexivo sob a cidade. Muitas das suas imagens são de lugares 

abandonados que se transformam em imagens. O artista investiga as 

correspondências entre a imagem e o espaço, e suas transposições para o ambiente 

das cidades. A fotografia aqui é uma imagem que está além daquela que articula 

com o sonho ou o êxtase surrealista, mas que projeta ao espaço a relação do sujeito 

que olha, criando uma possibilidade de experiência que articula além da visibilidade. 
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O artista trabalha com a produção do espaço e a efemeridade do real. Explorando 

como se produz o espaço através de dispositivos que tanto o espectador como as 

pessoas do lugar 

Em suas imagens, como, por exemplo, “Casa Verde” (1997) (Figura 9) a 

fotografia é a maneira empregada por Rubens Mano para desdobrar algumas de 

suas ações, criando condições para que o observador de sua obra se relacione com 

o ambiente, como um lugar da experiência, que só é possível ocorrer se houver um 

envolvimento por parte do público visitante. O artista nos leva a perceber o espaço 

de outra maneira, articulando sobre aquilo que é visível, levando a contatar que a 

constituição de uma realidade depende de nosso aparato perceptivo. 

 

Figura 9- Rubens Mano, Fotografia,São Paulo, Casa Verde, 1997 

Diante dos aspectos citados, percebo que tanto De fora para dentro como os 

vídeos – “Redentor” e “Deambulações Satolépticas” – reproduzem o espaço real na 

reocupação de colocar ao espectador a percepção da cidade Satolep, deixando em 

evidência a importância da leitura, lugar para a compreensão do trabalho. 

Já as casas lacradas são o conteúdo de minhas derivas. O encontro com as 

casas se dá no acaso e permite capturar e registrar sua eterna transformação. Isso 

auxilia no contínuo de derivas realizadas num mesmo lugar: zona portuária e centro 

de Satolep. Dessa forma, a transformação contínua das cidades estabelece 

necessidade de pensar a cidade através do processo de deriva. 
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Nesse sentido, as fotos capturadas através do camerafone permitem-me 

destacar elementos da cidade que expressam a real condição dela e como é usada 

por seus cidadãos. Essa dinâmica social pode ser vista substancialmente pelas 

questões econômicas refletidas na estética da cidade. E, como teorizam os 

Situacionistas, a cidade não é construída em prol dos cidadãos, mas ditada pela 

especulação imobiliária e forças do mercado. Um exemplo bem notável são as vilas 

ou casebres entorno do Canal São Gonçalo, construções precárias que não 

favorecem a paisagem nem a qualidade de vida dos que ali moram. Em 

aproximação às teorias situacionistas, a cidade seria para pessoas, lazer e espaço 

para seus habitantes. 

Tanto o flanêur quanto a Internacional Situacionistas tem por característica o 

deslocamento no espaço, tendo como orientação uma visão mais aguçada da 

cidade em relação perceptiva do lugar. Se o primeiro, de forma poética, vive o 

delirante fascínio da cidade moderna e o surgimento da máquina capitalista, o 

segundo sob um ponto crítico percebe a cidade um século depois como um 

organismo em crise engessando as atividades de seus habitantes. Assim como as 

duas referências citadas, o processo de criação passa pela percepção do lugar, pois 

colabora na reflexão dos dispositivos de apresentação dos trabalhos. As fotografias 

capturadas descrevem um ambiente decadente de Pelotas, não ignorando a 

efemeridade do espaço urbano assim como os situacionistas. 

 

 

 

 

1.6. Artistas que utilizam a cidade como reflexão poética 

Selecionei três artistas para representar minhas referências artísticas, que 

discutem as grandes cidades contemporâneas, trazendo críticas ao contexto urbano 

e o modo de usá-lo, tanto pelos moradores quanto pelos políticos. 

O artista brasileiro Daniel Acosta (Rio Grande, 1965) em seus últimos 

trabalhos questiona a estética urbana através de sua paisagem portátil. Com a tese 

Paisagens portáteis: Arquitetura da natureza estandartizada (Universidade de São 

Paulo, ECA, Outubro/2005, orientado por Maria do Carmo Gross) reflete sobre arte 
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através da paisagem na cidade, a substituição do ambiente natural por um artificial, 

resultando no ambiente construído das grandes metrópoles. Suas esculturas, da 

série Paisagens Portáteis, discutem a relação do homem com a cidade, pensando 

os dispositivos urbanos no cotidiano das pessoas e o ambiente construído a partir da 

extinção do ambiente natural. São obras que incorporam arquitetura, arte e design, 

mesclando o desempenho funcional e estético. Refletem as arquiteturas móveis das 

grandes cidades, tais como as barraquinhas do camelô, as carrocinhas de cachorro 

quente, trailers de lanche (comuns em Pelotas), guaritas, quiosques, enfim 

arquiteturas móveis que podem ser deslocadas dos lugares, modificando a estética 

urbana. 

As grandes metrópoles se transformaram em complexos autônomos e a 

artificialidade passou a fazer parte da estética urbana. Descontinuidades na 

ocupação do solo, com focos muitas vezes inesperados, improvisados para novos 

usos, fragmentando áreas com condomínios que reproduzem uma qualidade de vida 

artificial. Surgem vias de trânsito expressos, novos empreendimentos imobiliários e 

comercias. Altera-se, dessa forma, a percepção do espaço determinado pela 

velocidade. Espaços públicos viraram terra de ninguém e novas condições urbanas 

são implantadas na clandestinidade e de forma transitória.  

Em trabalhos mais recentes, Acosta desenvolveu propostas que vão mais 

além, criando esculturas que são verdadeiras arquiteturas, definidas assim por ele, 

porque apresentam coberturas, assentos e paredes, ocupam áreas internas e em 

sua maioria externas principalmente no espaço urbano. O autor conceitua essas 

esculturas, como “construção híbrida, algo entre uma arquitetura portátil e um 

equipamento urbano multifuncional”.  

As arquiteturas portáteis são práticas de serem montadas e de fácil 

deslocamento, pois apresentam tamanho acessível ao corpo e favorecem a 

interação com o público, porque assumem qualidade táctil. Sedutoras e portadoras 

de um design impecável colaboram com um baixo impacto ambiental seja no espaço 

urbano ou na paisagem natural. 

Ademais, tais arquiteturas atendem a multifuncionalidade para as pessoas 

que transitam, descansam, lêem, lancham ou escutam música entre as ruas, ou 

seja, compartilhando diversas ações no mesmo espaço. Um espaço comum neutro e 
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híbrido, o qual atende à necessidade das cidades, proporcionando locais de estar e 

não só passar. 

A produção do artista é uma crítica ao ambiente urbano e a falta de 

dispositivos para viver a cidade. Seus trabalhos refletem sobre consciência urbana 

dos cidadãos, elucidando o impacto dos elementos construídos na vida de seus 

cidadãos. 

Seus trabalhos discutem a importância da arquitetura enquanto ambiente que 

determina o bem estar das pessoas. Na exposição individual, A casa de adão e Eva 

no Paraíso, realizada em 2010, com três elementos, macaco de resina, arquitetura 

em madeira e paisagem recortada em fórmica, Acosta proporciona ao espectador a 

reflexão sobre a necessidade da arquitetura dentro do ambiente natural para a 

evolução do homem 

O macaco de 100 x 70 cm. simula o homem na conquista do ambiente 

natural, representado pelo macaco idealizado, ereto.  Uma réplica aumentada do 

macaco de plástico dos brinquedos Gulliver, tradicionais da década de 80, e 

posicionado no espaço expositivo de frente à paisagem. 

A paisagem de fórmica, representada por árvores, apresenta a imagem na 

integra de um colchão, estampa da década de 1970. A fórmica é recortada em 

minuciosas peças e encaixada uma a uma numa base de MDF. Por fim, a 

arquitetura feita de MDF laminado permite ao espectador sentar e ficar envolvido por 

paredes e cobertura de peças desenhadas e encaixadas, formando um desenho 

único, com volumes e aberturas, prevalecendo à leveza e o bem estar de quem 

experimenta a arquitetura. (Figura 10) 
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Figura 10 – Daniel Acosta, A casa de Adão e Eva no Paraíso, dimensões variáveis, mdf, fórmica e 

resina, 2010  

 

A leitura poética da cidade de Acosta, quando critica o meio urbano a fim de 

articular a consciência coletiva, é uma das questões que utilizo como referência para 

o meu trabalho, já que sua obra é uma reflexão sobre a estética urbana e sua 

inadequação à realidade do bem estar de seus moradores. 

Outro artista de referência é Francis Alÿs (Cidade do México,1959), artista 

mexicano que tem como poética  percorrer a cidade numa ação constante, 

trabalhando com a ideia de trânsito, envolvendo caminhadas em locais específicos, 

desafiando os andarilhos e os nômades. Seus trabalhos são percursos que intervêm 

no espaço público e seus resultados são obtidos por registros com fotografias e 

vídeos. No entanto, muitos de seus trabalhos funcionam enquanto performances, 

restando para o espaço expositivo registros, objetos, fotografia e em alguns casos 

vídeos. 

O trabalho de Francis Alÿs está definido entre o conceitual e a transgressão. 

Sua obra inclui pinturas figurativas, performances, fotografia e páginas da web. A 

principal característica de toda sua produção é orientada para o conceito, deixando 

de lado o objeto. "Meu trabalho é uma seqüência de notas e guias. A invenção de 

uma linguagem caminha de mãos dadas com a invenção de uma cidade. Cada uma 
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das minhas intervenções é outro fragmento de história que eu estou fazendo, a 

cidade que eu estou escrevendo" (Francis Alÿs, 2004). 

A contribuição deste artista para meu processo criativo é compreender o 

espaço urbano como fonte de inspiração e o local de ideias. Usar o trajeto, o ato de 

caminhar como meio assim como utilizo a mídia camerafone. Ou seja, para mim são 

os percursos que permitem a aplicação do camerfone, pois são a partir deles que 

compreendo a cidade e posso trazer à tona a potência do meu olhar seduzido pela 

repetição constante das casas lacradas.  

Intervenções no espaço urbano foram algumas das minhas práticas poéticas, 

Alÿs vai além, ele usa o espaço urbano como suporte, destina-se a resgatar as 

situações incomuns do cotidiano e performances que se tornam momento único e 

cheio de significado. Ele questiona a cidade e se apropria dela, realizando ações 

que envolvem uma reflexão sobre o território e a cultura de cada lugar.  

Uma de suas performances mais famosas é Sapatos magnéticos (1994) 

(Figura 11) apresentado como registro na 4° Bienal do Mercosul, sob forma de foto 

da ação multiplicadas em cartões postais. O trabalho consistia na caminhada do 

artista por Havana com os sapatos feitos com sola magnética. O sapato, sendo 

assim, recolhe todos os materiais metalizados das ruas, um verdadeiro coletor de 

objetos urbanos que, após a ação, vai para galeria numa montagem com as 

memórias da cidade. Afirmando a ideia de percurso-performance desenvolvido por 

ele também em outros trabalhos. 

 

Figura 11- Francis Alÿs, Sapatos magnéticos, 1994, Bienal de Havana 
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Na obra Às vezes, fazer algo poético pode se tornar político e por vezes 

fazendo algo que pode se tornar político poético9 (2002) (Figura 12) o artista 

atravessa a fronteira de Israel carregando uma lata de tinta em suas mãos, a qual 

escorre e marca de verde o chão durante sua caminhada. Questiona o efeito de uma 

zona de ninguém, e o papel das zonas vazias que representam o conflito entre dois 

povos.  Nesse trabalho Alÿs realiza uma ação que pretende chamar a atenção para 

o absurdo da situação de separação social entre dois povos devido à política. Critica 

ironicamente o confronto dos transeuntes israelitas e palestinos com a tinta verde 

que simbolicamente derrama. Na sala de exposição, ele insere, juntamente com os 

registros da ação, objetos que, ao serem observados pelo espectador, representam 

metralhadoras feitas de restos de madeira, arame e película, vestígios abstratos de 

uma impossibilidade de paz, imposta pela linha verde, também abstrata, real e 

absurda. 

 

 

Figura 12 – Francias Alÿs, Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political And 
Sometimes Doing Something Political Can Become Poetic, 2002. 

 

                                                           
9 “Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political And Sometimes Doing Something Political Can 

Become Poetic”, 2002 
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Enfim, refletir, questionar e criticar o território das cidades através de ações 

performáticas, as quais exigem um deslocamento no espaço, são propósitos do 

artista, as quais utilizo como referência. Essas ações estão vinculadas aos 

percursos realizados pela cidade como forma de observação e apropriação dos 

elementos do lugar. 

