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RESUMO 

A presente dissertação desenvolvida na área de poéticas visuais, linha 

de pesquisa em “contextos e processos de criação, inserção e documentação”, 

centra-se sobre o processo criativo de ações artísticas realizadas em âmbito 

urbano e inseridas no contexto cotidiano. Visando a prática de trabalhos 

próprios, este estudo se desenvolve a partir de ações realizadas no período de 

2009-2011, nas cidades de Porto Alegre/ Brasil e Valência/Espanha. Esta 

produção é aqui analisada recorrendo a referenciais teóricos e práticos do 

campo da arte, problematizando cada proposição por variados conceitos.  

Palavras-chave: processo criativo, ação, contexto, estranhamento e identidade 
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ABSTRACT 

The current dissertation developed in the area of visual poetics, line of 

research on “contexts and processes of creation, insertion and documentation”, 

focuses on the creative process of artistic actions undertaken in 

the urban context and inserted into everyday life. Aiming on practice of own 

works, this study develops from actions taken during the period of 2009-

2011, at the cities of Porto Alegre/Brazil and Valencia/ Spain. This production is 

also analyzed using theoretical and practical references of the field of art, 

questioning each proposition on several concepts. 

Keywords: creative process, action, context, strangeness and identity. 
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“Porque em mim sempre houve, entre outros, 
dois palhaços: o que só aspira a ficar onde está 

e o que imagina que um pouco mais longe se 
encontraria melhor.” 

(Samuel Beckett, Molloy, 1951) 
 
 
 
 
 

Como pode o artista, através de suas proposições, dedicar uma 

atenção para o cotidiano, para o entorno, para a realidade, sem representá-la 

como um simulacro? Existem limites que podem diferenciar uma ação qualquer 

do cotidiano de uma ação artística? Enquanto arte, que questões as ações 

realizadas nestes contextos  podem suscitar? Como observar estas obras que, 

aparentemente, não se diferenciam de outros atos corriqueiros da vida diária? 

Estas, entre muitas outras perguntas, motivam a presente dissertação 

de Mestrado em Artes Visuais, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

do Instituto de Artes da UFRGS, em Poéticas Visuais, linha de pesquisa em 

“Contextos e processos de criação, inserção e documentação”. Igualmente a 

investigação se beneficia dos aportes do Máster em Producción Artística, que 

realizei e defendi na Universidad Politécnica de Valência, Espanha, em 

2009/2010. 

O tema explicitado no título, Cotidiano experimentado: o processo 

criativo na prática de ações, discorre sobre o processo criativo de ações 

artísticas por mim realizadas em âmbito urbano e inseridas no contexto 

cotidiano. O presente estudo tem como objetivo central a prática e a análise de 

trabalhos que se inserem na vida cotidiana e na cidade enquanto elementos ou 

apresentações/reapresentações desta. 

Para tal fim, busco nesta pesquisa a realização de ações, construídas 

a partir de minha vivência e no contexto diário, explorando questões próprias 

das cidades em que me localizo, neste caso, a cidade de Porto Alegre, no 

Brasil e Valência, na Espanha. A estadia  nesta última foi proporcionada pela 

bolsa de estudos que recebi do Ministério do Desenvolvimento da Espanha, em 
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parceria com a Fundação Carolina, para realização do Máster en Producción 

Artística da Universidad Politécnica de Valência. Os trabalhos veiculam, de 

maneira recorrente, minha própria imagem, evidenciando a necessidade da 

minha presença, enquanto artista, nos contextos escolhidos para as ações. 

Estas, por sua vez, fazem uso da ironia e do bom humor, trabalhando com os 

fragmentos e fissuras de um cotidiano muitas vezes imperceptível no fluxo da 

cidade.   

Inserida no campo da arte, veremos que a presente pesquisa se apóia  

nos estudos teóricos sobre Arte Contextual de Paul Ardenne, nas definições 

abertas pela Estética Relacional de Nicolas Bourriaud, e sobretudo na análise 

da prática dos artistas Francis Alÿs e Esther Ferrer, entre outros. Contudo, 

tanto na questão teórica quanto na prática, é importante ressaltar que as 

referências são pontuais, se atendo a trabalhos e estudos específicos das 

práticas contemporâneas. Busca-se por análises comparativas, destacar 

problemáticas comuns e cercar questões próprias aos meus modos de agir.   

Desenhando uma metodologia própria de trabalho, baseada na 

investigação prático-teórica, as ações desta pesquisa recorrem ao 

estranhamento do cotidiano, sendo este o cerne do processo criativo, como 

veremos. Concebido com método, o estranhamento envolve e se trama com 

outras noções decorrentes da experiência cotidiana, como a efemeridade, o 

contexto, o devir e a presença.  

A dissertação está dividida em quatro capítulos, que permitem uma 

leitura dinâmica sobre as problemáticas de meu processo criativo. Todos os 

capítulos, com exceção do primeiro, referem-se diretamente aos trabalhos 

executados durante o mestrado, discutindo-os e analisando-os enquanto ações 

e também relevando aspectos surgidos no processo, como os 

desdobramentos, registros, documentação em reapresentações e montagens 

expositivas.  

No Capítulo 1, apresenta-se um levantamento de questões 

importantes a serem observadas previamente à análise dos trabalhos, a saber, 

os antecedentes práticos realizados por mim em momentos anteriores de 
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minha  trajetória. Nisto, se verá como contribuem na elaboração das ações 

desta pesquisa, pela escolha de referenciais que terão reflexo durante toda a 

investigação e pela explanação sobre três aspectos recorrentes do trabalho: o 

contexto (por Paul Ardenne); o estranhamento como método prático e intuito 

expositivo (a partir de determinados estudos dos antropólogos Gilberto Velho e 

Roberto Da Matta); e o posicionamento da documentação no processo criativo 

das ações, embasando-se nas afirmações de Cristina Freire, entre outros 

teóricos. 

Desta forma, o Capítulo 1 apresenta as considerações introdutórias do 

tema proposto, da prática e também da teoria que constituem uma base do 

entendimento de meu processo. A partir desta primeira aproximação, inicia-se 

a análise das ações desenvolvidas ao longo desta pesquisa, apresentando-as 

a partir das problemáticas e de seus procedimentos.  

O Capítulo 2, Escutando o Entorno, centra-se na análise da ação 

Conversas Alheias: Perdidos e Achados em Meio urbano. Em seu subcapítulo 

2.1., que leva como título o próprio nome da ação, busca-se  discutir a relação 

que se instaura com a escuta, enquanto procedimento prático, 

problematizando-a a partir dos limites porosos entre a  arte e a vida. 

Recorrendo aos estudos de Nicolas Bourriaud, busco tecer relações entre 

minha prática e as problemáticas do campo da arte, centrando-me no que 

ocorrre com as ações quando deslocadas por seus registros documentais às 

montagens expositivas. No subcapítulo 2.2., a investigação se deterá sobre 

duas ações de desdobramentos geradas a partir de Conversas Alheias. Neste, 

observa-se - os modos de inserção instaurados na ação Achados e Perdidos 

em circuitos do cotidianos, recorrendo aos trabalhos de Cildo Meireles sobre o 

tema. Também, analisa-se um desdobramento videográfico das escutas, 

apoiando-se nos estudos  de Gabriel Villota Toyos.  

Nos Capítulos 3 e 4, busca-se apresentar a  série Intervalo, realizada 

durante o período em que residi e estudei em Valência. Vista como um 

conjunto de ações, discute e elabora questões como  identidade,  

deslocamento territorial e  busca por estabelecer uma relação com uma cidade 
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estrangeira. Na pesquisa as quatro ações de Intervalo foram divididas em dois 

grupos, que formam, logo, os capítulos referidos.  

O Capítulo 3 se dedica à analise dos trabalhos ¿Donde puedo hablar 

mi propio idioma? e Esperando Jéssica, ambos discutidos a partir de sua 

relação com a cidade e com a busca de si. No primeiro, o idioma surge como 

elemento problematizador de questões identitárias, analisando a gramática 

cultural do contexto de atuação e os modos como a ação será registrada e 

reapresentada através do vídeo. Neste subcapítulo, recorrerei aos estudos de 

Rosangela Morello como colaboradores da análise. Já em Esperando Jéssica 

(subcapítulo 3.2.), a discussão se centrará sobre a identidade, observando 

como a ação da espera é colocada em suspensão, produzindo 

desestabilizações. Se verá de que forma esta espera pode ser vista como fala 

desorganizada dentro da narratividade da cidade (recorrendo aos estudos de 

Eni Orlandi). Também neste subcapítulo se analisará o registro fotográfico da 

ação, problematizando-o a partir dos estudos sobre o tema de Dominique 

Baque,  entre outros autores.  

No último capítulo desta pesquisa, Microações para autoapresentação, 

se submeterá a análise à duas microações, também parte da série Intervalo, 

que envolvem a  problemática da autoapresentação (a partir das investigações 

de Hélio Fervenza). Nos dois trabalhos apresentados, Gráfico da Depressão e 

Fotos de uma artista só, se buscará discutir a questão da exposição do privado, 

quando deslocado a uma instância pública; o significado e implicações dos atos 

de presença do artista no contexto em que atua; e  o registro documental como 

índice do ocorrido. Além disso, se dedicará no subcapítulo 4.3. O livro de 

artista, à análise deste modo de exposição eleito para as duas proposições, 

discutindo, entre outros, a importância do manuseio e do folhear, proposto por 

estes livros-obra,  apoiando-se nas  pesquisas de Paulo Silveira. 

Por fim, se apresentará como conclusões parciais da pesquisa, uma 

retomada das idéias principais buscando, através de uma síntese dos fatos 

ocorridos e analisados durante toda a investigação, desenhar uma  

continuidade. Isto se dará pelo apontamento de novas questões e 
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possibilidades surgidas e observadas ao longo do processo criativo  em seu 

desdobramento reflexivo.  

Assim, a presente pesquisa, que a partir de agora o leitor desfrutará, 

como uma fase importante em minha trajetória artística, dá início a um novo 

momento de meu amadurecimento pessoal e profissional. Por esta reitero a 

busca pela ampliação do olhar à diversidade dos elementos comuns do dia a 

dia e dos fragmentos do cotidiano, bem como tento mostrar, através da prática, 

que a arte não transcende as preocupações diárias, mas faz parte delas. 

Boa leitura.  
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“A verdadeira arte está lá onde não a esperamos. 

