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ivRESUMO

Espaços Especulares: articulações entre o real e o virtual é um estudo em artes visuais. 

O tema principal a partir do qual os trabalhos são baseados é a criação de relações 

entre espaços reais e espaços virtuais. Dois conceitos operatórios fundamentam 

a criação das obras: a utilização de reflexões especulares e o site-specific. Esses 

conceitos serão abordados de duas maneiras distintas: a utilização de espelhos em 

artes visuais através da noção de Espelho como Dispositivo; já o site-specific será 

relacionado ao conceito de Estética da Opacidade, ligado à teoria do cinema. O objeto 

de estudo é composto por dezenove obras criadas no período de 2008 a 2013. São 

trabalhos produzidos por meio de técnicas híbridas que utilizam procedimentos da 

arquitetura, computação gráfica e artes visuais. Como metodologia de pesquisa, serão 

analisados os processos e conceitos operatórios utilizados na produção relacionados 

com referenciais teóricos e práticos.

Palavras-chave: real e virtual, reflexão especular, espelhos, site-specific, processos 

híbridos.



vABSTRACT

Specular Spaces: articulations between the real and the virtual is a study in visual arts. 

The main theme from which the work is based is creating relationships between real 

spaces and virtual spaces. Two creative concepts underlie the artistic process: the 

use of specular reflections and the site-specific. These concepts will be addressed in 

two different ways: the use of mirrors in the visual arts will be based on the notion of 

Mirror as a Device, whereas the site-specific is related to the concept of Aesthetics of 

Opacity, bound to film theory. The object of study is comprised of nineteen artworks 

created in the period of 2008 to 2013. They are artworks produced by hybrid techniques 

that utilizes procedures of architecture, computer graphics and visual arts. As a 

research methodology, the processes and creative concepts will be analyzed related 

to theoretical and practical examples.

Keywords: real and the virtual, specular reflections, mirrors, site specific, hybrid 

process.
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INTRODUÇÃO

A soma dos momentos de sonho, do ponto de vista 
do sonho puro, o do sono, não é inferior à soma dos 
momentos de realidade digamos apenas: dos momentos 
de vigília

André Breton Manifesto Surrealista



13A pesquisa Espaços Especulares: articulações entre o real e o virtual está fundamentada 
na análise do processo de minha produção artística realizada entre os anos 2008 e 2013. 
No total, são 19 trabalhos apresentados em exposições durante o referido período e 
que têm em comum questões poéticas, conceitos e processos de trabalho. Embora 
cada uma dessas obras tenha abordagens distintas sobre os temas propostos, uma 
questão as perpassa: a relação visual entre espaços reais e espaços virtuais. A partir 
de questões geradas por cruzamentos entre o real e o virtual foram estabelecidos 
diferentes processos e estratégias para a produção poética. 

A primeira dessas estratégias é a utilização de reflexões especulares. Trato o espelho 
como um dispositivo de criação, um instrumento para realizar operações poéticas 
entre diferentes espaços. Nos trabalhos apresentados, a utilização do espelhamento 
é recorrente e acontece de duas maneiras distintas. Em primeiro lugar, é um material 
utilizado de forma direta, pois os espelhos de vidro, aço ou plástico colocados nas obras 
refletem o ambiente dos espaços expositivos e o público. Em um segundo momento, 
também utilizo espelhos virtuais na realização de simulações em computação gráfica. 
São aplicadas propriedades reflexivas em alguns objetos geométricos tridimensionais 
dessas simulações digitais. 

A segunda estratégia é a abordagem da relação entre obra e local de exposição, 
colocando em questão o conceito de site-specific. Considero que esse conceito 
fundamenta a maneira como relaciono esses diferentes espaços, cruzando detalhes 
da arquitetura do ambiente de exposição e trabalho. 

E, em terceiro lugar, a utilização de um processo de trabalho híbrido que combina 
técnicas dos campos da computação gráfica, arquitetura e artes visuais. Produzo 
imagens apresentadas em impressões e animações digitais realizadas por meio de 



14computação gráfica e geradas pelo processamento de dados chamado rendering1. 
Cabe ressaltar que, embora a fotografia faça parte de meu processo de trabalho, ela 
não é o meio ou técnica de criação das imagens apresentadas. 

A pesquisa em artes visuais exige uma metodologia própria. É elaborada a partir do 
processo de trabalho do artista e trata de um objeto de estudo em constante mudança. 
Conforme a ideia de Poietica proposta por Paul Valery, não se trata de uma análise 
das obras a posteriori e sim de um estudo a respeito dos pensamentos e processos 
que foram utilizados durante o fazer artístico.2 Dentro desses parâmetros, temos a 
distinção de dois momentos. Em primeiro lugar, em um plano mais prático, uma série 
procedimentos e técnicas são utilizados para construir e materializar a obra. Nessa 
etapa, o conjunto de registros e documentos de trabalho são fundamentais para a 
compreensão e análise a ser realizada. Em um segundo momento, em um plano 
de ideias, existem conceitos operatórios, modos de ação que servem de guia para 
pensar e manipular imagens e matéria. A palavra conceito é definida como: “O que 
se concebe sobre algo ou alguém no pensamento, na ideia; modo de pensar sobre 
algo”. Já operação, como: “Ação ou conjunto de ações visando alcançar determinado 
resultado”.  Podemos então entender conceito operatório como a soma destas 
duas definições: “Ação ou conjunto de ações sobre ideias e pensamentos visando 
determinado resultado.” Ou seja, são operações que acontecem em um plano mental, 
no âmbito do planejamento e projeto de um trabalho artístico. Esses conceitos e 
ideias abordados serão relacionados a exemplos de trabalhos de artistas referenciais 
à pesquisa e aos conceitos teóricos. Ainda como metodologia, nesta dissertação 
opto pela análise de um corpus de trabalho que consiste em todas as exposições 

1 Rendering é o processo de gerar imagens a partir de um modelo (ou cena) contendo uma estrutura de dados digitais como 
objetos geométricos, câmeras, texturas, iluminação e shaders, por meio de programas de computador.

2 REY,,1996, p.83.



15realizadas durante o curso de mestrado, bem como alguns trabalhos anteriores mas 
fundamentais no início do desenvolvimento de meu trabalho. Embora esse seja um 
conjunto extenso, acredito ser importante realizar uma análise completa para ter uma 
compreensão mais abrangente do processo criativo.

Apesar de ser uma dissertação em poéticas visuais, a escrita deste texto não será 
necessariamente poética. Utilizarei um estilo mais focado na análise, interpretação 
e síntese dos temas de trabalho. Entendo que, de certa forma, esse estilo reflete a 
maneira mais técnica pela qual realizo o processo de trabalho.

Considero como meu ponto de partida o trabalho Espelho (2008), realizado durante 
os últimos semestres em que cursei a graduação em Artes Visuais no Instituto de 
Artes da UFRGS. A partir daquele momento, cada trabalho seguinte representou 
novas oportunidades de testar uma proposta inicial em diferentes ambientes, com 
dados, características e restrições distintas. Foram situações que levaram a diversos 
desdobramentos, ampliando e testando formas de enfrentar os questionamentos que 
proponho.

Este texto está organizado em dois capítulos. Como ponto de partida, apresento um 
conjunto de Estudos Preliminares, nos quais faço considerações sobre os principais 
temas e conceitos operatórios utilizados na criação de meus trabalhos. Primeiramente, 
considero a principal questão de minha produção poética: a relação visual entre espaços 
reais e espaços virtuais. Relacionarei estes conceitos, real e virtual, a partir de estudos 
do filósofo Pierre Levy. Segundo o autor, nos dias de hoje  ocorre um processo de 
virtualização em diversos elementos de nossa vida e sociedade.



16A virtualização pode ser definida como o movimento inverso da atualização. Consiste 
em uma passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência da entidade 
considerada (...) Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma 
questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mutar a entidade em direção a essa 
interrogação e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma questão 
particular.3

Acredito que a virtualização e seu inverso, a atualização, seja um processo que também 
ocorra na arquitetura durante a concepção e execução de um projeto arquitetônico. 
Nesse sentido, proponho em meu processo de trabalho utilizar conceitos oriundos de 
métodos da projetação arquitetônica como forma de criação.

Neste capítulo também utilizo a noção de Espelho como Dispositivo. Comentarei 
sobre a ideia de reflexão especular como um dos conceitos operatórios utilizados 
em meu processo de trabalho. Serão importantes para este estudo escritos de Slavoj 
Žižek sobre as obras de Lacan e Umberto Eco em seu ensaio “Sobre os Espelhos”, em 
que apresenta a noção de espelho como objeto-limiar que nos coloca entre as ordens 
lacanianas do Imaginário e do Simbólico. Para ilustrar esse pensamento apresento 
alguns exemplos de aplicações do material em obras de artistas. Esses conceitos e 
obras destacados foram selecionados por serem questões caras à minha pesquisa. 
A representação de espelhos na pintura foi utilizada em composições pictórica 
inovadoras como Las Meninas de Diego Velazquez e O Casal Arnolfini de Jan Van Eyck. 
Já obras de André Kertesz, Anish Kapoor e Daniel Rozin utilizam espelhos facetados 
ou deformados gerando reflexos fragmentados do corpo. Michelangelo Pistoletto, 
em instalação na Bienal de Veneza de 2009, propôs um ataque violento à imagem 
virtual pondo em questão a barreira entre espaço real e poético. Esculturas de Anish 
Kapoor e Iran do Espírito Santo utilizam o tratamento reflexivo de superfícies como 
fonte de esvaziamento da forma e da presença escultural. Já algumas obras de Robert 

3 LEVY, 2011, p.17-18



17Smithson, Michelângelo Pistoletto, Olafur Eliasson e Shirley Paes Leme fazem uso 
da propriedade multiplicadora do espelhamento. Em alguns casos, a duplicação e a 
reapresentação da imagem podem remeter a questões tautológicas como em Um e 
Três Espelhos, de Joseph Kosuth. 

O segundo conceito operatório com o qual estruturo meus trabalhos é o site-specific. 
Entendo que esse é um conceito muito amplo e abrange décadas de utilização desde 
seu estabelecimento teórico. Artistas exploraram a relação com o local de exposição 
de inúmeras formas: por meio de materiais, formas ou processos ou ainda mantendo 
relações políticas, históricas, curatoriais ou museográficas entre a obra e seu local. 
Portanto, vejo como necessária uma melhor precisão para delimitar os conceitos com 
que opero em minha pesquisa. Proponho destacar algumas obras site-specific que 
relacionam arquitetura e obra de forma peculiar, sobrepondo, sublinhando, duplicando 
ou reproduzindo espaços muitas vezes de forma autorreferente. Utilizarei o conceito 
de Estética da Opacidade, fazendo um paralelo entre dispositivos de exposição 
de obras cinematográficas e obras de artes visuais por meio de estudos de Ismail 
Xavier e André Parente sobre teorias e história do cinema. Também serão referencias 
importantes para tratar desses temas artigos de Miwon Kwon sobre site-specific e 
escritos de Brian O’Doherty sobre algumas características dos espaços expositivos no 
sistema de artes. Nesse contexto, serão estudados algumas obras de Dan Graham, 
William Anastasi, Georges Rousse, Velice Varini, Paulo Almeida, Marilice Corona, Ruy 
Macedo e Pablo Valbuena.

No segundo capítulo, apresentarei meu processo de trabalho e as obras que compõem 
o corpus de pesquisa. Utilizo um processo de criação híbrido, ou seja, que incorpora 
procedimentos diversos no seu fazer. São técnicas do campo das artes visuais, 
arquitetura e computação gráfica, além de imagens digitais produzidas por meio de 



18processamento de dados. Para a reflexão sobre esses temas, me apoiarei em escritos 
de Gilbert Simondon sobre os Objetos Técnicos e Edmond Couchot, Arlindo Machado 
e Vilém Flusser sobre mídia e tecnologia na arte. 

A produção de imagens em computação gráfica a partir de simulações envolve diversas 
etapas que estruturam meu processo de trabalho. São nove etapas que compõem a 
realização de todos os trabalhos desta pesquisa: o levantamento de dados, fotografias, 
desenhos técnicos e tomada de medidas; a elaboração de estudos formais, desenhos 
e croquis; a modelagem 3D do ambiente de exposição; a elaboração de texturas, 
seu mapeamento e aplicação na geometria do modelo; a iluminação e simulação 
das condições de luz do ambiente; a animação de elementos e geometria (no caso 
de vídeos); a renderização; a edição (no caso de vídeo); a instalação, montagem no 
espaço expositivo; e a documentação e registro do trabalho acabado. 

A seguir, o corpus de trabalho será apresentado em ordem cronológica. A partir de 
Espelho (2008), cada exposição me proporcionou novas circunstâncias, condições de 
testar o processo e os temas escolhidos, desafios que resultaram em experimentações. 
Seguiram as instalações em vídeo Seção Invertida (2010) e A imagem é sempre virtual 
(2010). A partir de 20x20 (2010), na série Subterrânea (2011) e Na Praça da Bandeira 
(2011) iniciei o teste, em minha pesquisa, em aplicações em suportes impressos. 
Tangente (2011) foi uma videoinstalação em que combinei um espelho convexo com 
uma projeção de vídeo na forma redonda com espelhos virtuais. Em 20x20 (2011) 
novamente testei simplificações formais e de suporte. Espaço Lúdico (2011) e 
Multipalco (2011) são casos em que explorei uma estética mais gráfica com cores e 
linhas abstratas. A instalação Vice Versa (2012) e, posteriormente, Panorama (2012), 
foram experimentos importantes na forma de montagem do trabalho, ao explorar 
suportes da imagem que permitem a circulação do público em torno da obra. Ficus 



19in memoriam (2012) e (na mesma série), Tipuanas in memoriam (2013) se distinguem 
no corpus de trabalho por apontarem um novo rumo de pesquisa relacionando real e 
virtual em fotomontagens sobre duas praças na cidade de Porto Alegre. Concha (2012) 
é uma foto-instalação que combinou um espelho redondo com uma imagem impressa 
em forma elíptica. Em Singularidade (2012) apresento uma sequência de imagens 
de um mesmo objeto virtual, que em sua geometria faz alusão aos corpos celestes 
chamados buracos negros. Ainda no ano de 2012, dois trabalhos foram produzidos 
com base em questões da geometria. Épura (2012) foi pensado a partir de uma técnica 
de representação da geometria descritiva. 20x20 (2012) parte de uma referência à 
pintura do pintor Victor Vasarely, também fortemente influenciado por essa ciência. Por 
fim, apresento Relógio Especular (2013), uma videoinstalação que remete à questão 
do tempo. Considero que a exposição realizada teve entre o conjunto desta pesquisa 
o maior grau de complexidade no processo de sua realização.

Durante esta pesquisa, algumas questões foram se sobressaindo e se tornaram 
problemáticas recorrentes, referências e encaminhamentos para a produção. No 
último capítulo, farei algumas considerações sobre esses temas. Primeiramente 
tratarei sobre a relação compositiva entre simplicidade e complexidade. Nos trabalhos 
realizados, busco constantemente manter um despojamento e limpeza na escolha de 
elementos de trabalho como formas, materiais, acabamentos e formas de instalação. 
Ao mesmo tempo, entendo que exista uma complexidade subjacente a um processo 
de trabalho híbrido e composto de inúmeras etapas. E por fim, comentarei sobre 
algumas escolhas formais. A escolha por determinadas formas geométricas como 
planos, esferas, superfícies côncavas e convexas e pela linguagem fotorrealista, 
estética ligada à representação e às imagens de visualização de projeto utilizadas na 
computação gráfica para arquitetura.



1. ESTUDOS PRELIMINARES

Nossa imaginação é ampliada ao máximo não para, como 
na ficção, imaginar coisas que não existem, mas para 
compreender o que de fato existe.

Richard Feynman – The Character of Physical Law



211.1. ENTRE O REAL E O VIRTUAL

O virtual, rigorosamente definido, tem somente uma pequena afinidade com o falso, 
o ilusório ou o imaginário. Trata-se, ao contrário, de um modo de ser fecundo e 
poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, perfura poços de 
sentido sobre a platitude da presença física imediata.

Pierre Levy, O que é o virtual?

O tema que proponho em minha produção poética é a relação entre o real e o 
virtual. Como objeto real, considero o próprio espaço de exposição como elemento  
participante dos trabalhos. Como objetos virtuais, apresento imagens produzidas 
através de simulações digitais feitas com computação gráfica e reflexos produzidos 
por espelhos. Meu interesse situa-se no limiar entre esses elementos, proponho criar 
diferentes interferências e interfaces entre eles. Em meus trabalhos, não procuro tratar 
o real e o virtual como opostos. Os detalhes e elementos arquitetônicos têm uma 
presença material e física, percebida geralmente de forma inconsciente e automática 
pelo espectador. Já as imagens e animações produzidas trazem à tona esses mesmos 
elementos reproduzidos de forma imaterial. Se considerarmos o imaterial como um 
das características do virtual, as imagens que apresento são um real deslocado na 
direção da virtualidade.

“O que é real?” é uma questão que acompanha a história humana. É uma pergunta que 
remete a questionamentos de ordem filosófica, metafísica e religiosa. Nas ciências, 
o real nos remete ao que é verdadeiro, observável ou compreensível. Na psicanálise, 
Jaques Lacan estabelece o conceito como uma das três ordens que estruturam sua 
teoria. É uma ordem relacionada com o Supereu, oposta ao Imaginário e externa ao 
Simbólico. É entendido conceitualmente como um tecido contínuo, absoluto e infinito, 
sempre presente, ligado ao natural e ao incompreensível. No campo da Estética, Étienne 



22Souriau caracteriza o real como algo que existe de fato e que existe por si, e não apenas 
como representação ou algo dentro da nossa imaginação; é o oposto do fictício1. O 
autor nos aponta que distinguir o que existe realmente ou não é um problema mais 
amplo, tratado pela filosofia metafísica. Dentro dessa disciplina, encontramos dois 
tipos de referenciais de realidades: o primeiro é o mundo pertencente ao artista, da 
obra como objeto sensível, é o mundo material e físico que atua como referencial entre 
as obras de arte e a percepção do espectador; o segundo seria a realidade diegética 
como referencial de existência interna, dentro do universo da obra. A realização de 
distinções e a busca de coincidências entre essas duas realidades, a real e a diegética, 
é tarefa que ficaria, segundo o autor, a cargo do espectador.

Já o virtual frequentemente é tratado como um conceito complementar ou 
eventualmente oposto ao real. A palavra virtual tem sua origem no latim virtualis, 
que por sua vez provém de virtus, que significa força ou potência. Uma metáfora da 
virtualidade está na questão da semente, que guarda de forma latente a realização 
de uma árvore. Souriau distingue dois tipos de virtual2. Primeiramente, um virtual 
especulativo, que não tem de fato necessidade de ser realizado e, portanto, pode 
incluir até mesmo modos de vir a ser contraditórios. Em segundo lugar, um virtual 
mais “restrito”, que é pré-definido em suas potencialidades por aquele que elaborou 
suas premissas. Segundo o autor Pierre Levy, real e virtual são modos de vir a ser 
que não são opostos. O virtual está ligado à imaterialidade e à problematização e é 
oposto ao que é atual, ou seja, soluções particulares existentes de um problema. Levy 
apresenta um “quadrívio ontológico” em que categoriza os diferentes modos de ser e 
as possíveis transições entre eles. 

1 SOURIAU, 1990. p.1209.

2 Ibid., p.1393.1. Pierre Levy: quadrívio ontológico.



23Esses modos de passagem estão presentes em diversas atividades humanas. A 
virtualização é um processo chave, que ocorre com intensidade na vida contemporânea. 
Levy aponta alguns exemplos: a leitura como virtualização do texto, a escrita como 
virtualização da memória, a digitalização como potencialização do texto, a técnica como 
a virtualização da ação ou o contrato como a virtualização da violência, entre outros.

Um projeto arquitetônico consiste na elaboração de uma solução de um conjunto de 
problemas pré-determinados com base em um conjunto de dados como um espaço, um 
terreno e um programa de necessidades. Portanto, dentro dos parâmetros propostos 
por Levy, é possível considerar um projeto como um processo de atualização. Em 
meu trabalho, espaços reais, existentes são virtualizados em simulações. Acredito 
que neste fazer, a lógica de projeto arquitetônico encontra-se invertida no sentido da 
solução - problema.

Uma simulação é algo que se propõe ou parece como verdadeiro, é também uma 
representação, reprodução de algum elemento. Na teoria da computação, a simulação 
é o emprego de formalizações (como por exemplo expressões matemáticas) com o 
objetivo de imitar um processo ou operação do mundo real. Para ser realizada uma 
simulação, é necessário construir um modelo computacional que corresponda à 
situação que se deseja simular. Em meus trabalhos, reproduzo o espaço de exposição 
por meio de softwares de computação gráfica, criando um duplo digital do ambiente. 
A matemática é utilizada na geometria e em cálculos das condições de iluminação dos 
ambientes, realizados pelo computador. A respeito do tema, o artista e autor Edmond 
Couchot faz as seguintes considerações: 

No domínio da arte, o numérico renova totalmente as ferramentas e os materiais 
que não são mais os do mundo real, mas aqueles da simulação: o artista não 
trabalha mais com a matéria nem com a energia, mas com programas, direta ou 



24indiretamente. Ora, cada um destes programas só é concebível se recorrendo a 
modelos de simulação que são todos produtos da ciência. A ciência então penetra 
sem rodeios no coração das ferramentas e materiais.3

Se a simulação tende globalmente a liberar do real a imagem e o pensamento 
figurativo no seu conjunto, ela recria, graças aos jogos de interfaces, pontos de 
readerência ao real, ligações tênues mas que lhe impedem de colocar-se à deriva 
sem nenhum controle.4

Procuro trabalhar justamente nessas ligações tênues, pontos de aderência entre 
simulação e realidade. As interfaces e dispositivos, projeções, impressões e espelhos 
são os meios pelos quais controlo esses contatos. Também segundo Couchot, a 
simulação numérica virtual é tratada como um análogo do mundo, pois são imagens 
reais no momento em que participam da realidade através de interfaces e dispositivos.