Nesse contexto, não posso deixar de destacar o artista Gordon Matta-Clark 

(Nova York, 1943) em seu trabalho, quando questiona a precariedade da paisagem 

urbana. Conhecido como arquiteto da destruição, por serem os espaços de 

abandono as fontes de realização de suas obras. Locais ociosos na cidade que se 

transformam em potência a partir das suas intervenções10. Através de uma estética 

conceitual, o artista reflete a realidade de forma crítica, chamando a atenção para as 

não permanências dos edifícios e construções da cidade. Critica a especulação 

imobiliária que altera os mercados e causa desestabilidade social e espacial. Alega 

que a cidade não é para todos e proporciona ações com a comunidade pelas ruas, 

produzindo uma experiência das pessoas com o lugar. 

  Em suas intervenções, propunha transformar os espaços, interno e externo 

de prédios, através de subtração e alteração de elementos. “Corta” as paredes cria 

rachaduras, tornando visível a materialidade das construções abandonadas. Suas 

desconstruções são o oposto à proposta da arquitetura. Critica a lógica econômica 

que atende necessidades, denunciando valores que sobrepõem valores humanos. 

Evidencia o poder do ausente, do vazio e da eliminação. 

Arquiteto formado, com influências fortes da arte (filho do pintor chileno 

surrealista Roberto Matta) e das ideias audaciosas de Le Corbusier ao refletir o 

urbanismo das cidades. Inovou com sua arte na década de 70, propondo uma ação, 

a experiência enquanto resultado, desprovido da matéria, o objeto de arte.  

Precursor da estética relacional, também citado por Nicolas Bourriaud, Clark 

registra suas ações através de fotografias e vídeo, que resumem a experiência, mas 

não significa o resultado, é uma etapa do trabalho, um meio, um processo. A obra é 

a ação, um dispositivo que oferece oportunidades de vivência ao espectador, uma 

relação num constante devir, permitindo expressão de conexões. Expunha fotos, 

                                                           
10 Modificação de um espaço, objeto ou atividade através da adição, subtração ou alteração de um ou mais 

elementos. Neste caso, Matta-Clark transforma os edifícios extraindo a matéria a partir de cortes feitos nessas 

arquiteturas. 
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documentos, mapas, fragmentos de paredes. Em sua série de trabalhos, ele 

produziu cartazes e cartões postais (convite), utilizando imagens de locais 

abandonados, específicos e utilizados para a circulação (figura 13).  

 

 

 

Figura 13- Gordon Matta-Clark, WallspaperInstallation,1973 

 

As questões de arte, politicamente discutidas por Matta-Clark, tinham como 

objetivo chamar a atenção para as arquiteturas ociosas e abandonadas da cidade de 

Nova York. Engajado e preocupado em salientar o descaso dessas arquiteturas, 

suas intervenções mostravam a estética do abandono urbano, assim, casas, prédios 

e demolições eram tomadas como seus objetos de estudo. Após o registro, a casa é 

demolida, caracterizando o efêmero e modificando o resultado artístico. 

Gordon Matta-Clark utilizava fotografia, vídeo e cinema para registrar ações e 

performances.  Em seus trabalhos Bingo (1974), Splitting (1974) (Figura 14), Conical 

Interset, (1975) e Day’s End (Pier 52) (1975) a ação de cortar as paredes foram 

registradas principalmente a partir de fotografias coladas, no qual Matta-Clark monta 

a imagem interna das casas após a intervenção. A fotografia aqui media a 

transformação dos prédios e a experiência de penetrar. Elas mostram o processo de 
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percepção do espectador, pois nas collages a compreensão da percepção espacial 

do lugar pode ser conferida como se penetrasse no prédio. Elas garantem a 

fidelidade dos aspectos esculturais e da arquitetura do trabalho, explorando a 

fisicalidade dos elementos e a experiência da espacialidade através dessas foto- 

colagens. 

 

Figura 14. Gordon Matta- Clark, Splitting, 1974 

 

As múltiplas visões registradas montam uma sequência de imagens que 

mostram com força a característica mais impressionante, as entranhas da 

arquitetura e a sua forma escultural desenhadas por Matta-Clark. “A atmosfera das 

foto-colagens negociando com a percepção física humana criando uma situação 

particular.” (Kravagna, 2006). Suas fotos registram o movimento na estrutura estática 

que é a arquitetura. Seus vídeos também usam efeitos da foto-colagem 

Diante disso, percebo que em diversos trabalhos como as “Vitrines” (2009), 

“Dentro para fora” (2010), os vídeos “Deambulações Satolépticas” (2010) e 

“Redentor” (2010) utilizam a montagem de imagens para representar a percepção, 

deflagrando a experiência de percursos em Pelotas através da montagem de 

fotografias e vídeos. A minha experiência é reproduzida ao espectador através das 

fotos-colagens que expressam as imagens das deambulações urbanas. Matta-Clark 

misturava os conceitos de arquitetura e anarquismo, a Anarchitecture, propondo 

compras de áreas e de casas abandonadas. Em oposição à arquitetura e com uma 

proposta poética engajada, o artista faz uma reflexão sobre problemas urbanos, 

sociais econômicos, gerado por zonas industriais através também de intervenções 
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com cortes em prédios. Seu trabalho se concentra na ação reflexiva sobre as zonas 

urbanas e seu uso. A cidade versus homem e a vida nas grandes cidades eram 

questões importantes para Anarchitecure. 

Outra relação com seu trabalho diz respeito ao objeto de interesse trabalhado,  

as casas abandonadas, além de registros e ações. Minha produção com imagens 

capturadas a partir de um camerafone são descomprometidas com a qualidade, mas 

imensamente preocupadas com o registro da cidade de olhos cerrados, as quais 

foram feitas ao percorrer as ruas da cidade de Pelotas. São fotografias que 

representam imagens da inutilidade da arquitetura, uma estética do abandono e da 

desfuncionalidade. 
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2. FOTOGRAFIA DE CAMERAFONE: MEIO DE REPRODUÇÃO 

DE OLHOS CERRADOS 

 

As fotografias são superfícies imóveis e mudas que esperam, pacientemente, ser 

distribuídas pelo processo de multiplicação ao infinito. (Vilém Flusser, 2002) 

  

Este capítulo será dedicado a indagar sobre os meios que permitem a captura 

do olhar lançado à cidade, o qual reproduz a imagem da cidade com a agilidade que 

ela tem. Para isso, uso como mídia o camerafone, equipamento indispensável nas 

deambulações pela cidade. 

Meu objetivo aqui é refletir sobre o meio, a máquina fotográfica, e sua 

produção de imagens, as quais modificaram, para sempre, a história das imagens, 

trazendo questionamentos importantes para a arte e popularizando a circulação de 

imagens na sociedade. Dentro dessas questões, destaco a importância do 

camerafone em minha criação poética como o responsável pela liberdade de 

captação de imagens da cidade.  

Nesse contexto, a fotografia representa a captura do olhar do fotógrafo. O 

gesto de fotografar e eternizar olhares, já que reproduz superfícies, multiplica visões, 

revela a imagem abstrata do pensamento e se transforma em objetos reais, ou 

melhor, em ideias palpáveis.  

O ato de fotografar é um gesto definidor da imagem, negligenciando a decisão 

que transita pelo espaço-tempo, ou seja, essa condição após sua captura. O 

fotógrafo e o aparelho executam fotografias e suas intenções codificam os conceitos, 

eternizando seus significados e sua imagem em superfícies. Através dos aparelhos, 

por fim, o fotógrafo pode programar a sociedade, sustentando padrões e conceitos, 

pelo poder da sua imagem. (Flusser, 2002) 

O camerafone é a mídia a qual utilizo nos percursos pela cidade ao encontro 

das imagens. As primeiras fotos foram realizados por um Nokia 6120, com câmera 

de 2 megapixel. Já hoje utilizo um Sansung GT- S5230, com câmera de 3,2 

megapixel. Através desse aparelho celular reproduzi minhas imagens em distintos 

suportes. Estes dispositivos são leves, favorecendo caminhadas de qualquer 

distância, objetivo maior pelo qual uso o meio. 
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 Neste capítulo irei salientar os trabalhos que exploram a multiplicação da 

imagem, o ato de reprodução e seus materiais. Através dos trabalhos “Cartazes” 

(2009), “Cartões Postais” (2009), “Pôster” (2010), “Luz para olhos cerrados 

(Backlight)” (2009), “Stand de olhos cerrados” (2010) e “Álbum SatolepCromos” 

(2011)  procurei usar a reprodução digital ou offset como modo de multiplicar 

imagens, proporcionando, por ser superfícies móveis,  transitar de mão em mão. 

A fotografia, nesse contexto de trabalho, é o meio que garante a reprodução 

de imagens e a mobilidade da mesma. O contato do espectador com esses 

trabalhos, com exceção o “Backlight”, não necessariamente se dá no espaço de 

exposição, mas também como um contato mais pessoal e próximo.  Esses trabalhos 

podem ser vistos com as mãos e proporcionam ser levados com o espectador. Essa 

relação muda a percepção do mesmo diante à fotografia, que atende ao papel mais 

corriqueiro na atualidade, devido à abundância dos aparatos tecnológicos.  

 

 

2.1. Do seu surgimento à tecnologia digital: apontamentos sobre a 

fotografia 

 

Nasceu para nós, uma máquina, orgulho de nossa época, que a cada dia 
pasma nosso pensamento e espanta nossos olhos. Essa máquina, em 
menos de um século, será o pincel, a paleta, as cores, a habilidade, a 
prática, a paciência, o golpe de vista, o toque, a mescla, o brilho, o truque, o 
modelado, o acabamento, a realização. Em menos de um século, não 
haverá mais pedreiros na pintura: haverá apenas arquitetos, pintores na 
acepção plena da palavra. Não pensamos que o daguerreótipo mata a arte. 
Ele mata o trabalho da paciência e homenageia a obra do pensamento. 
Quando o daguerreótipo, esta criança gigante, tiver atingido a idade 
madura; quando estiverem desenvolvidos toda a sua força e todo seu 
poder, então o gênio da arte o agarrará pelo colarinho e exclamará: “Tu és 
meu! És meu agora! Nós vamos trabalhar juntos!” (Wietz [1855] apud 
Benjamin, 2009, p.713) 

 

A fotografia surgiu como um dos orgulhos da sua época, como exalta a 

citação. Até hoje ela seduz por reproduzir a realidade e representar a imaginação.  

No início, surpreendeu por se tratar de um gesto mecânico que aniquilou com 

paletas e pincéis e continua surpreendendo. (Rouillé, 2009) 

No período de transição moderna do estágio pré-industrial ao nível industrial, 

a estrutura da cidade modificou- se e alterou o convívio dos objetos no cotidiano, a 
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vida tornou-se mais mecanizada, alterando todas as relações no contexto urbano. A 

surpreendente aparição da fotografia, em 1835, deixou a crítica romântica e anti-

moderna em estranhamento com a máquina. Ela contribuiu com o desenvolvimento 

moderno, alterou a percepção do mundo e a comunicação, modificando o percurso 

de diversas áreas, sobretudo a arte e história da imagem. 

Logo após, as transformações da revolução industrial motivaram Walter 

Benjamin acerca de refletir a fotografia e a arte. Para ele, as modernizações dos 

espaços e dos objetos de convívio modificaram todas as atividades da cidade e de 

sua sociedade. A fotografia, além de representar a realidade com grande fidelidade, 

surpreendeu a sociedade e principalmente os artistas. A imagem técnica produzida 

aproximou o homem da imagem através de sua reprodução, como nunca havia se 

imaginado. Dessa forma, influenciou novas vivências, novos padrões, tais como 

moda, beleza, comportamento e cultura visual.  

A fotografia sempre, desde seu surgimento, foi utilizada por artistas, 

consagrando o declínio da representação pictórica, pois seus resultados são 

incomparáveis a qualquer outra técnica, e isso sempre foi uma fonte, estimulando a 

arte. Pensar uma arte que não contempla as transformações tecnológicas seria não 

compreender as mudanças do mundo material. A matéria que sempre foi tão 

indispensável para a arte. 

Inicialmente, presa a funções utilitárias e pragmáticas, a fotografia serviu de 

documento, de registro de acontecimentos, lugares e fatos, seguindo o ritmo da 

sociedade industrial, assegurando suas condições de surgimento e permitindo ser 

usada pela sociedade. Tal meio respondia às necessidades de desenvolvimento: 

tecnicidade, organização social, valores e economia da sociedade.  