 Lá onde ninguém pensa nela, nem pronuncia seu nome” 

( Jean Dubuffet ) 

 

1.1. EXPERIMENTANDO O COTIDIANO PELA AÇÃO 

 

Escutar conversas alheias no metrô. Procurar um lugar onde se fale 

seu próprio idioma. Esperar, a si mesmo, no aeroporto. Anotar os dias em que 

se está deprimido. Se autofotografar em distintos lugares. Poderia estar aqui 

citando ações comuns do dia a dia de um indivíduo qualquer, o que de certa 

forma estas não o deixam de ser. No entanto, o que faço é mencionar a série 

de ações artísticas que realizei ao longo destes dois anos de mestrado, 

pretendendo-as como objeto de pesquisa. 

Bartolomé Ferrando1, em seu livro El arte de la performance: 

elementos de creación, afirma que “(...)às vezes uma simples ação ou um 

gesto mínimo são mostrados como acontecimentos artísticos” (Ferrando, 2009, 

p. 9). O artista que opta por apontar o entorno através da ação é, na maioria 

das vezes, um criador de acontecimentos, mínimos ou marcantes, sussurrados 

ou gritantes. Estes podem ser gestuais (como na maioria das performances e 

happenings) e/ou circunstanciais ou situacionais (como nas intervenções 

urbanas, nas ações públicas, nas ações de autoapresentação e nas 

manobras2)3. Neste viés, realizar uma ação artística não seria um modo de   

                                                 
1 Bartolomé Ferrando: performer e professor da área de arte de ação da Faculdade de Bellas 
Artes, Universidad Politécnica de Valencia, Espanha. 
2 Manobra: instantes criativos abertos que se relacionam com o híbrido, o heterogêneo e o 
estranho. Ocorrem em espaços públicos e pretendem estimular o espectador a modificar a 
leitura, a objetivação e a normalização do cotidiano (Richard Martel IN Ardenne, 2002, p. 55). 
Tradução livre. 
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estar experimentando o cotidiano em suas possibilidades criativas e não 

usuais?  

Por estes e outros aspectos, presentes não somente nas ações 

realizadas para a presente pesquisa, mas também em outros momentos da 

trajetória artística que venho desenvolvendo no campo, pode-se perceber que, 

no núcleo principal deste processo criativo, encontra-se o ato, o fazer, o agir e 

o atuar.   

Investigando referências históricas a esta prática, mas sem a intenção 

de construir uma pesquisa científica nesta área, muito me ensinam as 

proposições das décadas de 1960-1970, em que destaco algumas experiências 

efêmeras do Movimento Fluxus, especialmente as realizadas por Robert Filliou 

(imagem 1); e a ampliação da apreensão sobre arte proposta pelo 

Conceitualismo, assim como as Atividades de Allan Kaprow (imagem 2). 

Também entendo que certas práticas, como a Deriva, bem como seu 

posicionamento e atitude frente à cidade, realizadas pelo Situacionismo, neste 

mesmo período, são um ponto de contato às ações desta pesquisa.  

Fazendo menção às práticas de ações brasileiras, observo as 

experiências em âmbito público, indo contra ou junto à multidão, de Flávio de 

Carvalho (Experiência no 2: um contra o todo, 1931; Experiência nº 3: traje 

tropical new look, 1956, Imagem 3); bem como acredito que haja similitudes em 

relação a algumas ações de Paulo Bruscky, como Meu cérebro desenha assim, 

1976 (imagem4)  e Xeroperformance, 1980,  utilizando a ironia e recorrendo ao 

corriqueiro na construção de suas proposições.    

 

 

 
                                                                                                                                               
3 Estas nomenclaturas são apenas algumas das muitas sugeridas por estudiosos da área, não 
sendo objetivo deste trabalho especificar cada uma delas tampouco questioná-las. O propósito, 
aqui, é deter-se mais profundamente nas ações de autoapresentação, que veremos em breve. 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagem 2 
Allan Kaprow 
Household 
Atividades: lamber mel sobre um carro 
Estados Unidos, 1964 

 

 
 
Imagem 3 
Flávio de Carvalho 
Experiência nº 3: traje tropical new look 
São Paulo,1956 

 

 
Imagem 4 
Paulo Bruscky 
Meu cérebro desenha assim 
Recife, 1976 

 
 
Imagem 1 
Robert Filliou 
Êstar integrado na multidão 
Nova York, 1967 
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Frente a estes referenciais, que recorro ao entender que possuíam, 

como importante questão de suas proposições, a experiência do cotidiano, 

concordo com Paul Ardenne4, em seu livro Un Arte Contextual- Creación 

Artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación¸ que 

afirma: 

Recorrer a ela (à experiência) permite aferrar-se a fenômenos 

inéditos que o artista provoca ou precipita, esperando de seu 

desenvolvimento um aumento de expressão, uma melhor 

compreensão do mundo e uma possibilidade de habitar-lo 

melhor. (Ardenne, 2002, p. 32) 

Experimentar o cotidiano apontando outras possibilidades, no desejo e 

na necessidade de aproximar-se ao entorno de modo diferenciado das ações 

rotineiras. Este é o intuito que me estimula a criar novos ou outros 

acontecimentos e por onde ponho em prática as ações próprias desta 

pesquisa, bem como algumas anteriores, como em Sopro de Esperança I, 

trabalho realizado em 2006. Neste, movida pelo intuito de agir, no primeiro 

momento doei pequenos invólucros plásticos, serigrafados com a frase Sopro 

de Esperança, aos indivíduos que aguardavam seus familiares enfermos junto 

ao muro do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

(imagens 5). Tal fato só pôde se concretizar a partir da observação diária que 

possuía sobre estas pessoas, tendo em vista que o local fazia parte de minha 

trajetória para o trabalho. A experiência do lugar existia previamente à “nova 

experiência” deste, gerada através da ação.  

 

 

 

                                                 
4 Paul Ardenne: França, 1956. Curador e crítico de arte contemporânea, escreveu o livro Arte 
Contextual, em que analisa e aponta diversas características deste tipo ou modo de proposição 
artística. É professor de história da Universidade de Amiens, França. 
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Imagem 5 
Jéssica Becker 
Sopro de Esperança I 
Porto Alegre 
2005 
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Levando em conta que esta ação foi uma das primeiras que realizei no 

campo da arte, a questão de experimentar, “pôr à prova”, foi uma relação que 

pretendia estabelecer, em que se fazia necessário averiguar os modos de 

contato com o entorno, as maneiras de aproximação com este e os possíveis 

métodos da ação em si para configuração de outras circunstâncias. Também 

isso será visto ao longo desta pesquisa: uma variedade de modos de ação e 

aproximação ao cotidiano.  

Nesta primeira experiência realizada com o Sopro de Esperança I, a 

ação exigia a participação dos indivíduos da comunidade eleita e tinha no 

objeto (o saquinho com ar que entregava) um auxílio na aproximação com o 

outro, que participava de maneira passiva, aceitando ou não a doação 

oferecida.  

Já em um segundo momento deste trabalho (Sopro de Esperança II), 

em vez de doar sopros, os recolhi. Solicitei a amigos e colegas que doassem a 

mim seus próprios Sopros de Esperança (Imagens 6a). Estes (os sopros 

doados), por sua vez, receberam etiquetas de catalogação e foram 

armazenados em um Arquivo de Sopros (imagem 6b).  

Vê-se nesta experiência que o tipo de contato é de outra natureza, 

mais exigente e solícito, em que o partícipe ocupa uma posição atuante e não 

passiva frente à ação como um todo. Também nesta, o objeto já não serve 

como um auxílio à aproximação, mas sim como objeto-documento da ação, 

que pode, por meio dele, ser deslocada para outros circuitos. 

Como se pode ver no trabalho citado e em outros realizados por mim, 

busco pôr à prova as possibilidades de existência de atos, gestos, formas de 

agir que contestam, criticam ou simplesmente apontam para as normativas do 

social impostas sobre o cotidiano.  
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Imagem 6b 
Jéssica Becker 
Sopro de Esperança II 
Porto Alegre, 2006 
 

 
Imagem 6a 
Jéssica Becker 
Sopro de EsperançaII 
Porto Alegre, 2006 
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Tentando envolver os trabalhos nos acontecimentos do contexto, 

busco não enquadrá-los no sistema que designa sentidos e significados sobre 

os elementos do dia a dia, mas sim fazer indicação a determinados pontos do 

cotidiano que não recebem, normalmente, destaque na percepção sobre ele.  

Esta posição concorda, a meu modo de ver, com as práticas realizadas 

pelo artista belga, naturalizado mexicano, Francis Alÿs. Em diversos trabalhos 

seus (alguns serão vistos ao longo da pesquisa), o artista observa, através da 

inserção, relações existentes entre os indivíduos e o entorno, experimentando 

situações, criando outras, indicando diferenciados modos de ver o contexto. 

Sendo uma importante referência a meu próprio trabalho, ao recorrer, algumas 

vezes, ao uso do humor e do absurdo em suas proposições, Alÿs consegue 

direcionar a atenção a situações ligadas à maneira de viver dos cidadãos, de 

modo bastante pontual e posicionado, sem necessitar recorrer ao uso da crítica 

incisiva ou do ativismo.   

Este é o caso do trabalho The Green Line (imagem 7), em que Alÿs 

demarca, literalmente, a linha verde que separa, dentro de Jerusalém, os 

territórios de árabes (muçulmanos) e israelenses (judeus). Tal linha, que nunca 

foi realmente pintada no solo, mas desde 1948 está presente no mapa do 

local, vem ao longo dos anos causando inúmeros conflitos, a maioria 

relacionados com disputas de território físico (enquanto a linha verde somente 

estabelece um local de armistício, e não uma divisão territorial e política). 

Sobre este lugar, muito complexo, Alÿs caminha levando consigo uma lata de 

tinta verde furada que, logo, deixa vazar ao longo do caminho formando uma 

linha verde.  

Pode-se observar que, em uma ação simples, realizada 

solitariamente, Alÿs insere e envolve seu trabalho nos acontecimentos do 

contexto, posicionando-se em concordância com a seguinte afirmação de 

Bartolomé Ferrando: que a arte de ação Desfaz o normativo. Desarticula o  
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Imagem 7 
Francis Alÿs 
The Green Line 
Jerusalem, 1999 
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discurso. Subverte a sintaxe habitual dos acontecimentos e, às vezes, 

incomoda, pois não tem fácil encaixe na lógica da convenção do discurso 

artístico (...) (Ferrando, 2009, p. 8) nem na lógica dos acontecimentos 

cotidianos. 

Encontrando certas semelhanças com a proposição citada de Francis 

Alÿs (além das relações com a linha e com a caminhada), que trata da 

contextualização que questiona o discurso vigente do cotidiano, observo a 

ação Cordão Umbilical (Imagens 8). Esta se configurou uma ação de 

intervenção urbana em que, com um cordão plástico, circundei o perímetro da 

quadra onde está localizado o Instituto de Artes da UFRGS, tendo como ponto 

de saída, e chegada, sua entrada, e obtendo, como resultado, um vídeo-

registro da ação. 