O numérico em si mesmo, enquanto técnica, não dá nenhuma segurança de uma 
renovação da arte e da cultura; ele também não conduz forçosamente a alguma 
catástrofe generalizada do sentido. (...) Produzir, co-produzir, trocar, partilhar imagens, 
sons, palavras, gestos, sensações, ideias, só é realizável se nos mantivermos no 
cruzamento do real e do virtual.5

Meus trabalhos se inserem na relação arte-tecnologia ou o que se tem denominado 
como arte digital, entretanto, não recorrem a uma interatividade direta por parte do 
observador. Não são imagens manipuláveis. Busco produzir uma interação mais sutil, 
obtida por meio de reflexões e relações entre corpo, obra e espaço.

A artista Regina Silveira realiza esse tipo de interação entre material e imaterial de 
uma maneira que considero exemplar. Em diversas de suas obras, ela aplica adesivos 
em vinil recortado sobre as paredes do espaço expositivo. As projeções sombreadas, 

3 COUCHOT, 2003, p.18.

4 Ibid., p.173.

5 Ibid., p.312.
2. Regina Silveira, In absentia (Masterpieces) (1983), base de 

madeira, vinil adesivo, dimensões variáveis.



25realizadas pelo processo da perspectiva em anamorfose, projetam a sombra de 
objetos que não estão presentes. Na série In Absentia (masterpieces) temos ainda 
uma menção a obras dos artistas Marcel Duchamp e Alexander Calder. Em outros 
trabalhos, como em Abyssal, a artista joga com elementos da arquitetura por meio da 
anamorfose e da perspectiva. A arquitetura real e a arquitetura “poética” interagem 
conforme a movimentação do espectador até esse ponto.

Abyssal é uma imagem de abismo construída em anamorfose vertical, em que 
sucessivas fileiras de janelas em grande compressão perspectiva provocam a 
percepção de um espaço em profundidade, que funcionará como um buraco virtual 
capaz de proporcionar experiências de estranheza espacial. Nesta imagem digital de 
grande formato há também uma dimensão temporal - pois com ela quis resgatar- 
quase arqueologicamente - a memória das janelas do antigo mercado que antes 
funcionara neste edifício.6

As obras de Regina Silveira remetem a ligações entre objetos ou elementos reais 
com desenhos muitas vezes esquemáticos de objetos ausentes. Nesses trabalhos, 
essa conexão entre real e virtual é realizada por meio de pontos de fuga e perspectiva 
comuns. É, por seu processo, uma produção tecnológica mas que tem em seu produto 
final um resultado despojado e simples, qualidades que considero de extremo valor.

6 Marks of the Real, Marks of the Phantasmagorical. Tomasz Zauski entrevista Regina Silveira. Disponível em www.
reginasilveira.com.

3. Regina Silveira, Abyssal (2010), vinil adesivo, pintura, filtros de 
luz, 1041 x 1357 cm, Atlas Sztuki, Lodz, Polônia.



261.2. ESPELHO COMO DISPOSITIVO

Quanto ao espelho, ele é o instrumento de uma universal magia que transforma 
coisas em espetáculos, os espetáculos em coisas, eu no outro eu outro em mim. 
Os pintores muitas vezes refletiram sobre os espelhos porque sob esse “truque 
mecânico” como por sob o truque da perspectiva, reconheciam a metamorfose do 
vidente e do visível, que é a definição de nossa carne e da vocação deles. 

Merleau-Ponty

Espelhos são objetos que causam certa fascinação. Nas artes visuais foram utilizados 
de inúmeras formas por artistas durante a história da arte. Desde a antiguidade, sua 
representação serve de alegoria para diversos significados e conceitos. Na arquitetura, 
suas propriedades foram exploradas por projetistas em interiores. Na arte, durante as 
vanguardas modernas, esse elemento teve uma utilização ampliada na medida em 
que novos materiais eram incorporados e aceitos no meio. Na arte contemporânea, 
encontrou novos significados e aplicações combinados com a expansão de 
possibilidades no campo artístico.

A reflexão é a principal característica óptica desse material. Na Física, de modo 
simplificado, reflexão é o retorno completo ou parcial de um feixe de partículas ou de 
ondas que se propagam em um determinado meio, após a incidência sobre a interface 
de separação entre esse meio e o outro. Reflexões especulares são produzidas por 
objetos metálicos polidos. Superfícies especulares podem ser produzidas de muitas 
maneiras, como através da obtenção de um alto grau de polimento em metais. Já os 
espelhos de vidro que conhecemos são feitos pela aplicação de camadas de prata, 
alumínio ou cromo sobre lâminas de vidro. O grau de qualidade da imagem depende 
da perfeição da geometria e da reflexividade do metal utilizado. Os objetos capazes de 
refletir imagens como espelhos são chamados de catóptricos (do grego katoptrikós, 
“dos espelhos”).



27Inúmeros pensadores na Filosofia e na Psicanálise se dedicaram a estudar nossa 
relação simbólica com o material. Uma das pesquisas mais importantes sobre os tema 
foi realizada por Jaques Lacan e apresentada em um seminário intitulado Estádio dos 
Espelhos. As bases desenvolvidas nesse estudo estruturam o desenvolvimento de 
grande parte de sua teoria de psicanálise. Espelhos naturalmente conectam distintos 
âmbitos do pensamento, mente e percepção. Essas superfícies, por sua fenomenologia 
e natureza, relacionam limiares entre conceitos como: o real e o virtual, o imaginário e 
o simbólico, o espectador e o espaço.

1.2.1. ESPELHO COMO LIMIAR

Em uma reflexão especular, o que nos retorna são raios luminosos coerentemente 
alinhados, formando uma imagem. Ao contrário do que se imagina, a impressão de 
inversão causada no espelhamento é produzida pelo observador; é ele que coloca 
os referenciais de direita e esquerda.  Estamos acostumados e condicionados a lidar 
com essa imagem que retorna, visto que os espelhos fazem parte do nosso cotidiano, 
estão presentes no dia a dia. É um aprendizado que acontece na infância, como afirma 
Umberto Eco em seu ensaio Sobre os Espelhos.

Os escritos de Lacan sobre a fase do espelho aparecem resolver, de saída, o nosso 
problema. O espelho é um fenômeno limiar, que demarca as fronteiras entre o 
imaginário e o simbólico. Entre os seis e oito meses, a criança se defronta com a 
própria imagem refletida no espelho. Numa primeira fase, confunde a imagem com 
a realidade; numa segunda fase, percebe tratar-se de uma imagem; numa terceira, 
compreende que a imagem refletida é a sua.7

No texto, Eco discorre sobre algumas das características dos espelhos, relacionando-
as com noções da semiótica. Para o autor, espelhos planos são pragmáticos, pois 
não traduzem ou interpretam aquilo que está à frente deles; ao nos defrontarmos 

7 ECO, 1989, p.12.



28com imagens especulares, esperamos que elas “digam a verdade”; funcionam como 
próteses, por serem ferramentas capazes de ampliar o alcance de nossa visão, e 
como canais, por serem objetos capazes de transmitir um fluxo de informação (no 
caso, raios luminosos, ou seja,  a própria imagem)  em determinadas distâncias. 
O autor utiliza a noção de signo formulada por Charles Sanders Pierce, na qual um 
signo correlaciona um antecedente típico a um consequente típico (como no clássico 
exemplo de “onde há fumaça, há fogo”). A partir dessas considerações, argumenta 
que imagens especulares tem uma natureza diferente de imagens signo e, portanto, 
não seriam objetos semiósicos.

Eco aponta inicialmente para os estudos e contribuições de Jaques Lacan sobre o 
tema. A teoria psicanalítica tem suas fundações na obra de Sigmund Freud e Lacan 
desenvolve suas teorias dando seguimento ao trabalho de Freud. Três termos são 
importantes para estruturar a psiquê humana: eu ideal, ideal do eu e supereu. O 
filósofo Slavoj Žižek nos ajuda a comparar a visão de Lacan com a de Freud sobre 
esses termos:

Freud usa três termos distintos para a agência que impele o sujeito a agir eticamente: 
ele fala de eu ideal (Idealich), ideal do eu (Ich-Ideal) e supereu (Über ichc). (…) 
Lacan introduz uma distinção precisa entre esses três termos: “eu ideal” designa 
a autoimagem idealizada do sujeito (a maneira como eu gostaria de ser, a maneira 
como eu gostaria que os outros me vissem); ideal do eu é a agência cujo olhar eu 
tento impressionar com minha imagem do eu, o grande Outro que me vigia e me 
impele a dar o melhor de mim, o ideal que tendo seguir e realizar; e supereu é essa 
mesma agência em seu espaço vingativo, sádico, punitivo.8 

Um dos grandes legados de Lacan é a estruturação de três ordens: Imaginário, 
Simbólico e Real. O autor desenvolveu esses termos gradualmente, ao longo de sua 
carreira, iniciando pelo Imaginário (1936-52), passando pelo Simbólico (1952-62) e 

8  ŽIŽEK, 2010, p.100.



29chegando finalmente ao Real (1963-81). A relação desses conceitos com a dimensão 
da linguagem fez com que sua teoria dialogasse com a filosofia pós estruturalista.

O princípio estruturante subjacente a esses três termos é claramente a tríade 
de Lacan imaginário-simbólico-real: o eu ideal é imaginário, o que Lacan chama 
de o “pequeno outro”, a imagem especular idealizada de meu eu; o ideal do eu é 
simbólico, o ponto de minha identificação simbólica, o ponto do grande Outro a 
partir do qual eu observo (e julgo) a mim mesmo; o supereu é real, a agência cruel 
e insaciável que me bombardeia com exigências impossíveis e depois zomba de 
minhas tentativas canhestras de satisfazê-las, a agência a cujos olhos eu me torno 
cada vez mais culpado, quanto mais tento recalcar meus esforços “pecaminosos” 
e satisfazer suas exigências.9

A base do conceito de Imaginário é a formação do ego (ou eu ideal). É uma ordem 
ligada à questão da ilusão e do engano. O campo visual do Imaginário é estruturado pela 
ordem simbólica. Durante o chamado estádio do espelho, momento da infância entre 
os 6 e os 18 meses de idade, a criança começa um processo de identificação. Como 
mencionado na citação de Eco, ela passa a ter consciência da sua imagem refletida 
no espelho e que ela é, portanto, um indivíduo independente, separada fisicamente 
da mãe. É através dos gestos, movimentos e da posição do corpo no espaço visto em 
paralaxe que o eu-ideal se “monta” na criança. Também é importante a comparação 
dos movimentos com os dos adultos. Ou seja, é na comparação e visualização com o 
outro que o ego começa a se estruturar. Com o desenvolvimento de sua teoria, Lacan 
ampliou o conceito de estádio do espelho não apenas a um momento da infância, 
mas a uma estrutura permanente da subjetividade, com o paradigma da ordem do 
Imaginário. 

Como comentado por Umberto Eco, espelhos podem ser considerados objetos-limiar 
que se situam e nos situam entre as ordens do Imaginário e do Simbólico. Acredito 

9 ŽIŽEK, 2010, p.100



30que em artes visuais, por meio da representação e manipulação do material, espelhos 
podem ser utilizados como objetos limiar não apenas entre o Imaginário e o Simbólico, 
mas também entre as outras ordens, criando novas associações e fronteiras. 

1.2.2. ESPAÇO E COMPOSIÇÃO PICTÓRICA

Na história da arte, alguns pintores foram além da utilização iconográfica dos espelhos. 
São casos em que a representação pictórica consegue expandir o alcance da tela, 
fazendo com que o observador tenha papel ativo na composição. Uma célebre pintura 
na história da arte, Las Meninas, de Diego Velázquez, realiza essa operação. Nesse 
exemplo temos um caso em que a composição da pintura atinge o espaço exterior 

4. Diego Velazquez (1599-1660), Las Meninas (1656), óleo sobre tela, 320 x 276 cm, Museo del Prado, Madrid.
5. Diego Velazquez (1599-1660), Las Meninas (1656), (detalhe).



31a elas, incluindo o observador. O espelho (em sua representação) relaciona o corpo 
do espectador, sua posição e presença física no mundo com os personagens que se 
inscrevem na obra. O ensaio “Las Meninas” de Michel Foucault reflete detalhadamente 
sobre a pintura e os detalhes compositivos da obra de Velázquez. O seguinte trecho é 
relevante a respeito do espelho.

Em vez de girar em torno de objeto visíveis, esse espelho atravessa todo o campo 
da representação, negligenciando o que aí poderia captar, e restitui a visibilidade do 
que permanece fora de todo olhar. Mas essa invisibilidade que ele supera não é a do 
oculto: não contorna o obstáculo, não desvia a perspectiva, endereça-se ao que é 
invisível ao mesmo tempo pela estrutura do quadro e por sua existência como pintura. 
(…) O espelho assegura uma metástase da visibilidade que incide ao mesmo tempo 
sobre o espaço representado no quadro e sua natureza de representação; faz ver, 
no centro da tela, aquilo que, do quadro, é duas vezes necessariamente invisível. 10

Outros pintores históricos na arte e que também exploraram o potencial compositivo 
dos espelhos foram os artistas do renascimento, como Jan Van Eyck em O Casal 
Arnolfini (1434), (a ser comentado posteriormente nesta pesquisa) e Robert Campin no 
Altar de Werl – São João Batista e o doador, Heinrich Von Wer (1438). No maneirismo 
italiano, Parmigianino em Auto-retrato em espelho convexo (1524). Ticiano em Mulher 
com espelho (1514) e no barroco, Peter Paul Rubens em Venus com um espelho, 
(1615).

1.2.3. CORPO E SUA FRAGMENTAÇÃO

Em outros casos, temos exemplos de artistas que realizaram obras com as quais 
modificam o espelho plano “convencional” e, consequentemente, a relação que 
temos com a reflexão de nosso corpo. A fragmentação da nossa imagem pode ser 
considerada uma intervenção do artista na maneira como nos vemos e, portanto, uma 
operação entre os conceitos de Imaginário e Simbólico. Na série Distorção, de André 

10 FOUCAULT, 1999, p.24.



32Kertész o artista fotografa modelos femininas vistas através de espelhos ondulados. 
Conforme a posição, forma geométrica e tipo de polimento do espelho teremos uma 
imagem com diferentes características. Essa série, produzida por encomenda pela 
revista de humor parisiense “Le Sourire” (O Sorriso) e publicada na revista Minotauro 
em 1934, é associada ao movimento Surrealista. A fotografia ocupou uma posição 
central nessa vanguarda, principalmente através dos trabalhos de Man Ray. Os 
surrealistas propunham que o inconsciente, os sonhos, o acaso e o automatismo 
libertam o pensamento puro das amarras impostas pela consciência, pela razão e 
pela moral. Buscavam captar a intensidade de momentos que chamavam “beleza 
convulsiva”. Entretanto, é importante destacar que André Kertész realizou as fotografias 
de forma independente e que nunca foi membro do movimento. Quando perguntado 
sobre o efeito surrealista do seu trabalho, Kertész declarou: “Eu sou absolutamente 
um realista”, a despeito da dramaticidade e da direção aplicadas em suas imagens. 
O interesse pela distorção e fragmentação do corpo está também relacionado com 
seu interesse por amputados, muito comuns no ambiente após a I Guerra Mundial na 
Europa.

6. Andre Kertesz, Distorção 41 (1933), fotografia.
7. Andre Kertesz, Distorção (1933), fotografia.



33Em Kersétz, o espelho é um meio de atingir uma representação distorcida. Um portal 
ou filtro que dá acesso a uma visão fragmentada do corpo e do espaço. Ou seja, atua 
como um dispositivo para atingir uma determinada apresentação da realidade. Como 
resultado visual, observamos imagens que subvertem a visão que temos do corpo e 
sua integridade, tratando portanto de questões ligadas diretamente ao nosso eu-ideal, 
à ilusão e ao próprio ego.

Anish Kapoor tem uma série de trabalhos em que utilizou superfícies reflexivas e 
espelhadas, feitas com aço inoxidável polido. Algumas dessas esculturas possuem 
formas côncavas, construídas com faces geométricas hexagonais ou triangulares. 
Dependendo da proximidade do observador, a superfície curva inverte a imagem do 
ambiente. O resultado é uma imagem múltipla e fragmentada dos espectadores. Esse 
certamente é um trabalho realizado com o objetivo de provocar e desestabilizar a 
percepção que temos do espaço e do corpo. 

8. Anish Kapoor, Sem título (prato espelhado hexagonal) (2010), aço Inoxidável, 230 x 230 x 45cm.
9. Anish Kapoor, Sem título (prato espelhado hexagonal) (2010), (detalhe).



34Já Daniel Rozin fabrica um espelho interativo, com pequenas esferas mecanizadas, 
que produzem por meio de tecnologia uma imagem interativa. O observador é refletido 
em dois níveis. Em um primeiro momento, uma câmera capta, processa digitaliza 
a imagem. Em um segundo nível, cada esfera reflete individualmente o observador 
e o espaço em torno dele. A divisão da imagem em pontos pode ser vista como 

10. Daniel Rozin, Shiny Balls Mirror (2003), esferas cromadas, motores, câmera, controles eletrônicos, 142 x 127 x 50 cm.
11. Daniel Rozin, Shiny Balls Mirror (2003), (detalhe).

uma reinterpretação da imagem digital, subdividida em pixels. Entretanto, na obra de 
Rozin, Cada um dos pontos é uma esfera com uma reflexão completa do ambiente, 
multiplicando visualmente os espectadores presentes.

1.2.4. BARREIRAS POÉTICAS

Na instalação e performance de Michelangelo Pistoletto apresentada na Bienal de 
Veneza de 2009, o artista preencheu as paredes da sala com 22 grandes espelhos 
emoldurados e, em performance, os quebrou com um martelo. Segundo o artista, foi 
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do interesse nessa obra a ideia da “ação física contra um objeto não físico, a virtualidade 
da reflexão”. Em seu ato, o espelho é atacado e fraturado simbolicamente e a imagem 
virtual é atacada futilmente. Slavoj Žižek comenta sobre a arte contemporânea e a 
quarta barreira, relação entre ficção poética e realidade.

Na arte contemporânea, encontramos muitas vezes tentativas brutais de “retorno ao 
real”, para lembrar o espectador (ou leitor) de que ele está percebendo uma ficção, 
para despertá-lo de um doce sonho. Esse gesto assume duas formas principais 
que, embora opostas, produzem o mesmo efeito. Na literatura ou no cinema, há 
(especialmente em textos pós-modernos) lembretes autorreflexivos de que o que 
estamos vendo é mera ficção, como quando os autores na tela dirigem-se diretamente 
a nós como espectadores, arruinando assim a ilusão do espaço autônomo da ficção 
narrativa através de comentários irônicos. No teatro, há eventos brutais ocasionais 
que nos despertam para a realidade do palco (como matar um frango em cena). Em 
vez de conferir a esses gestos uma espécie de dignidade brechteriana percebendo-
os como versões de alienação, deveríamos antes denunciá-los pelo que são: o exato 
oposto do que pretendem ser – fugas do real, tentativas desesperadas de evitar o 
real que emerge sob a aparência de um espetáculo ilusório.11

11 ŽIŽEK, 2010, p.74-75.

12. Michelangelo Pistoletto, Vinte e dois menos dois (2009), performance e instalação realizada na Bienal de Veneza.



36Ou seja, o espelho também pode representar essa fronteira, interface ou barreira 
entre ficção e realidade e, por determinadas ações do artista, é possível conectar o 
espaço material, real, com o espaço poético.

1.2.5. MATERIALIZAÇÃO DO ESPAÇO NEGATIVO

Em alguns trabalhos de Anish Kapoor como Turning the world upside down, em 
diversos “Sem Título” e em alguns monumentos como Cloud Gate e Sky Mirror o 
artista produz objetos que tem uma natureza escultórica e um volume e forma que 
muitas vezes remete à escultura minimalista dos anos 60. Entretanto, a superfície 
espelhada desses objetos cria uma tensão entre a presença maciça da forma com a 
imaterialidade da reflexão. No artigo Making Emptiness, o crítico Homi Bhaba comenta 
sobre a série de esculturas:

Pode ser a compreensão mais valiosa em relação ao trabalho de Kapoor a sugestão 
de que um objeto pode tornar um espaço mais vazio que a simples ausência poderia 
prever. Essa qualidade de um vazio excessivo engendrante está visível em todo 
o seu trabalho. É um processo que ele associa com as forças inversas porém 
correlacionadas de retirada e revelação que aproximam em uma profundidade que 
marca e produz uma nova superfície, que deixa aberto o principal assunto sobre a 
superfície, a tensão da superfície.12

A “retirada” de significados e propriedades dos objetos representados é uma 
tentativa de esvaziamento de sua dimensão simbólica. Com isso, o artista chega a 
formas simples, estranhas ou da ordem da fantasia. É uma interface entre o Real e o 
Imaginário, como podemos observar também na série de esculturas “Não-objetos”. 

A questão do vazio e da forma é recorrente em filosofias orientais, e está presente no 
conjunto de referenciais filosóficos de Kapoor. Na instalação Double Mirror, de 1998, 
dois espelhos convexos são posicionados frente a frente. Com isso, o artista explora 

12 BHABA, 1998, p.12.

13. Anish Kapoor, Não-objeto (espiral) (2008), aço inoxidável, 300 x 
300 x 300 cm.

14. Anish Kapoor, Não-objeto (poste) (2008), aço inoxidável, 239 x 
202 x 202 cm.

15. Anish Kapoor, Double Mirror (1998), aço inoxidável, 200 x 200 x 
50 cm (duas partes)



37uma propriedade óptica desse tipo de espelho, o “desaparecimento” da imagem, que 
ocorre no ponto focal dessas formas quando os raios luminosos ficam em posição 
paralela. Segundo Bhaba, entender o pensamento central no fazer artístico de Kapoor 
significa diferenciar a presença física do espaço vazio da genuína criação de vazio13.