Dessa forma, a mecanização moderna substituiu as máquinas manuais na 

indústria e na arte. A imagem passa a ser concebida sem a habilidade da mão. 

Superando os limites da imagem, atingindo a eficácia da representação. 

  A arte e a fotografia demoraram a se conciliar. A fabricação manual é 

substituída pela escolha do objeto ou da ação a ser fotografada. A fotografia como 

registro da arte desenvolve o caráter de ferramenta. Essa ideia vem ao encontro 

com o ready-made do Duchamp (no qual a escolha e o registro são materiais de 

produção, elementos existentes a priori da fotografia, além de não serem produzidas 

“a mão”) (Roullé, 2009). 
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 No entanto, no início do século XX, a fotografia veio ao encontro da produção 

artística com a apropriação proposta pelo trabalho dos dadaístas que fortalece o uso 

da máquina fotográfica entre os artistas, precedendo os artistas conceituais, anos 

depois, em 60 e 70, enquanto a importância da escolha e registro. No conteúdo de 

cada enquadramento, conceitos são apropriados deixando de lado as habilidades 

técnicas, tanto do fotógrafo quanto de equipamento: “A fotografia, enquanto máquina 

de ver surgiu quando o olho, mesmo o do artista, se sentiu desprevenido diante do 

advento de um novo real, vasto e complexo, em constante progressão” (Roullé, p.39, 

2009) 

 Contudo, a aceitação da fotografia como arte é inevitável devido à nova 

realidade composta por inúmeras transformações na cidade, construções em ferro, 

navegação a vapor e telégrafos. Desse modo, a fotografia também faz parte dessas 

transformações, contribuindo para a nova visibilidade do real. A evolução do que é 

visto através dessa nova realidade, ou seja, outro olhar, agora mais global a seus 

cidadãos. 

Por esse motivo, a fotografia também é vista como urbana, pois teve origem e 

desenvolvimento na cidade. O seu surgimento retrata os documentos fotográficos 

desse universo. 

Nessa época, a cidade era vista como um cenário do poder, monumentos e 

grandes obras urbanas eram fotografados sem pessoas ou agitação do comércio 

(Roullé, 2009). A imagem era primordial, única e real, por isso dominante. Diferente 

de hoje, quando podemos ver imagens ao vivo na internet ou televisão. A cidade 

está sendo vista de outra forma.  

 De processo químico a processo digital, a fotografia sofreu uma importante 

mudança tecnológica. A evolução do processo fotográfico permitiu outro modo de 

feitura. A captação luminosa é transformada em sinais eletrônicos, os quais 

produzem arquivos digitais ou informáticos. Seu acesso é permitido por programas 

específicos de computador, resultado de cálculos, estabelecendo um contato não 

mais material como nos processos químicos de revelação. Essa transformação 

colocou a fotografia ao encontro com o virtual, comprometendo, assim, o papel 

documental da fotografia. A ruptura com a sua origem modificou o lugar que ela 

ocupava, o lugar de lembranças, do álbum de fotos, ou do registro de épocas 
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(Rouillé, 2009). A fotografia digital, hoje, toma diversos lugares no mundo ao mesmo 

tempo, transcendendo o tempo-espaço. E como pontua André Rouillé: “Da pintura à 

fotografia e, depois, desta para as imagens digitais, as imagens diminuíram de 

matéria, ampliaram- se os lugares de apresentação, e aumentaram 

consideravelmente as velocidades de circulação.” (Rouillé, 2009, p.454) 

A fotografia hoje é menos surpreendente, mas onipresente, visto que está por 

toda parte. As imagens estão presentes no cotidiano das pessoas, pois fazem parte 

da realidade constante. Elas estão vinculadas com a comunicação, publicidade e 

informação, ampliaram suas fronteiras atendendo, mais do que antes, a demanda do 

mercado.  

 Nesse contexto, os equipamentos tecnológicos permitiram que o mundo das 

imagens ampliasse seu poder juntamente com a comunicação e a informação. As 

imagens são códigos, os quais comunicam e ligam os homens ao mundo. O mundo 

é feito de imagens, elas o representam e o orientam através de seus códigos. A 

imaginação permite a leitura de superfícies, substituindo os textos. (Flusser, 2007) 

A fotografia digital ou numérica foi consequência da Revolução tecnológica, a 

qual possibilitou ao homem, há poucos anos, tecer um mundo inimaginável. A 

tecnologia, entre muitas coisas, ampliou e agilizou o mundo das imagens, 

aumentando as possibilidades de uso dos materiais e dos meios, auxiliando na 

expressão de ideias e produção do imaginário. 

Diante disso, para artistas e seus processos criativos, essas ferramentas 

tecnológicas viabilizaram novas práticas e produziram novas críticas à arte. O 

trabalho De olhos cerrados reflete sobre tais questões, como a tecnologia através de 

novos meios, colaborando com o processo criativo, através do uso de materiais e 

ferramentas, e com o posicionamento crítico, neste caso, um olhar mais atento sobre 

a cidade. 

 

2.2. A reprodução do olhar em superfícies móveis 

 

Dentro de minha trajetória artística, sempre trabalhei com a linguagem gráfica. 

Com formação em gravura, meus trabalhos sempre foram desenvolvidos a partir da 

técnica da xilogravura, onde a imagem é obtida através de uma matriz de madeira 

entalhada (remoção de matéria) e serigrafia, onde a imagem é obtida através de 
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uma tela feita com uma trama de fios de seda, hoje nylon, submetida à emulsão foto 

sensível. 

Hoje, continuo produzindo superfícies, mas com o camerafone. Registro o 

objeto e reproduzo imagens através de impressões digitais (imagens digitais retidas 

em componentes eletrônicos) e offset (imagens gravadas em chapas de metal pelo 

processo foto sensível).  

Esse aparelho permite transportar-me para o espaço urbano e não mais 

manter-me presa a um local específico de produção junto às prensas do atelier, 

como também me permite utilizar outro “meio de gravação”, um acessório digital que 

capta as imagens a partir da realidade. 

 O camerafone é aqui material de gravação de objetos da realidade, mas seu 

resultado é completamente distinto de qualquer atividade manual como uma gravura 

ou pintura. 

Embora a reprodução de imagens exista há muito tempo, hoje ela pode ser 

multiplicada velozmente. As superfícies móveis podem estar em lugares distintos e 

atender infinitas pessoas. No entanto, os processos de reprodução da imagem são 

milenares, tendo sua origem no oriente. Já no ocidente, na Europa, elas tiveram 

início, muito ingenuamente, a partir da chegada do papel, ainda na Idade Média.  

Assim desde o surgimento da fotografia, até hoje, ela é incorporada a todas 

as técnicas de gravação, embora usada mais em alguns processos de que em 

outros, como solução artística ou produções industriais (Costella,1984).  

E o gravador é o artista que faz ponte com o velho e o novo. Ele apreende 
as técnicas ancestrais e pode usar o espírito dessas técnicas nesse novo 
mundo que a tecnologia oferece. [...] Desde que o homem molhou a mão 
com a tinta e estampou- a na rocha das cavernas, até as últimas novidades 
artísticas e técnicas de impressão e de gravura, no final do século XX, 
existe um ponto em comum: a busca da comunicação e da expressão como 
algo vital para humanidade. (Fajardo, 1999, p.30) 

Hoje, a impressão digital tornou o modo mais eficaz de reprodução. As 

matrizes viraram computadores. O processo de impressão é obtido por dígitos 

eletrônicos que permitem produzir informações através de programas informáticos. 

As informações, imagem ou texto, estão contidos em códigos eletrônicos e podem 

ser manipuladas pelo computador. Os computadores lêem as informações e emitem 

para impressora, onde são reproduzidas por pigmentos em superfícies móveis.  
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Esse histórico gráfico tem por objetivo reforçar meus propósitos junto ao meio 

de criação, já que reproduzir sempre foi uma atividade do meu processo criativo. No 

caso da captura das casas lacradas em Pelotas, o processo de reprodução é uma 

crítica bem humorada, muitas vezes, da comunicação com seu objetivo comercial de 

fazer do cidadão um consumidor de “imagens de desejo” (Benjamin, 2009), produtos 

que seduzem para seu consumo. 

As casas mudas esquecidas dos olhares dos cidadãos consumidores devem 

ser lembradas como um conjunto de imagens para serem “consumidas” pelos 

espectadores gradativamente e através de vários dispositivos de apresentação. 

A reprodução, para o meu trabalho, não funciona como a impressão de um 

gesto, como podemos ver nos distintos processos evolutivos gráficos, mas 

impressões fotográficas digitais que ganham poder através da sua repetição, 

assunto que vou ocupar com mais atenção no próximo capítulo. 

 O paradoxo da impressão na arte contemporânea está vinculado à relação 

temporal da imagem. Ele estabelece uma relação anacrônica observado pela 

percepção antropológica da mesma. Ou seja, no momento da captura, ao serem 

distribuídas, criam o que Benjamim denominou imagem dialética e afirmou “O 

outrora que encontra o agora em um momento de luz” (Benjamin, in Didi-Hubermam, 

1997) que significa o movimento de tempos heterogêneos configurados numa 

imagem.  

Ainda nesse contexto de reprodução, podemos perceber que a impressão 

sempre esteve atrelada à comunicação, seja para a informação ou para 

documentação. Tanto a gravura quanto a fotografia sempre atenderam às massas, 

seja pela necessidade de evolução da humanidade, da economia ou da política, as 

duas produzem as imagens do futuro (direcionam padrões sociais almejando maior 

popularidade), a mesma imagem dialética (Benjamim, 2009) mencionada 

anteriormente. 

 Nessa citação retirada do texto A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica (1936), Benjamim salienta a evolução da reprodutibilidade, procurando 

salientar o progresso dos meios e apontando as diferenças concretas no resultado 
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diante da percepção do espectador. Não deixando escapar o fato da rapidez que 

esses meios acessam esse espectador. 

Mas a litografia ainda estava em seus primórdios, quando foi ultrapassada 
pela fotografia. Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a 
mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que 
agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do 
que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou 
tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral. 
(Benjamim, 1993, p.167) 

 

Essa constância de evolução dos meios, já analisadas por Benjamim em 

1936, continua servindo como fonte de investigação e criação. O universo da 

tecnologia, hoje é refletido diretamente em todas as áreas e distintos segmentos 

sociais, alterou a dinâmica do mundo, por consequência trouxe mudanças 

consistentes na criação e recepção artística.  

 Foi com grande rapidez que a fotografia deixou de ser analógica para 

transformar-se em digital, uma passagem não somente técnica, mas que reflete na 

natureza da fotografia. Sua matéria, seu processo, sua velocidade, enfim, seus 

resultados são outros. O que coloca a fotografia sob outro olhar. Seja na arte 

contemporânea, na comunicação ou no uso ordinário, ela passa a alterar a 

percepção do espectador, e como lembrado, na ação social da imagem. 

Fotografias, foco de interesse nesse trabalho, são imagens técnicas captadas 

por aparelhos, que permitem a multiplicação da captura do olhar. Ao pensar o 

contexto social da fotografia hoje, fica claro que fazemos parte desse universo 

diariamente, pois estamos envolvidos por imagens o tempo inteiro, através de 

cartazes, jornais, revistas, vitrines, em constante troca. 

 Flusser afirma 

 

 O universo fotográfico está em constante flutuação, e uma fotografia é 
constantemente substituída por outra. (...) Não é determinada fotografias, 
mas justamente a alteração constante de fotografias que estamos 
habituados. Trata- se de um novo hábito: o universo fotográfico nos habitua 
ao „progresso‟. Não mais o percebemos. (...) O „progresso‟ se tornou 
ordinário e costumeiro; a informação e a aventura seriam a paralisação e o 
repouso. (Flusser, 2002: 61) 

 

A tecnologia desenvolveu as imagens técnicas, ampliando as superfícies e a 

forma de comunicação com o mundo através de computadores, televisões, câmeras. 
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O camerafone é mais uma dessas tecnologias. Celulares fazem parte da vida da 

maioria das pessoas na contemporaneidade. Com câmeras fotográficas, vídeo-

chamadas, GPS11, internet, todos esses gadges12 da contemporaneidade num 

mesmo aparelho, que em um único apertar da ponta dos dedos pode-se comunicar 

com qualquer pessoa da superfície do planeta de diferentes formas. 