O cordão, que aos poucos era desenrolado por mim, ao mesmo tempo 

que filmava a ação (por isso andava de costas, guiada por um amigo), 

envolveu todo o perímetro: os transeuntes que por ali passavam, bancas de 

comércio ilegal (camelôs), mendigos que dormiam na calçada, lojas, prédios, 

objetos públicos (lixeiras), entre outros.  

Produzindo cochichos e comentários ao infiltrar-se neste contexto, 

gerava uma interferência de estranhamento que causava distintas reações: 

curiosidade (de onde vem este cordão, para onde vai? Quem ordenou e 

controla tal ação? A prefeitura?), revolta (alguns queriam romper o cordão, 

outros cortá-lo), assim como, também, uma reação de paralisação (choque) e 

observação.  

No entanto, ao envolver seus elementos e ao ser envolvido pelo 

cordão, o transeunte não teria observado seu entorno com uma percepção um 

pouco mais ativa do que de costume? A ação não estaria sugerindo outros 

modos de experimentação do cotidiano? Onde começa a arte e onde termina a 

vida neste trabalho? 
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Imagem 8 
Jéssica Becker 
Cordao umbilical 
Porto Alegre, 2004 
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1.2. CONTEXTO 

 

Sendo um conceito recorrente na pesquisa, o termo contexto é 

diversas vezes apontado quando trato da experimentação do cotidiano, pela 

mistura entre arte e vida. 

Entendo que as ações que venho realizando em âmbito público e 

urbano vão ao encontro do que Paul Ardenne aponta como Arte Contextual. 

Sobre isso, o autor afirma:  

A primeira qualidade da arte contextual é sua indefectível 

relação com a realidade. Não a modo de representação (...), 

mas, sim, a modo de copresença, em virtude de uma lógica 

que vê a obra de arte diretamente conectada a um sujeito que 

pertence à história imediata. (Ardenne, 2002, p. 13) 

A partir desta afirmação, observo que minhas ações, como 

contextuais, envolvem-se no cotidiano a partir de meu próprio posicionamento 

neste, ou seja, pela copresença. Este aspecto do trabalho é a tentativa de, 

através do agir sobre um contexto, apontar ou indicar questões esquecidas, 

minimizadas e até então invisíveis da “vida real”. Por esta questão, não seria, 

logo, a proposição contextual um ponto de vista do artista frente a seu 

contexto? 

Neste momento, parece-me importante esclarecer o que aqui entendo 

como contexto. Este, a meu ver, é o conjunto de circunstâncias que envolvem o 

trabalho. Inclui-se nele o tempo (época, período), o espaço (lugar, local), a 

história (o que ocorre ou já ocorreu no tempo e espaço sugeridos) e a 

copresença do artista (qual seu posicionamento, que bagagem artística e/ou de 

vida traz sobre o aspecto tratado).  
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Numa posição não reducionista, mas, pelo contrário, abrangente, 

acredito que as ações contextuais são sim pontos de vista que recorrem ao 

fazer artístico para a amplificação das questões cotidianas. Um exemplo disso 

observo no trabalho The Rehearsal (O Ensaio), de Francis Alÿs, 2004 (imagem 

9). Nesta ação, que conhecemos através de um vídeo que a registra, se pode 

observar o artista, dentro de um automóvel Fusca, subindo uma rua bastante 

íngreme, enquanto escutamos uma orquestra sinfônica tocando. Quando a 

música para, observa-se no vídeo a descida, de ré, do automóvel pela rua a 

qual ascendia.  

A questão contextual deste trabalho encontra-se no aprofundamento 

do saber sobre que espaço, tempo, história e copresença se dão na 

proposição. O espaço onde se encontra a rua está na cidade de Tijuana, 

município fronteiriço entre México e Estados Unidos. O local específico da ação 

constitui-se como uma rua em que seu lado leste (que vemos) está posicionado 

no país do México, enquanto seu lado oeste, nos Estados Unidos. O tempo da 

ação é o ano de 2004, época de grandes tensões na fronteira entre estes dois 

países. A história do espaço-tempo do trabalho é marcada por figurar-se como 

um dos pontos de maior imigração ilegal de mexicanos e indivíduos de outros 

países aos Estados Unidos, envolvendo máfias de imigração clandestina, 

tráfico de drogas e de pessoas, violência, entre outros. Neste contexto, Alÿs se 

encontra não somente como artista, mas como cidadão, tendo em vista que, 

mesmo sendo belga, naturalizou-se mexicano, reside na capital Cidade do 

México e seguidamente toma para si os problemas deste país. Neste 

posicionamento, pode-se observar que a ação configura-se crítica, sem ser 

incisiva, sendo entendida como uma metáfora: o latino (representado pelo 

artista, ou mais, pelo Fusca) sobe a ladeira em direção aos Estados Unidos 

seguindo a música (o desenrolar dos acontecimentos do lugar), mas, próximo  
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Imagem 9 
Francis Alÿs 
The Rehearsal 
Tijuana/México, 2004 
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de alcançar seu objetivo, seja pelas convenções, pela lei ou pelo azar, a 

música para e todo o empenho de seu ato fica somente no patamar de um 

ensaio (rehearsal).  

Concordando com Ardenne que “(...) a arte deve ser ligada às coisas 

de todos os dias, produzir-se no momento, em relação estreita com o contexto, 

precisamente.” (Ardenne, 2002, p. 10), a própria vida é a arte e a arte é a 

própria vida. Nesta direção observo a ação, de caráter intervencional, Caminos 

Trillados (imagens 10), que realizei no ano de 2006 em Córdoba, Argentina. 

Esta proposição, realizada na Universidad Nacional de Córdoba (onde eu 

mesma estudava um semestre de graduação a modo de intercâmbio), sobre as 

trilhas do campus feitas pelos estudantes, ou seja, não construídas como 

calçadas do local, consistiu na instalação de placas, como as de logradouros 

da cidade, em postes que iluminavam tais caminhos (existiam postes nas 

trilhas porque havia uma aceitação destas pela instituição). Nas placas, 

estavam inscritos trechos do Manifesto Estudantil que mudou diversos 

aspectos da administração das universidades da América do Sul, o qual, em 

1918, teve sua origem nesta mesma universidade, por parte de seus 

estudantes.  

O trabalho exigiu uma investigação prévia (antes mesmo de residir e 

estudar neste local) sobre os aspectos da universidade em que atuaria, bem 

como da posição que minha presença, enquanto aluna, estabeleceria nela. O 

contexto da época de realização da intervenção e o da época do Manifesto 

Estudantil tomam a cena a partir da indicação de um lugar marginal (as trilhas), 

entendendo-o para além de seus aspectos físicos: local de identidade, 

expressão e história. Também parece evidente que, semelhante a Alÿs em The 

Rehearsal, o conhecimento sobre o contexto em que Caminos Trillados ocorreu 

torna-se cerne para o entendimento da proposta. Trazendo à tona 

acontecimentos já esquecidos da história, lugar, tempo, e presença (minha  
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Imagem 10 
Jéssica Becker 
Caminos Trillados 
Córdoba/Argentina, 2006 



 38 

 

enquanto artista e aluna da universidade) são reativados na memória para 

reaver-se como significativos do contexto.  

Outro aspecto da relação que estabeleço entre ações e contexto, não 

presente em Caminos Trillados5, mas que faz parte do processo das 

proposições que realizo propriamente para esta pesquisa (que será visto nos 

próximos capítulos), apoia-se na efemeridade. Produzir-se no momento, no 

tempo real dos acontecimentos, como um fato, é o modo de inserir-se na trama 

urbana sem demarcar pontos de separação ou destaque em seu fluxo. O 

tempo da cidade segue seu ritmo e as ações estão “andando” junto à 

correnteza que passa, no devir, mesmo que estejam por pontuar determinadas 

questões.  

Ardenne comenta em seus estudos que a efemeridade também é uma 

das características das proposições contextuais, afirmando que estas se 

desenvolvem no tempo do acontecimento (em posição oposta à temporalidade 

do “monumento”):  

Não se apresenta forçosamente como um objeto 

reconhecível, estável, eterno. Ao contrário, ela é intervenção 

efêmera, work in progress; está submetida ao tempo, tempo 

da cidade, que sabemos flutuante e pulsativo mais que 

qualquer outro.  (Ardenne, 2002, p. 77)                                                                  

Pode-se observar, também, que a efemeridade pressupõe o não 

objeto, ou seja, a não construção de trabalhos que se configurem matéria física 

de consumo. Esse posicionamento deve possuir, muito provavelmente, suas 

bases na Arte Conceitual, que vem de encontro à “fabricação” de “coisas de 

consumo” e, de igual maneira, à decisão pela “apresentação” em vez da 

“representação”. Atuar pelo efêmero, através de ações pontuais, sem criar  

                                                 
5 Caminos Trillados foi uma das atividades que realizei durante a bolsa de intercâmbio Escala 
AUGM/UFRGS pela qual fui contemplada em 2006, durante minha graduação em Escultura 
pelo Instituto de Artes da UFRGS, a fim de realizar um semestre na Universidad Nacional de 
Córdoba. A ação/intervenção ocorreu no campus desta universidade, e permaneceu no local 
escolhido por duas semanas.  
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figuras de simulacro, parece ser o modo de apresentar determinados 

elementos do cotidiano e circunstâncias sem necessidade ou para além do 

fenômeno das aparências. 

O contexto se envolve no trabalho e o trabalho nele. Esta é a base da 

construção das ações desta proposta, fazendo parte da realidade e a trazendo 

à tona como tal e não como uma representação visual utópica. Não existem 

imagens definidoras ou simulacros figurativos, mas sim o incentivo à 

reelaboração mental e oral desta realidade vivida. Seu direcionamento se volta 

ao entorno, ao exterior, às situações, às circunstâncias do contexto, não 

havendo grandes preocupações na “fabricação” de novos objetos ou imagens. 

Semelhante a isso, observo referência na proposição Turista Maluco 

(imagem 11), do mexicano Gabriel Orozco, que, numa ação de intervenção 

modesta, posiciona laranjas sobre as bancas de uma feira popular, durante a 

noite, e as fotografa. A ação é efêmera e provavelmente se desfez com a 

chegada dos trabalhadores ao local, mantendo-se dentro e passível ao tempo 

do acontecimento. Por ela, Orozco constrói encontros casuais entre obra e 

cidadãos da comunidade (no caso os feirantes), apresentando, através de uma 

matéria comum do contexto, a laranja, pontos de encontro e aproximações 

com o público. Havia nesta apresentação o estranhamento pela 

desestabilização de sentidos do contexto trabalhado. O que podem significar 

laranjas distribuídas unitariamente sobre as bancas de uma feira vazia? Para 

quem se dirige o trabalho e de quem ele provém? Estaria esta ação 

representando algo, ou apresentando um contexto?   