Outro exemplo é o trabalho do brasileiro Iran do Espírito Santo. O artista, de uma 
forma geral, discute questões de representação, arquitetura, espaço e sua percepção. 
Em Buraco de Fechadura, ele constrói com aço o espaço interno, ou negativo, de uma 
fechadura. Engenhosamente a reflexividade do material cria uma imagem ampla do 
ambiente, como se fosse visto através da figura, chegando à inversão da forma.

1.2.6. O ESPELHO EM ABISMO

Durante os anos 60, espelhos foram utilizados por uma série de artistas ligados à arte 
pop (Robert Rauschemberg, em alguns Combines) e ao minimalismo, com Robert 
Morris e Robert Smithson. A exposição Mirror Mirror, realizada em 2009 no Instituto 
de Arte Moderna de Brisbane, na Austrália, apresentou uma retrospectiva de obras 
com o material. A curadora Ann Stephen reflete sobre o uso de espelhos por Smithson:

Robert Smithson flertou com a cristalografia e varias formas de primitivismo nos 
anos de 1960 no seu ataque à estética formalista. Sua série de peças de espelho 
empilhadas regularmente em “Espelho Estratificado” (1966) até “Sem título” 
(Quarto de Pirâmide em espelhos de vidro) (1969), diverge do padrão minimalista 
não apenas eliminando o espectador mas modelando outras coisas. Smithson falou 
em se tornar “mas e mais interessado na estratificação e em camadas. Eu penso 
que tem algo a ver com a forma com que cristais se constroem também”14

O ato de Robert Smithson de tentar se afastar de um debate estético é um passo em uma 
direção contrária a questões simbólicas. Ou, como o artista Robert Morris comenta no 

13 BHABA, 1998, p.12.

14 STEPHEN, 2010 p.6.

16. Iran do Espírito Santo, Buraco de Fechadura (2004), aço 
inoxidável 44,5 x 20 x 20 cm. 

17. Robert Smithson (1938-1973), Sem título (1971), pedras e 
quadrado de espelhos.



38texto Anti-Forma, na predileção por utilizar as formas mais simples possíveis e escapar 
da objetificação da arte. Já outros artistas realizaram um procedimento semelhante 
ao de Smithson, posicionando espelhos proximamente, mas gerando uma imagem 
en abyme. Como exemplo podemos citar Michelangelo Pistoletto, em obras como O 
metro cúbico de infinito e Anciã de Espelhos. Quando nos defrontamos a um espelho 
em abismo, estamos em frente a um objeto que “cria” um espaço virtual infinito.

Na instalação Take your time, do dinamarquês Olafur Eliasson, um grande espelho 
circular que se movimenta lentamente em um giro inclinado foi posicionado no teto, 
provocando uma sensação de desestabilização. A percepção espacial é alterada, 
comprimida e expandida. O equilíbrio e a formação de referenciais entre corpo e espaço 
são questões relacionadas com aprendizados de nossa primeira infância, tempo de 
formação do Ego. Ao mesmo tempo, o artista joga com a natureza absoluta, imóvel e 
infinita do espaço. 

1.2.7. TAUTOLOGIA VISUAL

Em a Arte Depois da Filosofia, Joseph Kosuth defende uma arte desvinculada de 
questões formais e centrada no conceito. Em sua argumentação, o autor posicionou 
a arte como uma “proposição analítica” segundo as considerações de Kant entre o 
analítico e o sintético.

Trabalhos de arte são proposições analíticas. Isto é, se vistos dentro de seu 
contexto – como arte – eles não fornecem nenhuma informação sobre algum fato. 
Um trabalho de arte é uma tautologia na medida em que é uma apresentação da 
intenção do artista, isto é, ela está dizendo que aquela obra de arte particular é 
arte, o que significa que ela é uma definição de arte. Assim, o fato de ela ser arte é 
verdadeiro a priori.15

15 KOSUTH, 2009, p.220.

18. Michelangelo Pistoletto, O metro cúbico de infinito (1966), 
espelhos e cordas, 120 x 120x 120 cm.

19. Michelangelo Pistoletto, Anciã de Espelhos (1973-1976), 
espelhos e cordas, 120 x 200 x 200 cm.



39As obras de Kosuth refletem esse pensamento tautológico. Realizam um jogo entre 
arte, ideia e representação que se autorreferencia. Kosuth propõe deslocar a arte do 
campo formal para o conceitual tratando de cores, formas e objetos do mundo e sua 
respectiva significação. Em Um e Três Espelhos, temos a ideia de espelho apresentada 
de três maneiras diferentes e a visão do espectador é levada a transitar entre essas 
instâncias. Ao mesmo tempo, temos um sentimento de coesão, pois este trânsito 
ocorre entre parâmetros dados pelo artista. É uma operação poética que permite 
manter uma simplicidade e despojamento de elementos formais em que o todo é 
maior que a soma das partes. A autorreferência atua enquadrando e delimitando o que 
faz parte ou não da obra. 

1.2.8. ESPELHO COMO DISPOSITIVO

Nos exemplos apresentados, foram destacadas aplicações possíveis do material 
espelho realizadas por artistas durante distintos períodos da história da arte e 
categorizadas em diferentes operações. Desde o início de minha pesquisa, tive 
interesse pela relação universal e fenomenológica que temos com os espelhos, a qual 
ocorre independentemente de contexto cultural do espectador. 

Utilizar espelhos como matéria de trabalho é lidar com um material com características 
peculiares. Seu uso implica na criação de relações visuais que extrapolam sua superfície. 
Portanto, podemos entender o espelho como um dispositivo ou instrumento que 
potencialmente pode realizar inúmeras operações poéticas. Na produção de meus 
trabalhos proponho a utilização de espelhos e de reflexões como dispositivos para criar 
relações entre espaços reais e virtuais. Essas reflexões que produzo são manipuladas, 
movimentadas ou distorcidas para obter as imagens que apresento, assim como nas 
imagens de Andre Kertesz, em que espelhos distorcem o objeto a ser fotografado, ou 
de Pistoletto, em que espelhos multiplicam e ampliam o espaço. Nos trabalhos desta 

21. Joseph Kosuth, One and Three Mirror (1965), espelho e duas 
fotografias, 122 x 406 cm.

20. Olafur Eliasson, Take your time (2008), espelho e motor, 1200 x 
1200 cm.



40pesquisa as reflexões que apresento estão na forma de imagens impressas e projeções 
em vídeo, são reflexões que não se movimentam conforme o observador se desloca. 
Nessas simulações realizadas, defino como totalmente reflexivas as propriedades 
em shaders16 de renderização, os quais são aplicados em modelos geométricos. Ou 
seja, são propriedades físicas atribuídas a modelos virtuais calculadas por meio de 
processamento de dados.

Em outros casos utilizei objetos reais, superfícies reflexivas de aço, plástico ou 
espelhos de vidro combinadas com imagens de simulações. Nesses casos, como em 
Espelho (2008), 20x20 (2010) e Tangente (2011), o observador pode se ver refletido em 
uma parte do trabalho. Busco com isso que o espectador participe e se posicione em 
relação à questão autorreferente que proponho. 

16 O termo shader foi introduzido pela empresa Pixar no manual: Renderman Interface Specification Version 3.0, de 1988. É 
utilizado tecnicamente em computação gráfica para designar programas que definem níveis de cor e sombreamento em 
uma imagem. 



411.3. ESTÉTICA DA OPACIDADE

A linha entre arte e vida deve ser mantida mais fluída, e talvez indistinta o quanto 
possível. 

Allan Kaprow

Ao longo dos anos 60, podemos encontrar na arte contemporânea uma série de 
trabalhos que são produzidos tendo em vista uma relação com o espaço em que estão 
situados. É um despertar para uma relação locacional da obra, em um momento em 
que o campo artístico era expandido e as instituições e o sistema criticados. Na teoria, 
esses trabalhos são chamados de site-specific, como comenta a autora Miwon Kwon:

O trabalho site-specific em sua primeira formação, então, focava no estabelecimento 
de uma relação inextricável, indivisível entre o trabalho e sua localização, e demandava 
a presença física do espectador para completar o trabalho. A (nova-vanguardista) 
aspiração de exceder as limitações das linguagens tradicionais, como pintura e 
escultura, tal como seu cenário institucional; o desafio epistemológico de realocar 
o significado interno do objeto artístico para as contingências de seu contexto; 
a reestruturação radical do sujeito do antigo modelo cartesiano para um modelo 
fenomenológico da experiência corporal vivenciada; e o desejo autoconsciente de 
resistir às forças da economia capitalista de mercado, que faz circularem os trabalhos 
de arte como mercadorias transportáveis e negociáveis – todos esses imperativos 
se juntaram no novo apego da arte à realidade do site.17

Os site-specifics são obras caracterizadas por terem uma identidade locacional. As 
peculiaridades do ambiente de exposição interferem e fazem parte inseparável da 
proposta poética. É correto dizermos que não podemos remover uma obra site-specific 
de onde está instalada sem destruí-la.

No meu processo de trabalho, começo a produção a partir do local onde ela vai ser 
exposta. A relação locacional é tratada como um princípio gerador e permeia o processo 

17 KWON, 2008, p.167-168.



42em três momentos distintos. Em primeiro lugar, essa relação acontece durante o 
levantamento arquitetônico e fotográfico realizado. Nesse momento a observação 
de detalhes e propriedades do ambiente pode induzir o trabalho a determinados 
caminhos. Portanto, algumas características da arquitetura expositiva exercem uma 
influência preliminar em escolhas poéticas e formais. 

Em segundo lugar, existe uma relação de posição. A obra é pensada tendo em vista 
sua instalação em um determinado ponto do espaço. Se as imagens não estiverem 
montadas nas suas respectivas posições, o espectador terá dificuldades em estabelecer 
relações entre o espaço real e o virtual. Ao mesmo tempo, essa localização também 
determinará algumas características das reflexões simuladas da mesma forma que 
aquelas produzidas com os espelhos reais. Elementos como o espectador, o entorno 
e o ângulo de incidência determinam a imagem refletida.

O terceiro ponto está relacionado à presença do espectador e sua percepção do 
ambiente expositivo. Para elucidar melhor essa questão, proponho fazer um paralelo 
entre os conceitos da teoria de cinema: estética da transparência e estética da 
opacidade a partir de alguns referenciais artísticos de site-specific que considero 
importantes em minha pesquisa.

1.3.1. SOBRE A ARQUITETURA EXPOSITIVA

Nos trabalhos apresentados nesta pesquisa, realizo um processo de simulação da 
arquitetura expositiva. Um modelo digital é trabalhado, processado e apresentado 
na forma de projeções ou impressões fotográficas. Portanto, a arquitetura determina 
visualmente as imagens apresentadas. Observando essa questão, entendo que 
existem dois modelos opostos de arquitetura expositiva. De um lado, temos galerias e 
museus que prezam pelo despojamento e limpeza formal, pois procuram isolar as obras 



43em ambientes brancos e sóbrios. É o chamado “Cubo Branco” modelo modernista de 
galeria estudado pelo autor Brian O’Doherty.

Como modelo oposto, temos espaços expositivos que têm uma arquitetura com 
características estéticas mais marcantes, com composição formal, materiais e 
ornamentos mais presentes. Esses espaços, muitas vezes, são construídos para os mais 
diversos objetivos: bancos, usinas, hotéis, escritórios e, por circunstâncias diversas, 
foram adaptados como locais de exposição. Eventualmente, essas construções têm 
usos mistos, são centros culturais que abrigam cinemas, teatros bibliotecas e salas 
para oficinas e palestras. De certa forma, esses espaços respondem a algumas 
necessidades e características da arte contemporânea, na qual o isolamento da obra 
muitas vezes é indesejado. 

Atualmente, esses dois modelos convivem em diferentes graus, desde a galeria 
mais despojada e branca até centros culturais com galerias ricamente ornamentadas. 
Nos trabalhos realizados nesta pesquisa me deparei com diversos espaços que 
geraram oportunidades de desenvolver uma relação entre a minha arte e a arquitetura 
expositiva. Em especial, dois casos ilustram bem essa relação, por serem ambientes 
de características muito distintas.

Na Galeria Bolsa de Arte realizei dois trabalhos da série 20x20 em mostras coletivas. 
Esse local é um bom exemplo de galeria branca e austera que trabalha comercialmente 
com nomes consagrados da arte contemporânea brasileira. Como segundo exemplo, 
para a Galeria Maurício Rosenblatt produzi a instalação Relógio Especular. Esse 
espaço está localizado na Casa de Cultura Mário Quintana. Originalmente, o edifício 
foi construído como um hotel e, em 1990, foi reformado e transformado em centro 
cultural que se tornou referência na cidade, e abriga cinemas, bibliotecas, atividades 
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de teatro e realização de oficinas. É um espaço aberto de grande circulação e que tem 
uma riqueza e variedade de detalhes arquitetônicos. A arquitetura está presente no 
meu trabalho, seja ela mais despojada ou ornamentada. Porém, no meu processo essa 
não é uma escolha formal. A escolha pelos lugares de trabalho se deu principalmente 
por razões de oportunidades e circunstâncias. São espaços expositivos vinculados ao 
sistema de arte: galerias, museus e ateliês com características diversas.

22. Espaços expositivos: Galeria Bolsa de Arte e Galeria Maurício Rosenblatt, Porto Alegre, RS.



45É de meu interesse que o espectador percorra e faça ligações entre as diferentes 
instâncias do lugar, entre o real e o virtual. A quantidade de informação arquitetônica 
presente na imagem pode ser maior ou menor, e apenas um elemento pode ser 
suficiente para fazer a conexão. Ao mesmo tempo, percebo que a complexidade do 
espaço pode tornar essa tarefa mais fácil e causar maior impacto visual no observador. 
Também percebo que uma possibilidade de pesquisa futura seria realizar trabalhos 
para espaços abertos, públicos, comerciais, parques ou praças que podem me trazer 
novos horizontes de investigação. Entendo a arquitetura como parte do dispositivo de 
exposição, como um elemento do sistema de artes que interfere e sofre interferência 
das obras de arte. Podemos considerar essa relação análoga à questão que envolve o 
cinema e as salas de projeção.

1.3.2. TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE

No livro O discurso cinematográfico: opacidade e transparência Ismail Xavier utiliza 
os conceitos de transparência e opacidade relacionando-os ao grau de imersão e 
ilusão do espectador. O autor relaciona uma série de elementos do dispositivo cinema 
dedicados a incrementar o naturalismo. Nesse modelo de cinema, que se tornou uma 
espécie de padrão na cinematografia contemporânea, a decupagem, os métodos 
interpretativos e a escolha do gênero narrativo trabalham em conjunto para reforçar a 
ilusão no espectador. O espaço de projeção tem sua arquitetura derivada da sala de 
teatro italiana (que em inglês moving theathre permanece com seu radical). Nele, a 
tela com grandes proporções, o enclausuramento, o escurecimento e o isolamento 
acústico trabalham em conjunto para fazer “desaparecer” o mundo para o espectador, 
facilitando a imersão na narrativa. A arquitetura se torna transparente, invisível para o 
espectador. O autor André Parente, a partir do conceito de Xavier, leva essas ideias para 
o campo das artes visuais. A transparência é relacionada a uma linhagem de pintura 
espacialmente mais profunda que remonta à invenção das técnicas de perspectiva 



46no renascimento. De maneira inversa, a opacidade e o afastamento do observador 
são gestos que iniciam com a pintura moderna e, em última instância, levaram a uma 
pintura planar e autodefinida durante o expressionismo abstrato e o color-field painting.

Para esse tipo de quadro, esse tipo de estética, que eu hoje estou chamando de 
estética da transparência, (...) o modernismo emergente: a arte moderna só tem dois 
caminhos para evitar a teatralidade da imagem (que na verdade já era uma crítica que 
ele estava fazendo ao neoplatonismo que ainda persistia na pintura). Ou você cria 
uma imagem que vai valer como imagem e vai manter o espectador a distância, vai 
criar um processo de distanciamento em relação ao espectador; ou você cria uma 
imagem que vai trazer o espectador para dentro da imagem. Esses dois caminhos 
criam duas estéticas: a estética da opacidade e a estética da transparência.18

As transformações pela qual a arte passou nesse período, movimentando-se da 
transparência à opacidade, forçaram o alcance da obra para além de suas molduras 
e limites do suporte. A pintura expressionista de Pollock, por exemplo, trabalha em 
direção às bordas da tela. Dadas essas mudanças, a pintura passou a se relacionar 
com o seu entorno de novas maneiras. Essa interferência modificou profundamente a 
arquitetura e a montagem das exposições, como comenta O’Doherty.

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quando os da construção 
de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve entrar, de modo que as janelas 
geralmente são lacradas. As paredes são pintadas de branco. O teto torna-se a 
fonte de luz. O chão de madeira é polido, para que você provoque estalidos austeros 
ao andar, ou acarpetado, para que você ande sem ruído. (…) Nesse ambiente, um 
cinzeiro de pé torna-se quase um objeto sagrado, da mesma maneira que uma 
mangueira de incêndio, mas com uma charada artística.19

Podemos considerar que, de maneira análoga à sala de cinema, o espaço expositivo 
das vanguardas foi se fazendo transparente para o espectador. Porém, ao contrário da 
sala de projeção, que se tornava escurecida e negra, essa transformação aconteceu 

18 PARENTE, 2007, p.8.

19 O'DOHERTY, 2002, p.4.



47em direção à claridade e ao branco. Na escuridão, na ausência de luz e de cor, temos 
um vazio e um vácuo perceptivo. Já na claridade do branco temos a presença de todas 
as cores. O mundo exterior é anulado pelo excesso e não pelo vazio.

Em contrapartida à anulação do entorno, temos a atitude poética de envolver o 
espectador completamente, fisicamente com a própria obra. Quando a arte salta do 
suporte para o espaço, se “agarra” na arquitetura e cria parcialmente ou totalmente o 
entorno do espectador. Kurt Schwitters é considerado precursor desse meio chamado 
instalação. De 1923 a 1933, produziu uma imensa colagem de peças cuidadosamente 
escolhidas e arranjadas no espaço, a qual chamou de Merzbau. Mas foi algumas 
décadas depois, a partir do final dos anos 50 e 60, que esse formato se consolidou em 
um contexto de arte em um campo ampliado. No Brasil, nessa época, Hélio Oiticica 
fez essa transição do plano para o espaço. Em 1960, em Núcleos, o deslocamento do 
espectador pelo espaço faz parte da experiência da obra. Em 1961, constrói a maquete 
para o Projeto Cães de caça, que se constituía de diversas obras integradas em um 
labirinto a ser percorrido pelo público. Esses são exemplos em que uma instalação 
cria o ambiente em que o espectador percorre em sua experiência. Diferentemente 
da relação entre obra e entorno existente na vanguarda expressionista americana, o 
exterior não é anulado, é apropriado. 

A instalação se associa sempre indefectivelmente ao lugar de exposição – a galeria 
de arte, o museu – ao seu próprio espaço figural. O olho do observador navega pelo 
meio e toma consciência das relações que ligam os elementos desta “supergestalt” 
que constitui a instalação, na medida em que ele aí penetra. Com essa ambientação, 
é o corpo do espectador e não mais somente seu olhar que se inscreve na obra, 
enquanto esta ganha ainda em extensão.20

20 COUCHOT, 2003, p.106



48Na arte minimalista, fortemente ligada à escultura, a pureza e simplicidade geométrica 
atuavam como indutores de uma percepção sobre o que está fora da obra. O entorno 
participa como um ator coadjuvante, mas indispensável. Objetos escultóricos podem 
ser apreendidos imediatamente pelo observador. Essa percepção rápida abre caminho 
para outros olhares, como comenta Michael Archer a respeito Sem título (1965) de 
Robert Morris: “Caminhar em torno e por entre as partes separadas desta escultura 
permite ao indivíduo vivenciar o espaço da galeria, o próprio corpo e o dos outros 
como uma realidade fraturada e disjuntiva.”21 A esse tratamento dado ao espaço 
pelos minimalistas se seguiram trabalhos como o de Dan Graham Passado Presente 
Contínuo, em 1974. Temos em Graham a construção de um ambiente completo que 
envolve o público com paredes. Ao mesmo tempo, temos a reprodução e repetição 
desse ambiente em si mesmo na obra.

Dan Graham estava interessado nas ligações entre o espaço arquitetônico, 
construído, e seu tratamento como fenômeno pelo Minimalismo. Suas estruturas 
similares a pavilhões, tanto dentro como fora da galeria, utilizam de modo variado 
vidro transparente e semi-espelhado, introduzindo o observador à visão mútua, 
vigilância e autorreflexão enquanto caminha em torno deles.22

Nesse despertar para o local, diversas operações são possíveis entre obra e entorno. 
Imersão, ilusão, negação, diálogo, recorte, crítica, entre outros. Um dos gestos 
possíveis é reapresentar, fazer presente. É incluir a representação em imagem, pintura, 
fotografia, vídeo, ou qualquer outro meio do próprio ambiente na obra.

Wiliam Anastasi, artista norte-americano relacionado à arte conceitual e minimalista, 
produziu alguns trabalhos dentro do conceito que proponho. Anastasi realizou duas 
importantes exposições na Galeria Dwan em Nova Yorque, em 1965 e 1966. Em Six 

21 ARCHER, 2001, p.57.

22 Ibid., p.104.

23. Robert Morris, Sem título  (1965), instalação.

24. Dan Graham, Passado Presente Contínuo  (1974), instalação.



49Sites, fotografou a parede vazia da galeria e a reproduziu em serigrafia em dimensões 
levemente menores que a parede original. Na obra Passion, temos a operação de 
fotografar o ambiente junto com a própria fotografia do ambiente. Uma autorreferência 
ou mise-en-abyme, processo que o artista chama de fotografia site-specific.