A multiplicação de imagens ao infinito em distintas superfícies chega ao 

encontro de seus receptores no cotidiano, manipuladas ou reproduzidas, são 

distribuídas para alcançar a comunicação. No produto multiplicável, seu valor está 

no seu conteúdo, na informação que ele carrega e não em seu objeto. Seu poder 

está no poder de proliferação dessa informação, ou seja, na capacidade de 

disseminação. Por isso, a distribuição da imagem é também a comunicação das 

massas. Didi-Hubermam, no catálogo L’Empreinte,  expõe sobre o poder da 

impressão dando como exemplo  da moeda com a imagem de César no Império 

Romano. A matriz ficava em Roma e as moedas espalhadas por todo império, eis o 

poder da impressão, aqui, disseminar o único e aproximar o distante ao toque das 

mãos. 

  A arte é uma forma de distribuição da informação muito usada na 

publicidade para a padronização da coletividade e sua manipulação, a fim de 

manipular as massas em prol dos interesses políticos e econômicos.  Já no meu 

processo criativo traz o espectador para a reflexão da cidade onde ele mora. O 

trabalho também é uma crítica a publicidade que penetra de forma supérflua nos 

espaços públicos e transforma a paisagem urbana. Na cidade, elas compõem um 

conjunto de códigos com infinitas informações em alta velocidade, repetindo padrões 

e impondo regras de conduta. 

Essa rede pode ser gerada através de instrumentos incorpóreos, como rede 

telefônica, internet e televisão. Superfícies que conseguem atingir muitos receptores 

de uma vez só. Modificando toda a concepção de imagem e recepção. 
                                                           
11 Em inglês Global Positioning System, em português Sistema de Posicionamento Global. Com o GPS é 

possível saber onde estamos no planeta. Tem as mais variadas aplicações. Desde navegação terrestre, marítima 

ou aérea, na prática de desportos em que é necessária a localização precisa, tanto para alcançar um ponto como 

para regressar a porto seguro, o GPS é neste momento utilizado por uma variedade de atividades que incluem a 

agricultura, cartografia e outros estudos precisos.  

12 Gadget em inglês significa geringonça, dispositivo, mas pode ser denominado equipamento eletrônico com 

um propósito e uma função específica, é prático e útil no cotidiano. São comumente chamados 

de gadgets dispositivos eletrônicos portáteis como mp3s, celulares, ipods, PDAs entre outros.  
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2.3. A importância do meio: a captura das casas cerradas 

 

Considero as imagens que capturo um registro dos percursos que faço pela 

cidade, registros das derivas realizadas em Satolep, as quais fazem partem das 

minhas escolhas, do meu olhar voltado para as casas lacradas. Uma fantasmagoria, 

objeto conjunto à atmosfera do lugar. 

Parto do pressuposto que minhas imagens são enquadramentos que não 

prezam valores estéticos. Elas sofrem os efeitos da luminosidade, dos carros, 

canteiros, árvores e pedestres, e também por serem imagens obtidas através do 

camerafone, ferramenta que não tem lentes apropriadas e qualidade para grandes 

formatos. 

Uma característica marcante da fotografia a partir do camerafone é a sua 

precariedade. Produz fotos de forma rápida, já que é a fotografia de momento Este 

conceito de nova estética incorpora elementos como: foto tremida, borrada, sem 

flash, feita de perto, fora de foco, com pouca resolução, fato que deixa a ferramenta 

marginalizada no campo da arte. 

A ferramenta camerafone aproxima a imagem do papel mais temido da arte, a 

banalização. Digo temido no sentido de ir contra questões tão relevantes para a arte, 

como a qualidade da imagem e o próprio uso da ferramenta tão limitada na captura 

de imagem. 

No meu processo de criação, fica evidente a necessidade do camerafone 

para apreensão do que faço. A precariedade de seus resultados, enquanto imagem, 

garante a praticidade de ser portadora de um capturador de imagens que contempla 

a agilidade e a mobilidade do espaço urbano. Fotos rápidas que atendem primeiro o 

objetivo de registrar o encontro das casas cerradas. 

Fotografias de camerafone são vistas como instantâneas e efêmeras diante à 

contemporaneidade. Dentro dessa nova cultura visual, ainda recente e de poucos 

estudos, o que podemos perceber é uma grande mudança na recepção da 

fotografia. Esta ainda influenciará muito a recepção de imagens na arte. 
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No artigo, Fotografia por celular: questionando novas práticas e dinâmicas de 

comunicação, Karla Schuch Brunet, cita um importante teórico inglês, Gerard Goggin 

que faz uma leitura do celular, em seu livro, Mobile Cultura: Uma biografia do 

telemóvel, a partir de sua história, produção, design, consumo e representação e 

sua convergências com as mídias contemporâneas, fotografia digital, blogging móvel 

e televisão móvel. Salienta que a fotografia através do camerafone vai assumir um 

forte papel dentro do cenário da fotografia e da cultura visual. Mas afirma que a 

investigação ainda é precária, devido ao seu uso ainda recente para uma 

observação mais plausível da cultura visual atual, não sendo possível diagnosticar 

profundamente a realidade e o futuro da imagem nesse contexto. 

Benjamim no texto “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” 

ressalta a mudança perceptiva do espectador diante à imagem cinematográfica. Já o 

cinema transformou o modo de produção artística e o modo de recepção da 

imagem. Afirma que a arte não pode ser a mesma sob influência da tecnologia. 

Tanto a produção quanto a recepção da arte necessariamente também alteram. 

Assim como hoje posso perceber o contexto da arte contemporânea e suas 

aspirações diante dos diversos aparatos tecnológicos como meio de expressão. Seja 

como meio essencial para realização do trabalho ou um postura crítica diante seu 

uso na sociedade. 

Ela não foi percebida, durante muito tempo, nem sequer no século XX, 
quando o cinema se desenvolveu. Muito se escreveu, no passado, de modo 
tão sutil como estéril, sobre a questão de saber se a fotografia era ou não 
uma arte, sem que e colocasse sequer a questão prévia de saber se a 
invenção da fotografia não havia alterado a própria natureza da 
arte.(Rouillé, 2010) 

 

Toda produção de imagem fotográfica passa pela tecnologia, a qual está a 

serviço do capital, por isso celulares sofisticados ganham espaço dentre os produtos 

mais consumidos. Esses aparelhos têm cada vez mais assessórios, tais como, rádio, 

mp3, internet, máquina fotográfica e até editor de imagens, além de suas funções 

básicas da comunicação à distância. 

 Utilizar o camerafone é uma escolha natural, por ser uma ferramenta de fácil 

transporte, mas que define toda a produção do trabalho, por isso é importante 



71 

 

usufruir constantemente do meio nas possibilidades técnicas que ele me fornece. 

Através dele capturo a nostalgia e a melancolia do descaso com a cidade. O 

resultado desse processo envolvendo percursos e aparelho vai além da reprodução 

da imagem, meu interesse enquanto pesquisa, procura ter como produção a 

circulação das imagens através dos diferentes meios, suportes e formatos, formando 

uma rede de informação, além da materialidade da fotografia. Ou também a imagem 

em diálogo entre olhares (Didi-Hubermam, 2006) e percepção tátil trazem a 

dimensão do poder da imagem. 

Nesse contexto, reafirmo o quanto o telefone celular transformou- se em 

instrumento indispensável na contemporaneidade. Devido a sua usabilidade, 

possibilita a comunicação à distância, captura imagens, reproduz músicas e 

movimentos. Por isso, considero-o uma ferramenta importante no processo criativo, 

em virtude de seu resultado específico, já que altera sua recepção porque é outra, e 

acontece em outra ordem. 

Portanto, reproduzir imagens da cidade através de um camerafone é associar 

todas as façanhas da comunicação. As imagens, instrumento de comunicação, 

podem ser enviadas para outros aparelhos, abastecendo uma rede de contatos. 

Este é o objetivo da máquina fotográfica nos aparelhos celulares, nutrir, através das 

imagens, a comunicação entre seus aparelhos, 

Capturar imagens em um camerafone e colocá-las em circulação é uma das 

afirmações dessa série de trabalhos. “Cartões Postais” (2009), “Cartazes” (2009), 

“Backlight” (2009), anúncios e banners são materiais específicos da linguagem da 

comunicação e trabalham com a ideia de disseminação de informação. Superfície 

com códigos capazes de criar uma rede informação. 

A série de trabalhos produzidos nesse período de 2009 a 2011 estão 

relacionados com esses apontamentos sobre comunicação e reprodução e podem 

ser refletidas através da massificação e banalização da imagem por meio da arte. A 

cidade esquecida e banalizada registrada e multiplicada criando gritos. Paradoxal, a 

nostalgia e a melancolia das imagens versus o dinamismo e a velocidade dos meios 

de comunicação. Ou a multiplicidade criada para a massa versus a unicidade da 

aura da obra de arte citada por Benjamim. 

O trabalho “Cartões Postais”, produzido em setembro de 2009, tinha como 

propósito utilizar o formato cartão postal para difundir a cidade de Satolep com o 
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inventário de casas lacradas. Foram confeccionados um total de 900 cartões, com 9 

modelos diferentes com 100 cópias de cada modelo 

Cartões postais circulam, passam de mão em mão, são materiais 

relacionados a informações turísticas, ou a divulgação e publicidade de um lugar. 

Mapas para caminhadas e cartões postais trazem a lembrança de um lugar. 

Paradoxal e contraditório, os materiais reproduzidos são fotos de lugares que não 

temos orgulho, pois representam uma estética do abandono, nostálgico e 

melancólico, como as ruas cinza e alinhadas de Satolep. Multiplicada, distribuída, 

guardada ou redistribuída por seus espectadores. Descontextualizando da sua 

função, os “Cartões Postais” (2009) exploram uma imagem que é contrária a ideia 

corriqueira dos postais. Sendo ponto fundamental do trabalho. 

Como material artístico, a arte postal existe há mais tempo, mas pode ser 

lembrada na história da arte pelo grupo Fluxus, atuantes na década de 1960 e 1970, 

quando realizaram, dentro da arte conceitual, trabalhos através de aguçada crítica e 

de humor extravagante. O grupo Fluxus, no seu manifesto, ressaltava as 

implicações sócio-políticas de sua arte. Eles anunciaram: “Promovam uma arte viva, 

uma antiarte, uma realidade não artística, para ser compreendida por todos, não 

apenas pelos críticos, diletantes e profissionais.” (Wood, 2002 p.23). Com essa ideia 

produziram livros de artista, arte postal e vídeo-arte. Inicialmente, a arte 

de Fluxus incluía os artistas Ben Vautier (1935), George Brecht (1926), John Cage 

(1912-1992), Alison Knowles (1933), Yoko Ono (1933), Joseph Beuys (1921-1986), 

Ken Friedman (1939) entre outros. Esses artistas estavam frequentemente 

participando de happenings, em eventos e atividades, fazendo coisas fora de seu 

contexto normal. 

Quando apresentado, “Cartões Postais” (2009)13, integravam o trabalho: porta 

cartões, cartões postais e plotter em recorte eletrônico com o mapa da zona do porto 

e centro de Satolep no chão (Figura 15). 

 

                                                           
13 No teatro Caixa Preta, da UFSM, durante o 4º Simpósio de Arte Contemporânea (Agosto 2009).  
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Figura 15- Kelly Wendt, Cartões Postais, 2009 

 

Os materiais e a composição fazem referência ao meio publicitário. Recorte 

eletrônico em vinil é muito usado em vitrines e sinalizadores. Aqui ele foi usado 

como sinalizador, da marca da cidade, seu mapa, passando a ser um logotipo do 

trabalho. 

O expositor serve como mostruário de imagens do inventário de casas 

lacradas de Satolep. Reproduz um mostruário de papelarias, hoje menos vistos 

devido ao menor número de cartões postais em papelarias.  