Mesmo não havendo um público presente no registro fotográfico que 

Orozco expõe como documento da ação discutida anteriormente, ela o sugere, 

incluindo-o não como espectador, mas como partícipe do conteúdo do  
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Imagem 11 
Gabriel Orozco 
Turista Maluco 
Brasil, 1992 
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trabalho. Observo neste aspecto semelhanças com o que Nicolas Bourriaud6 

afirma ser uma característica das proposições que recorrem às estéticas 

relacionais: o interstício social, por meio do qual o autor posiciona os trabalhos 

relacionais como sendo um espaço de relações humanas que, mesmo inserido 

de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere 

outras possibilidades de troca além das vigentes neste sistema (Bourriaud, 

1998, p. 80).  

Igualmente, penso que as proposições desta pesquisa se realizam 

como um interstício, colocando-se no meio do processo de observação de 

elementos fugidios e efêmeros do contexto em que, não somente proposição 

se insere, mas também artista, público e procedimentos. Tentando ampliar o 

olhar à diversidade e aos elementos comuns do dia a dia, busco pelas ações 

não destacar fragmentos do cotidiano para analisá-los isoladamente (como o 

faz a sociologia), tampouco investigar pela semiotização das coisas comuns, 

mas estimular o público (que aqui é partícipe, correspondente e colaborador) 

para que tome consciência do contexto. As proposições que veremos nesta 

pesquisa sugerem a observação das relações de espaço e tempo do cotidiano 

utilizando, para isso, o estranhamento como metodologia de trabalho e objetivo 

de recepção.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Nicolas Bourriaud: França, 1965. Curador, ensaísta e crítica de arte contemporânea, 
desenvolveu significativamente o estudo sobre o conceito de Estética Relacional, apresentado 
em seu livro, de mesmo nome, em 1998. Foi um dos fundadores e codiretores do Palais de 
Tóquio, em Paris (1999-2006). 
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1.3. O ESTRANHAMENTO COMO METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 1.3.1. Um método 

Neste trabalho, entende-se o estranhamento como um tipo de método 

de encontro com o cotidiano, surgido pelo afastamento do senso familiar sobre 

seus elementos. Também o estranhamento figura como uma procura pelo 

insuspeito existente dentro do comum, que surge antecedendo a “obra” (um 

modo de encontro com o cotidiano que poderá gerar, ou não, uma proposição 

artística).  

No campo das Ciências Sociais, especialmente na área da 

Antropologia, o “estranho” é algo intrínseco ao familiar, mas é reprimido quando 

da objetivação que os elementos do cotidiano em geral ganham em seu 

processo de utilização. Na organização, no mapeamento e na hierarquização 

da realidade (procedimento comum da vida em sociedade), existe um filtro de 

pontos de vista mantido pelo senso comum, “útil” ao nosso dia a dia. 

Gilberto Velho7, antropólogo brasileiro, afirma que “o que sempre 

vemos e encontramos pode ser familiar, mas não necessariamente conhecido” 

(Velho, 1978). Em relação a isso, entendo que possuímos visões parciais sobre 

os elementos, ligadas, especialmente, à funcionalização e à objetivação a que 

somos conduzidos a perceber em favor da melhor aplicação e praticidade dos 

elementos a “nosso dispor”.  

Contudo, o cotidiano possuiu uma trama enorme de outras 

possibilidades além das estabelecidas e estabilizadas. Ele possui fissuras,  

                                                 
7 Gilberto Cardoso Alves Velho: Rio de Janeiro, 1945. Antropólogo brasileiro especializado nas 
áreas de Antropologia Urbana, Antropologia das Sociedades Complexas e Teoria 
Antropológica. É membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular do 
Departamento de Antropologia da UFRJ.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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fendas na imensidão da cidade, as quais pouco se sabe sobre sua 

profundidade, de onde vêm, para onde vão, que sentidos e significados 

colaboram para a estrutura maior em que se encontram.  

As ações artísticas, bem como em outros modos de atuar e de intervir 

no espaço de vida, recorrem constantemente à observação dessas fissuras 

pelo estranhamento, ou seja, tentam esquecer a familiarização que possuem 

com os elementos diários. Esse estranhamento, para a presente pesquisa, é 

entendido como método e elemento criativo ao realizar pequenos, ou grandes, 

deslocamentos perceptivos do que até então era familiar, buscando distintos 

modos de ver, sentir e saber sobre as fissuras da cidade. 

Igualmente percebo essa questão na proposição Air Condition, de 

Allan Kaprow (imagem 12), parte da série de Atividades do artista. Em todos os 

trabalhos dessa série, que traça planos de ação a serem realizados, observo 

que o artista atua empregando o estranhamento como método de encontro 

com o cotidiano. Propondo ações efêmeras, que usam elementos familiares do 

dia a dia, Kaprow sugere outros modos de percepção, utilização e relação com 

tais elementos. No caso de Air Condition, a proposição é a seguinte: 

Molhar uma parte do seu corpo com a saliva de alguém. 

Esperar até que seque de novo e de novo. Molhar outra parte 

do corpo. Assoprar até que seque de novo e de novo. Molhar 

ainda uma outra parte. Correr até que seque de novo e de 

novo. Repetir até que a boca seque e até que o corpo esteja 

molhado.  (Allan Kaprow, Air condition, 1975) 

Os elementos familiares utilizados na ação: saliva, corpo, assoprar, 

correr, molhar, secar, são misturados numa trama de estranhamento ao serem 

percebidos na fissura/ruptura de seu padrão usual de entendimento e 

utilização. O artista estranha sua própria familiaridade com estes elementos e  
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Imagem 12 
Allan Kaprow 
Air Condition 
Estados Unidos, 1975 
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permite, propondo ao Outro, a continuidade deste estranhamento primeiro. 

Deixar-se lamber por outro, ter o corpo molhado por saliva, permitir que esta se 

seque e repetir toda a operação num circuito permanentemente sem fim é 

estranhar o familiar através de atos concretos. Kaprow dá a ver outros modos 

de perceber e sugere que estes, também, sejam realizados no cotidiano.  

Entendendo o estranhamento como uma busca a ser concretizada, no 

caso dos artistas, pela proposição que irá construir; associo a questão com a 

colocação do antropólogo brasileiro Roberto Da Matta8:  

A transformação do familiar em estranho é realizada 

fundamentalmente por meio de apreensões cognitivas(...) é 

necessário um desligamento emocional, já que a familiaridade 

do costume não foi obtida via intelecto, mas via coerção 

socializadora.   (Da Matta, 1978) 

Neste sentido, e num primeiro momento, o estranhamento integra a 

metodologia de meu trabalho, sendo o exercício pelo qual refino minhas 

propostas. Busco acercar-me das fissuras do cotidiano, do que é indizível e 

invisível no comum, no banal; busco romper com a familiaridade esforçando-

me em apreender os elementos da cidade através de um olhar semelhante ao 

do turista: um olhar que possui uma certa distância, mesmo estando presente, 

que procura e quer ver o que está além do comum; conhece mas desconhece; 

aprecia, admira e surpreende-se ao, somente, observar por outro modo de 

apreensão.  

A utilização do estranhamento enquanto metodologia de trabalho 

artístico, além de dirigir-me ao propósito (a ação), é de fundamental 

importância para a aproximação/conhecimento do cotidiano. Observar mais  

 

                                                 
8 Roberto Augusto Da Matta: Niterói/RJ, 1936. Antropólogo especializado em Antropologia 
Social, com importantes pesquisas sobre o sistema cultural brasileiro. É colunista do jornal O 
Estado de S. Paulo e O Globo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
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atentamente o entorno remete-nos a resultados surpreendentes, como observa 

a antropóloga Neiva Maria Jung9:  

(...) ter a oportunidade de reolhar a cultura de seu próprio 

grupo é uma experiência ímpar, porque, enquanto leva à 

compreensão de algumas molduras anteriormente ocultas, vai 

construindo outras, destinadas a permanecer na sombra, até 

que outros questionamentos nos levem a buscá-las.  (Jung, 

1998)                                                                         

No trecho, a antropóloga se refere a uma experiência de campo que 

realizou junto a sua própria comunidade. Nela, a ação de reolhar vem ao 

encontro da metodologia criativa da proposta, em que as operações de 

estranhamento são também uma forma de rever o cotidiano e destacar certos 

aspectos, não como ações corriqueiras, mas como instigantes invólucros de 

inúmeros significados. É unir ou “re-unir” o cotidiano experimentado a seus 

próprios significados contidos, e a outros nem tão esperados, através da 

expressão artística. 

Nesta direção, entendo que esse posicionamento vai de encontro ao 

que Georges Perec sugere no livro Especies de Espacio. Nele, o autor propõe 

que se observe o entorno, os espaços cotidianos que têm lugar no diário a 

partir de um olhar mais atento, prestando-lhes mais atenção. Frente a esta 

sugestão, Perec passa a descrever e analisar o cotidiano desde a página que 

escreve, passando pela cama, o quarto, o apartamento, o imóvel, a rua, o 

bairro, chegando na cidade e, logo, no país. Por esse trajeto, o autor cria uma 

catalogação dos espaços que transcende a apreensão convencional que se 

possuiu sobre eles. A proposição de Perec me parece, justamente, sugerir que 

se observe com estranhamento o cotidiano, de modo que, por este olhar, se 

possa entendê-lo para além de suas convenções tradicionais.  

                                                 
9 Neiva Maria Jung: professora do Departamento de Letras da Universidade Estadual de 
Maringá /PR, trabalha com temas referentes à Linguística Aplicada, com ênfase em 
Sociolinguística Interacional, Etnografia e Análise da Conversa Etnometodológica. É 
pesquisadora do grupo de pesquisa Interação Social e Etnografia (ISE/UFRGS/CNPq), no qual 
atua como vice-líder. 
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Igualmente percebo essa aproximação ao cotidiano por “olhares 

outros” em um de meus trabalhos anteriores intitulado Ata-me (imagem 13), em 

que, apreendendo um alimento típico da culinária gaúcha, cujo aspecto me 

causava estranheza (carne seca em processo de salinização pelo tempo). 

Neste, realizei uma apropriação do charque, jogando com a semântica 

tradicional do objeto e com sua fisicalidade a favor de outras possibilidades.  