 – Jacob Lillemose: De uma maneira obvia, a guerra é como uma jaula, não?
 – Wiliam Anastasi: Outra proposta foi fazer uma grande serigrafada fotográfica 
nas paredes onde deveriam ser penduradas. Esse trabalho foi intitulado Six Sites 
e foi nessa mostra que ele foi de fato montado. Naquele tempo, me referia a esta 
exposição como bomb-art. A referência era para a situação nos anos 60. Estados 
Unidos e Rússia ambos tinham armas nucleares suficientes para varrer virtualmente 
a vida humana. Isso compreensivelmente, progrediu no mundo ocidental, de fato, 
em todo o mundo em uma paranoia. Eu pensei que talvez fosse muito tarde para 

25. William Anastasi. Passion (1966), instalação



50artistas continuarem se desviando da realidade escolhendo este ou aquele canto 
para idealizar. A ameaça de aniquilação mútua parecia tornar aquilo exótico, se não 
arcaico em um sentido que eu poderia chamar de anti-arte.23

Como o próprio artista comenta, há uma intenção política. Anastasi busca despertar 
no público uma consciência a respeito de fatos que o cercam. Podemos entender a 
operação tautológica realizada como um enclausuramento, uma metáfora da guerra 
como jaula e do constante ciclo de ameaças entre as superpotências. De certa forma, 
Anastasi utiliza o espaço de exposição como instrumento para propor que o espectador 
pare, observe e reflita sobre o que o cerca.

Já o artista Georges Rousse é conhecido por produzir instalações e registrá-las em 
fotografias. Por meio de projeções e técnicas de anamorfose e perspectiva, ele 
sobrepõe formas e imagens diretamente no espaço, apresenta ao público fotografias 
realizadas no exato ponto de coincidência dessas perspectivas, criando um efeito 
ilusório de sobreposição. Com isso, entrelaça questões da pintura, paisagem, instalação 
e fotografia. Muitas vezes trata de locais sujos, inóspitos ou em demolição, como 
Annaïs Lelièvre comenta:

Ele próprio, Georges Rousse, estabelece sua trajetória nesses termos: desde meus 
primeiros trabalhos, eu queria me experimentar em lugares insalubres, “construir 
[…] essa relação de si mesmo ao espaço, “me apropriar do lugar”, “permanecer num 
lugar”. na realidade, ele “faxina” o prédio para “evacuar todo um passado”. Limpa-o 
para seu uso. Depois remaneja o espaço criando uma nova composição que une as 
figuras traçadas, “como autorretratos” da arquitetura que os suporta.24

Em Baldwin, por exemplo, podemos considerar as partes pintadas como um espaço 
poético, e as partes que permanecem “naturais” como espaço real. O nosso olhar 
constantemente salta entre a fronteira delimitada entre ambos, comparando-

23 ANASTASI, 2005, p.4.

24 LELIÈVRE, 2010, p.81

26. Georges Rousse,  Baldwin (2007), fotografia, 125 x 160 cm.

27. Felice Varini, Retângulos amarelos concêntricos (1997), 
instalação.



51os, buscando coincidências, desencontros e diferenças de luminosidade entre as 
superfícies. A forma geométrica simples se destaca como um plano transparente 
flutuando sobre a sala.

Por sua vez, Felice Varini tem um procedimento de trabalho muito semelhante a 
Rousse. O artista também sobrepõe figuras geométricas deformadas pela perspectiva 
e anamorfose no espaço. Porém, Varini dispensa a fotografia como suporte final da 
obra, enfatizando o percurso e movimento do espectador em busca do ponto em que 
a imagem se completa, como comenta Marie Marques sobre sua obra:

Ao mesmo tempo abstratas e conceituais pela sua natureza, as pinturas 
tridimensionais de Varini são no entanto concretas e materiais. É possível decobrí-las 
por dentro enquanto ao se movimentar através do espaço arquitetônico que é sua 
tela, explorando com os próprios sentidos este palco singular. [...] Rigorosamente 
calibrado, o método de trabalho de Varini é sempre o mesmo: ele projeta a forma 
imaginada para o espaço nas suas superfícies, onde ele pinta diretamente.25

Felice Varini se refere à sua obra como pintura, e não vê seus trabalhos como 
instalações. A sua preocupação poética reside no embate entra a abstração e a figura, 
tendo o espaço arquitetônico como meio, como comenta em entrevista: “Uma vez 
que a pintura está pronta, ela inicia uma vida independente, tendo uma relação com o 
espaço que não tem nada a ver com o observador. É uma relação direta que a pintura 
tem com o espaço em uma espécie de realidade abstrata.”26

Durante a exposição Espelho Refletido, realizada no Centro Cultural Hélio Oiticica 
em junho de 2012, conheci o trabalho do artista Paulo Almeida. Na mostra, tive a 
oportunidade de observar o seu processo intenso de trabalho. Nos últimos dois ou 
três dias de montagem, ele produz na própria sala de exposição as suas pinturas, em 

25 Texto de Marie Marques para o site do artista. Disponível em www.varini.org

26 Felice Varini em entrevista a Gil Dekel para o site Poetic Mind www.poeticmind.co.uk

28. Paulo Almeida, Palimpsesto (2005-2012), acrílica sobre tela 
(tríptico) 210 x 160 cm (cada).

29. Paulo Almeida, Palimpsesto (2006-2012), acrílica sobre tela 
(tríptico) 210 x 160 cm (cada). 



52grandes proporções e com grande cuidado na representação e realismo. Desde 2005 
Almeida vem desenvolvendo a série Palimpsestos, na qual ele pinta a própria sala de 
exposição representando a arquitetura e as obras de outros artistas presentes nas 
mostras das quais participa. Paulo Almeida põe em discussão outras questões além da 
autorreferência do espaço. Transporta as telas de exposição em exposição, realizando 
sucessivas sobreposições na pintura e fazendo referência aos palimpsestos. O artista 
cria, com isso, um diálogo entre obras de diferentes artistas, que são transportados 
pela sua pintura. 

Desde 2005, Marilice Corona realiza um trabalho instigante operando com o espaço de 
exposição e a autorreferencialidade na pintura. Em Território Partilhado (2008), a artista 

30. Marilice Corona, En abyme (2010), fotografia da exposição



53pinta a própria sala da mostra e apresenta duas imagens, uma pintura realizada como 
negativo, produzida de forma inversa e uma fotografia da própria pintura, invertida 
digitalmente para obter a imagem positiva. 

Corona traz à tona o espaço de exposição, porém, interligado a questões da fotografia, 
do processo de trabalho e representações de documentos de trabalho. Em Cenário 
de Produção e na exposição En Abyme, de 2010, a artista também se retrata durante 
o ato de trabalhar. Cada pintura guarda uma conexão com algum elemento que pode 
ser o seu atelier, a própria galeria ou alguma outra pintura da mostra. Na sua pesquisa, 
Corona traz referências à questão da representação por meio de estudos sobre o 
renascimento holandês. Entendo que esse cuidado com o realismo e o ato de descrever 
visualmente funciona como um auxílio para que possamos entender as operações 
realizadas pela artista. O movimento de autorreferência é vertiginoso, entrecruzando 
diversos lugares, tempos e imagens. A dimensão do tempo se faz presente no ato de 
registrar referências e etapas da pintura nas telas. O processo de trabalho é trazido à 
tona, gesto recorrente na arte contemporânea e que a artista examina em sua tese de 
doutorado:

O estudo da importância dos documentos de trabalho em meu processo artístico 
abriu um campo de possibilidades para a representação em pintura e para instaurar 
novos procedimentos autorreferenciais. Quando o documento migra para dentro da 
pintura como motivo representacional, faz menção ao próprio processo de produção 
da pintura que o apresenta. O documento faz parte da história de sua produção. 
Nesse sentido, assistimos a uma interpolação de tempo.27

O pintor português Rui Macedo também tem um processo semelhante à Corona e a 
Paulo Almeida, na pintura Alter Idem, produzida in-situ no Teatro Nacional São Carlos 
em Lisboa. O artista comenta:

27 CORONA, 2009, p.199.

31. Rui Macedo, Alter Idem (2012), (detalhe).
32. Rui Macedo, Alter Idem (2012), pintura site-specific, óleo sobre 

tela, 304 x 171 cm.



54A pintura site-specific permite fazer uma equação entre o objeto pictórico e o espaço 
expositivo (galeria ou museu). Releva de uma correlação da ordem da fusão mas, 
nesta equação, o resultado excede a soma das parcelas: é maior, mais completo 
e convoca uma quasi totalidade (totus) […] O lugar de exposição, em vez de 
desaparecer (como se pretende com a fórmula conceptual do white-cube –  no 
âmbito de um ideal expositivo atual – ou como fenomenologicamente acontece 
no plano da representação teatral), vai ganhar protagonismo. Justamente, pelo 
posicionamento específico das pinturas em exposição dá-se uma reconfiguração 
do lugar. Do ponto de vista do pintor, a linha projectual inicia-se com a informação 
e enformação da obra relativamente ao lugar onde se posicionará, e termina com a 
exposição onde é verificável uma inversão de funções: é agora a pintura que informa 
e enforma o lugar, dentro do que são as suas determinações próprias, no plano de 
uma representação da ordem do ilusório. Ilusoriamente, o lugar expande/encolhe-
se, metamorfoseia-se pela camuflagem, reposiciona-se face ao observador.28

Podemos encontrar uma produção recente de artistas que utilizam recursos 
tecnológicos para conectar arquitetura e arte. A tecnologia de mapping possibilita 
mapear a geometria do espaço e projetar imagens ou vídeos diretamente em 
ambientes e tem sido bastante utilizada em espetáculos e grandes projeções em 
fachadas para o mercado publicitário. O artista espanhol Pablo Valbuena vem utilizando 
esse recurso de forma instigante desde 2007, a partir da série Escultura Aumentada. 
Na obra Quadratura, de 2010, o artista faz referência a técnicas de pintura e escultura 
utilizadas no barroco com o efeito de estender o espaço arquitetônico através do trompe 
l’oeil e da perspectiva. Linhas e planos luminosos de luz projetada se movimentam 
interagindo com pilares, arcos e paredes. As instalações de Valbuena interagem com 
arquiteturas cujos elementos são mais destacados. Se imaginarmos essa mesma obra 
instalada em um ambiente de arquitetura despojada e neutra, certamente perderia 
boa parte de sua riqueza. É um tipo de trabalho mais adequado para ser produzido para 
uma arquitetura “opaca” e não “transparente”.

28 MACEDO, 2011, p. 102-103.

33. Pablo Valbuena, Quadratura (2010), instalação site-specific, 
projeção de vídeo sobre arquitetura.



551.3.3. OPACIDADE E PRESENÇA

Ismail Xavier opõe transparência e opacidade considerando os espaços, dispositivos, 
técnicas e processos cinematográficos. Nessa relação de oposição, podemos 
entender que a medida que os dispositivos do cinema são menos visíveis ou mais 
“transparentes”, o filme se torna mais opaco, visível e presente. Nesse caso, o efeito 
ilusório e a imersão na narrativa são ampliados. De forma contrária, se imaginarmos 
uma maior visibilidade dos dispositivos, o filme em exibição se mostra menos visível 
e, portanto, mais “transparente”. Com isso a imersão na narrativa se torna mais difícil. 
A indústria do cinema, em seu modelo narrativo-representativo, naturalmente se 
estabeleceu na direção da transparência. 

Podemos transportar essa relação de oposição para o campo das artes visuais. 
Nos exemplos apresentados neste capítulo, tanto local como obra são presentes e 
se relacionam. Não temos exatamente uma polaridade, mas sim um equilíbrio ou 
sobreposição entre transparência e opacidade. Nesse ponto a fronteira entre o poético 
e o real é mais difusa. Na estética da opacidade por meio da realização de conexões 
entre obra e arquitetura é possível realizar o gesto de fazer presente, ou evocar uma 
presença.

Site-specificity costumava implicar algo enraizado, atrelado às leis da física. 
Frequentemente lidando com a gravidade, os trabalhos site-specific costumavam 
ser obstinados com a “presença”, mesmo que fossem materialmente efêmeros e 
inflexíveis quanto à imobilidade, mesmo em face do desaparecimento ou destruição. 
Fosse dentro do cubo branco ou no deserto de Nevada, orientada para a arquitetura 
ou para a paisagem, a arte site-specific inicialmente tomou o  “site” como localidade 
real, realidade tangível, com identidade composta por singular combinação de 
elementos físicos constitutivos.29

29 KWON, 2008, p.167.



56Como comentado por Miwon Kwon, toda arte site-specific tem uma inclinação a tratar 
da questão da presença e algum grau de conexão entre obra e o ambiente onde ela 
é instalada. O que diferencia as obras apresentadas aqui é um tipo mais peculiar de 
relação, o modo pelo qual essa operação é realizada. De alguma maneira, os exemplos 
apresentados sobrepõem, sublinham, duplicam ou reproduzem os espaços, criando 
formas de autorreferência.

O termo presença tem inúmeras aplicações nas ciências humanas. Na Filosofia, 
Heidegger chama de presença o modo de ser dos objetos, diferente do modo de 
ser dos homens, que é a existência30. Nas artes visuais, Michael Fried, no artigo Art 
and Objecthood, utiliza o termo em um sentido crítico, dando seguimento à posição 
de Clement Greenberg sobre o tema. Segundo esses autores, a presença poderia 
ser obtida pelo tamanho ou pela aparência de “não-arte”31 Ademais, essa seria uma 
qualidade “teatral” ou “encenada” obtida por meio de uma ‘cumplicidade especial” 
com o espectador32. Seu principal ponto era que a presença contribuiria para uma 
característica literal das esculturas que analisavam. Esta relação entre corpo, espaço e 
obra foi estudada por Robert Morris no artigo Notes on Sculpure. No texto, Morris cita 
uma entrevista com o escultor Tony Smith, na qual este último comenta sobre esta 
relação de escala entre obra e espectador. 

Pergunta: Porque você não a fez maior para que ela possa se assomar sobre o 
observador?
Resposta: Eu não estava fazendo um monumento.
Pergunta: Então porque você não a fez menor para que o observador à veja de cima?
Resposta: Eu não estava fazendo um objeto.
 – Tony Smith respondendo perguntas sobre o seu cubo de seis pés.
A gama de tamanhos de coisas tridimensionais sem utilidade é um contínuo entre 

30 ABBAGNO, 1998, p.789.

31 FRIED, 1998, p.123.

32 Ibid., p.127.



57o monumento e o ornamento. A escultura tem geralmente sido pensada não como 
objetos nestas polos mas como algo em um ponto intermediário. Os novos trabalhos 
feitos hoje em dia ficam entre os extremos desta gama de tamanhos.[...] Que o 
espaço da sala se torna de tanta importância não significa que uma relação com o 
entorno esteja sendo estabelecida. 33

Percebemos que, tratando da escala da obra, Tony Smith situa seu trabalho em relação 
ao homem, à percepção do espectador. Neste ponto entre o monumento e o objeto, 
podemos encontrar uma ambiguidade que é propícia para evocar a sensação de 
presença por meio da escultura. Entendo que, nesse caso, a presença comentada 
pelos minimalistas se diferencia da questão que proponho, por seu modo de fazer, 
pelo meio com que ela é evocada.

Nos trabalhos de minha pesquisa, como descrito na introdução, tenho como proposta 
atuar na fronteira entre o real e o virtual. Entendo a produção de presença no espectador 
como uma forma ideal de atuar nessa fronteira. Como será apresentado a seguir, 
todos os trabalhos reproduzem o ambiente de exposição. Entretanto, acredito que 
essa percepção do ambiente completo se faz através de detalhes da arquitetura e 
na similaridade entre esses detalhes e as imagens que produzo. Essa é uma parte 
constante e fundamental nos trabalhos apresentados.

33 MORRIS, 1993, p.45.



2. UM PROCESSO HÍBRIDO

Toda a eficácia de um e a própria natureza do outro se 
devem a esta interconexão, esta aliança de uma espécie 
animal com um número indefinido, sempre crescente 
de artefatos, estes cruzamentos, estas construções 
de coletivos híbridos e de circuitos crescentes de 
complexidade, colocando sempre em jogo mais vastas, 
ou mais ínfimas, ou mais fulgurantes porções de universo.

Pierre Levy



59Vivemos em um tempo no qual a tecnologia se desenvolve e transforma a sociedade 
de maneira acelerada. Durante os séculos XIX e XX, a industrialização modificou os 
meios de produção, aumentando a oferta de bens de consumo. A partir da segunda 
metade do século XX, a informação e as comunicações passaram a estar em foco, 
principalmente com o desenvolvimento de redes de rádio, televisão, telefonia celular 
e internet. Tive a oportunidade de crescer em um momento no qual computadores 
pessoais se transformaram, passando de equipamentos altamente especializados 
a bens de consumo acessíveis a grande parte da população. Boa parte de minha 
educação aconteceu ao mesmo tempo em que esses aparelhos se tornaram comuns 
no cotidiano. Explorar, utilizar e entender os computadores sempre me fascinou.

O início de meu aprendizado em computação gráfica se deu no curso de Arquitetura 
e Urbanismo, concluído em 2005. Durante alguns anos, tive a oportunidade de 
trabalhar em estúdios de computação gráfica e ilustração para visualização de projetos 
arquitetônicos. Realizei a seguir o curso de graduação em artes visuais no Instituto de 
Artes da UFRGS. Foi nesse período que me motivei a aplicar os conhecimentos que 
eu já possuía em Arquitetura e computação gráfica não apenas como ferramentas para 
desenvolvimentos e vendas de projetos de edificações, mas como instrumentos de 
pesquisa em artes visuais.

Os trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa foram realizados por meio de processos 
híbridos. Como já mencionado, utilizo procedimentos da Arquitetura, computação 
gráfica e das artes visuais. Recorro a diversos equipamentos de computação, mídia e 
impressão e a materiais produzidos industrialmente, como espelhos, cabos, balões e 
MDF. Na arte contemporânea e, em especial, na arte criada por meios tecnológicos, 
a hibridação é um conceito teórico importante, estudado por inúmeros pensadores. 
Está relacionada aos processos e às formas pelas quais as obras têm de vir a ser e, em 



60especial, ao tratamento no qual os artistas utilizam técnicas de criação artística, como 
comentado por Sandra Rey:

A hibridação na arte: refere-se às formas artísticas que não se constituem enquanto 
aplicações ou explorações em relação a uma técnica tomada como um sistema 
fechado constituindo-se como um dado preliminar para a criação. Ao contrário, 
as proposições que recorrem à hibridação, induzem os artistas a tirar partido 
das especificidades do medium, inventar procedimentos, realizar cruzamentos e 
combinações diversas que podem assumir proposições poéticas, com implicações 
filosóficas, éticas, lúdicas, sociológicas, conceituais, ecológicas ou políticas.1

A hibridação não é propriedade exclusiva da arte digital. Mas é pela verdadeira 
confluência de informações presentes em dispositivos de computação que, nesse 
meio, ela encontrou um terreno fértil, como coloca Couchot, para seu estabelecimento 
como processo de criação artístico:

Desta forma, a ordem numérica torna possível uma hibridação quase orgânica das 
formas visuais e sonoras, do texto e da imagem, das artes, das linguagens, dos 
saberes instrumentais, dos modos de pensamento e de percepção. Esse possível 
não é forçosamente provável: tudo depende da maneira pela qual especialmente os 
artistas farão com que as tais tecnologias se curvem a seus sonhos.2

Junto ao processo tecnológico, somo em meu processo técnicas da arquitetura e da 
projetação arquitetônica. Em um sentido mais amplo, utilizo uma lógica de criação 
e produção relacionada ao processo de projeto arquitetônico. Os trabalhos são 
sempre pensados considerando um lugar, uma preexistência. A partir do lugar reúno 
informações, levanto dados. Faço estudos preliminares com desenhos e softwares. 
Estes, são retrabalhados até obter um projeto que me satisfaça. Por fim, produzo as 
imagens e materializo seu suporte.

1 REY, 2007, p.1624.

2 COUCHOT, 1996, p.47.



61Projetar significa planejar, também significa atirar(-se) à distância; arremessar-(se); 
lançar-(se). Para o cinema e o audiovisual é a reprodução de filme ou transparência 
em uma superfície ou tela. Na arquitetura, segundo a teoria de projeto arquitetônico 
proposta por Ludovico Quaroni, três são as fases do “processo projetual”3. A primeira 
é a elaboração do programa de necessidades, “fase em que se anotam, após análises 
prévias, as opções básicas sobre as quais deverá partir, posteriormente a projetação”. 
A segunda é a projetação em seu sentido estrito, na qual, por meio de sucessivas 
aproximações, o desenho toma forma. A terceira fase é o que o autor chama de 
atualização, realização ou execução do projeto. Entendo que embora a arte tenha 
particularidades e objetivos distintos da arquitetura, meu processo incorpora aspectos 
dessas etapas como método de produção.

Cabe destacar que não vejo os trabalhos que realizo como essencialmente 
tecnológicos. A tecnologia é parte indissociável do meu processo de trabalho, mas 
não é o que o define. Tampouco acredito que apenas o uso dela traga maior qualidade 
poética, como comenta Edmond Couchot: “Uma obra sofisticada tecnologicamente 
não é uma obra mais artística. A interatividade numérica não engendra forçosamente 
a arte, ao menos não mais do que a extensão da Internet engendra automaticamente 
a democracia”4 Acredito que hoje em dia ainda temos, no sistema de artes, um certo 
grau de segmentação em relação a mostras que contenham tecnologia. Os trabalhos 
desta pesquisa foram expostos em mostras com propostas curatoriais diversas, 
geralmente centradas em questões identificadas com problemáticas presentes na 
arte contemporânea. 