  Esse trabalho traz como referência uma obra de Rivane Neuenschwander 

(Belo Horizonte, 1967), onde ela apresenta cartões postais de fachadas de 

comércios brasileiros, os quais ironicamente levam o nome de lugares diferentes no 

mundo, como o Hotel Novo México e o Edifício Tokyo. Esse trabalho é intitulado 

Mapa Mundi/BR (Postal) (2007) (Figuras 16 e 17) e consiste em disponibilizar 65 

imagens em cartões postais multiplicados e dispostos em prateleiras paralelas de 

madeira e podem ser levados pelo espectador. O conceito chave para a artista, 

assim como para mim, é a participação do mesmo.  Para ela, a mobilidade dos 

múltiplos propaga sua imagem, igual ao que acontece com cartões postais 

tradicionais. Trazendo à tona o conceito de mobilidade no trabalho devido ao uso de 

imagens de diferentes lugares em suportes móveis como cartões postais.  
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Figura 16 - Rivane Neuenschwander | Mapa-mundi BR (Postal) 2007. Cartões postais e prateleiras de 
madeira, ed.4/6, 65 cartões: 10 x 15cm (cada), cinco prateleiras: 2 x 250 x 5cm (cada), 90 x 250 x 

5cm (instalado) 

 

 

 

Figura 17 - Rivane Neuenschwander | Mapa-mundi BR (Postal) 2007 | Cartões postais e prateleiras 
de madeira, ed.4 / 6 | 65 cartões: 10 x 15cm (cada), cinco prateleiras: 2 x 250 x 5cm (cada), 90 x 250 

x 5cm (instalado) 

 
 

Seus trabalhos trazem temas como apropriação, tal qual como ocorre nas 

imagens de olhos cerrados, Neuenschwander apropria-se de elementos 

negligenciados do cotidiano e mostra para o espectador aquilo que sempre o 
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circulou e continua passando despercebido. Enfim, a artista apropria- se de imagens 

de coisas que não pertencem a ninguém, estão esquecidos. 

O  backlight, “Luz para olhos cerrados” (2009) (Figura 18 e 19) também é um 

trabalho que se utiliza dos recursos da publicidade. Material de sinalização, interna 

ou externa, onde a luz evidencia e sinaliza uma marca ou estabelecimento.  

 

 

Figura 18- Kelly Wendt, fotografia usada para o trabalho “Luz para olhos cerrados”, 2009 

 

 

Figura 19 – Kelly Wendt, Luz para olhos cerrados, 2009 

 

A luz também é um contraponto as casa cerradas, pois as aberturas fechadas 

impedem a passagem da luz. “Luz para olhos cerrados”, fazendo uma brincadeira 

com a ideia de morbidez dessas casas sem luz e sem portas nem janelas, sem luz 
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ou aberturas. Esse trabalho foi apresentado na exposição coletiva Arte no Porto III, 

no prédio da Cotada em Pelotas, outubro de 2009. 

 Este trabalho tem como referência Contra-paisagem (Figura 20) do artista 

Daniel Acosta (Rio Grande, 1965), o qual foi apresentado na II Bienal do 

MERCOSUL (1999). Acosta inspirou-se nas arquiteturas cerradas das cidades e 

desenvolveu um trabalho específico que consistia em uma parede de tijolos de 

vidros, com janelas de tijolos cerâmicos, colocados em local de forte incidência de 

luz durante o específico pôr- do- sol do Guaíba. A inversão das aberturas lacradas 

com a transparência do vidro causava um estranhamento ao espectador com a 

contradição da parede iluminada com a janela isenta de luz, salientando a 

contradição das casas lacradas. O estranhamento da alteração de posição dos 

materiais elucida a falta de estranhamento dessas arquiteturas no espaço urbano, 

que normalmente são pouco lembradas, aqui é alvo da crítica da composição 

urbana. 

 

Figura 20 - Daniel Acosta, Contra-paisagem, dimensões variáveis, tijolos de vidro e cerâmicos, 1999, 

II Bienal do Mercosul 

 

A relação entre os dois trabalhos está na relação da luz, a importância da 

incidência da luz, é ela que dá sentido ao trabalho. No primeiro, a luz artificial atrás 

da imagem possibilita a aparição da mesma, dando visibilidade aos olhos cerrados. 

No segundo, a luz do sol percorre o trabalho, chamando a atenção pelo espaço de 
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tijolos cerâmicos. Em ambos, fica evidente a contradição: janelas cerradas versus 

luminosidade. 

“Display” (Figura 21) é um trabalho14, no qual era utilizado um suporte padrão 

a todos convidados, em mdf com formato de 20x20cm. A proposta da exposição era 

criar algo para esse suporte para realização de um leilão beneficente. 

  

 

        Figura 21- Kelly Wendt, Display, 2009 

 

Para o “Display”, foram utilizados dois vidros anti-reflexos, um no fundo do 

suporte e outro na superfície. No vidro do fundo, foi colado um adesivo de vinil 

transparente com a imagem de um pedaço do mapa geográfico de Pelotas e o 

endereço do blog. No vidro superior, foi aplicada a imagem de uma casa cerrada 

impressa em vinil transparente. As imagens nos vidros ficavam sobrepostas. O 

resultado final é semelhante aos displays que encontramos no comércio para 

divulgar uma marca ou um produto. Assim, o trabalho se apropria do material e das 

ideias comerciais para difusão de informação, aqui o blog, reforçando a idéia de 

participação do espectador, quando o mesmo é colocado junto com a imagem, 

dando- lhe destaque na composição. 

 

                                                           
14 Trabalho feito para a exposição Infinitos Olhares na Galeria Bolsa de Arte, em Porto Alegre, novembro de 

2009. 
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Os cartazes em exposição realizada no Espaço Cultural Casa do Joquim, em 

agosto de 2009, em Pelotas (Figura 22) foram apresentados dispostos um ao lado 

do outro de forma repetida. Na instalação, foram utilizadas 170 imagens verticais de 

31 modelos diferentes fixadas numa parede. Assim, foi produzido um total de 310 

imagens, 10 de cada modelo que serviram também na ação.  

 

 

              Figura 22- Kelly Wendt, Cartazes, 2009 

 

No espaço expositivo, as imagens preenchiam uma parede de 2x4 metros e, 

em seqüência formavam uma massa pictórica, remetendo uma sobreposição de 

informações, uma referência a massificação da imagem no cotidiano. O olhar ao 

perceber o conjunto se choca com a diversidade de casas, passando a observar a 

unidade. O objetivo é construir um ambiente onde o espectador não passe 

despercebido e compreenda o apelo das casas.  

Uma parte dos cartazes, os quais não estavam fixados na exposição, foi 

distribuída aos visitantes/espectadores, e outra foi anexada nas ruas, em postes, 

muros e instituições. Essa é a segunda parte do trabalho, a circulação de imagens, 

onde a informação tem a capacidade de proliferação. 
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Uma referência pontual é a instalação intitulada Wallspapern produzida por 

Gordon Matta-Clark (1943-1978) dentro de sua poética de desfazer o espaço 

(realizada na Greene Street Gallery em 1972). Para produzi-la, Matta-Clark 

fotografou imagens de laterais de prédios que guardam a memória do prédio vizinho 

já demolido. Prédios que ficam gravados na memória da permanência de 

apartamentos e suas distintas aparências.  

Logo, o artista reproduziu milhares de fotografias, a partir da serigrafia, em 

papel jornal. Assim, estas imagens foram dispostas em sequência, forrando as 

paredes da galeria. Durante os dias de exposição, essas folhas impressas dobradas 

estavam amarradas e empilhadas na galeria como jornais. Os múltiplos 

sucessivamente instalados, com a série de apartamentos, dão continuidade à 

imagem. Isso faz com que pareça um grande papel de parede que reproduz a 

estética dos terrenos baldios, da falta e do vazio. 

 O trabalho “Stand De Olhos Cerrados”15 (Figura 23) era composto de vários 

materiais impressos como banner e adesivos. A fotografia aqui está presente nos 

múltiplos, enfatizando o inventário de casas. Diversas casas em diversos meios, 

proliferando o inventário. O espaço expositivo é lugar específico para desenvolver o 

trabalho, um Shopping, lugar artificial criado para o consumo de produtos. Ele ironiza 

o contexto, fazendo do espaço expositivo um stand de produtos, onde o consumo é 

gratuito.  

        

Figura 23- Kelly Wendt, elementos utilizados no Stand de olhos cerrados, dimensões variáveis, 2010 

                                                           
15 Apresentado na Galeria Monet Plaza Shopping, do Museu de Arte de Santa Maria, em maio de 2010. 
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Um dos elementos que compõe a instalação é o “Mapa Tur” (2010) (Figura 

24), um banner de lona com impressão digital de 1,5 x 2 metros, ilustrando o mapa 

de Pelotas (zona do porto e centro) e nele a identificação das casas em suas 

localidades. Ele é uma espécie de roteiro do inventário, sugerindo percursos e 

estimulando uma caminhada perceptiva, contemplando a cidade. Uma brincadeira 

irônica com os mapas turísticos que apontam no mapa da cidade as localidades dos 

pontos importantes de visitação. 

 

Figura 24 – Kelly Wendt, Mapa Tur, 2010 

O “Mapa Tur” (2010) preso à parede do espaço expositivo faz uma menção à 

Satolep, produzindo uma imagem do lugar. Aparentemente com caráter informativo, 

mas pode servir para uma breve orientação, pois o mapa não possui nome de ruas. 

Outro elemento da instalação é o adesivo em vinil 0,18 x 4 m. que percorre 

uma parede lateral e de fundo da galeria, e expressa a horizontalidade da Satolep. 

Inseridas a 160 centímetros do chão (Figura 25). 
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Figura 25 – Kelly Wendt. Adesivo em vinil do Stand De Olhos Cerrados, 2010 

Em uma bancada de alumínio e vidro de 1,00 x 1,20 x 0,20 metro, ficavam 

expostos 30 bottons, os quais podiam ser levados pelo observador participante, 

assim como, folhas de papel sulfite, impressas em formato de cubo, para serem 

montadas. Cada face do cubo é a face de uma casa de olhos cerrados. Adesivos de 

vinil transparente que divulgam o blog, também estavam colados na porta de vidro 

da galeria numa sequência na altura de 1,20 metros do chão.  Em outra parede 

lateral, os mesmos estavam dispostos aleatoriamente. 

À frente do banner, juntamente com o livro de presença, havia uma série de 

stikers das casas expostas no “Mapa Tur”, os quais poderiam ser levados pelos 

espectadores ou colados numa parede disponível. Essa interferência do espectador 

traz o trabalho para esfera da ação, questão que será discutida no 3° capítulo. 

O “Stand de olhos cerrados” (2010) é um trabalho cheio de dispositivos para 

acessar o espectador, tendo como característica chegar de forma eficiente ao 

observador participante. É o trabalho que tem como princípio as relações humanas e 

o contexto social, sua forma envolve complexidade, troca e convívio, devido a 

distribuição dos múltiplos e o convite de participar da obra através da colagem dos 

mesmos na parede do espaço expositivo (Bourriaud, 2009). 
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 Outro trabalho que pode ser citado pela semelhança com o “Stand de Olhos 

Cerrados” (2010) é obra Food (1971), de Gordon Matta-Clark, por também trabalhar 

com o espaço de ação (trocas).  O artista colocou em funcionamento um restaurante 

(Figura 26) como obra conceitual, local de encontro e trocas. Outros artistas serviam 

de colaboradores. Eles cozinhavam, limpavam, serviam e juntavam dinheiro para 

exposições. Exploravam o consumo de alimentos e transformação da matéria como 

processo de associar imagens, conceitos e elementos, ampliando o campo de ação 

da arte, ironizando o modelo publicitário, imposto nas cidades. Com um cardápio 

diferenciado, produziam pratos com sobras de alimentos, chamado de Matta bones 

dinner, jantar dos ossos, feito com carnes e ossos.  

 

 

Figura 26 – Gordon Matta-Clarck, Food, 1971 

Outro trabalho que trago como referência é Turista (1996) (Figura 27) do 

artista Francis Alys.Trata-se  do retrato irônico e deslocado da realidade. Na Cidade 

do México, no mercado ao ar livre no Zócalo, homens oferecem serviço, na frente 

deles, caixas de ferramentas e cartões pintados à mão com a publicidade de suas 

habilidades, tais como encanador e pintor. Em frente, Alÿs como uma bolsa de 

ombro pequena e um cartão dizendo “turista”. Os trabalhadores estão buscando 

serviços, e ele está lá para olhar. Esse deslocamento de função aproxima-se das 

ideias do Stand de olhos cerrados, alterando as funções do espaço expositivo e 

produzindo uma diferença. A divulgação de serviço, ou a oferta de produtos 

aproximam os argumentos dos trabalhos. 
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Figura 27 – Franis Alÿs, Turista, 1996 

 

Por fim, o trabalho “Pôster: Olhando para o que não vê” (2010) (Figura 28) é 

composto por duas fotografias impressas em offset, papel couché 90mg, frente e 

verso, num total de 500 cópias. As fotos são apresentadas em estrutura de madeira, 

suporte comum para pôsteres e display, contendo o mesmo múltiplo para serem 

carregados. Seu objetivo percorre o mesmo que os de outros trabalhos, a 

proliferação da imagem e divulgação da informação: o apelo das casas lacradas. 