Nesta proposição, dada como instalação, eram apresentadas três 

fatias de charque enroladas e envoltas por uma fita de seda, que descansavam 

sobre uma delicada almofada de veludo escarlate. Criados para serem 

apresentados no espaço expositivo da galeria do Goethe-Institut Porto Alegre, 

os elementos do trabalho produziam certa desestabilização da familiaridade 

que os indivíduos tinham com este material, devido ao contexto. Ao mesmo 

tempo em que era carne, com seu aspecto rosado, com nervos e gordura sob 

uma espessa camada de sal, o objeto podia ser entendido como proposição 

artística, não só por estar em um espaço institucionalizado como tal, mas 

também por apresentar-se fora do uso tradicional a ele atribuído. Percebo que 

o estranhamento, neste caso, se deu nas duas pontas do processo criativo: 

antes de o objeto ser visto como arte (quando defronto-me com o charque no 

mercado e percebo-o como material de arte) e na recepção (quando o exponho 

em galeria, como obra de arte). 

Contudo, o fenômeno do estranhamento, utilizado na base de meu 

processo artístico, como metodologia, é também almejado como modo de 

recepção da obra; isto é, existe o desejo e a intenção de levar ao “outro” a 

mesma sensação de estranhamento ocorrida na metodologia da proposta.  
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Imagem 13 
Jéssica Becker 
Ata-me 
Porto Alegre, 2008 
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 1.3.2. Um objetivo 

 

Uma significativa parcela das proposições da arte contemporânea vem 

trazendo à tona a questão do estranhamento como modo de recepção da obra 

de arte10, o qual é assumido como o modo de proceder próprio da arte quando 

esta, em seu cerne, não pretende o reconhecimento do objeto, mas sim uma 

nova visão sobre este (Sklovsky11 In Caramella, 1998, p. 90-93). 

Proporcionar a experiência de “estranhar”, como um ver-além das 

expectativas que o senso comum nos impõe, através da obra de arte é, nesta 

pesquisa, objetivo central da prática.  

A abordagem do estranhamento pelas ciências sociais está próxima ao 

que Nicolas Bourriaud define como um dos objetivos das proposições artísticas 

contemporâneas que se incluem nas estéticas relacionais: “tem por finalidade 

reduzir a parte mecânica em nós: ela almeja destruir todo acordo apriorístico 

sobre o percebido” (Bourriaud, 1998, p. 113). Observa-se, nesta afirmação, que 

proposições da estética relacional almejam o estranhamento, ou seja, a ruptura 

ou desestruturação do preestabelecido enquanto verdade e realidade, em 

determinado contexto, dando a conhecê-lo ou, ao menos, levando o espectador 

a outras formas de consciência e experiência.  

Sob essa ideia, penso em estimular no espectador das proposições12 

desta pesquisa a aproximação e observação da realidade por outros aspectos 

que não os convencionais, o que parece se aproximar com a seguinte 

afirmação de  Paul Ardenne: 

                                                 
10 O tema do Estranhamento na Arte Contemporânea foi o mote de minha monografia de 
graduação em História, Teoria e Crítica – IA/UFRGS, 2008, intitulada O Estranhamento nas 
obras de Elida Tessler e Elaine Tedesco.  
11 Viktor Sklovsky: São Petersburgo/Rússia, 1893-1984. Escritor e crítico do formalismo russo 
que introduziu, na literatura, o tema da desfamiliarização ou estranhamento como modo de 
recepção estética na arte. Ver SKLOVSKY, Victor. A Arte como Procedimento. In CARAMELLA, 
Elaine.  História da Arte: Fundamentos Semióticos. São Paulo: EDUSC, 1998 
12 O espectador/observador das ações desta pesquisa tem acesso a elas apenas por seus 
documentos/registros.  
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Um universo a priori familiar, próximo em todo caso e 

imediato, em que sua ação vai revelar-se tão afirmativa e 

voluntarista (ocupar o terreno sem o lugar de alguém) como 

prospectiva experimental (apoderar-se da realidade também é 

descobri-la).  (Ardenne, 2002, p. 11)                                                     

Fixando a “mirada” aos elementos do familiar, do corriqueiro, não para 

desestabilizá-los, mas para experimentá-los, busco abrir a possibilidade de 

outros também executarem posicionamentos distintos aos que a rotina 

pressupõe. Isso no desejo de realizar proposições na esfera das relações, no 

intercâmbio social, na interação com o espectador e nos processos de 

comunicação, provocando a aproximação, muitas vezes conflituosa, entre um 

elemento cotidiano familiar e uma nova ou diferenciada visão acerca deste, ou 

seja, estranhamento na recepção da proposta. 

Acerca disso, Aurora Polanco13, em seu texto Outro mundo es posible. 

Que puede el Arte?, de 2007, faz apontamentos teóricos úteis e significativos 

para a produção poética das obras atuais, crendo que a ruptura com o 

predeterminado, ou seja, o estranhamento, é fundamental para a percepção do 

cotidiano e da arte hoje. 

Pensando na abordagem estética da arte ligada ao contexto, a autora 

sinaliza uma forte presença da estabilização e anestesia geral causadas pelo 

turbilhão de imagens lançadas diariamente sobre os indivíduos.   

Sob esse viés, Polanco expõe o que vê como uma tendência 

reacionária da arte contemporânea, a recorrida ao que chama imagem-

superfície. Trata-se do abandono, por parte dos artistas e de sua produção, da 

representação, buscando agora um dar a ver, muitas vezes tautológico, em que 

el objetivo no es alcanzar lo que está bajo la superfície de la imagen, sino  

 
                                                 
13 Aurora Polanco: professora de Teoria e História da Arte Contemporânea na Universidad 
Complutense de Madrid, investiga, à luz dos Estudos Visuais, as relações entre estética e a 
percepção artística contemporânea. 
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ampliarla, enriquecerla, darle definición, tiempo. En este punto emerge uma 

nueva cultura. (Polanco, 2007, p. 126).  

Mesmo concordando com Polanco que este modo de proceder 

artístico esteja mais vinculado às proposições do campo contemporâneo, 

percebo nesta mesma linha, mas distantes décadas atrás, certas proposições 

de Yves Klein. Na obra Salto para o vazio (imagem 14), se entendida como arte 

de ação e não somente como fotografia, vê-se que Klein congela seu ato para 

dar-lhe tempo, ampliá-lo e enriquecê-lo, nas palavras de Polanco. O instante 

em que o corpo está sendo lançado, ao vazio no caso, permite a reflexão sobre 

o ato sem a necessidade de mostrar seu resultado. A ação é a obra em si, em 

que o que sucede antes ou depois fica suspenso na imaginação do espectador. 

Também deve-se considerar que o que observamos da ação de Klein em sua 

foto-documentação não se trata de uma ação fotografada ao acaso, ocorrida 

uma única vez, mas sim do resultado de diversas tentativas estratégicas para, 

justamente, obter tal imagem14. Essa atitude a mim parece revelar o intuito e o 

objetivo do artista em proporcionar estranhamento na recepção do trabalho, ou 

seja, no espectador que se encontra frente à fotografia-documento da ação15. 

Observo que esta obra de Klein trabalha com o estranhamento como 

“modo choque”, ou seja, a utilização do efeito surpresa e da dissociação entre 

o preestabelecido e o familiar. A autora afirma que, em meio à distração 

generalizada e à contemplação zapper dos dias de hoje, somente o modo 

choque pode criar um ponto, mínimo que seja, no turbilhão de imagens e 

coisas do cotidiano. 

Desta forma, o estranhamento como modo choque na recepção da 

proposição artística acerca-se das ideias que mobilizam proposições móveis,  

                                                 
14 Dado obtido no site oficial do artista: http://www.yveskleinarchives.org 
15 Deve-se também considerar que a imagem foi publicada na página de abertura do jornal 
Dimanche de 27 de novembro de 1960 (jornal de edição única, criado pelo artista como 
simulacro a um importante periódico da época, sendo esta obra inserida junto a tais periódicos 
em bancas de jornal de Paris). Fato este que, a meu ver, ressalta a ideia de estranhamento na 
recepção do trabalho. Sobre esta informação ver catálogo Vides: a retrospective. Paris: Centre 
Pompidou, 2009.p.39. 

http://www.yveskleinarchives.org/
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isto é, ações que se configuram como atividades de trânsito dentro e dentre 

outras atividades comuns de mobilidade de um contexto. Essas ações, ao 

inserirem-se não como intervenções, mas como situações que, também, 

podem ocorrer em determinado contexto, e ao se posicionarem entre os 

indivíduos e elementos do contexto, requerem, mais do que a contemplação ou 

atenção direcionada, uma distração produtiva de parte de seu público.   

Um outro aspecto a ser considerado sobre o estranhamento como 

recepção estética da arte contemporânea (e, por consequência, do estudo de 

caso aqui proposto) reside na questão de ser este, também, um modo de 

crítica e, ao mesmo tempo, de utopia desta crítica sobre a sociedade.  

O estranhamento como crítica ou como forma de subversão da arte 

dos dias de hoje é discutido por Bourriaud (ao comentar as obras de estética 

relacional), quando afirma:   

A função crítica e subversiva da arte contemporânea agora se 

cumpre na invenção de linhas de fuga individuais ou coletivas, 

nessas construções provisórias e nômades com que o artista 

modela e difunde situações perturbadoras. (Bourriaud, 1998, 

p. 54).  

Recorrer ao estranhamento, pela arte, tanto como metodologia de encontro 

pré-obra, assim como objetivo na recepção desta, é construir situações de fuga 

temporária. É causar a interrupção do andamento rotineiro dos elementos 

cotidianos, sem rompê-los por completo, como forma de crítica incisiva que 

acredita mais no sussurro do que no “grito na multidão”. Neste projeto, 

particularmente, prefiro não interromper e muito menos romper com o 

estabilizado, mas sim jogar com a tautologia deste, isto é, dar a ver, tal e qual 

como são, elementos “invisíveis” ou fugidios do cotidiano, deslocando-os. 

Diante disso, o que busco é justamente o estranhamento do familiar, que 

amplia a visão sobre questões não antes vistas, a apreensão de outras formas 

de existência do corriqueiro. 
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Imagem 14 
Yves Klein 
Salto para o vazio 
Paris, 1960 
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Talvez esta seja a forma de utopia contemporânea que, distante e 

diferentemente das utopias modernistas que almejavam a sociedade numa 

forma aperfeiçoada, ou totalmente virada ao contrário (...) e que são espaços 

fundamentalmente irreais (Foucault16, 1984) de busca à harmonia universal, 

seja social, política ou econômica (utopias que caracterizaram muitos dos 

movimentos de vanguarda artística), a utopia da arte, na contemporaneidade, 

quer restabelecer laços relacionais e não inová-los ou representá-los. 

Assim, o estranhamento é aqui considerado como uma problemática 

da arte contemporânea e, por conseguinte, de minha própria prática que possui 

em suas bases críticas a necessidade de apresentar as relações humanas às 

próprias relações humanas, isto é, trazer à tona questionamentos significativos 

para a vida em sociedade e para o crescimento individual subjetivo e objetivo 

de todos nós. 