3 QUARONI, 1987, p.28-30.

4 COUCHOT, 2003, p.303.



622.1. OBJETOS TÉCNICOS

Ao longo de todo o processo são utilizados diversos equipamentos e computadores.  
Gilbert Simondon em “O modo de existência dos objetos técnicos” distingue três 
níveis de objetos técnicos em seu estudo. Em um primeiro nível estão as ferramentas, 
objetos que precisam de operação humana. Em segundo lugar estão os indivíduos 
técnicos ou máquinas, objetos técnicos que operam automaticamente, prescindindo 
de operador. Em um terceiro nível encontram-se os conjuntos técnicos, espaços 
compostos de diversas máquinas e ferramentas como fábricas, oficinas ou laboratórios, 
por exemplo. O homem participa na condição de mediador entre esses elementos.

O autor também considera que ferramentas e máquinas são objetos técnicos que 
prolongam os nossos gestos. Gestos que são capturados por máquinas, codificados, 
processados e enviados para outras máquinas, retornando a nós em forma de imagem. 
Entendo esse “prolongamento de gesto” como a multiplicação de ações que seriam 
inviáveis de serem realizadas manualmente. O computador, objeto técnico no qual 
centro minha técnica, funciona tanto como ferramenta quanto como máquina, pois 
realiza o processamento de dados de forma automática, porém necessita sempre de 
uma entrada de dados por parte de um operador.  Na minha visão, essa entrada e saída 
de dados e informações acontece em níveis, como descrito a seguir.

Em um primeiro nível, a interação com as ferramentas acontece através dos chamados 
dispositivos de entrada e saída: teclado, mouse, tablet5 e monitor. São as máquinas 
que realizam a interface física e visual com o corpo do operador. O teclado serve 
de entrada de dados no campo da linguagem, o mouse e tablet de dados visuais e 
espaciais e o monitor dá o retorno visual dos comandos inseridos. Em um segundo 
nível, temos a central de processamento, que realiza a computação e cálculo dos 

5 Tablets são dispositivos em forma de prancheta que regulam a movimentação do cursor por meio de canetas eletromagnéticas.



63dados inseridos. Utilizo computadores pessoais produzidos de forma massificada e 
de custo acessível para grande parte da população. Temos nesse nível a interface com 
os programas de trabalho operada por meio de botões, linhas de comando e janelas. 
É uma reprodução virtual no primeiro nível de entrada de dados. O teclado atua nas 
linhas de comando, mouse e tablet interagem com botões e as janelas de visualização 
retornam o resultado das ações. Há ainda outra camada de equipamentos que produz 
a etapa final de materialidade ou visualidade do trabalho. Tenho trabalhado atualmente 
em duas linhas, imagens impressas em laboratório fotográfico, chamados de Mini-lab, 
e imagens projetadas com projetor digital.

A utilização dessas ferramentas possui uma série de características peculiares, mas 
são análogas a processos tradicionais de trabalho como desenho, pintura, gravura 
e escultura. Na computação gráfica, uma mudança numérica em um campo pode 
mudar a cor de determinado objeto. O que equivaleria a pintar novamente a superfície 
de uma pintura. É um processo menos intuitivo, pois decorre de uma  tradução de 
informações numéricas em visuais, tradução essa que incorre em uma perda, no caso 
uma perda perceptiva durante o processo. Outro ponto comum é o retorno para o 
artista de informações do gesto. Ao realizar um traço ou uma pincelada, a causalidade 
entre traço e gesto é diretamente percebida. Geralmente, um está sobre o outro, 
na mesma escala, e o resultado do traço é percebido durante ou no momento que a 
ação termina. Alguns dispositivos tipo tablet realizam o traço diretamente sobre uma 
tela de cristal líquido. Entretanto, o recurso de zoom possibilita aumentar e diminuir 
a imagem nessa tela, mantendo-a em processo em uma escala indefinida. A escala 
da obra real é desvinculada da escala da obra virtual. Para interligar essa diferença de 
escalas entre elas é necessário projetar a obra e imaginar, durante o processo, como 
ela se comportará espacialmente localizada e montada no ambiente de exposição. 
Portanto, a utilização de ferramentas digitais na elaboração de meus trabalhos 

34. Ferramentas técnicas: entrada, interface e saída.

35. Fotografia: espaço de trabalho.
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36. Estrutura de Pastas: espaço de trabalho digital.

representa um ponto chave. Ferramentas como a automação e a computação 
possibilitam que um trabalho que levaria milhares de horas e necessitaria de muitas 
pessoas para executá-lo seja realizado por uma única pessoa. Também possibilita que 
se trabalhe em um estúdio compacto em obras de grandes dimensões. Por outro lado, 
são ferramentas que exigem a habilidade de projetar e antecipar alguns resultados das 
decisões artísticas. Projetar passa a ser parte integrante da poética. Além disso, essas 
ferramentas também exigem, em um nível técnico, um constante aprofundamento da 
habilidade relacionada às interfaces físicas e virtuais do computador.

Os equipamentos citados anteriormente estão reunidos em um espaço de trabalho 
que, na teoria de Simondon, é chamado de conjunto técnico. Trabalho em um estúdio 
em um espaço pequeno, com apenas 9 m² de área. Utilizo dois computadores pessoais 
do tipo PC. Um como estação de trabalho e outro para renderização de imagens. Além 
do espaço físico, considero importante os espaços virtuais de trabalho. Procuro manter 



65uma organização cuidadosa da nomenclatura de arquivos e pastas. Esses sistemas 
de arquivos que utilizo provêm de minha experiência profissional em escritórios de 
arquitetura e em estúdios de computação gráfica. Mantenho uma biblioteca que 
contém arquivos de fotografias, texturas, modelos e cenas de trabalhos anteriores 
que podem ser reaproveitados na produção, a qual é um recurso fundamental para 
a otimização do tempo de produção. Eventualmente, recorro a bibliotecas digitais 
disponíveis na Internet que disponibilizam arquivos gratuitos para utilização.

Para mim, a computação gráfica é um meio eficiente de criar imagens em perspectiva. 
É um instrumento que possibilita também atingir graus elevados de fotorrealismo, 
simular texturas e efeitos de iluminação que necessitariam de muitas horas de 
trabalho se fossem feitas através da pintura ou desenho. É importante ressaltar que, 
no conjunto de trabalhos realizados na minha pesquisa, não existe uma simulação 
em tempo real do ambiente expositivo. As animações e imagens que produzo são 
estáticas, no sentido de não poderem ser manipuladas por mim ou pelo observador. 
Assim como a fotografia facilita e torna acessível a representação do que existe no 
mundo, a computação gráfica facilita a simulação de qualquer objeto, tanto aquele que 
existe quanto aquele que não existe.

A imagem digital é uma imagem sintética, produto de processos técnicos. Segundo 
o autor Jonathan Lipkin, ela tem como característica fundamental a utilização da 
informação como matéria-prima. “A fotografia tradicional, feita com processos químicos, 
é um procedimento de criação e tratamento de objetos, enquanto que uma imagem 
digital é um conjunto complexo de relações entre realidade, dados desta realidade 
e a computação realizada pela máquina.”6 Artistas como Craig Kalpajian adotaram a 
computação gráfica como técnica em seu processo de trabalho.

6 LIPKIN, 2005, p.13.

37. Craig Kalpkjian, Corridor (1998), cibachrome montado sobre 
suporte de alumínio 102 x 77 cm.



66Kalpakjian utiliza um software 3D para criar imagens que se parecem como fotos 
na sua aparência exterior mas que não rementem a nenhuma realidade – elas são 
forjadas a partir de nada mais que algoritmos de computador. A tela mostra um 
domo fixo em um teto de uma sala sem dúvida uma câmera de vigilância. A ausência 
de reflexo dentro do domo onde se deveria encontrar um aparelho fotográfico nos 
lembra que se trata de uma imagem sintética. O fato de que ela reflete uma porta 
aberta pode ser uma alusão ao poder da mídia digital.7

Em suas obras, podemos observar ambientes de escritórios sem traço de presença 
humana, uma ausência misteriosa. Sua poética explora essa aparente contradição de 
um ambiente destinado ao homem, mas que não contém sua presença. São espaços 
virtuais que não existem de fato, mas que têm uma familiaridade dada pela aparência 
fotorrealista e pelo reconhecimento de características típicas dessas arquiteturas 
corporativas. As obras de Kalpajian têm uma aparência típica de muitas imagens em 
computação gráfica. É uma aparência limpa, quase plástica. Os objetos representados 
tem algo de artificial.

Em A Filosofia da Caixa Preta, Vilém Flusser argumenta sobre a necessidade da 
criação de uma filosofia da fotografia. Para isso, o autor propõe a reflexão sobre 
alguns conceitos chave como: imagem, aparelho, programa e informação, os quais 
possibilitam ampliar a definição de fotografia. Já o termo caixa preta está relacionado 
ao difícil acesso aos processos que ocorrem no interior do aparelho fotográfico.

Isto porque o complexo “aparelho-operador” é demasiadamente complicado para 
que se possa ser penetrado: é caixa preta e o que se vê é apenas input e output. 
Quem vê input e output vê o canal e não o processo codificador que se passa no 
interior da caixa preta. Toda crítica da imagem técnica passa no interior da caixa 
preta. Toda crítica da imagem técnica deve visar ao branqueamento dessa caixa. 
Dada a dificuldade de tal tarefa, somos por enquanto analfabetos em relação às 
imagens técnicas. Não sabemos como decifrá-las.8

7 LIPKIN, 2005, p.14.

8 FLUSSER, 2002, p.15.



67É possível estender o conceito de caixa preta para a imagem criada pela computação 
gráfica. Assim como na fotografia, o interior do processo computacional não é acessível 
facilmente pelo operador. Para interferir (ou “branquear”) essa caixa é necessário 
dominar outro campo do conhecimento, composto de linguagens de programação, 
softwares e engenharia de hardware.

O aparelho fotográfico é capaz de produzir imagens de forma automatizada segundo 
um conjunto de definições dadas pelo fotógrafo, como enquadramento, abertura, 
velocidade, foco e grau de sensibilidade do filme. De maneira análoga, cada cena em 
computação gráfica também necessita de uma definição de parâmetros para gerar 
imagens digitais, como o posicionamento e abertura de câmeras, a intensidade de 
luzes, texturas, cores e materiais e reflexos que podem ser controlados. Diferentemente 
da fotografia, o click final é substituído pelo botão de render, que dará início ao 
processamento de cálculos de luz e radiosidade que resultará na imagem digital.

2.2. ETAPAS DO PROCESSO

A computação gráfica como recurso utilizado pela indústria criativa possui um processo 
voltado à realização, uma lógica de produção voltada à produtividade e é utilizada em 
larga escala na publicidade e na indústria cultural. Arlindo Machado comenta sobre 
essa relação:

A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador foram também concebidos e 
desenvolvidos segundo os mesmos princípios de produtividade e racionalidade, no 
interior de ambientes industriais e dentro da mesma lógica de expansão capitalista. 
Mesmo os aplicativos explicitamente destinados à criação artística (ou, pelo menos, 
áquilo que a indústria entende por criação), como os de autoria em computação 
gráfica, hipermídia e vídeo digital, apenas formalizam um conjunto de procedimentos 
conhecidos, herdados de uma história da arte já assimilada e consagrada. Neles a 
parte “computável dos elementos constitutivos de determinado sistema simbólico, 
bem como suas regras de articulação e os seus modos de enunciação, é inventariada, 



68sistematizada e simplificada para ser colocada à disposição de um usuário genérico, 
preferencialmente leigo e “descartável”, de modo a permitir a produtividade em larga 
escala e atender a uma demanda de tipo industrial.9

Essa produtividade é obtida pela decomposição do processo em etapas que em 
ambientes de trabalho muitas vezes são realizadas por profissionais e equipes distintas. 
Em meu trabalho, reproduzo a estrutura utilizada em estúdios de animação e efeitos 
especiais voltados para o cinema em uma escala menor. As seguintes etapas são 
realizadas: pré-produção, modelagem, sombreamento, iluminação, animação, render 
e montagem. Esse é um processo linear, mas nem sempre é realizado de uma vez 
só. Frequentemente é necessário fazer correções e voltar a etapas anteriores. Nesse 
caso, é preciso refazer alguns dos passos seguintes novamente. O quadro (Figura 38) 
ao lado ilustra as etapas, os produtos e os resultados decorrentes de cada uma delas, 
que serão descritas a seguir.

2.2.1. LEVANTAMENTO

Primeiramente, busco a definição dos dados necessários para a realização do trabalho. 
Preciso obter referências para produzir o modelo 3D a ser utilizado na simulação, 
o qual precisa ter dimensões reais, as quais são colhidas através de desenhos 
arquitetônicos, levantamentos e fotografias do local. Esses dados podem ser obtidos 
de duas formas. Preferencialmente procuro obter desenhos técnicos já digitalizados 
e em formato vetorial realizados por outros arquitetos e desenhistas. É comum que 
espaços expositivos tenham esses arquivos para realizarem editais e planejamento 
expográfico de mostras. Esses desenhos vetoriais podem ser importados diretamente 
no software de modelagem 3D. Em outras ocasiões, esses desenhos existem apenas 
em formato impresso, ou sequer existem. Nesse caso, faço um levantamento no local 
com medições e anotações. No trabalho Panorama (2012), realizado no Centro Cultural 

9 MACHADO, 2010, p. 11-12.

38. Diagrama: etapas de produção
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Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, não havia nenhum tipo de desenho existente, nem 
digital, nem impresso. Realizei então uma visita ao museu, na qual tomei medidas, 
fiz fotografias, desenhos e algumas anotações necessárias. Também é fundamental 

39. Levantamento fotográfico.

40. Desenhos técnicos: Pinacoteca Instituto de Artes, Casa de Cultura Mario Quintana e Centro de Arte Helio Oiticica.



70no levantamento obter fotografias do espaço a ser simulado. Procuro registrar 
imagens gerais, que demonstrem a iluminação, cores e características das paredes 
e dos pisos. Também faço fotografias de detalhes arquitetônicos que podem ser 
aplicados diretamente no modelo 3D, como texturas. O levantamento é uma etapa 
preliminar, que pode acontecer independente da ideia, da forma e da apresentação do 
trabalho. Portanto, assim que tenho uma aprovação da exposição, inicio essa etapa. 
Eventualmente, é necessário retornar ao espaço para registrar mais imagens, que se 
mostram necessárias durante a produção.

2.2.2. ESTUDOS FORMAIS

Todos os trabalhos tem um componente formal e imaginativo. É preciso determinar 
onde e de que forma as reflexões serão produzidas. Utilizo desenhos para pensar 
e planejar essa etapa. Esses croquis, diagramas e textos são feitos antes ou após 

41. Caderno de anotações e croquis.

42. Estudos em render relativos à forma reflexiva



71o levantamento. Eventualmente guardo em um bloco de notas que carrego sempre 
em minha mochila ideias que podem ser aproveitadas e adaptadas em qualquer 
espaço. Durante o desenvolvimento da simulação, à medida que a cena digital já está 
mais desenvolvida, retorno a esses estudos gerando diversos testes e opções com 
diferentes tamanhos e formas de reflexão. A escolha pela forma final vai acontecendo 
de maneira intuitiva.

2.2.3. MODELAGEM 3D

A modelagem 3D é o “processo de desenvolver uma representação matemática 
em wireframe de qualquer objeto tridimensional, também chamado de lean model, 
por meio de software especializado.”10 Em meu caso, utilizo o software 3dsmax da 
Autodesk, que é um produto que integra soluções de modelagem, animação e render. 
Os desenhos técnicos são importados como imagem ou vetor no software e servem 
de referência para o trabalho. Anotações de medidas e fotografias também são 

10 RYAN, 2011, p.37.

43. Modelos 3D: Galeria Maurício Rosenblatt e Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo.



72utilizadas como referência. Eventualmente, também utilizo modelos já prontos feitos 
anteriormente por mim ou terceiros, organizados em bibliotecas. Para a produção desse 
modelo, busco manter um grau de realismo elevado. Os arquivos são trabalhados em 
escala utilizando medidas reais obtidas no levantamento. Nesse ponto, também utilizo 
desenhos feitos no local como referência. O ato de desenhar é um instrumento para 
observar o espaço e perceber seus detalhes, características, formas, cores e texturas. 
Além de desenhos, fotografias de referência são fundamentais. Em meu caso, elas 
muitas vezes substituem ou complementam pequenos croquis de levantamento. 
Nesse caso, elas são mais um meio de aporte de informações, de entrada de dados 
para a realização de meu processo artístico. Em meu processo considero importante 
a conexão entre referência e imagem, pois tenho a preocupação de que a obra 
mantenha uma relação locacional com o ambiente de exposição. Meu objetivo é que 
o espectador realize conexões entre os detalhes arquitetônicos, os objetos simulados 
e aqueles presentes no espaço real.

44. Modelo 3D de luminária e Referência fotográfica: Galeria Sotero Cosme - MACRS.



732.2.4. TEXTURIZAÇÃO E MAPEAMENTO

Nessa etapa, cada uma das superfícies da geometria do modelo 3D recebe a 
atribuição de propriedades físicas como cor, brilho, transparência e rugosidade. 
Essas características são definidas em inúmeras configurações em materiais que 
recebem o nome de shaders. Também são utilizadas imagens chamadas de mapas, 
que geralmente são fotografias planificadas e emendadas de materiais como madeira, 
pedra ou aço, por exemplo. Nessa fase do trabalho, a fotografia é utilizada como 
matéria-prima, como componente, de forma semelhante às montagens, colagens e 
sobreposições. A aplicação dessas imagens possibilita a produção de materiais que 
possuem em si o registro da ação do tempo sobre eles, obtendo materiais com maior 
grau de verossimilhança e evitando a aparência “plástica” e irreal, frequente em 

45. Interface: Edição de textura e de seus canais em software de edição de imagens.
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imagens produzidas por computador. Nesse processo é importante a utilização de 
softwares de edição de imagens para a regulagem de cor. Em alguns trabalhos como 
Seção Invertida, A imagem é sempre virtual, e Relógio Especular (2013), utilizei uma 
técnica chamada baked textures. Nessa técnica, a iluminação é calculada e aplicada 
como uma textura previamente sombreada em cada face da geometria. É uma técnica 
que aumenta o tempo de produção, porém, acelera enormemente a etapa posterior 
de renderização. 

Já o mapeamento é a definição das coordenadas em que os shaders e mapas serão 
aplicados na geometria do modelo 3D. Exige uma calibragem e dimensionamento 
das imagens, adequando-as ao efeito pretendido. Existem diversas possibilidades de 
realização: mapeamentos planares, cúbicos, cilíndricos e esféricos. Como resultado, 
cada objeto da cena tem um sistema próprio de coordenadas, chamado de coordenadas 
UVW.

2.2.5. ILUMINAÇÃO

Na iluminação, são inseridos no arquivo objetos que emitirão raios de luz durante a 
etapa de render. Procuro reproduzir as condições de iluminação existentes no próprio 
ambiente. Prevejo se serão utilizados spots direcionados às paredes ou uma iluminação 
mais geral ou difusa e se haverá luz natural. 

46. Fotografia de referência, textura base, canal de rugosidade e render final: Galeria Sotero Cosme - MACRS.



75

É frequente que eu não tenha controle total sobre a relação entre a iluminação da 
simulação e a iluminação real. Em alguns trabalhos em que a iluminação artificial 
predomina, pude me aproximar bastante das condições existentes. Em Tangente, 
exposto na Galeria Gestual, havia uma janela com persianas, e foi combinado com o 
galerista que ela permaneceria entreaberta, com pouca passagem de luz natural. Já no 
trabalho Relógio Especular, tive pouco controle da iluminação real. Realizei um estudo 
com a trajetória do sol em relação ao edifício e optei por uma luz de um período de 
começo da tarde.

2.2.6. ANIMAÇÃO

Na animação, os objetos são movimentados ao longo de uma linha de tempo definida 
conforme o número de quadros necessários. Utilizo 30 quadros por segundo, valor 
padrão em animação digital. Os trabalhos desta pesquisa têm durações que variam 
entre 1 minuto e 30 segundos a 60 minutos. O quadro abaixo destaca os trabalhos 
realizados em vídeo com as durações e quadros gerados em cada animação. No 
processo de animação digital é preciso definir o tempo de vídeo e movimentar os 
objetos através de quadros-chave. O software realiza os cálculos das posições 

47. Estudos de Iluminação: Galeria Maurício Rosenblatt.



76de quadros intermediários por meio de interpolações. É possível animar qualquer 
elemento da cena. Câmeras, luzes geometria e materiais podem ser transformados 
durante o tempo da animação.

2.2.7. RENDER

Etapa em que, a partir do modelo 3D com shaders e iluminação prontos, as imagens 
são geradas segundo cálculos de processamento. Utilizo para a renderização o Vray, 
um engine11 de renderização integrado ao 3dsmax, que é bastante utilizado em 
computação gráfica para projetos de arquitetura. Esse software realiza o cálculo da 
iluminação que incide direta e indiretamente nos modelos através de algoritmos de 
traçado de raios e mapeamento de fótons. Esse momento requer um cuidado especial 
com configurações, pois exige processamento intenso. O arquivo deve estar com as 
configurações otimizadas para que esse processamento seja realizado em um tempo 
adequado. Dependendo da simulação, uma animação pode levar alguns minutos, 
dezenas de horas ou dias em render. Algumas configurações fundamentais desse 
passo são: dimensões da imagem, número de raios de luz emitidos, quantidade de 
rebotes e suavização de serrilhado. Em todos os trabalhos realizados, com exceção 
de Relógio Especular (2013), as imagens foram geradas em meu computador pessoal. 