84 

 

 

Figura 28 – Kelly Wendt, Pôster: Olhando para o que não vê, 2010 

 

Nesse contexto, reflito a produção de “Pôster” (2010).   Em ambos os casos, a 

imagem é produzida para o público em geral, utilizando meios de multiplicação como 

a fotografia e com isso chamando a atenção do espectador para as coisas que estão 

a sua volta, aproximando a imagem ao seu cotidiano no contexto social urbano. As 

casas lacradas do trabalho refletem o cotidiano urbano da cidade e das pessoas 

trabalhando, assim como, os cartazes russos na proliferação da mensagem. 
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3. MÚLTIPLOS, VÍDEOS E AÇÃO: A PROLIFERAÇÃO DA 

IMAGEM 

  

 Construir uma obra supõe a invenção de um processo de mostrar. Em tal processo, 

toda imagem assume valor de ato.  

Nicolas Bourriaud 

 

Os trabalhos da série “De olhos cerrados” cercam uma tentativa de fazer as 

casas mudas falarem e os olhos cegos olharem. Todos esses trabalhos estabelecem 

uma relação com a proliferação. Vinculados, muitas vezes, à tecnologia, eles 

exercem o papel multiplicador da imagem. Mesmo não percorrendo a grande massa, 

a série explora diversas formas de canais de expansão. Esse capítulo tem por 

objetivo explorar as formas de apresentação das imagens do inventário produzido e 

os meios encontrados de difusão da imagem. 

O meu objetivo com a série foi mostrar o inventário de fotos de Satolep de 

olhos cerrados a partir da produção de trabalhos, utilizando vários meios e expondo-

os em contextos diferenciados, a fim de provocar diferentes percepções. 

Desde o início da produção, foi desenvolvido um blog onde todas as 

exposições, imagens usadas nos trabalhos e os trabalhos desenvolvidos são 

postados, criando um espaço para divulgação do mesmo. Ele auxilia a proliferação 

de imagens e trabalha em conjunto com as exposições apresentadas durante o 

trabalho com a série. 

 O trabalho “deolhoscerrados.blogspot.com”, criado em agosto de 2009 

(Figura 29), é um blog constituído como espaço  permanente de apresentação de 

imagens, possuindo dispositivos de interação com o espectador e compartilhando  

links de outros espaços virtuais, os quais divulgam o trabalho através de imagens e 

informações. Essa tecnologia, muito usada hoje na sociedade, é uma mídia de 

comunicação de grande influência na difusão da informação, suas características 

inspiram a arte, publicidade e a comunicação. 

[Digite uma 

citação do 

documento 

ou o 
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questão 
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pode 
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Figura 29 – Kelly Wendt, deolhoscerrados.blogspot.com, 2009 

O armazenamento de imagens nesse espaço virtual proporciona outro espaço 

e outra relação das fotografias com o espectador. Flusser (2002) afirma que esta 

convicção torna os espaços públicos cada vez mais supérfluos. Pensando nisso, é 

possível justificar a desatenção dos cidadãos para com a cidade. Isso significa o não 

olhar e o não cuidar o espaço urbano, resultado dos olhares “cerrados” para as 

casas lacradas. O blog, aqui, colabora para o olhar a cidade, seguindo o apelo da 

divulgação das imagens. O fato das imagens irem aos receptores também possibilita 

outras reflexões e críticas à sociedade ou à própria tecnologia, mas, a meu ver, 

também amplia o poder de discussão da arte na atualidade, além de expandir os 

meios usados pelos artistas. Saldo positivo diante das mudanças tão determinantes 

no mundo da imagem, e consequentemente, a evolução de sua reprodução. 

Este espaço também serve como elemento para o “Albúm SatolepCromos” 

(2011) (Figura 30), que é um trabalho onde as fotografias são impressas em papel 

adesivo - figurinhas autocolantes, que podem ser  acessadas através do blog. Esta 

questão afirma a condição dos trabalhos representarem elementos que constituem 

uma ação maior, a qual estabelece ligações com o espectador através de vários 

meios. 
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            Figura 30- Kelly Wendt, Álbúm SatolepCromos, 2011 

 

Um site que serve de referência pela semelhança do objeto fotografado, é o 

100abandonedhouses.com (Figura 31), no qual o fotógrafo, Kevin Baumam, retrata 

casas abandonadas na cidade de Detroit, Estados Unidos. Baumam relata em seu 

site, que seu projeto de casas abandonadas começou inocentemente, cerca de dez 

anos atrás, quando fotografou o abandono em Detroit, em meados dos anos 90, pois 

foi a alternativa que encontrou para satisfazer a “curiosidade” com o estado que se 

encontrava a sua  cidade natal: “Eu sempre achei que fosse surpreendente, 

deprimente, e desconcertante que uma cidade uma vez que grande poderia 

encontrar-se em perigo tão grande, o tempo todo rodeado de riqueza tal. A partir daí 

realizou um documentário com 100 casas abandonadas em Detroit, que circula pela 

rede através endereço virtual criado. 

 

Figura 31 – Kevin Baumam, 100abandonedhouses.com 

http://www.100abandonedhouses.com/
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Os vídeos “Redentor” (2010) e “Deambulações Satolépticas” (2010) também 

podem ser acessados na rede, pois estão adicionados no endereço youtube.com e 

no blog. Isso também contribui para que o vídeo seja acessado através de outro 

canal além do espaço expositivo. 

No trabalho “Anúncio” (2010) (Figura 32), foi utilizado o jornal local, Diário 

Popular, como suporte. Nele foram publicados três anúncios com a fotografia de três 

casas lacradas distintas. Os anúncios foram veiculados em dias diferentes de uma 

mesma semana. Junto com a fotografia vai o endereço do blog para alguma suposta 

informação. Ação com reprodução de imagens adentrando espaços do cotidiano das 

pessoas pela informação. O espaço dos classificados é uma apropriação da 

estrutura dos meios de comunicação, uma intervenção artística num local destinado 

à informação. 

  

 

       Figura 32 – Kelly Wendt, Anúncio, 2010 

 

O artista brasileiro Paulo Bruscky (Recife, 1949) na década de 70, realizou 

intervenções no jornal local de Recife, veiculando mensagens (Figura 33). São 

preposições de forte teor poético e propõem ações ao espectador, oferecendo e 
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solicitando serviços. Cômicas, muitas vezes, as mensagens são uma forte influência 

da arte conceitual na tentativa da desmaterialização do objeto de arte.  

Bruscky, em sua poética, afirma que arte é uma forma de ver, e não de fazer. 

Interessa-se em realizar uma arte voltada à vida e ao mundo das relações, onde 

utiliza multimeios para a sua expressão, privilegiando novos espaços, transgredindo 

e politizando a arte.  

 

Figura 33 – Paulo Bruscky, intervenção em jornal, década de 80 

Importante refletir esse suporte como fonte de informação da sociedade da 

cultura de massa, pois o jornal é um veículo que perpassa o espaço físico, entra no 

cotidiano das pessoas, em suas casas, passa de mão em mão e pode ser visto por 

milhares de pessoas. 

Esse deslocamento, proporcionado pelo suporte jornal, é a desmaterialização 

do objeto de arte, permitindo, assim, aproximar as características pontuais da 

estética relacional discutida por Nicolas Borriaud (2009). A questão formal do 

trabalho aqui é o desvio e o encontro aleatório entre dois elementos paralelos, ou 

seja, elementos que são deslocados do seu percurso habitual, as imagens e o 

suporte. 

Assim, diversos trabalhos citados no capítulo anterior, que estabelecem uma 

relação com a multiplicação de superfícies, obedecem a formas de distribuição. A 
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circulação de imagens a partir de ações realizadas, usando espaços distintos para a 

proliferação dessas imagens. 

“Cartões Postais” (2009) utiliza o Correio como espaço para sua ação, 

permitindo o encontro com o espectador em sua casa. Aqui as superfícies móveis 

impressas vão ao encontro do espectador através do meio de comunicação postal 

em Satolep. Inusitado numa ação deslocada do seu papel, uma porque os cartões 

não retratam pontos turísticos pelos quais os moradores de Satolep possam sentir 

orgulho, mas sim imagens que não querem ser olhadas. Outra, porque cartões são 

endereçados aleatoriamente, longe da existência do remetente ou outro dado que 

indique a origem, a não ser o endereço do blog. 

Paulo Bruscky desenvolveu uma série de trabalhos com a arte postal, como 

por exemplo, o trabalho Limpos e Desinfetados, em 1987 (Figura 34). Seu objetivo 

era não criar distinção entre o espaço de arte e o espaço da vida e do cotidiano das 

pessoas.  Dessa forma, a proposta do artista era criar outros meios e espaços para 

a arte. O objeto desta arte, carta ou postal, é um espaço marginal, mas que já foi 

explorado por diversos movimentos como surrealismo, dadaísmo, futurismo e 

inclusive pelos situacionistas mencionados no primeiro capítulo. 
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Figura 34 - Paulo Bruscky, Limpos e Desinfetados, 1987 

 

O cartão postal é um meio específico que designa uma produção onde a 

informação corresponde à importante dimensão do trabalho. Joseph Beuys realizou 

alguns trabalhos idealizando esse suporte, como o cartão postal de madeira, 

Holzpostkarte (1974) (Figura 35), cartão postal de feltro e impressos. O artista 

produzia altíssimas tiragens, com isso questionava a obra de arte enquanto fetiche. 

Devido ao engajamento político, sua obra apresentava caráter conceitual, objetos e 

ações. Suas edições tinham por objetivo atingir maior número de pessoas e colocar 

em discussão o objeto de arte. 

 

Figura 35 – Joseph Beuys, Holzpostarte, 1974, serigrafia sobre madeira, 10,5x14,5x3,5 cm 

Em virtude das formas de produção artística serem possibilitadas pelas 

técnicas de reprodução, os múltiplos surgiram no cenário internacional do sistema 

da arte no início dos anos 60. Beuys produziu múltiplos: pequenos objetos, 

impressos como postais, cartazes e até o exemplar da revista Der Spiegel. Estes 

veículos de propaganda auxiliavam na divulgação de suas ações e revelavam o uso 

estratégico do artista em difundir a ideia de uma revolução social ativada pelos 

poderes transformadores da arte. 
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Os cartazes confirmam, para Beuys, a busca por maiores públicos veiculando 

concepções políticas e artísticas. Na busca da transformação social pela arte e pela 

prática política. Como em seu cartaz Difesa della natura (1983) (Figura 36). 

O modo de produção das obras e sua forma relacional proporcionam atingir 

os objetivos do trabalho do artista. Da mesma forma, associo a construção da 

poética de olhos cerrados, a ideia da multiplicação e indagação ao valor do objeto 

artístico. 

 

Figura 36 – Joseph Beuys, Difesa della natura, 1983, offset, 60x81,8 cm 

Os múltiplos estão presentes no trabalho “Stand de olhos cerrados” (2010) 

onde os espectadores participavam da obra a partir do momento em que coletavam 

esses múltiplos – adesivos, bottons e cubos de papel – os quais estavam 

disponíveis na sala de exposição. Este espaço, em virtude disso, nunca estava do 

mesmo jeito, pois o conjunto de adesivos móveis, disponibilizados ao receptor, 

garantia a oportunidade de interagir no espaço, na ocasião16. As pessoas 

escreveram, ainda, mensagens nos adesivos, além de colar os mesmos sobre a 

parede.  

Associo o “Stand de Olhos Cerrados” com a exposição do vazio, e o espaço 

expositivo no decorrer dos dias esvazia-se, pois a distribuição de múltiplos 

proporciona uma dinâmica no trabalho, o movimento de esvaziamento contribui para 

                                                           
16 Sala no Shopping Monet Plaza, pertencente ao Museu de Arte de Santa Maria. 
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o seu significado. Compreendo, aqui, que a desmaterialização da obra se dá a partir 

da participação do espectador, dando-lhe sentido. 

 No conjunto “De Olhos Cerrados”, a ação, o deslocamento de múltiplos e a 

proliferação da imagem, através de meios digitais, efetuam o trabalho de arte. 

Assim, as fotografias reproduzidas através da camerafone entraram em 

circuitos inusitados, ou no cotidiano das pessoas através dos meios de 

comunicação. Essa experiência tem como objetivo suscitar a curiosidade ou um 

olhar intrigante sobre as casas em ruínas encerradas do contato das pessoas. 