 

1.4. DOCUMENTANDO AÇÕES EFÊMERAS 

 

Como se pôde observar ao longo desta primeira parte do trabalho, 

interesso-me em realizar ações de caráter contextual, aproximando 

estreitamente arte e vida pelo método do estranhamento. Afiliando-se a estes 

aspectos, pergunto: é possível deslocar este tipo de proposição a outros 

espaços sem perdê-la por completo? Como se dá este processo e qual é a 

importância deste deslocamento frente ao trabalho? O que de fato 

permanecerá do ato realizado?  

Documentar o ocorrido, de distintas maneiras e com variados meios, 

pode ser um modo de transportar “parte” da ação realizada em âmbito público. 

Entendo que, ao mudar de âmbito de realização, do espaço público da rua  

                                                 
16 Michel Foucault: Poitiers/França, 1926-1984. Filósofo e escritor, desenvolveu importantes 
estudos sobre a arqueologia do saber e do poder, sendo que neste artigo nos interessa suas 
ideias sobre a utopia e a heterotopia na sociedade contemporânea.  
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(como na maioria de minhas proposições) ao espaço legitimado como sendo 

“da arte”, como galerias e museus, algumas questões sofrem certos abalos. 

Não se fazer presente no contexto de realização, vivenciando suas tensões, 

movimentos e fluxo, e posicionando-se como espectador de um ato já ocorrido, 

sem a real experiência sensível deste, acredito formar um ruído na 

compreensão do trabalho. Em relação a isso, observo o momento de 

realização da ação como sendo sua apresentação, entendendo, assim, seu 

deslocamento como uma reapresentação da ação.  

A documentação, que nem sempre é um registro direto, como 

fotografias e filmagens da ação, cobre também uma gama imensa de outras 

possibilidades, como anotações narrativas, gravações em áudio, diários do 

processo, croquis explicativos, e/ou simplesmente o conto como descrição do 

acontecido. Esses documentos, por mais que, na maioria das vezes, estejam 

posicionados como testemunhas do fato, expondo a realidade do ocorrido, não 

deixam de ser executados a partir de um ponto de vista determinado, não 

devendo ser, por isso, entendidos como absolutamente fiéis ao ato. No entanto, 

isso não quer dizer que não possuam credulidade, mas, pelo contrário, os 

documentos são um meio importante e significativo de transporte das ações, e 

ainda, em meu caso, uma estratégia, que possibilita o deslocamento para a 

maior abrangência de público. 

Para o artista e pesquisador Hélio Fervenza, em seu artigo Registros 

sobre deslocamentos nos registros da arte, 2009,  a documentação possui as 

seguintes funções:   
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Documentos podem ser usados tanto para atestar a 

autenticidade de uma obra quanto para auxiliar na 

compreensão de como ela foi construída ou apresentada, de 

quais processos participaram de sua concepção e de sua 

realização, de como foi pensada por seu autor e também do 

modo como foi recebida. (Fervenza, 2009.p.:5)17 

Frente a esta colocação, percebo que os documentos de minhas 

proposições atuam tanto como forma de atestar/autentificar a existência dos 

trabalhos, quanto apoio no entendimento de sua realização, apresentação e 

relações, tendo em vista que atuam sob a efemeridade de um ato.  

Para Cristina Freire, em seu livro Poéticas do Processo: Arte 

Conceitual no museu, existe nesse tipo de produção que analisa (a arte 

conceitual) uma mistura indissolúvel entre documento e obra. Freire posiciona 

o trabalho conceitual (e incluo aí também o contextual) em uma rede simbólica 

que, em suas palavras, compreende o contexto político-cultural e social, o 

repertório individual do artista, além das condições de sua exibição (Freire, 

1999, p. 36). Neste último aspecto, as condições de exibição, é que acredito 

posicionar-se o documento de ações que, trazendo em sua bagagem o 

contexto da realização do trabalho, bem como toda a trajetória do artista 

realizador, também possui uma “nova” condição: a de reapresentar um fato, 

sem representá-lo. Entendendo a representação como um “estar no lugar de”, 

o reapresentar que objetivo quando desloco minhas ações ao espaço 

legitimado da arte não expõe os documentos das ações como sendo elas 

mesmas, mas sim como uma janela, que dá a ver por meio de registros e 

desdobramentos. 

O deslocamento das ações às galerias, museus, salas expositivas 

permite a circulação da informação do ocorrido num âmbito distinto daquele em 

que foi produzido. Capta e abrange um outro público (mais espectador do que 

partícipe). E o modo como esta documentação é apresentada influi,  

                                                 
17 Sobre o tema dos dispositivos de registros da arte, ver FERVENZA, Hélio. Registros sobre 
deslocamentos nos registros da arte In COSTA, Luiz Cláudio (org). Dispositivos de registro na 
arte contemporânea.RJ: Contracapa, 2009. 
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seguramente, na compreensão da ação âmbito; o cotidiano geralmente vai à 

instituição para legitimar-se e entrar no sistema e circuito que ela estabelece.  

Essa certa perturbação na comunicação que o documento possuiu, 

não posicionando-se como equivalente à ação, mas sim como um 

desdobramento auxiliar ou de continuidade, parece-me estar de acordo com o 

que, na década de 1970, o artista Robert Smithson chamou de non-site, sobre 

o qual Paul Ardenne nos esclarece:  

O non-site da galeria de arte, onde se apresentam elementos 

tais como materiais, planos ou fotografias, relativos à obra 

executa em seu lugar real, o tecido natural, constitui então a 

evocação, a prolongação e uma posição perspectiva em 

relação à estética e crítica. (Ardenne, 2002, p. 22) 

Evocação, prolongação, perspectiva. Nesta direção é que o non-site 

atua, observando que Robert Smithson cria o termo para nominar toda a 

extensa documentação que realizou sobre seu trabalho, de Land Art, Spiral Jet 

(imagens 15a e 15b) (reutilizando o mesmo para nomear registros de outros 

trabalhos de sua autoria que eram reapresentados em âmbito 

institucionalizado). Tal documentação, diversas vezes apresentada em 

museus, galerias e outros, expôs ao mundo a proposição artística de Smithson, 

tendo em vista que foi realizada em um local um pouco distante da cidade, de 

pouco acesso e frequência (no lago Great Salt Lake, deserto de Salt Lake City, 

Utah, centro-oeste dos Estados Unidos). 

A meu modo de ver, o termo non-site reflete, da mesma maneira que 

observo quando posiciono a documentação de minhas ações como sua 

reapresentação, uma inquietude do artista sobre a possibilidade de que o 

registro acabe por substituir o ato.  

 No entanto, acredito que, diferentemente de Smithson, a 

documentação construída em meu processo criativo é direcionada à instituição 

artística, enquanto a deste artista é captada por esta. Não querendo construir  
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uma tese sobre o tema, mas observando uma distinção, entendo que, 

possivelmente, boa parte da documentação gerada pelas ações nos anos 

1960/1970 não tenha sido criada para ser apresentada pelo sistema artístico, 

acreditando e investindo mais na experiência sensível efetiva do ato do que em 

sua indicação. Também há de se considerar que certos movimentos, como a 

Arte Conceitual, posicionavam-se justamente na crítica e subversão ao 

sistema, tentando e criando outros modos de comunicação com o público. 

Existe, pois, uma captação dos documentos destas ações provinda de parte do 

âmbito legitimado da arte e de seu sistema. 

Diferentemente deste momento da arte, acredito que as proposições da 

contemporaneidade recente (destaco e me refiro às construídas a partir de 

1990) possuem uma filiação assumida ao sistema artístico, trabalhando em 

conjunto com os meios e modos que este, tradicionalmente, vem utilizando em 

suas exibições. Percebo essa ideia, por exemplo, em algumas reapresentações 

de ações do artista Francis Alÿs, como no trabalho Quando a Fé Move 

Montanhas (imagem 16). Nele, Alÿs exibe em espaços institucionalizados da 

arte documentos da ação como croquis, desenhos, mapas, fotografias, além do 

vídeo de registro direto da ação e do livro que conta todo o processo seu 

criativo. Esses documentos foram planejados conjuntamente à ação, pois, 

percebe-se, por seu cuidado e complexidade, que não se tratam de registros 

realizados ao acaso. Todo esse material é distribuído dentro do ambiente 

expositivo em displays, mesas e telas de projeção, pensados estrategicamente 

pelo artista, em que toda a iluminação e a disposição desses objetos são 

estudadas.  

Pensando também cuidadosamente nos modos de documentar minhas 

ações, incluindo a decisão de que meios utilizarei, de que ajuda técnica e 

pessoal vou necessitar, tento prever os resultados possíveis que desejo exibir. 

A ligação com o espaço legitimado e institucionalizado da arte é presente e 

assumida, havendo o desejo de exibir as ações ao público/espectador que se 

faz presente nele. As ações desta pesquisa são dirigidas ao espectador “do  



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 15a 
Robert Smithson 
Esboço de Spiral Jet 
Estados Unidos, 1970 
 
 

 
Imagem 15b 
Robert Smithson 
Frames do vídeo-registro de Spiral Jet 
Estados Unidos, 1970 
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museu” por serem de autoapresentação, porém, sua existência, enquanto ação 

artística em si, não depende deste deslocamento.   

Realizar um ato, por si só, é a força motriz destas proposições; no 

entanto, o espectador é o seu objetivo que, ao conhecer as ações por sua 

documentação, é instigado e recebe uma sugestão, pela referência, à 

experiência sensível.  

Assim, observando as questões apresentadas neste primeiro capítulo, 

sobre ação, contexto, estranhamento e documentação, questiono: como estas, 

de fato, atuam sobre os trabalhos elaborados na presente pesquisa? De que 

maneira se dá a experimentação do cotidiano e a mistura entre arte e vida no 

processo? Em que contextos atuo e quais são as relações que estabeleço com 

o autobiográfico? A investigação dessas outras questões é o que pretendo 

realizar nos próximos capítulos.   
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Imagem 16 
Francis Alÿs 
Montagem do trabalho Quando a fé move montanhas 
Bienal  Iberoamericana de Lima/Peru, 2002 
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CAPÍTULO 2  

ESCUTANDO O ENTORNO: A MISTURA ARTE E VIDA 
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Colega: Qual é o teu trabalho? 

Eu: Eu escuto conversas alheias. 

Colega: Sério? 

Eu: Nem sempre. 

Colega: E o que tu faz com isso? 

Eu: Nada. Já está feito18 

 

2.1. CONVERSAS ALHEIAS: PERDIDOS E ACHADOS EM MEIO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Breve diálogo entre mim e um colega do mestrado PPGAV-IA/UFRGS. Agosto de 2010. 