11 Engines de render são softwares especializados no cálculo, processamento e produção de imagens digitais.

Animação Duração Quadros

Espelho 2008 Sala de Formas 1'30 2700

Secão Invertida 2010 Galeria Lunara 3'45” 6750

A imagem é sempre virtual 2010 Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 2'00” 3600

Tangente 2011 Galeria Gestual 1'30” 2700

Multipalco 2011 Multipalco – Theatro São Pedro 1'40” 3000

Relógio Especular 2013 Espaço Maurício Rosenblatt, CCMQ 60'00” 108000

48. Tabela: animações, duração e número de quadros.



77Pelo grande número de imagens geradas, o render de animações pode tomar um 
tempo bastante longo para produção.  No caso de Relógio Especular (2013), havia a 
necessidade de gerar uma grande quantidade de imagens. Foram 108.000 quadros que 
levariam semanas para serem finalizados em meu computador pessoal. A realização 
desse trabalho só foi possível com a utilização de uma renderfarm externa12 

2.2.8. EDIÇÃO

Em uma animação, as imagens geradas na etapa de render precisam ser montadas em 
sequência em um vídeo. Nos trabalhos em vídeo desta pesquisa, utilizei o software 

12 Renderfarm é um termo que designa uma rede de computadores com máquinas dedicadas para renderização de imagens.  
A empresa Neorama, localizada em Porto Alegre possui uma rede com aproximadamente 20 computadores configurados 
especialmente para render, os quais geraram os quadros da animação em cerca de 48 horas.

49. Edição de imagem, máscaras de projeção em vídeo.



78After Effects da Adobe para realizar essa montagem. Nessa etapa, são feitos os cortes, 
correções de pós-produção de cor e contraste. Também são utilizadas máscaras sobre 
elementos específicos que devem ou não aparecer na animação. Por fim, os vídeos 
são gravados em loop em formato de DVD para que a exibição possa ser contínua, ou 
copiados para exibição em um dispositivo de memória flash tipo pendrive.

2.2.9. INSTALAÇÃO

A etapa final é a impressão das imagens, montagem dos equipamentos e projeção 
dos vídeos. É um momento que sempre guarda surpresas e imprevistos: fiação e 
instalações elétricas, compatibilidade de equipamentos e cabos. Percebo que cada 
trabalho gerou um aprendizado que me acrescentou experiência para prever e antecipar 
problemas.

Nessa etapa, um dos desafios técnicos mais importantes enfrentados é a projeção 
de vídeos em ambientes iluminados. Pela natureza de meu trabalho, preciso de uma 
quantidade mínima de luz no ambiente, que torne possível a percepção da arquitetura. 
Ao mesmo tempo, projetores são feitos para serem utilizados em ambientes o 
mais escuro possível e têm capacidades limitadas de potência. Projetores potentes 
com mais de 3000 lumens são caros e geralmente sequer são disponibilizados por 
instituições culturais. Essa questão foi resolvida na medida do possível com o controle 
da iluminação do ambiente, com persianas, e pela substituição das lâmpadas por 
outras de menor intensidade.

2.2.10. DOCUMENTAÇÃO

Em minha produção, a documentação é uma etapa fundamental pelo caráter 
temporário das instalações que realizo. Ao propor reproduzir um ambiente, essa 
simulação guarda uma relação temporal com o espaço real. O modelo em computação 



79gráfica produzido reflete o espaço no estado em que estava no momento em que foi 
realizado o levantamento arquitetônico e fotográfico. Ao longo do tempo, toda estrutura 
arquitetônica sofre transformações, reformas e desgastes naturais. Portanto, essa 
representação digital mantém uma relação de memória com o espaço original assim 
como uma fotografia guarda a imagem da pessoa retratada.

A fotografia é parte fundamental como instrumento de documentação e registro, 
facilitando a divulgação, o estudo e a preservação de obras. Em muitos casos, pinturas 
ou instalações foram roubadas, perdidas ou destruídas e a documentação é a única 
informação que resta. Hoje, por exemplo, somente temos acesso às imagens das 
instalações Merzbau de Kurt Schwitters, através de seus documentos. Na atualidade, 
vivemos em uma sociedade saturada de imagens e é possível dizer que temos mais 
contato com imagens documentais de arte do que com as obras propriamente ditas. 
Como comenta o artista Helio Fervenza:

Grande parte dos estudantes de arte, e talvez grande parte dos artistas, tem 
uma relação com a história da arte estabelecida por meio de imagens impressas, 
sobretudo quando o tempo já decorrido aumenta. […] Apesar de esses trabalhos 
não existirem mais e do fato de que não poderiam ser substituídos por imagens, 
havia grande intensidade transmitida pelo conjunto dos registros que restaram, 
quer dizer, pelas fotografais e pelos textos e depoimentos que apresentavam essas 
produções.13

Em alguns casos, artistas criam instalações site-specific com características temporárias 
e impermanentes e incorporam o registro fotográfico como parte integrante e produto 
final da obra. O artista Gordon Matta-Clark, em seus trabalhos mais conhecidos, realizou 
intervenções em prédios e casas desocupadas poucos dias antes de sua demolição. 
Nelas, fez secções, recortes e subtrações cuidadosamente controladas de elementos 
arquitetônicos e fotografou estas intervenções. As fotografias de Matta-Clark não têm 

13 FERVENZA, 2009, p.44,45.



80apenas um caráter documental, de preservação da memória da obra, têm também um 
estatuto artístico e estético.

50. Gordon Matta-Clark (1943-1978), Splitting (1977), fotografia.
51. Gordon Matta-Clark (1943-1978), Conical Intersect (1975), fotografia.

Em meu caso, esta não é a proposta da documentação fotográfica. Porém acredito 
que, pelas características efêmeras de meus trabalhos, exista a necessidade de um 
registro fotográfico criterioso. Portanto, é fundamental que esta documentação seja 
feita com o cuidado e a atenção necessários. Em alguns trabalhos mais simples eu 
mesmo fiz os registros, em outras ocasiões, busquei a colaboração de fotógrafos 
profissionais.14

14 Colaboração de Anderson Astor Alfredo Alves e captações e filmagens de Guilherme Carlin e Rafael Ferretti.



3. CORPUS DE TRABALHO

Entre o que você quer fazer o que você faz existe uma 
distância. Esta distância é a arte.

Marcel Duchamp
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Corpus de Trabalho

Espelho 2008 Sala de Formas Instituto de Artes

Seção Invertida 2010 Galeria Lunara

A imagem é sempre virtual 2010 Pinacoteca Barão de Santo Ângelo

20x20 2010 Galeria Bolsa de Arte

Série Subterrânea 2011 Atelier Subterrânea

Na Praça da Bandeira 2011 Feira do Livro de Canoas

Tangente 2011 Galeria Gestual

20x20 2011 Galeria Bolsa de Arte

Espaço Lúdico 2011 Chico Lisboa

Multipalco 2011 Multipalco – Theatro São Pedro

Vice Versa 2012 Memorial do Rio Grande do Sul

Ficus in memoriam 2013 Praça Otávio Rocha

Concha 2012 Palácio Piratini

Panorama 2012 Centro Cultural Hélio Oiticica

Singularidade 2012 Galeria Sotero Cosme, MACRS

Épura 2012 Pinacoteca Barão de Santo Ângelo

20x20 2012 Galeria Bolsa de Arte

Tipuanas in memoriam 2012 Praça Júlio Mesquita

Relógio Especular 2013 Espaço Maurício Rosenblatt, CCMQ

52. Tabela: objetos de estudo.

As etapas descritas anteriormente contextualizam meu processo de trabalho  realizado 
durante a pesquisa. Cada nova exposição me proporcionou novas circunstâncias e 
desafios que resultaram em experimentações. Comentarei a seguir as peculiaridades 
de cada um dos dezenove trabalhos produzidos e as novas questões e conceitos 
introduzidos por eles. Esse conjunto constitui o escopo da pesquisa. Os três trabalhos 
iniciais foram produzidos durante o curso de graduação, ou seja, são anteriores ao 
curso de mestrado. Entretanto, sua inclusão é importante para o estabelecimento dos 
conceitos de trabalho. Serão apresentadas fotografias das instalações e documentos 
de trabalho diversos como levantamentos, croquis e imagens de teste. 
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53. Vídeo-instalação: Espelho (2008)

ESPELHO (2008)

Esse foi o trabalho que marcou o início desta pesquisa1. Algumas escolhas tomadas 
em sua produção fazem parte de todos os trabalhos desenvolvidos, como o processo 
das imagens em computação gráfica, o site-specific e o uso de espelhamentos. A 
instalação foi composta de um espelho com moldura e de uma animação digital 

1 Foi produzido em junho de 2008 durante o curso de Graduação em Artes Visuais realizado na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul no período de 2005 a 2010, a partir de uma proposta da disciplina Laboratório de Linguagem 3D ministrada 
pela Prof. Dra. Maria Ivone dos Santos.
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Espelho (2008)

Técnica Instalação. Computação gráfica, animação digital 1’30”, espelho

Dimensões 58 x 115 cm e 58 x 115 cm. 120 x 115 cm (dimensão total)

Local Sala de Formas, Instituto de Artes UFRGS

Apresentação 30/06/2008

54. Projeção de vídeo: Espelho (2008).

55. Montagem de texturas aplicadas planificadas: Espelho (2008).

projetada na parede ao seu lado, com as mesmas dimensões. O projetor foi posicionado 
sobre uma pequena mesa, e simplesmente deslocado até obter a projeção no mesmo 
tamanho do espelho. Naquele momento, tive a intenção de trabalhar na parede branca 
de projeção da sala de aula, e pensei em alguma forma de refletir o espaço da sala, 
criando uma espécie de “portal” para o mesmo ambiente, reproduzido por meio de 
uma simulação. No vídeo, o espelhamento é reproduzido e um movimento de câmera 
sugere uma trajetória, um percurso dentro do ambiente virtual. O espaço real é refletido 
no espelho e o virtual projetado na parede. Alguns detalhes foram simplificados ou 
omitidos, como o mobiliário e os montantes das esquadrias. Sobre a geometria do 
modelo 3D apliquei montagens planificadas de fotografias captadas no próprio local, 
que registram características da iluminação, sujeira e desgaste das superfícies.
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56. Vídeo-instalação: Seção Invertida (2010).

SEÇÃO INVERTIDA (2010)

Essa foi uma exposição individual2 que representou um desafio importante. A Galeria 
Lunara fica no interior de uma antiga tremonha de carvão com paredes de concreto 
pintadas de preto. O piso é uma grelha metálica e através dele é possível ver o fundo 
afunilado da tremonha. Portanto, trata-se um espaço com uma arquitetura muito 
presente e singular. O trabalho Seção Invertida deu seguimento ao processo e aos 
conceitos de trabalho já explorados anteriormente. Produzi uma animação digital e 
projetei-a em uma superfície abaixo do observador, sobre uma chapa de madeira 
revestida de tecido branco, no fundo do espaço afunilado. Esse plano de projeção 
seccionava o funil. Um percurso virtual dentro do espaço espelhava e refletia o 
ambiente da galeria. O movimento e afastamento da câmera levou à situação de 
mise-en-abyme, conceito que passei a entender como importante nesse momento. 
Para produzir esse efeito elaborei quatro vídeos gerados em sequência, um dentro 
do outro. O espectador podia ver o vídeo se debruçando no guarda-corpo e através 

2 Como atividade na disciplina Laboratório de Linguagem 3D inscrevi o projeto no edital da Prefeitura de Porto Alegre para 
ocupação do espaço da Galeria Lunara na Usina do Gasômetro. Esta mostra que foi vencedora do V Prêmio Açorianos de 
Artes Plásticas na categoria Mídias Tecnológicas.
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Seção Invertida (2010)

Técnica Instalação. Computação gráfica, animação digital 3'45”

Dimensões 350 x 270 cm

Local Galeria Lunara, Usina do Gasômetro, Porto Alegre, RS

Apresentação 16/09/2010 até 24/10/2010

Acervo do MACRS - Museu de Arte Contemporânea do RS

57. Desenho Técnico em corte: Seção Invertida (2010).

58. Modelo 3D, Seção Invertida (2010).

59. Fotografia da instalação, projeção e detalhes de guardacorpo: Seção Invertida (2010).

do piso metálico das passarelas da galeria, reforçando o efeito vertiginoso. Considero 
que duas diferenças são importantes e devem ser destacadas em relação ao trabalho 
anterior. A primeira é a intenção de tentar depurar ou simplificar os elementos de 
trabalho. Nesse caso optei por não utilizar um espelho real, operando apenas com o 
espelhamento simulado no computador. A segunda é a posição horizontal do plano de 
projeção, abaixo do observador. Essa posição modifica sensivelmente a percepção da 
imagem e guarda uma relação (no caso desestabilizante) com o sentido do equilíbrio. 
Tecnicamente, utilizei texturas e shaders novos, simulados de forma aproximada em 
relação à iluminação real do ambiente. Como a animação tinha um número considerável 
de quadros, foram geradas imagens com texturas e iluminação no processo chamado 
de baking, o qual incorpora a iluminação e texturas nos materiais, otimizando o tempo 
de render da animação.
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60. Vídeo-instalação A imagem é sempre virtual (2010).

A IMAGEM É SEMPRE VIRTUAL (2010)

Após produzir Espelho (2008) e o projeto de Seção Invertida (2010) me interessei por 
pesquisar artistas na história da arte que já teriam trabalhado com conceitos abordados 
nesses dois trabalhos. Interessei-me pela representação no renascimento e o possível 
paralelo entre a intensa inovação tecnológica daquele período e os avanços científicos 
e tecnológicos recentes. Fui atraído pela pintura de Jan van Eyck, O Casal Arnolfini, 
mais especificamente pelo espelho convexo que é pintado no centro da tela, atrás do 
casal. Na época, esse espelho era uma descoberta científica recente e representava os 
avanços alcançados nas pesquisas no campo da óptica. Era um objeto caro e ajudava 
a destacar o status e a riqueza dos que o possuíam. O Casal Arnolfini é uma pintura 
célebre na história da arte e intensamente estudada por teóricos. Erwin Panofsky3 
analisou a pintura através de seus símbolos e propôs a teoria de que por meio deles 
a obra foi produzida como uma espécie de contrato de casamento do casal. Segundo 
o autor, o espelho é um instrumento engenhoso de composição que reflete, além 
do casal, o próprio pintor e outra figura como forma de firmar essas pessoas como 
testemunhas do matrimônio do casal.

3 PANOFSKY, Erwin, 1934
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61. Jan van Eyck (1395-1441) Arnolfini e sua Esposa (1434), óleo 
sobre madeira, 82,2 x 60 cm.

62. Croquis de estudo: A imagem é sempre virtual (2010).

Svetlana Alpers também comenta: “o espelho é um tour de force de ilusionismo, 
que revela o casal Arnolfini visto por detrás e saudado pelo artista minúsculo e seu 
companheiro à porta do casal. Ele também duplica a presença do artista como uma 
testemunha interna: presente em palavra (a inscrição) e em imagem (o espelho)”4 A 
representação do artista através de um reflexo na pintura renascentista holandesa tem 
ainda outros exemplos no próprio Van Eyck, em Madonna com o cônego van Paerle  
(1436) e em Abraham van Beyeren, com Natureza-morta com um Jarro de Prata de 
Vinho e um Retrato Refletido do Artista (1655). 

A imagem é sempre virtual (2010)5 foi o primeiro trabalho que produzi motivado por 
uma referência histórica na arte. Realizei uma videoinstalação para o ambiente da 
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da UFRGS. Materialmente, 
o trabalho foi constituído por três elementos: duas superfícies semiesféricas e um 
projetor. As superfícies convexas foram fixadas nas paredes em posição frontal e 
distantes 6,2 metros entre si. O projetor ficava suspenso no teto. Apresento duas 
imagens ao espectador: uma reflexão óptica, produzida por um espelho metálico 
convexo colocado no ambiente; e uma simulação de reflexão, na verdade uma 
animação produzida através de softwares de computação gráfica e projetada sobre 
uma superfície com forma idêntica ao espelho convexo. Nessa animação, simulo o 
espelhamento do ambiente, semelhante ao que acontece com o espelho real, ou 
seja, produzo a representação de um espelhamento. Na montagem do vídeo foram 
combinados três movimentos de câmera. Movimentos laterais indicando um “olhar” 
da câmera, uma trajetória circundando o ambiente e um movimento de zoom na 
reflexão en-abyme que acontece entre espelhos frente a frente.

4 ALPERS, 1999, p. 335

5 Realizado em setembro de 2010 como trabalho final de graduação no curso de bacharelado em Artes Visuais.
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A imagem é sempre virtual (2010)

Técnica Instalação. Computação gráfica, animação digital 2’00”, espelho em aço inoxidável, fibra de vidro

Dimensões 110 x 110 x 25 cm, 110 x 110 x 25 cm

Local Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes UFRGS, Porto Alegre, RS

Apresentação 29/09/2010 a 16/10/2010

63. Planta Baixa da Pinacoteca Barão de Santo ângelo: A imagem é sempre virtual (2010).
64. Modelo 3D com aplicação de texturas e iluminação: A imagem é sempre virtual (2010).

65. Estudos de render da deformação do  espelho: A imagem é sempre virtual (2010).
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66. Fotografia: 20x20 (2010).

20X20 (2010)

O trabalho 20x20 marcou outra mudança importante em termos de experimentação. 
Nessa mostra coletiva6, todos os trabalhos foram realizados sobre uma caixa padronizada 
em MDF com 20 x 20 cm de tamanho. Pelas limitações de suporte, foi necessário pensar 
em uma solução que incorporasse o pensamento da minha pesquisa em um tamanho 
muito mais compacto e sem o potencial do vídeo. Assim, pela primeira vez busquei 
testar e adaptar os conceitos de trabalho em um formato impresso. 20x20 é composto 

6 Produzido para o evento 20x20 na Galeira Bolsa de Arte com obras à venda em benefício da Chico Lisboa – Associação 
Riograndense de Artistas Plásticos Francisco Lisboa 
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20x20 (2010)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico, plástico metalizado

Dimensões 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 20 cm

Local Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

Apresentação 19/11/2010 a 20/11/2010 – Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

67. Planta baixa da galeria: 20x20 (2010).

68. Esquemas reflexivos: 20x20 (2010).

69. Imagens de teste de render, 20x20 (2010).

de uma impressão fotográfica revelada em Mini-lab com processo fotoquímico, colada 
sobre um suporte de MDF sem moldura. Sobre essa fotografia, uma pequena meia 
esfera de plástico metalizado (enfeite de natal) com 2 cm de diâmetro foi colada.  
Mantive a proposta de imagem site-specific, reproduzindo em computação gráfica o 
ambiente de exposição. Formalmente, retornei à opção pelas reflexões esféricas de 
A imagem é sempre virtual, porém utilizei pela primeira vez esferas inteiras no lugar 
de formas convexas. Na simulação, posicionei duas esferas frente a frente de forma 
a gerarem reflexões entre si. No terceiro nível de profundidade dessas reflexões, 
encaixei e colei a meia esfera espelhada, combinando a fotografia com um espelho. As 
laterais do suporte foram pintadas de branco e deixadas sem moldura. Minha intenção 
foi a de buscar uma maior continuidade entre parede e imagem.
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70. Levantamento fotográfico: Subterrânea (2011). 71. Imagem digital: Subterrânea (2011).

SUBTERRÂNEA (2011)

Em março de 20117 voltei a optar pelo formato impresso, dando seguimento à solução 
adotada em 20x20 (2010). Nesse caso, experimentei simplificar o trabalho, eliminando 
a utilização de espelhos reais, mantendo apenas a imagem digital da reflexão. Uma 
série de quatro imagens foram produzidas em formatos pequenos e impressas em 
papel fotográfico. Duas delas foram expostas durante o evento. Já as outras duas 
foram feitas pouco depois da exposição e pensadas para ter um tamanho um pouco 
maior. O processo de realizar uma simulação do espaço se manteve, mas nesse caso 
uma combinação de diversas esferas posicionadas na simulação gerou imagens com 
reflexos, em um resultado visual labiríntico.

7 Trabalho apresentado na exposição coletiva Pequenos Formatos, realizada no Atelier Subterrânea em Porto Alegre. 
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Série Subterrânea (2010)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 30 x 30 cm, 30 x 45 cm, 60 x 30 cm, 24 x 60 cm

Local Atelier Subterrânea, Porto Alegre, RS

Apresentação 17/03/2011 até 22/04/2011

72. Imagens digitais: Subterrânea (2011).

73. Esquemas reflexivos: Subterrânea (2011).
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74. Imagem digital: Na praça da bandeira (2011). 75. Esquema reflexivo: Na praça da bandeira (2011).

NA PRAÇA DA BANDEIRA (2011) 

Nesse trabalho realizei uma simulação da praça onde a Feira do Livro de Canoas8 
acontece. Parte do desafio foi produzir uma imagem sem saber exatamente em 
quais condições ela seria exposta, ou seja, não pude posicionar virtualmente a obra 
no modelo digital, na sua posição exata de exposição. Com base em fotografias de 
feiras anteriores, modelei detalhes urbanos como pavimentos, canteiros e árvores. 
Na produção da textura do piso da praça, um ladrilho hidráulico foi feito maior na 
elaboração, pois é um elemento que aparece em uma grande área da imagem. Para 
isso, foi montada uma textura sobrepondo diversas imagens diferentes, cada uma delas 
utilizadas como canais de cor, rugosidade, sujeira. Para a vegetação da praça, utilizei 
alguns modelos 3D de árvores que eu disponho em minha biblioteca de modelos. 
Por fim, posicionei um espelho virtual na área central da praça. Esse objeto tem um 
formato retangular e com as mesmas dimensões da obra impressa, mas é alongado 
e se projeta em direção à câmera. A visão frontal da câmera achata essa dimensão 

8 Realizado por ocasião de concurso de artes visuais da 27ª Feira do Livro de Canoas, em maio de 2011, para o qual tive a 
oportunidade de ser selecionado em edital.
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Na Praça da Bandeira (2011)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 60 x 120 cm

Local Praça da Bandeira, Feira do Livro de Canoas, Canoas, RS

Apresentação 12/06/2011 a 19/06/2011 – Praça da Bandeira, Canoas, RS
20/06/2011 a 27/06/2011 – Paço Municipal Nelson Paim Terra, Canoas, RS

76. Textura: material de piso, Na praça da bandeira (2011)

77. Modelo 3D: Na praça da bandeira (2011)

que é apenas sugerida pela sombra desse volume projetada sobre o piso. Na Praça 
da Bandeira, se distingue por essa superfície reflexiva curva afunilada e alongada que 
gera um reflexo deformado sob um ponto de vista central. Materialmente, o trabalho 
é composto de uma impressão em papel fotográfico montada com moldura metálica 
cinza chumbo.
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78. Croquis: Tangente (2011).