Esse procedimento permite levar o trabalho de arte para a esfera da ação, 

designando locais de atuação, locais de circulação apropriados, em que as pessoas, 

ao olharem para as casas, tenham a impressão de já a terem visto, como um deja- 

vú. Numa tentativa do espectador conhecer melhor a cidade que transita, através de 

linguagens publicitárias. 

Nos trabalhos “Pôster” (2010) (Figuras 37 e 38) e “Cartazes” (2009), as 

imagens das casas assumem o papel comunicador dentro do espaço urbano. A 

cidade é suporte desses trabalhos. No primeiro, as imagens foram inseridas num 

lugar específico da cidade, um prédio com portas e janelas lacradas que serve de 

espaço de divulgação de eventos. No local sempre há vários cartazes e está em 

constante transformação. 
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Figura 36 – Kelly Wendt, Ação Pôster, 2011 

 

Figura 37 – Kelly Wendt, Ação Pôster, 2011 

 

O Pôster neste lugar atende ao papel de lambe-lambe divulgador de ideias.  

Isso garante dar voz às casas mudas. Inserir a imagem da cidade na própria cidade, 

indagando o espectador sobre o olhar para a cidade, deambular como um flanêur, 

um observador atento à cidade e às suas transformações. Nesta ação, existe um 
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apelo ao olhar do espectador inserindo essas imagens no cotidiano dos moradores 

de Satolep, estimulando a percepção do olhar e provocando um deslocamento de 

sentido. 

Os “Cartazes” (2009) trabalham de forma diferenciada, as imagens foram 

distribuídas em vários lugares de Satolep dentre o percurso das deambulações. 

Com vários modelos diferentes, o lugar usado para inserir as imagens foram postes 

de luz nas calçadas. 

 Ambos trabalhos, “Cartazes” (2009) e “Pôster” (2010), foram distribuídos na 

exposição e também produziam um esvaziamento no espaço a partir da distribuição 

das imagens nos múltiplos. 

O objetivo destes trabalhos é a divulgação do inventário de casas cerradas, o 

olhar sob a cidade e o cuidado para com ela. Interessa-me a transformação do 

espaço da cidade e a influência de minhas imagens no cotidiano das pessoas.  

A alternativa da circulação de imagens das casas permite outra abrangência 

para o campo da arte. Aqui, da mesma forma que Jeseph Beuys, são usados vários 

meios para a circulação de imagens, a fim de difundir os conceitos ampliados de 

arte, tomando uma dimensão política. Além disso, discute questões do cotidiano da 

cidade, o olhar dos transeuntes, seu cuidado para com ela. O espectador é 

participante da obra, já que colabora na proliferação da informação. 

No livro Pós-Produção de Nicolas Bourriaud – o autor discute uma produção 

que “inventa protocolos de uso para os modos de representação e as estruturas 

formais existentes” (Bourriaud: 2009, p.14). Desse modo, a circulação das fotos, 

através de meios publicitários e da participação do espectador, altera o contexto de 

ação da arte. O olhar e a participação do espectador é o uso das novas 

representações para significações prontas. As casas e suas reproduções impressas 

são apropriações que serão deslocadas do contexto de origem. Assim, o material 

produzido é contemplado através de seu uso e as formas de proporcionar 

participação e convívio. 

Para esse autor, o objeto estático da obra de arte para ser contemplada não 

existe mais. Hoje, os objetos ganham outro significado para seu uso e o espectador 

é ativo perante a obra, uma rede de elementos conectados. 
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Essa cultura do uso implica uma profunda transformação no estatuto da 
obra de arte. Ultrapassando seu papel tradicional como receptáculo da 
visão do artista, agora ela funciona como um agente ativo, uma distribuição, 
um enredo resumido, uma grade que dispõe de autonomia e materialidade 
em diversos graus. (BOURRIAUD; 2009, p.17). 

 

O conjunto de trabalhos traz uma sequência de imagens de casas cerradas 

em cartões postais, anúncios, cartazes e pôsteres que entraram em circulação na 

cidade e em locais próximos a essas casas. Essa característica permite a 

desmaterialização do objeto de arte, transpondo-a para o campo da ação num 

espaço invisível, o espaço da comunicação.  

Pensar na produção estética contemporânea é salientar inúmeras 

possibilidades, é perceber que o espectador não é aquele que passivamente 

contempla a obra. O espectador não só é a própria possibilidade como compreende 

múltiplas possibilidades. Já que atualmente vivemos num ambiente sobrecarregado 

de imagens e múltiplas experiências, vejo essa condição importante para 

proporcionar outros meios para a arte. 

Os artistas buscam novas práticas. Com o sistema de informação tão 

disseminado culturalmente, procuram se orientar e deduzir novos modos de 

produção, gerando novas formas de sociabilidade na vida contemporânea. A matéria 

prima para o artista é outra e o que ganha destaque é a comunicação real com o 

espectador, permitindo várias experiências. 

O desafio dos artistas é também um desafio contemporâneo, viver nas 

cidades, transitar por ela, é a própria experiência espacial, histórica e visual. Os 

trabalhos, de forma geral, são um convite ao espectador a aproximação desse 

contexto, o contexto mais banal da vida cotidiana contemporânea. 

Transitar na cidade é vivê-la e senti-la como um flanêur, um andarilho que 

percorre a cidade, conferindo experiência, registrando, penetrando profundamente 

nela, percebendo seu desenho, lendo imagens, e reproduzindo visibilidades. 

Perambular pela cidade, como um flâneur é permitir-se mergulhar na alma da 

cidade, no seu imaginário. 
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A forma de cada um perceber a cidade é distinta e diz respeito ao imaginário 

individual e/ou social. Pensar nesse imaginário é saber que ele é uma reprodução 

individual ou coletiva da imagem da cidade, é um dado perceptivo do imaginário, 

pois está marcado pela experiência do transeunte, pela vivência do indivíduo 

naquele contexto, o que permite um repertório de informação do lugar, a geografia 

de afeto, o que garante o imaginário. A cidade é o palco das relações sociais, local 

das experiências humanas. Dito isso, o imaginário da cidade está relacionado com 

as vivências dos indivíduos que ali transitam (Ferrara; 1997 p.197 ). 

Quando me refiro à publicidade significa pensar em outros espaços de 

apresentação, o espaço comunicativo e suas estratégias a partir de espacialidades 

proposta no livro Espaços Comunicantes, organizado por Lucrécia Ferrara (1997). 

No século XX, as relações com o espaço e suas representações mudaram. As 

grandes cidades possuem outros contextos, outras situações e distintos grupos. 

Essas relações acontecem no espaço da cidade, fazendo-a. O espaço agora é 

regrado por distintas relações sociais, tanto entre as pessoas como entre os 

contextos materiais da cidade, como as edificações. Pensar nesse espaço é prever 

outro espaço de relação social, ou melhor, um espaço de comunicação entre as 

pessoas. Espacialidades significam o espaço para além do físico, do material, mas 

sim o espaço de relações, perceptivo e comunicante. 

Essa relação expandida embora simultânea, das categorias representativas 
do espaço, nos possibilita perceber que, na realidade, aquela representação 
não é apenas gráfica como faz supor o espaço criado pela perspectiva, mas 
constrói na representação, dimensões do espaço que já não são apenas 
físicas, mas preceptivas e comunicantes. As espacialidades ensinam a ver 
além do espaço, pois o constroem cognitivamente à medida em que 
permitem que seja percebido através de estímulos visuais que caracterizam, 
ao mesmo tempo, a estrutura material e sensível que torna perceptível o 
espaço social. “(Ferrara,  2007, p.19) 

 

Neste contexto, existe na cidade uma rede de informação e inúmeras 

espacialidades. A série de trabalhos procura tirar proveito das múltiplas formas de 

comunicação hoje, além de refletir melhor o espaço em que vivemos, apropriando-se 

de espacialidades, ideias associadas a uma rede de informação através da 

visualidade da cidade. 
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 Pensar na possibilidade de outros espaços de ação para o trabalho é 

também deixar que ele aconteça e ganhe a dimensão da informação e da circulação. 

Interagir em outros espaços, os quais vão além do espaço físico da cidade, é 

encontrar-se no espaço das relações, repleto de imagens e imaginários. 

A imagem das casas lacradas representa a cidade incorporada pelos seus 

indivíduos e pela atmosfera, as quais são absorvidas pelos sentidos, pela 

experiência do corpo, que ao serem vistas, são retiradas da memória mais remota 

de cada um, fornecendo matéria prima para o imaginário. 

 Essas imagens ao serem depositadas nessa espacialidade tendem a 

desmaterializar o objeto de arte, a “obra de arte funciona como o término provisório 

de uma rede de elementos interconectados” (Bourriaud; 2009, p.16). A série de 

obras trabalha num conjunto, buscando entrar em circulação, ou seja, é a imagem 

da cidade vista na própria cidade, dando visibilidade ao contexto urbano, 

aproximando-se de outro espaço, não conhecido, e sim construído por esse 

contexto. Assim, no espaço onde as relações e as experiências são feitas, o qual vai 

desde imagens reproduzidas por um camerafone até sua circulação, comunicação e 

visualização.  

A comunicação que sofre a banalização por meio da massificação da 

informação, aqui toma um corpo diferenciado, pois aproxima o espectador por 

apresentar uma diferença visual da publicidade. A imagem das casas lacradas é 

visível e inusitada nesse espaço, sua intenção, sem pretensões de discurso, é dar 

visibilidade, produzindo um olhar cauteloso sobre a cidade em que moramos, 

transitamos e percebemos. 

Ao contrário disso, mas procurando usar a imagem de apelo da mídia, 

valorizada dentro da cultura de massa. O artista Andy Warhol (Forest City, EUA, 

1928 – Nova York, EUA, 1987) se utilizava de fotografias publicitárias para a 

realização das suas serigrafias. As cenas repetidas na televisão e nas capas das 

revistas eram um meio, assim como a serigrafia, para realização de seus trabalhos. 

Imagens repetidas com apelo comercial transformaram Andy Warhol num marco das 

artes visuais, trazendo o discurso da cultura de massa e da repetição das imagens 
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do meio publicitário e da mídia. Dessa forma, ele modificou o sistema das artes e 

influenciou o mercado artístico. 

O artista, em seus trabalhos, explorava as imagens em série na televisão, 

jornais e revistas. As notícias com fotografias reproduzidas nos meios de 

comunicação e disseminadas nas massas reproduziam a geração de consumo, 

transformando-se  num ideal da pop art. Os produtos repetidos nas prateleiras dos 

supermercados, nas vitrines, outdoors e televisão passaram a ser vistos em 

serigrafias estampadas nas galerias. Warhol reproduziu diversas celebridades como 

MarIlyn Monroe (Marlyn, 1964) (Figura 39), Elvis Presley e Jaqueline Kennedy, 

personagens da mídia e  imagens populares viraram obras de arte. 

 

Figura 39 - Andy Warhol, Marlyn, 1964, serigrafia  

 

Andy Warhol serve, portanto, de referência no que diz sentido à reprodução 

da imagem. Aqui ele reproduz a imagem comercial em imagem artística. Já, no meu 

trabalho, eu procuro transformar minhas fotos em material comercial, multiplicado e 

reproduzido sob diversos canais. 

Seu foco era a cultura de massa, colocar em choque os valores da arte. Já 

meu objetivo é refletir, através do desenvolvimento desse trabalho, o enfrentamento 

de valores, a exclusividade artística versus a difusão da imagem. É uma provocação 



100 

 

a esses valores e uma reflexão quanto ao papel da arte frente aos questionamentos 

da contemporaneidade. 

Pensando desta forma, realizar a série de trabalhos, utilizando a comunicação 

em massa é estabelecer uma rede de informação, ou seja, a produção de um outro 

espaço de apreciação. Uma nova percepção que dá um corpo e um sentido 

diferenciado para a arte. Não vem de um discurso ligado à critica, mas é perceber na 

contemporaneidade que os espaços estão diferenciados e que existem outros além 

do espaço físico conhecido. 

A imagem tende a ser divulgada por ela mesma, seu significado é uma 

concepção individual e/ou coletiva, seguindo um imaginário referente aos percursos 

e as vivências de cada um na cidade. 