 

  
Título: Conversas Alheias: perdidos e achados em meio urbano 

Artista: Jéssica Becker 

Localização: metrô da região metropolitana de Porto Alegre; ruas da  

cidade de Sapucaia do Sul e de Porto Alegre; corredores do 

Instituto de Artes da UFRGS. 

Procedimento: Escutar e anotar conversas alheias presentes no  

trajeto de deslocamento diário da artista.  

Data: de junho a setembro de 2009 e de agosto a novembro de 2010. 
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Quem nunca escutou, mesmo sem desejar fazê-lo, uma conversa 

entre passantes? Ou conversas ao celular de pessoas que em um segundo 

cruzam por você na rua? E, ainda, conversas informais quando esperamos o 

início de uma aula da faculdade, o trem na estação, o lanche na pastelaria? 

Diz a gramática cultural, o sistema de regras de comportamentos, que, 

enquanto normalidade e sem questionamentos, utilizamos em âmbito social, 

público, principalmente ( BLISSET & BRUNZELS, 2000), e também nossas mães e 

avós, “que é muito feio escutar a conversa dos outros!” Contudo, como reagir 

se somos afetados por tais conversas em nosso trajeto diário, quando, mesmo 

sem desejar ouvi-las, acabamos escutando-as, não possuindo outra opção a 

não ser que tapemos os ouvidos? O que fazer senão ouvi-las? Que 

potencialidades elas possuem frente a seu contexto e frente ao contexto da 

arte? 

Dar atenção às minúcias do dia a dia, às fissuras do cotidiano; olhar 

para o fragmento, para o que está “entre” o turbilhão de fatos, coisas, imagens, 

cheiros, vozes e sentidos da cidade, através do estranhamento. Eis o método 

que utilizo no processo criativo de minha trajetória artística, bem como de 

minha própria vida.  

Esta ideia segue a linha de trabalho estruturada por Marcel Duchamp, 

com relação a seus ready-mades e inframince, percebendo certos encontros 

entre a captura de conversas alheias e o trabalho 5 cm3 de Ar de Paris 

(Imagem 17). Nele, Duchamp recolhe o ar, um elemento efêmero, invisível e 

fugaz, que ocupa o vazio da cidade de Paris, aprisionando-o em uma bonita e 

brilhante ampola de vidro.  

Destacar o que nem sempre é evidenciado e tocar nas “feridas” da 

gramática cultural foi, possivelmente, o que motivou certo estranhamento por 

parte de meu colega na breve conversa que abre este capítulo. Nela, surpreso 

por minha atitude de “assumir” e tratar como arte a escuta de conversas  
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Imagem 17 
Marcel Duchamp 
5 cm3 de Ar de Paris 
Paris, 1919 
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alheias, o colega entendeu que o modo de trabalho que venho executando 

(presente em todas as ações desta pesquisa) envolve frequentemente a ironia, 

o bom humor frente à percepção do comum. Igualmente o colega surpreendeu-

se em saber que, para mim, já havia algo de realizado justamente e somente 

pelo ato de “dedicar atenção” às vozes do corriqueiro.  

 

2.1.1. A escuta: uma prática 

A ação Conversas Alheias: Perdidos e Achados em Meio Urbano 

iniciou-se como provocação da disciplina “Ações Públicas: Arte e Contexto”, 

ministrada pela professora Maria Ivone dos Santos, PPGAV-IA/UFRGS, 

2009/1). Aos poucos, foi ganhando força, e hoje constitui-se parte significativa 

desta pesquisa.  

Partindo de minha própria vivência diária, no contexto de 

deslocamento entre a cidade que resido e Porto Alegre, onde trabalho e 

estudo, realizo a busca pelo que pode ser estranho no familiar. Tentando 

capturar e deter-me sobre o efêmero, o fugidio, o que não se pode tocar, não 

se pode ver, mas se pode escutar e sentir, pratico algo semelhante à 

observação participante19, detendo, neste trabalho, minha percepção sobre 

conversas, falas, frases, palavras, escutadas diariamente neste contexto. 

Primeiramente a ação (de escutar e anotar) se deu no metrô que utilizo 

para meu deslocamento entre as cidades de Sapucaia do Sul, onde resido, e 

Porto Alegre, onde estudo e trabalho. Alguns meses depois do início do projeto, 

passei também a escutar e anotar conversas que ouvia pelas ruas, enquanto 

caminhava, emitidas por pessoas passantes, entre si ou em  

 

 

                                                 
19 Método das ciências sociais em que o estudioso participa integralmente de determinado meio 
observando, a meu ver, com estranhamento, ou seja, procurando novos sentidos e significados 
nas vivências que ali ocorrem. 
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celulares ou, ainda, sozinhas mesmo. Também nesse mesmo período, 

enquanto esperava o início de uma aula no Instituto de Artes da UFRGS, ou 

aguardava alguma amiga, iniciei a anotação de conversas que escutava nos 

corredores, tendo em vista que neste local os temas eram ainda mais 

inusitados do que nos demais. 

A coleta das conversas alheias (após e/ou durante sua escuta) se dá 

por meio da anotação (imagens 18a, b, c, d) das falas ocorridas próximas a 

mim. Não há deslocamento em busca de conversas, apenas o registro de todo 

o possível dentro do limite que minha memória auditiva imediata consegue 

guardar, sem alterações da maneira gramatical e linguística expressa, em um 

pequeno caderno  

É importante perceber que as escutas se dão em ambientes de alto 

fluxo de indivíduos, em que falas ao telefone, entre amigos, familiares ou 

simplesmente entre cidadãos que dividem o mesmo espaço, são acessíveis a 

qualquer um que neste contexto esteja presente. O íntimo torna-se público e o 

público torna-se íntimo.  

No entanto, frente a este aspecto da questão, pode-se pensar: as 

conversas emitidas na rua fazem parte ou não da vida pública? Não seriam 

elas também um importante elemento da narratividade urbana? Escutar o 

urbano é ir contra a ideia (analisada por José Horta Nunes, professor da 

UNESP) de que a rua é somente um espaço de passagem: o espaço que há 

entre as casas de uma cidade, para a passagem da gente (Nunes In Orlandi, 

2001, p. 106). Tais conversas são expressão de uma cultura determinada, 

gerando, inclusive, dados do urbano que podem ser analisados 

sociologicamente, que escapam e se perdem no cotidiano.  
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Imagem 18a 

 
 
 

 
Imagem 18c 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Imagem 18b 

 
 
 
 

 
Imagem 18d 
Jéssica Becker 
Anotações de conversas alheias 
Porto Alegre, 2009/10 
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Nesta direção, Conversas Alheias passa a ser apropriação de 

elementos públicos que formam territórios marcados pelo gesto de tomar para 

si o alheio. A participação do público é involuntária e não identificada, o que 

abre a dúvida se de fato tais conversas são reais ou fictícias. 

As conversas alheias neste trabalho registradas não possuem 

identidade, mas alto teor de identificação, pois, quando transportadas de seus 

contextos originais (que registro apenas com horário e local específicos), 

podem ser reconhecidas por qualquer pessoa, colocando, muitas vezes, a 

dúvida quanto a sua origem. Este reconhecimento ocorre, inclusive, em 

indivíduos que jamais passaram por tal local, mas que já emitiram tais palavras.  

 

2.1.2. Mistura entre arte e vida: um procedimento 

Como se pode observar, a ação Conversas Alheias ocorre inserida no 

contexto, apontando, pelo estranhamento, um fragmento de pouca visibilidade 

perceptiva deste. Contudo, para a presente pesquisa, esse material efêmero e 

corriqueiro do cotidiano é entendido como rico em potencialidades expressivas, 

que pode ser experimentado, também, pela arte.  

A “experimentação” do cotidiano que realizo pela prática artística se dá 

pelo desejo de infiltrar-se nele de forma não dissociada do “todo”, sem a 

representação de personagens ou qualquer outra coisa além do “ser e estar no 

mundo”. O modo como realizo as inserções liga-se à experiência sensível do 

entorno, criando situações e acontecimentos de caráter efêmero e transitório, 

visíveis ou não dentre as demais atividades que a cidade nos oferece, como a 

simples anotação de conversas alheias durante meu deslocamento diário. A 

construção de objetos ou imagens fica em segundo plano, decorrendo da 

documentação do processo.  

Acredito que esse tipo de prática está de acordo e recorre à estética 

relacional, sobre a qual Nicolas Bourriaud nos auxilia com sua definição do  
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tema: “(...) uma arte que toma como horizonte teórico a esfera das interações 

humanas e seu contexto social (...)(Bourriaud, 2009, p. 19). O interesse está no 

encontro ou na relação da ação com a realidade, não enquanto representação 

desta, mas sim como acontecimento real e inserido no cotidiano do sujeito 

artista.  A “obra” é “obrar”, é realizar os fatos como a própria vida, sem o 

descolamento entre o que é arte e o que é realidade.  

Nessa direção, em que a vivência comum do dia a dia pode ser 

observada e tomada como arte, sem a obrigação imprescindível de diferenciar 

onde uma e outra começa ou termina (arte e vida), parecem bastante 

pertinentes as quatro perguntas estabelecidas pelo artista Hélio Fervenza que 

abrem o exemplar que descreve e analisa seu trabalho Transposições do 

Deserto:  

Existiria a possibilidade de que fôssemos arte neste instante? 

Haveria a possibilidade de pensar que seria arte o gesto de 

levantar hoje pela manhã, sentir o cheiro do café, de abrir a 

janela? Mas, também, por que não, o caminhar pela rua, 

observar o verde da grama na praça, escutar alguém que 

assovia sentado num de seus bancos e a cidade onde ele se 

encontra? Haveria a possibilidade de que fosse arte mesmo 

um gesto ou um estado de indefinição? (Fervenza, 2010, p. 2) 

Atos e gestos discretos, situações, circunstâncias, acontecimentos, a 

prática artística pela ação abraça e acolhe um número extenso de 

possibilidades de o cotidiano ser arte e de a arte ser cotidiano. Observar ações 

corriqueiras (como as falas da rua) e o trabalho com estas ou com as mínimas 

fissuras entre elas e as demais coisas, que ganham maior valorização no 

cotidiano, são a matéria-prima da prática que realizo no processo criativo de 

Conversas Alheias, e também das demais ações desta proposta. 

Pelas perguntas de Fervenza e por esse posicionamento frente ao 

cotidiano, enquanto sujeito artista, encontro empatia com a afirmação do artista 

fluxus Robert Filliou, que dizia: A arte é o que faz a vida mais interessante que  
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a arte. O vaivém da colocação desse artista, que rebate vida-arte-vida, ensina-

me a observar e, quiçá, entender ambas, uma pela outra, já não encontrando 

mais um ponto de ruptura.  