79. Impressão digital: Tangente (2011).

TANGENTE (2011)

Nessa videoinstalação9 voltei a integrar um espelho real com imagens digitais. Produzi 
uma animação com espelhos convexos simulados que giravam em torno de um eixo, 
tangente ao círculo do vídeo. A montagem10 foi composta por um projetor com aparelho 
de DVD, uma superfície de MDF com 150cm de diâmetro, pintada de branco, e um 
espelho convexo de 30cm de diâmetro. No vídeo projetado, 4 espelhos virtuais flutuam 
e giram em torno de um eixo tangente a um espelho real, fixo na parede.  A projeção se 
encaixa no círculo de projeção e nos espelhos convexos fixos na parede. O resultado 
é um jogo de reflexões entre o espaço e os espelhos. O espaço da galeria era muito 
simples arquitetonicamente. Em função disso, dei especial atenção à simulação das 
texturas, como a dos tijolos pintados de branco das paredes, que se mesclavam com a 
parede real, dando uma impressão de transparência. Essa simulação foi dimensionada 
para que seu tamanho e emendas coincidissem com os tijolos reais. Também produzi 
para a exposição uma imagem do quadro inicial da animação em um formato impresso.

Essa exposição me deu satisfação por algumas soluções técnicas e formais adotadas. 
Considero que houve um bom equilíbrio na quantidade de luz, pois foi possível observar 
a projeção em vídeo e o espaço arquitetônico simultaneamente. A iluminação da sala 
de exposição foi controlada por uma persiana na janela, porém o ambiente recebia 
um pouco de luz das outras peças da galeria. Outro detalhe interessante do processo 
é que foi necessário (pelas circunstâncias) utilizar um projetor sem recurso de zoom. 
Portanto, o tamanho do trabalho foi determinado pelo equipamento. No vídeo realizado, 
utilizei as medidas reais, resultantes desta relação de distância e ângulo de abertura.

9 Realizada por ocasião da exposição coletiva Cartão de Visita em agosto de 2011 com curadoria de Paulo Gomes.

10 Colaboração do montador Gerson Derivi
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Tangente (2011)

Técnica Instalação. Computação gráfica, animação digital 1’30”, espelho. Impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 150 x 150 cm; 75 x 75 cm

Local Galeria Gestual, Porto Alegre, RS

Apresentação 13/08/2011 a 03/09/2011 e 06/10/2011 a 27/10/2011

Acervo Artístico da Prefeitura de Porto Alegre, Pinacoteca Aldo Locatelli.

80. Documentos de trabalho, modelo 3D, esquemas reflexivos, e fotografia da mostra: Tangente (2011).
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20x20 (2011)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 20 x 20 cm

Local Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

Apresentação 15/10/2011  – Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

81. Imagem digital: 20x20 (2011).

20X20 (2011)

A segunda exposição 20x20 da qual participei foi realizada em outubro de 2011. 
Apesar de se tratar de uma nova mostra na mesma galeria, o espaço havia mudado 
de endereço. Foi necessário produzir um novo modelo e uma nova simulação. Trata-se 
de um suporte impresso, em pequenas dimensões, no qual não utilizei espelhos reais 
como na primeira versão. Mantive apenas a reflexão digital do ambiente vista em uma 
superfície ondulada e deformada.
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Espaço Lúdico (2011)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões Tríptico, 60 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 60 cm

Local Centro Cultural Chico Lisboa, Porto Alegre, RS

Apresentação 29/10/2011 até 02/12/201182. Planta Baixa Chico Lisboa: Espaço Lúdico (2011).

83. Imagens digitais: Espaço Lúdico (2011).

ESPAÇO LÚDICO (2011)

Nessa exposição, em função da proposta de curadoria11, optei por experimentar uma 
linguagem mais gráfica e testar uma alternativa ao fotorrealismo. No modelo realizado 
para a simulação, cada face e elemento geométrico foi colorido com cores básicas 
de forma aleatória, fazendo uma referência aos cadernos de colorir. Apresentei três 
imagens impressas em papel fotográfico. Essas imagens produziam reflexões digitais 
entre si e com o pequeno espaço da galeria. Também considero importante nesse 
trabalho a relação de reflexão entre as três imagens do conjunto tríptico, a qual foi 
explorada posteriormente em minha pesquisa.

11 A exposição coletiva Espaço Lúdico em outubro de 2011 na Chico Lisboa – Espaço Cultural com curadoria de Ana Zavadil 
tinha uma proposta curatorial na qual os trabalhos deveriam remeter às questões do jogo e do lúdico.
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84. Quadro de vídeo: Multipalco (2011).

MULTIPALCO (2011)

Em novembro de 2011, realizei um vídeo para ser exibido durante um show12. O vídeo 
foi projetado em um telão, ao fundo de uma concha acústica. Adotei novamente a 
solução de gráfica utilizada em Espaço Lúdico, já que o espaço da concha acústica 
era aberto e possuía um entorno urbano. Os edifícios foram modelados, em alguns 
casos utilizando modelos 3D disponíveis gratuitamente na Internet de alguns prédios 
próximos ao entorno, como a Assembleia Legislativa, a Catedral Metropolitana e o 
Tribunal de Justiça do Estado. Também foi modelada13 uma das fachadas do Teatro e a 
própria concha acústica.

12 Apresentação realizada no terraço do Multipalco – Theatro São Pedro em Porto alegre do músico de electro-funk Dâm Funk.

13 A etapa da modelagem 3D foi realizada com a colaboração do designer 3D Daniel Heinen Batista.
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Multipalco (2011)

Técnica Computação gráfica,  animação digital 1’40”

Dimensões Dimensões variáveis

Local Multipalco - Theatro São Pedro, Porto Alegre, RS

Apresentação 25/11/2011

85. Fotografia da apresentação: Multipalco (2011).

As cores foram aplicadas com base em diferenças de materiais nas superfícies do 
modelo, tendo como referência as fotografias de levantamento, e mudavam de forma 
aleatória a cada segundo da animação. A reflexão do espaço foi feita por meio de duas 
esferas espelhadas que se moviam perpendicularmente à tela de projeção. 
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Vice Versa (2011)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico, espelho e MDF

Dimensões 120 x 120 cm

Local Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS

Apresentação 24/01/2012 a 24/02/2012

86. Fotografia da mostra: Vice Versa (2012).

VICE VERSA (2012)

Nessa fotoinstalação14, tive a oportunidade de escolher, entre algumas opções, o local 
de instalação. Optei por pendurar uma peça no saguão do segundo piso do Memorial 
do Rio Grande do Sul. A instalação foi composta por um disco de MDF com 90 cm 
de diâmetro com um espelho plano colado em um dos lados. No verso, apliquei uma 
imagem em impressão fotográfica com uma simulação do ambiente. Esse foi um 
experimento no sentido de deslocar o trabalho da parede e permitir a circulação do 
espectador em torno da obra.

14 Realizada para o projeto: Arte e Memória – Intervenções Urbanas durante o Fórum Social Temático em Porto Alegre a convite 
do IEAVI – Instituto Estadual de Artes Visuais.
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87. Fotografia da mostra: Ficus in memoriam (2012).

FICUS IN MEMORIAM (2012)

Essa é uma série de imagens realizada para a exposição Fazer e Desfazer a Paisagem15 

que se diferencia substancialmente dos conceitos de trabalhos apresentados no 
capítulo anterior. Devido à itinerância da exposição, apresentada em Juiz de Fora, 
Ribeirão Preto, Novo Hamburgo e Porto Alegre, optei por não realizar um trabalho site-
specific, mas sim vincular as imagens propostas a um lugar marcante da paisagem da 
cidade de Porto Alegre. Outro ponto de distinção desse trabalho em relação ao corpo 
de estudo é o tratamento de uma questão política que envolve decisões administrativas 
de órgãos públicos e seu impacto na cidade, na paisagem e na população. Por essas 
diferenças, entendo a série como um ponto de partida para novas pesquisas.

15 A mostra coletiva, com curadoria da Prof.ª Dr.ª Sandra Rey foi organizada pelo grupo de pesquisa do PPGAV/UFRGS – 
Processos Híbridos de Criação e reuniu obras que tratam da questão da paisagem.



104Em 18 de janeiro de 2011, uma figueira localizada na praça Otávio Rocha, em Porto 
Alegre, foi cortada pela prefeitura em função de um projeto de revitalização desse 
espaço. Era uma árvore frondosa e que tinha uma presença imponente e fornecia uma 
grande sombra. Seu corte pegou de surpresa a população, repercutindo na imprensa 
local e em mídias sociais. A ausência dessa árvore serviu como motivo para realização 
da obra, ou seja, fiquei instigado a criar sobre o vazio deixado pelo corte da árvore. 

88. Matéria no Jornal METRO de 12 de janeiro de 2012: Ficus in 
memoriam (2012). 89. Imagem impressa (detalhe): Ficus in memoriam (2012).
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Ficus in memoriam (2012)

Técnica Fotomontagem. Computação gráfica, impressão digital sobre papel fotográfico, matéria de jornal

Dimensões 25 x 32 cm, 24 x 18 cm, 30 x 45 cm, 40 x 60 cm

Local Praça Otávio Rocha, Porto Alegre, RS

Apresentação 17/05/2012 a 10/06/2012 – Casa de Cultura UFJF, Juiz de Fora, MG
22/08/2012 a 12/09/2012 – Pinacoteca da FEEVALE, Novo Hamburgo, RS
28/08/2012 a 28/09/2012 – MARP, Ribeirão Preto, SP
02/03/2013 a 07/04/2013 – MACRS, Porto Alegre, RS

90. Texturas e modelagem 3D: Ficus in memoriam (2012).

Utilizando fotografias que retratavam o corte da árvore e foram veiculadas na imprensa 
na época, elaborei uma recriação virtual dessa árvore, evocando sua ausência. No 
conjunto de imagens, apresento fotomontagens em que reconstruo digitalmente essa 
árvore. Junto com as imagens, apresento uma matéria de jornal. No processo de 
trabalho modelei, a partir de fotografias de referência mas com alguma liberdade, os 
galhos e as folhas da árvore, tendo como fundo as fotografias da imprensa16. Sobre 
esses modelos utilizei texturas de troncos de madeira que tenho em bibliotecas. 
Configurei as câmeras virtuais com abertura e pontos de vista aproximados das 
referências.

16  Fotógrafa Gabriela Di Bela.
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91. Fotografia da exposição: Concha (2012) no MACRS. 92. Modelagem 3D de objeto virtual reflexivo; Concha (2012).

CONCHA (2012)

Concha (2012) também tem uma forma afunilada que se prolonga em direção a um dos 
extremos da elipse da imagem. Foi produzida para um evento de comemoração aos 25 
anos da Secretaria de Ciência e Tecnologia do RS, no Palácio Piratini. Originalmente, 
consistia em uma instalação nos jardins do palácio17. Combinei um espelho plano 
redondo com 90 cm de diâmetro e uma imagem em formato elíptico com 200 x 100 
cm em uma estrutura metálica de suporte. Imagem e espelho foram dispostos em 
um ângulo, como se estivessem se abrindo. Na imagem digital, experimentei, de uma 
forma semelhante ao trabalho Na Praça da Bandeira em Canoas, um reflexo de uma 
superfície pontiaguda e alongada que se projeta do centro da elipse para a borda. No 

17 Neste trabalho contei com a colaboração durante o levantamento e a modelagem do designer 3D Rodolpho Reis.
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Concha (2012)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 100 x 200 cm

Local Palácio Piratini, Porto Alegre, RS

Apresentação 15/05/2012 no Palácio Piratini
02/03/2013 a 07/04/2013 no MACRS - Museu de Arte Contemporânea do RS

Acervo do MACRS - Museu de Arte Contemporânea do RS

93. Fotografia de levantamento, modelo 3D com objeto virtual 
reflexivo: Concha (2012).

94. Fotografia da exposição: Concha (2012) no Palácio Piratini.

dia anterior ao evento, foi decidido que ele seria realizado dentro do palácio. No meu 
caso, isso significou a perda do vínculo da imagem com o seu local específico de 
instalação. A imagem impressa foi doada posteriormente para o acervo do MACRS.
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95. Fotografia da mostra: Panorama (2012).

PANORAMA (2012)

A instalação Panorama foi produzida para a exposição coletiva Espelho Refletido, que 
aconteceu no Centro Cultural Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, em junho de 2012. 
Foi uma oportunidade muito interessante por se tratar de minha primeira exposição 
fora de Porto Alegre. Também foi relevante perceber a relação de meu trabalho com 
algumas questões propostas pelo surrealismo, como a criação de estranhamentos 
pela conexão paradoxal entre o real e o virtual. Como o curador Marcus Lontra comenta 
no texto do catálogo da exposição: “Para Breton, a potência do objeto surrealista 
residiria em sua capacidade de fazer colidir universos cotidianamente distantes uns 
dos outros18. Também tive bastante tempo para realizar o trabalho, o que me permitiu 

18 LONTRA, 2012, p.6
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Panorama (2012)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico, suporte em PS

Dimensões 210 x 80 x 180 cm

Local Centro Cultural Helio Oiticica, Rio de Janeiro RJ

Apresentação 10/06/2012 até 29/07/2012

96. Croquis de levantamento: Panorama (2012). 97. Modelo 3D, planta baixa perspectivada com objeto reflexivo: Panorama (2012).

planejar e executar meu processo com mais atenção e cuidado. Dois meses antes 
da abertura, visitei o museu e, juntamente com o curador da mostra, escolhemos a 
posição da instalação. Nesse momento também realizei um levantamento fotográfico 
e arquitetônico do local. De volta a Porto Alegre, iniciei a produção da instalação. 
Panorama consistiu em uma imagem em impressão fotográfica digital com 450 x 80 
cm de largura adesivada sobre uma superfície curva de poliestireno e instalada entre 
duas paredes do ambiente. A aplicação de uma imagem sobre uma superfície curva, 
de uma forma pouco usual, exigiu uma série de cuidados adicionais na sua execução.
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98. Imagens impressas: Singularidade (2012).

SINGULARIDADE (2012)

Nesse trabalho19 faço referência a questões da astronomia e da física, duas ciências 
que são de meu interesse. A ideia inicial, que deu título ao trabalho, surgiu em uma 
referência aos buracos negros, regiões do cosmo onde uma matéria altamente 
compacta e densa gera forças gravitacionais, e nenhuma matéria escapa de sua atração. 
Essas regiões têm em seu interior uma estrutura chamada singularidade, ponto onde 
a massa dos corpos tende ao infinito. Duas formas simples são utilizadas, figuras que 
representam a geometria conhecida sobre esses objetos. Uma esfera central negra, 
sólida e reflexiva é a chamada singularidade. A forma geométrica toro transparente, e 
levemente reflexivo envolve essa esfera. Esse é um espaço normalmente formado por 
matéria que circunda os buracos negros supermassivos. O processo de trabalho seguiu 
as etapas básicas de realização de meu processo. Antes da exposição, pude visitar o 
local e junto com a curadora, decidir a posição exata da obra. Tomei medidas e realizei 

19 Realizado para a exposição coletiva Idades Contemporâneas com curadoria de Ana Zavadil. Exposto na Galeria Sotero Cosme 
do MACRS.



111

Singularidade (2012)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 10 x 10 cm, 25 x 25 cm, 45 x 45 cm, 70 x 70 cm, 45 x 45 cm, 25 x 25 cm e 10 x 10 cm

Local Galeria Sotero Cosme, MACRS, Porto Alegre, RS

Apresentação 27/08/2012 a 07/10/2012

Acervo do MACRS - Museu de Arte Contemporânea do RS

99. Modelagem 3D sobre referência: Singularidade (2012).

100. Fotografia da mostra: Singularidade (2012).

101. Levantamento fotográfico: Singularidade (2012).

um levantamento. Na simulação, as formas foram posicionadas no painel na mesma 
posição na qual a obra está instalada, refletindo o ambiente. Sete imagens foram 
produzidas, impressas em papel fotográfico e coladas sobre suportes de poliestireno 
sem moldura e com um espaçamento de dois centímetros da parede. Cada imagem 
tem rotações e aproximações diferentes, sempre com o ponto de vista centralizado no 
centro dos dois objetos. Busquei com isso criar relações entre diferentes imagens de 
um conjunto que, na verdade, são diferentes vistas do mesmo objeto virtual.
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102. Sistema de projeção ortogonal em épura. 103. Fotografia de exposição: Épura (2012).

ÉPURA (2012)

Esse trabalho20, foi produzido para a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, espaço 
expositivo em que já expus anteriormente em A imagem é sempre virtual. Em meu 
entendimento, esse retorno foi significativo pois trouxe à tona novas questões relativas 
à temporalidade e às transformações do espaço. Ao visitar a Pinacoteca novamente, 
notei algumas pequenas diferenças em relação ao estado anterior do local e atualizei 
o modelo digital com essas novas informações. Durante essa nova observação do 

20 Realizado em agosto de 2012 em um exercício da disciplina Seminário de Articulação Teórico-Prático com a prof.ª Sandra Rey. 
Em paralelo com a obra, foi produzido um estudo teórico a respeito dos conceitos operatórios e processos utilizados na sua 
realização. Foi realizado também uma exposição e um seminário com trabalhos dos alunos intitulados In Progress.
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104. Croquis de estudo: Épura (2012).

105. Configuração das esferas reflexivas: Épura (2012).

local, tive interesse em posicionar a obra próximo da área com o forro detalhado 
em caixotes, que imaginei que traria uma riqueza de detalhes interessante para as 
imagens. Entretanto, a exposição precisou ser transferida para outro local o que  e o 
trabalho não pode ser instalado no ambiente para qual foi produzido.

A palavra épura significa “Representação, num plano, de qualquer figura tridimensional, 
mediante projeções ortogonais de sua elevação, planta baixa e perfil”21 Tem origem 
do francês épure. Na mesma língua o verbo épurer também significa “tornar puro”, 
“purificar” ou “expurgar corpos estranhos”. A ideia inicial da obra foi fazer uma alusão à 
técnica da épura em Geometria Descritiva. Nela, um objeto tridimensional é projetado 
e planificado em diferentes vistas: topo, frente e lateral, permitindo sua descrição em 
desenhos de duas dimensões. A compreensão da épura é fundamental na realização 
e leitura de desenhos técnicos de engenharia e arquitetura. Assim como na técnica 
descrita, pensei em ter diferentes vistas de frente, topo e laterais de um objeto virtual 
que refletisse o espaço da Pinacoteca. Em outro nível, o próprio trabalho também 
é uma planificação, pois o modelo virtual tridimensional também é planificado e 
apresentado em forma bidimensional.

A ideia inicial estudada em croquis foi fazer uma alusão a esse conceito, tendo 5 
imagens mostrando vistas de frente, de cima, de baixo, da esquerda e da direita de 
uma esfera reflexiva. Com mais alguns estudos, cheguei até a forma final repetindo 
o esquema de 5 vistas em 5 esferas com 25 cm de diâmetro cada, em formato de 
cruz e reproduzindo virtualmente a configuração das imagens reais impressas. Após 
a definição do conceito formal, comecei a pensar onde o trabalho seria instalado, em 
que posição no espaço ela estaria. Posicionei a obra na altura de 160 cm, pelo eixo 
central, em uma parede perpendicular ao espaço central de exposição da Pinacoteca. 

21 HOUAISS, 2009, p.785. 
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Épura (2012)

Técnica Computação gráfica, impressão digital montada sobre metacrilato

Dimensões 5 imagens 25 x 25 cm (cada), 85 x 85 cm (dimensões totais)

Local Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes UFRGS, Porto Alegre, RS

Apresentação 12/09/2012 a 16/09/2012

106. Testes e estudos de render: Épura (2012).

Eu já previa que teria reflexões convexas e imaginei que este local traria elementos e 
detalhes interessantes da arquitetura no reflexo. Na etapa seguinte, pequenos ajustes 
de qualidade de iluminação foram feitos. Também foi estudado o enquadramento 
de cada imagem posicionando as câmeras virtuais de forma simétrica. Após alguns 
estudos, optei por enquadrar sempre a esfera central, mostrando no canto das imagens 
detalhes de forro e piso. Utilizei uma abertura de 50 mm na vista frontal, e 24 mm 
para as outras vistas. Por fim, as cinco imagens foram renderizadas e impressas em 
metacrilato com acabamento sem moldura e com espaçador para fixação na parede.
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107. Victor Vasarely (1906-1997),Vega 200 (1968), acrílico sobre tela, 200 x 200 cm.
108. Victor Vasarely (1906-1997),Vega Arny (1970), acrílico sobre tela, 150 x 150 cm.