A tendência do mundo contemporâneo é se aproximar desses espaços, já 

que hoje vivemos num mundo regado de não- coisas, “essas não coisas são 

denominadas informação” (Flusser, 2007, p.54). Esse termo, como já mencionado, 

significa a desmaterialização das “coisas”. A vida contemporânea está calcada na 

tecnologia, onde a matéria é desmaterializada e alcança-se a era das ideias. O 

espaço suplantado pela informação. “Essas não coisas são, no sentido da palavra, 

inapreensíveis. São apenas decodificáveis.” (Flusser, 2007, p.54) 

Pensando nesse pressuposto, todos os trabalhos propostos colaboram na 

formação de uma rede de ações, as quais refletirão numa concepção que vai para 

além do objeto de arte. O ato praticado pelo espectador, de carregar imagens, 

associado à tecnologia, garante uma nova percepção para a arte. Um novo espaço 

para a apreciação, além de novas formas de percepção (espacialidades), as quais 

fornecem o corpo do trabalho, desmaterializando a matéria, dando sentido aos 

outros espaços e formas de expressão. 

Essa forma de elaboração para o trabalho gera um paradoxo com o objeto de 

arte, pois tanto a multiplicação quanto a ação vão em sentido opostos à unicidade e 

à materialidade da arte. Walter Benjamim já havia se referido à reprodução da 

imagem como um elemento substancial para a perda da aura. A aura foi 

denominada por ele como “figura singular, composta de elementos espaciais e 
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temporais”, significando que a multiplicação da imagem gera inúmeras cópias 

descontextualizadas de seu espaço-tempo. 

Os novos processos de elaboração da imagem, como já comentado, 

alteraram a recepção da imagem. A proliferação de imagens transformou algumas 

em universais, reconhecidas e conhecidas em todo lugar, o que lhe agrega valor, 

transformando a desvalorização da multiplicação em valorização da imagem. 

O artista Gabriel Orozco (Jalapa/México,1962)  trabalhava com rigorosa 

intelectualidade, através de diversos meios, confundindo os limites entre o objeto de 

arte e o meio ambiente, em vez de situar as suas contribuições em um lugar que 

reúne a "arte" e "realidade”. O uso de lugares inusitados para a arte, lugares do 

cotidiano, triviais na cidade traz a arte para realidade, desmistificando o objeto arte, 

deslocando de seu lugar habitual, assim como também proposto pelos trabalhos 

“Cartazes” (2009) e “Pôster” (2010), nestes casos é a imagem que está deslocada. 

Os trabalhos desse artista exploram encontros casuais e relações espaciais, 

utilizando objetos do cotidiano no ambiente urbano, criando paradoxos e usando 

materiais comuns em combinações inesperadas, encontrados casualmente. Esse 

deslocamento possibilita que o espectador vivencie a obra, participe da experiência 

perceptiva do corpo inserido na realidade. 

Uma de suas obras é um exemplo de intervenção no cenário da cidade 

Piedras em La reja (1989) (Figura 40). Orozco distribui pedras numa cerca, 

marcando um percurso, uma ação cotidiana no ambiente urbano. Suas obras 

marcam o trânsito na cidade e as ações descontínuas no cotidiano. 
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Figura 40- Gabriel Orozco, Piedras em La reja”,1989 

Outra característica importante no trabalho de Orozco refere-se às suas 

intervenções, realizadas por performances e documentada por fotografias. Prevalece 

a importância da ação em seu trabalho, pois a fotografia é o resultado de seu 

processo criativo. Em meu trabalho, considero as deambulações e as capturas das 

casas como um processo de criação que define meio, como, por exemplo, o uso do 

camerafone. Esse processo define as escolhas dos materiais e o sentido que dou a 

elas. 

Gosto de poder explorar todo processo criativo no resultado final dos 

trabalhos, pois todos eles, sejam pelos elementos, pelas atribuições ou pelos 

materiais, apresentam características de um inventário de imagens de uma cidade 

esquecida dos olhares de seus cidadãos. Esse olhar poético sobre a cidade, 

apontando imagens que fogem do padrão cotidiano determinado pelas regras 

sociais, cria uma descontinuidade que acompanha todo o processo de criação. 

Orozco tem outros trabalhos que exploram a ação na cidade a partir de 

intervenções com objetos do cotidiano numa ideia conceitual. Como no trabalho Until 

You find Another Yellow Schwalbe (1995) (Figura 41), quando ele utilizou uma 

motocicleta alugada (amarela) para trafegar na cidade, ao encontrar outra 

motocicleta fotografa a dupla e, ao fim do passeio, havia coletado uma série dessas 

fotos, que foram expostas em sequência. Esse trabalho aponta questões cotidianas 

e elementos espaciais construídos ou reconstruídos por ele.  
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Figura 40 -  Gabriel Orozco, You find Another Yellow Schwalbe,1999 

Para o artista, as fotografias representam uma mistura de expressão e 

mensagem veiculada. Muitas vezes, mesmo de forma sutil, sua obra marca uma 

ação ou relacionamento humano, um pequeno gesto que resulta numa grande troca. 

Importante ressaltar que os trabalhos na série “De olhos Cerrados” atendem 

algumas ideias da forma relacional, não de forma absoluta, mas formas que cruzam 

o objetivo dos trabalhos.  Bourriaud (2009) afirma, resumidamente, que em sua 

forma mais complexa, a estética relacional é troca e convívio. Suas formas evoluem 

de acordo com contextos sociais, exigindo que a arte crie novos modelos de ação 

dentro da realidade existente. Os múltiplos reproduzidos através da série é uma 

forma de convívio, de participação e mudança na recepção da arte, aproximando as 

pessoas de uma ideia comum e criando uma rede. 

Com as recentes mudanças globais, a mobilidade crescente dos indivíduos, a 

abertura de fronteiras e o desenvolvimento das telecomunicações, as relações 

humanas também alteraram as relações espaciais e com os distintos objetos da 

contemporaneidade. Borriaud (2009) acredita que houve uma urbanização na 

experiência artística, devido ao modo de apresentação das obras, a forma  relacional 

procura, a partir desse pressuposto,  estreitar o espaço das relações. 
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Como já mencionado, o espaço de relações humanas, existente na sociedade 

hoje, sugere outras formas de trocas. A arte contemporânea, neste caso, colabora 

criando outros espaços de convívio, deslocando o tempo e o espaço da vida 

cotidiana, favorecendo o intercâmbio humano em relações descomprometidas das 

habituais, problematizando o mundo das relações, pessoas, objetos e espaço. 

(Borriaud, 2009) 

A construção de situações preconizadas pelos situacionistas propunha uma 

superação da arte por meio de uma revolução na vida cotidiana. Nesta conjuntura, 

Bourriaud (2009) analisa que a forma na arte nasce do encontro aleatório de 

elementos até então separados. Por meio do advento da tecnologia, hoje a nova 

experiência com a imagem passa ser mais complexa e dinâmica, tornando a 

composição desses elementos menos visível. Para ele, um conjunto de fatos cria um 

contexto de tempo espaço, gerando uma forma. 

Através desta postura, questiono a forma da série “De olhos Cerrados” que 

possui um conjunto de elementos operatórios criando uma unidade. Estes elementos 

como banner, múltiplos, vídeos, objetos e ações trabalham com o intuito de divulgar 

o inventário De olhos cerrados proporciona uma reflexão sobre a cidade, explicita o 

reconhecer a cidade através de percursos e usa diversos meios para representar o 

estado de deriva que Satolep propicia. A multiplicidade das reproduções traz o 

exercício do olhar diante à grande quantidade de imagens proliferadas no cotidiano 

das pessoas. A publicidade, portanto, colabora e cria um paradoxo entre o senso 

comum das suas imagens e a preciosidade da exclusividade seletiva e criteriosa da 

arte.  

Diante desse pressuposto, os trabalhos refletem sobre formas de 

relacionamento da cidade e das pessoas. Quase que de forma lúdica, explora a 

ação, produzindo estímulos e a participação do espectador, transformando o mesmo 

num difusor de ideias e reprodutor de imagens por contribuir com a dinâmica dos 

trabalhos e a proliferação da informação. 

Cabe aqui relembrar outro artista importante, Gordon Matta-Clarck, um dos 

precursores da estética relacional, o qual se utiliza de diversos elementos no seu 

conjunto de trabalhos, desde múltiplos, ações e intervenções, para deflagrar um 
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descaso com a cidade. Sua arte são práticas políticas, com questionamentos 

contemporâneos sobre as relações sociais e com o lugar habitado. A sua obra Food 

(1974), um restaurante que servia comidas caseiras, com um cardápio diferenciado - 

criado por Matta-Clark oferecia um espaço de interação distinguido na cidade. 

Propunha principalmente as relações humanas e promovia trocas de experiência. 

Seus múltiplos viram instalação, suas intervenções reproduzem fotografias e 

de suas performances nascem vídeos. Distintos modos num esforço conjunto em 

expressar a preocupação da rápida urbanização das cidades e a infelicidade de 

seus cidadãos estarem presos a regras de conduta. Em seus trabalhos prevalecem 

o sentido político de suas ações, que propõem uma nova condição para a arte e 

para sociabilidade para as cidades 



106 

 

CONCLUSÂO 

 

Ao fim do trabalho é possível dizer que  são inúmeras as possibilidades da 

arte e como isso engendra o universo da arte e da visualidade. Pensar questões 

para a arte é refletir o seu tempo e o contexto que as envolve. A arte é a nossa 

possibilidade de mudança, a possibilidade de transformar a realidade e o senso 

comum. 

O conjunto de trabalhos intitulado “De Olhos Cerrados” é uma tentativa de 

explorar algumas possibilidades na arte. Tentativa de ver e colocar a arte em outro 

lugar, refletindo o cotidiano das cidades. Envolve as pessoas fazendo parte de sua 

rotina. Pensar a cidade é vivê-la na intensidade da sua expressão constante, pois 

ela une a ação dos corpos e suas ações ao ambiente.  

Assim, as formas de apresentação da série são distintas e exploram a 

multiplicação da imagem da cidade na tentativa de proporcionar um lugar comum 

para a arte que é tão criteriosa. Esse deslocamento me interessa para pensá-la num 

contexto social mais amplo que o sistema das artes. 

Uma brincadeira, um desconforto, um passatempo ou uma banalidade, pode 

ser tudo, um pouco de casa também. A proposta é provocar a percepção e 

questionar suas formas de aparição. A exaltação do banal aqui é a ação da arte, 

onde traz para o campo da visualidade o imperceptivo e o marginal. 

Exploro em minha produção, o deslocamento desse espectador em direção 

ao meu conjunto de fotos, o olhar mais periférico em relação ao contexto urbano, 

mas com toda absoluta profundidade que é este espaço. Desta forma procuro 

reproduzir a poética do lugar à percepção melancólica, repetitiva e muitas vezes 

monótona de Pelotas.  

Esse processo é garantido pelas deambulações, numa forma de desconhecer 

o que conhecido. As derivas mencionadas no trabalho auxiliam nesse 

redescobrimento, pois, a própria estética da cidade facilita essa prática. 
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s de Caixa 

de Texto 
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formatação 

da caixa de 
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O material que escolho para reproduzir as imagens feitas pelo camerafone 

das casas lacradas de Pelotas explora a banalidade do objeto fotografado nas 

múltiplas superfícies reproduzidas digitalmente. Um novo olhar para a arte e para os 

processos tecnológicos na comunicação e principalmente, para esse novo 

espectador da arte. 

A arte hoje, mais do que nunca, deve ser refletida a partir de questões que 

mediam a experiência do real com o imaginário. O contexto real sob a experiência 

lúdica e improvável, permitindo que o espectador viva outras possibilidades do 

contexto comum a todos, proporcionando descontinuidades que fazem refletir a 

experiência do cotidiano e as imposições contemporâneas do mundo capitalista. 

Penso na importância da arte como matéria transformadora do ser humano, 

lugar de desconforto e de perguntas sem respostas prontas. Indagar, questionar a 

vida e pensar a visibilidade como meio de discussão do real. 

Portanto, a série “De Olhos Cerrados” teve por objetivo encontrar formas e 

conceitos adequados, expandindo o conhecimento em arte, contribuindo para a 

ciência e, além disso, colocando em dúvida pressupostos impostos pela realidade 

contemporânea. 

Cabe ressalvar que as deambulações não terminam aqui. Este trabalho dá 

continuidade a outras ideias para pensar o espaço urbano, em seus infinitos 

elementos.  Acreditando que a arte pode transformar a sociedade, modificando as 

coisas e as pessoas que estão à nossa volta. Acredito, também, que o meu próprio 

trabalho pode me modificar. Os resultados da minha produção irão causar mais 

reflexões, num ciclo que pode ser inacabável. 
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