20X20 (2012)

Esse trabalho teve como referência22 a obra do pintor Victor Vasarely. Dentro da extensa 
produção do artista, a série de pinturas Vega, realizada durante as décadas de 1970 
e 1980, sempre me interessou pelo efeito tridimensional obtido pela deformação de 
círculos de maneira extremamente gráfica. Reproduzo nele a estrutura tridimensional, 
utilizando, porém, esferas virtuais que refletem o espaço da galeria Bolsa de Arte, 
onde ocorreu a exposição. A imagem foi impressa em papel fotográfico, colada sobre 
suporte de MDF sem moldura, o qual teve suas laterais pintadas de branco.

22 Em uma conversa com a artista Kátia Prates, esta comentou que meu trabalho tinha uma relação com a obra deste artista. 
Achei a observação pertinente e a anotei como motivo para fazer um trabalho.
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20x20 (2012)

Técnica Computação gráfica, impressão digital em papel fotográfico

Dimensões 20 x 20 cm

Local Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

Apresentação 27/11/2012  – Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre, RS

109. Imagem impressa: 20x20 (2012).
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110. Fotografia da mostra: Tipuanas in memoriam (2013).111. Matéria de jornal METRO: Tipuanas in memoriam (2013).

TIPUANAS IN MEMORIAM (2013)

Devido à itinerância da exposição Fazer e Desfazer a Paisagem, fui solicitado a realizar 
um novo trabalho na mesma série. Coincidentemente, durante esse período a prefeitura 
novamente removeu um conjunto de Tipuanas localizado na praça Júlio Mesquita, em 
Porto Alegre. Desta vez houve uma repercussão maior, com protestos em frente à 
prefeitura. A perda das árvores foi sentida. O processo de trabalho foi semelhante ao 
trabalho anterior Ficus in memoriam. Tive a oportunidade de tirar fotografias do local, 
registrando os galhos e copas antes de serem retirados pela limpeza. Sobre algumas 
imagens selecionadas modelei digitalmente as Tipuanas com base em referências.
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Tipuanas in memoriam (2013)

Técnica Fotomontagem. Computação gráfica, impressão digital sobre papel fotográfico, matéria de jornal

Dimensões 15 x 13 cm, 30 x 20 cm, 32 x 90 cm, 36 x 90 cm, 120 x 50 cm

Local Praça Júlio Mesquita, Porto Alegre, RS

Apresentação 02/03/2013 a 07/04/2013

112. Fotografia do local e detalhe da fotomontagem: Tipuanas in memoriam (2013).

113. Imagem impressa: Tipuanas in memoriam (2013).
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114. Desenho técnico: Relógio Especular (2013). 115. Fotografia da mostra: Relógio Especular (2013).

RELÓGIO ESPECULAR (2013)

Relógio Especular foi uma exposição individual, o último trabalho produzido nesta 
pesquisa. Na mostra retomo uma ideia referente ao trabalho anterior Tangente, no 
qual observei durante a exposição que a rotação das superfícies espelhadas me 
remetia ao movimento de ponteiros de um relógio. Procurei então explorar a questão 
do movimento, relacionado-o com o tempo e o espaço e produzindo um relógio 
propriamente dito, com objetos que atuam como ponteiros que indicam horas, 
minutos e segundos. A exposição foi composta de uma videoinstalação e quatro 
imagens redondas impressas com 35 cm de diâmetro. Pela primeira vez, incluí um 
vídeo apresentando o processo de trabalho, documentos e registros. A videoinstalação 
era composta por duas animações digitais. Na primeira foram projetados seis vídeos 
(com uma hora de duração cada) em uma das paredes do ambiente, registrando horas, 
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116. Texturas: Relógio Especular (2013). 117. Modelo 3D: Relógio Especular (2013).

minutos, segundos e décimos de segundo. A segunda, com um minuto de duração, 
foi projetada em uma bola branca suspensa com 150 cm de diâmetro e marcava o 
movimento de passagem dos segundos. Tive a oportunidade de desenvolver com 
bastante antecipação todos os detalhes da produção. Visitei o IPHAE – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do RS para obter os desenhos técnicos do 
edifício. Fiz visitas para levantamento fotográfico e tomada de medidas.

Em Relógio Especular apresento uma vídeoinstalação feita para o espaço da Galeria 
Marício Rosenblatt, na Casa de Cultura Mário Quintana. Sobre as paredes da galeria 
e em uma grande esfera branca suspensa no ambiente foram projetadas animações 
produzidas em computação gráfica de objetos que se movimentam como ponteiros 
de um relógio. Esferas reflexivas marcam horas, minutos, segundos e décimos de 
segundo refletindo o espaço da galeria.
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Relógio Especular (2013)

Técnica Instalação. Computação gráfica, animação digital 60’00”, animação digital 01’00”, bola de PVC pneumático, 
impressão digital em papel fotográfico, vídeo 6’20”

Dimensões Dimensões variáveis, 35 x 35 cm

Local Espaço Maurício Rosenblat, CCMQ, Porto Alegre, RS

Apresentação 27/06/2013 a 04/08/2013118. Fotografia da mostra: Relógio Especular (2013).

119. Imagem impressa: Relógio Especular (2013).

O espaço Maurício Rosenblatt me parece um espaço atípico de exposição. É um local 
de passagem, um cruzamento entre diversos caminhos dentro da Casa de Cultura. 
Ao mesmo tempo, é um espaço que contém uma quantidade grande de elementos 
de arquitetura. Essa informação esteve presente na simulação que foi produzida em 
computação gráfica e, a meu ver, contribuiu com o trabalho e tornou a ligação obra-
espectador mais rica.



4. ENCAMINHAMENTOS 
PROCESSUAIS



1234.1. ESTRUTURA, SIMPLICIDADE E COMPLEXIDADE

Nos trabalhos realizados, apresento diversas soluções, materiais e elementos. Por 
vezes, utilizei diretamente espelhos de vidro combinados com projeções em vídeo. Em 
outras ocasiões, empreguei apenas imagens impressas com espelhamentos virtuais. 
Testei imagens montadas sem moldura, com molduras discretas ou impressas em 
metacrilato, penduradas na parede ou soltas no espaço, suspensas como móbiles. Ao 
longo da pesquisa, fui percebendo a importância da experimentação, do acréscimo ou 
omissão de elementos. É um processo de depuração, de acrescentar e retirar até que 
se tenha a sensação de que não é necessário nada novo e que os elementos existentes 
não podem ser retirados sem alguma perda. Entendo que essa experimentação carrega 
uma intenção de que meus trabalhos sejam simples em sua estrutura e solução, 
mantendo um certo despojamento visual. Por outro lado, o processo de produção 
que realizo é consideravelmente complexo, envolve etapas e técnicas diversas. Em 
minha experiência, percebo que caso não haja um esforço em busca da simplicidade, 
a complexidade tende a dominar a composição.

O jogo de reflexos e o mise en abyme pode gerar imagens progressivamente complexas 
e labirínticas. A série Subterrânea (2011), por exemplo, utilizou arranjos com diversas 
esferas espelhadas e dezenas de reflexões causadas entre elas. Já 20x20 (2011) tem 
simplesmente uma figura ondulada e reflexiva localizada no centro da imagem. Tenho 
interesse que a complexidade de meu processo não seja acessível em uma leitura 
rápida da obra, em um primeiro momento. De certa forma, acredito que a aparente 
simplicidade pode acrescentar camadas de leituras e cativar o espectador.

Giovanni Battista Piranesi, artista e arquiteto, é reconhecido por produzir obras 
complexas e labirínticas. Na série de gravuras Carceri, Piranesi desenha prisões 
subterrâneas fantásticas, repletas de pilares, arcos, vigas, escadas e caminhos 



124120. Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), Série Carceri Chapa XIV 
(1745), gravura em metal, 136,1 x 158,8 cm.

tortuosos. Apesar de serem espaços arquitetonicamente complexos, o artista controla 
a leitura da imagem por meio de recursos gráficos simples como o preto e branco 
tracejado da gravura, o jogo de claros e escuros e o ponto de vista em perspectiva 
elevado, alto e afastado. As figuras humanas, pequenas e sombreadas, dão a noção 
de escala humana ao desenho. Entendo que nessa série de gravuras o artista opera 
conceitualmente e constantemente no embate entre a complexidade e a simplicidade 
dos elementos da composição.

Entendo que a maneira com que Piranesi joga com esses espaços labirínticos e 
realiza esse balanço entre o simples e o complexo está relacionada com um esforço 
de síntese. Durante a minha pesquisa, esse é um esforço que ocorreu em diversos 
momentos. Em alguns casos, devido às circunstâncias e às limitações de exposição e 
de propostas de curadoria, debrucei-me a pensar em alternativas que demonstrassem 
os conceitos de trabalho em suportes impressos. Já em outros momentos, acrescentei 
ou eliminei objetos espelhados na composição.

4.2. ESCOLHAS FORMAIS: GEOMETRIA E FOTORREALISMO

Durante o desenvolvimento da pesquisa, fui estabelecendo algumas escolhas formais 
que resultaram em um conjunto de trabalhos que considero ter uma linguagem 
própria. Entendo que dois componentes são fundamentais nesta questão. O primeiro 
é a utilização de algumas formas geométricas, como planos, esferas e superfícies 
curvas, côncavas e convexas. O segundo é uma estética fotorrealista produzida por 
simulações.

A utilização da geometria faz parte de meu processo. É uma ferramenta que participa em 
dois momentos: como ciência e como escolha formal. Como ciência, utilizo a geometria 
descritiva como recurso durante a leitura e a realização de desenhos técnicos de 
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121. Figuras geométricas: escolhas formais.

Espelho (2008) Seção Invertida (2010) A imagem é sempre virtual 
(2010)

20x20 (2010) Subterrânea (2011) Na Praça da Bandeira (2011)

Tangente (2011) 20x20 (2011) Espaço Lúdico (2011) Dam Funk (2011) Vice Versa (2012) Concha (2012)

Panorama (2012) Singularidade (2012) Épura (2012) 20x20 (2012) Relógio Especular (2013)

arquitetura e na elaboração da modelagem 3D dos espaços de exposição. Os modelos 
3D, nas simulações realizadas, são uma representação aproximada do ambiente da 
exposição construída com polígonos que representam as superfícies de paredes, pisos 
e detalhes arquitetônicos. A reprodução desses elementos arquitetônicos é feita no 
âmbito da geometria e de forma sistemática, buscando sempre medidas e proporções 
tridimensionais aproximadas com as existentes na situação real.

Além da simulação, são inseridos nesse arquivo da cena de trabalho formas geométricas 
com shaders, simulando espelhos que refletirão o espaço virtual. A utilização dessas 
geometrias é algo que foi acontecendo intuitivamente, à medida do desenvolvimento 
da pesquisa e está demonstrada em (Figura 121). Algumas figuras se tornaram 
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122. MC Escher (1898-1972), Autorretrato em esfera espelhada (1935), litografia, 31,8 x 21,3 cm.
123. MC Escher (1898-1972), Tres Esferas II (1946), litografia,  26 x 46,3 cm.

recorrentes. Primeiramente as reflexões de Espelho (2008) e Seção Invertida (2010) 
aconteciam em retângulos planos. Passei a utilizar círculos convexos em A imagem 
é sempre virtual (2010) e esferas em Subterrânea (2011). Em 20x20 (2011) adotei pela 
primeira vez uma superfície deformada e ondulada. Percebo que a escolha dessas 
figuras determina uma dimensão formal que é importante em meu trabalho. 

Um artista pelo qual tenho especial interesse e admiração na história da arte é MC 
Escher. Sua obra é composta de diversas fases e trata de alguns temas como: a 
representação (da natureza e da arquitetura), o espaço, a perspectiva, os reflexos, 
o ladrilhamento, as metamorfoses e o infinito. Seus trabalhos também revelam um 
uso engenhoso da matemática e da geometria, explorando distorções, ilusões de 
ótica e representações arquitetônicas impossíveis. Em obras como Autorretrato em 
esfera espelhada e Três Esferas II o artista explora temas de meu interesse, como 
a autorreferencialiade, além do estudo de efeitos reflexivos e propriedades físicas, 
como a refração e difusão da luz.
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124. MC Escher (1898-1972), Relatividade (1953), litografia, 29,1 x 29,4 cm.
125. MC Escher (1898-1972), Galeria de Gravuras (1956), litografia, 31,5 x 31,8 cm.

Relatividade, que certamente guarda relações com os Carceri de Piranesi, joga com a 
gravidade e a posição referencial corpo na arquitetura. Já Galeria de gravuras explora 
o mise en abyme e a interligação entre as obras e o espaço expositivo. Ambas tratam 
desses temas gerando sempre um estranhamento no espectador. São ilusões e 
truques que incitam a um segundo olhar que constantemente tenta se certificar do 
que se observa.

As escolhas formais de Escher são deliberadas e estão relacionadas com o que o 
artista busca exprimir em sua obra. A arquitetura participa como tema1 e a linguagem 
realista é descritiva e representativa. Pela precisão da geometria, o artista não busca 
representar um mundo rígido e tecnicista, mas sim ter uma ferramenta ou instrumento 
para realização de ilusões e truques, como o próprio artista comenta.

1 Escher chegou a cursar brevemente arquitetura antes de mudar para Artes Decorativas na Escola de Arquitetura e Artes 
Decorativas de Haarlem, na Holanda.
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Nas minhas gravuras eu tento mostrar que vivemos em um mundo belo e 
ordenado, e não em um caos sem regras... Eu não consigo deixar de brincar com 
as nossas certezas estabelecidas. Tenho grande prazer, por exemplo, em confundir 
deliberadamente a segunda e a terceira dimensões, plana e espacial, e ignorar a 
gravidade.”

A segunda escolha formal é por uma estética fotorrealista nas imagens. Nas ilustrações 
em computação gráfica para arquitetura, área na qual atuei profissionalmente, 
o fotorrealismo é a linguagem padrão, que busca aferir veracidade a materiais e 
acabamentos de projeto. Busco incorporar essa estética como forma de relacionar 
melhor imagem e arquitetura.

Em outros períodos da história da arte, o realismo representativo foi uma característica 
marcante. Svetlana Alpers, em Arte de Descrever, aponta as distinções entre o 
renascimento holandês e o mesmo movimento na Itália, França e Inglaterra. A arte 
holandesa do período estaria mais centrada na questão da representação e descrição 
do que no modelo narrativo, predominante na arte italiana. 

Os holandeses apresentam seus quadros como descrevendo antes o mundo 
visto que as imitações de ações humanas significativas. Tradições pictóricas e 
artesanais já estabelecidas, largamente reforçadas pela nova ciência experimental 
e pela tecnologia, confirmam as imagens como caminho para o novo e inelutável 
conhecimento do mundo.2

Outros estudiosos do período, como David Hockney, propõem que as imagens desse 
período teriam sido feitas com auxílio de objetos técnicos como lentes, espelhos e 
câmeras obscuras, o que relaciona, portanto, a tecnologia com a qualidade realista e 
descritva. Algumas naturezas mortas do período, como por exemplo as obras do artista 
do barroco holandês Abraham van Beyeren, mostram essa atenção aos detalhes.

2 ALPERS, 1999, p.38.



129

126. Abraham van Beyerem (1620-1690), Banquete e natureza morta (1655), óleo sobre tela, 99,5 x 120,5 cm.

4.3. DESLOCAMENTOS

Entendo o site-specific como uma premissa, um motivo inicial que lança, potencializa 
e dá partida ao trabalho. Sabemos que o deslocamento de uma instalação site-specific 
do local para onde foi realizada corta essa relação essencialmente, destruindo a obra. 
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caráter efêmero desse conceito de trabalho. No decorrer da pesquisa, frequentemente 
me perguntei onde de fato estava meu trabalho. Na instalação completa? Nas 
fotografias ou vídeos de registro? Ou nas imagens impressas? Parece-me que o 
trabalho reside em todos estes produtos, em diferentes níveis e intensidades. Até 
mesmo durante a diagramação desta dissertação essa dúvida se fez presente. Qual 
imagem deve ter mais destaque, pois representa melhor o trabalho? A fotografia do 
ambiente de exposição com a montagem pronta ou a imagem digital, que foi projetada 
ou impressa, porém isolada de seu contexto? Esses são limites da representação e 
documentação de trabalhos tridimensionais. O processo fotográfico elimina uma das 
dimensões e o observador fica com uma informação parcial. O fato é que nenhuma das 
alternativas substitui completamente a experiência de observar os trabalhos instalados 
nos espaços para os quais foram produzidos. Rosalind Krauss tem um ponto de vista 
a respeito da percepção da escultura que também considero válido em se tratando de 
espaço arquitetônico:

O relevo, portanto, permite ao observador compreender simultaneamente duas 
qualidade recíprocas: a forma e sua evolução no espaço do plano de fundo e o 
significado do momento representado em seu contexto histórico. Muito embora o 
observador não se desloque efetivamente em torno da escultura, recebe a ilusão 
de dispor de tanta informação quanto teria se pudesse circunavegar as formas - 
talvez mais ainda, já que lhe é dado visualizar, em uma única percepção, tanto o 
desenvolvimento das massas como sua capacidade de exprimir um significado.3

Quando mostradas em outros contextos, as imagens que produzo adquirem novos 
significados e características estéticas. Ao serem transportadas, certamente não 
podem mais ser chamadas de site-specifics. Porém, considero que elas mantêm 
outras qualidades estéticas e formais que considero importantes.

3 KRAUSS, 2007, p.16.
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PROSPECÇÕES



132O percurso desta pesquisa foi um período de produção intensa que resultou 
em experimentações valiosas. Entre os Estudos Preliminares apresentados e 
os Encaminhamentos Processuais resultantes, houve um caminho percorrido 
naturalmente. Acredito que as premissas de trabalho, o real e o virtual, a relação 
locacional e as reflexões especulares demonstraram ser fundamentos sólidos para o 
trabalho que venho desenvolvendo e têm a profundidade necessária para sustentar 
novas proposições. 

Cada projeto me motivou a desenvolver de uma ideia nova, às vezes apenas sutilmente 
diferente da anterior. Cada trabalho trouxe pequenas (ou grandes) brechas onde se 
infiltrar e explorar. À medida a pesquisa foi se assentando e consolidando em termos 
formais e processuais, tornou-se necessário o surgimento de novas frentes de trabalho, 
proposições e dúvidas. Destacarei a seguir algumas questões, as quais eu pretendo 
realizar em projetos futuros: a relação com a arte cinética; a utilização de som nas 
instalações; e a possibilidade testar o trabalho em grandes escalas.

As videoinstalações produzidas nesta pesquisa apresentam o movimento de objetos 
virtuais. Apesar do movimento ser uma característica inerente ao vídeo, em meu 
trabalho ele está fortemente ligado ao deslocamento e deformação de objetos é 
um movimento quase mecânico, de objetos e não de corpos. Nesse ponto, percebo 
uma conexão com a arte cinética que pode ser uma linha de pesquisa interessante. 
Artistas como László Moholy-Nagy, Julio Le Parc, Abraham Palatnik com seus objetos 
cinéticos e Alexander Calder com seus móbiles trataram de questões da ordem do 
movimento muitas vezes com um enfoque voltado aos efeitos geométricos e ópticos. 
Vejo como uma possibilidade potencialmente interessante combinar movimentos 
reais e projeções de animações virtuais em objetos em movimento.



133Penso que a utilização de alguma sonorização ou trilha sonora como mais um objeto 
de trabalho potencialmente interessante. Nesta pesquisa não utilizo nenhum tipo de 
som em minhas instalações, porém, vejo este novo elemento como algo que deve ser 
pensado com extremo cuidado. Acredito que a percepção do som aconteça de uma 
forma completamente diferente da percepção visual. São dois elementos que não 
devem ser tratados da mesma maneira. Portanto, essas inserções devem acontecer 
com o cuidado e pesquisa adequados.

Outro ponto de interesse é a ampliação da escala, através da realização de projeções 
em elementos construídos, telas em grandes formatos ou ainda elementos urbanos 
existentes como fachadas, empenas cegas ou pisos em praças e ruas. O aumento 
na escala pode criar relações espaciais novas e aumentar o impacto visual da obra. A 
viabilização de projetos nesses tamanhos exige orçamentos maiores e financiamentos 
que podem ser obtidos em projetos culturais. Um exemplo foi a mostra PLAY, realizada 
em abril de 2013. Nesse evento foram instaladas estruturas com LED formando uma 
imensa tela na fachada do edifício da FIESP, localizado na Av. Paulista. A mostra teve 
a participação de diversos artistas ligados à arte digital, como Andrei Thomaz, que 
apresentou os trabalhos Dédalo e Ariadne e Labirintos Invisíveis.

Tenho uma convicção de que para se chegar a um trabalho com qualidade é preciso 
manter uma produção intensa. O trabalho cresce pela prática e pela experiência, não 
há atalhos. Sempre tive interesse pelo futuro, pelo que nos espera, até mais que pelo 
passado. Acredito que a pesquisa artística precisa desse interesse pela investigação. A 
pesquisa artística precisa olhar com sensibilidade para o que está por vir sem esquecer 
o que já passou.

Muitos como McLuhan, consideram que os artistas, avançados para sua época 
graças a sua sensibilidade particular, têm um papel cada vez mais importante a 



134desempenhar na adaptação da sociedade aos choques provocados pelas mudanças 
tecnológicas. “O artista, ele escreve, capta a mensagem do desafio cultural e 
tecnológico várias décadas antes que seu choque transformador se faça sentir. Ele 
constrói então maquetes ou espécies de arcas de Noé para afrontar as mudanças 
que se anunciam”1

Observo como função das ciências produzir respostas às dúvidas humanas, resolver 
questões e acumular conhecimento; como função da arquitetura e das engenharias 
produzir, materializar construções e objetos pela aplicação das ciências; já a tarefa das 
artes seria produzir questionamentos, dúvidas e inquietações. Acredito que a pesquisa 
nas artes seja uma tarefa de suma importância, pois é pela produção de perguntas ou 
de dúvidas que se ampliam os limites de nossa imaginação.

1 COUCHOT, 2003, p.308.
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