A mistura arte e vida é observada na maioria dos referenciais práticos 

que analiso nesta pesquisa, observando, neste momento, tal encontro estreito 

em diversas ações da artista espanhola Esther Ferrer. Esta, atuando por vezes 

em espaços públicos (ações que aqui me interessam), desenvolve seus 

“acontecimentos” de maneira inserida no lugar e tempo, mesmo que, por 

vezes, venha a romper o fluxo rotineiro ou os sentidos estabilizados deste. 

Suas proposições mesclam atos simples e discretos com o ilógico, o banal e, 

até mesmo, a loucura.  

Qual a possibilidade de uma pessoa, correndo há várias velocidades 

por ruas de uma metrópole, ser arte? Seria possível que esta mesma pessoa, 

já fadigada pela idade e não mais podendo executar tal corrida, realizasse um 

funeral para esta ação e chamasse todo este processo de arte? Uma resposta 

ligeira seria obviamente um “Não”. Contudo, essas duas possibilidades 

(Performance a várias velocidades, 1998 - Imagem 19 e Enterro da 

Performance a várias velocidades, 2009, Imagem 20a e 20b) e muitas outras, 

sim, podem e são arte, praticadas por Ferrer em “praça pública”, sem a 

necessidade de exibir-se e divulgar-se amplamente como “obra de arte”.   

Nesse trabalho, dividido em dois momentos, sendo que o segundo surgiu 

somente com o passar de 11 anos da realização do primeiro, Esther 

primeiramente, como explicita o título, corre pelas ruas a distintas velocidades, 

trajando sua roupa comum, do dia a dia, e sem realizar quaisquer outros 

procedimentos de solicitação à atenção. Essa ação seria repetida em outros 

lugares e períodos. 
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Imagem 20b 
Esther Ferrer 
Enterro da Performance a várias velocidades  
Cemitério de Morille, Espanha, 2009 

 
Imagem 19 
Esther Ferrer 
Performance a várias velocidades  
Polônia, 1998 

 
Imagem 20a 
Esther Ferrer 
Enterro da Performance a várias velocidades  
Cemitério de Morille, Espanha, 2009 
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No segundo momento, duas décadas depois e já com 72 anos de 

idade, Esther não mais possui condições físicas para executar a corrida 

solicitada nessa performance, por isso, realiza o funeral e o enterro do trabalho 

a 1 de agosto de 2009, no Cemitério de Morille, Espanha20. Ironia “com” o 

destino e humor frente à constatação do passar do tempo e do que este pode 

causar. 

Considero que esse trabalho de Esther Ferrer transpõe a diferença 

arte-vida, deixando a dúvida: é a arte que se realiza a partir da vida de Esther 

ou é a vida de Esther que se realiza pela arte? 

Essas questões também observo em Conversas Alheias, em que 

entendo que a ação, ao fazer parte de minha vivência diária, não como um 

momento “extra-ordinário”, mas como um de meus atos recorrentes do dia a 

dia, mistura arte e vida a um ponto em que já não se pode dissociá-las.  

A possibilidade de que uma fala cotidiana seja arte aqui se realiza 

inserida em um contexto específico, que causa reconhecimento e identificação 

a partir de seu entendimento. No entanto, a proposição não deixa de ser 

sugestiva, pois instiga o público a também, em seu diário, escutar o que passa 

em seu próprio entorno, prestando-lhe uma atenção até então pouco investida.  

Contudo, essa escuta, que no caso deste trabalho se dá pelo 

estranhamento frente às falas da rua e que pretende levar ao público também 

o ato de estranhar, pela descontextualização, ainda me faz questionar: estou 

construindo uma ação artística a partir de minha vivência, ou seria minha 

própria vida que, pelo trabalho, está sendo construída? 

 

 

                                                 
20 Relato de Esther Ferrer , obtido em 10 de junho de 2010, quando a artista realizou conversa 
com os alunos da Facultad de Bellas Artes da Universidad Politécnica de Valência, Espanha. 
Nesta data Ferrer estava expondo algumas de suas obras na Galeria Visor, na mesma cidade.   
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2.1.3. Anotação e montagem: modos de re-apresentação       
da  ação 

Nessa relação estreita entre arte e vida que Conversas Alheias 

estabelece, as anotações que realizo em minha caderneta das falas do 

cotidiano podem ser entendidas como documentos ou registros da ação.   

Visando a manter o direito à não invasão da privacidade, que poderia 

ocorrer se as falas anotadas revelassem a identidade do emissor, é que optei 

por registrar a ação apenas por meio da anotação do enunciado em uma 

caderneta. Tendo em vista que se trata de um material em fluxo, quais as 

possibilidades de registro existente e como elaborá-lo? Poderia ter optado por 

registrar, pela gravação em áudio, tais conversas, porém, esta me parecia uma 

atitude demasiadamente invasiva, em que estaria literalmente roubando a fala 

de Outro. Tampouco me pareceu importante fotografar a mim mesma 

escutando uma conversa, pois não existe qualquer tipo de intenção em meus 

gestos que demonstre o escutar. E, ainda, pareceu demasiadamente fluido e 

inseguro confiar o registro da ação apenas à minha própria narração oral aos 

demais, considerando que, na maioria das vezes, é preciso ver para crer, o que 

é possibilitado, neste caso, pela passagem da escuta à leitura.  

A anotação protege a identidade do emissor e insere a minha própria 

no processo de registro. Coloco-me presente nesta passagem do auditivo para 

o escrito por meio de minha letra, do meu modo de escrever, e dos dados que 

disponibilizo sobre o emissor. Nesse aspecto, procuro reter o máximo de 

informações que minha memória auditiva e imediata permite, e anoto tudo o 

que consigo durante ou logo após o escutado. Buscando manter os traços de 

expressão, retenho nestas conversas características e vícios linguísticos 

próprios dos cidadãos do Rio Grande do Sul (onde ocorre a ação), denotando, 

algumas vezes, aspectos do local. Expondo estas peculiaridades linguísticas 

junto aos dados do local, a data e a horário da ação, penso que posso  
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aproximar ainda mais o futuro espectador/leitor destas frases com o contexto 

em que foram emitidas, instigando-o a possíveis construções de imagens ou 

remontagens dessas cenas mentalmente. Do mesmo modo, penso que o 

processo de anotação sempre produz algum ruído. Entre o que de fato foi dito 

e o que consigo escrever, algo se altera, e as falas suspensas podem colocar 

alguma dúvida se realmente elas foram emitidas em espaços públicos ou 

simplesmente são invenções de minha própria mente.  

O registro-anotação de Conversas Alheias é feito em uma pequena 

caderneta pela facilidade de levá-la comigo em meus deslocamentos diários. 

Seu tamanho reduzido me possibilita reter a anotação em trânsito, pois nem 

sempre escuto tais falas estando em posição confortável para a escrita. As 

falas anotadas na caderneta estão entre outras anotações que faço durante o 

dia, o que a caracteriza como um companheiro de minhas “andanças” (imagem 

21). Por isso, observo que as anotações em si são o registro e documento da 

ação Conversas Alheias, incluindo estas na reapresentação em contextos 

expositivos. 

Com referência a essa reapresentação, de 28 de setembro a 1 de 

outubro de 2010, tive a oportunidade de realizar uma pré-montagem no Espaço 

de Montagem, atividade do Programa Formas de Pensar a Escultura que 

convida artistas a montar propostas na Sala de Formas do Instituto de Artes da 

UFRGS. Esta ocasião propõe-se como laboratório em que se propicia a 

possibilidade de debate entre artista e alunos de distintos níveis de ensino do 

instituto.  
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Imagem 21 
Jéssica Becker 
Caderneta de anotações 
2009/2010 
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Para a montagem expositiva dos registros da presente ação, elenquei 

três frases de minha caderneta e as expus juntamente a três cadeiras que 

existiam no local, buscando, dessa forma, remeter à ideia de lugar que o 

assento, disposto lado a lado, possibilita na escuta de tais conversas ou de 

outras. Também penso que esta disposição poderá se repetir quando da 

apresentação final, na exposição de conclusão desta pesquisa, incluindo um 

número maior de conversas anotadas (imagem 22) .21 

Ao mesmo tempo em que mantenho a ideia de registro direto da ação 

pelas anotações, esta se transforma quando se apresenta como instalação, 

dividindo atenção com o vazio das cadeiras, elementos que vêm na 

complementação da ideia de reapresentação da ação de escuta, sem substituí-

la. Nisto, vejo que o ato de escutar se expande, indo de proposição realizada a 

sugestão ao público, que é ativado, talvez, à realização de uma escuta atenta a 

seu próprio entorno.  

Esta é a forma pela qual ocorre o deslocamento contextual das 

conversas anotadas, partindo do âmbito externo-público da rua, do metrô, dos 

corredores da faculdade, em direção ao espaço exposição. Quando 

reapresentada a ação, por meio de tais anotações, esta se comunica com o 

espectador pela empatia, pela possível identificação, ou pelo estranhamento, 

reconhecendo que há algo distinto no que até então lhe era familiar.  

 

  

 

 

                                                 
21 Próxima a esta montagem (anotações e cadeiras) que entendo como instalação, encontrava-
se a projeção de um vídeo que atua como desdobramento da ação. A análise desse vídeo será 
apresentada no próximo subcapítulo. Detendo-me, agora, somente na instalação dos 
documentos/anotações.  
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Imagem 22 
Jéssica Becker 
O lugar, a nota e eu: montagem dos documentos da ação Conversas Alheias 
Espaço de montagem, IA/UFRGS, Porto Alegre, 2010 
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2.2. AÇÕES DE DESDOBRAMENTO 

 

Apresentar e não representar tem sido uma questão da produção 

artística que venho desenvolvendo ao longo dos últimos cinco anos. Mais do 

que uma preocupação com as formas de apresentação da arte, esse 

posicionamento reflete uma concepção sobre esta e sobre seus domínios.   

O apresentar, o dar a ver, tautologicamente, ao outro aspectos do 

familiar até então não valorizados integra o procedimento de estranhamento, 

abrindo o gesto a desvios e rupturas perceptivas. A apresentação evidencia, 

indica, aponta. 

A proposição artística Conversas Alheias, que colhe o que é efêmero, 

as conversas pronunciadas no trânsito do dia a dia e constrói como registro 

somente a anotação disso em uma caderneta, possui um potencial artístico 

muito grande. Tendo em mãos essa “matéria”, que são as conversas alheias, 

fui sendo estimulada a elaborar possíveis desdobramentos dessa escuta, 

respondendo, de certa forma, à pergunta realizada por meu colega no início 

deste capítulo: E o que tu faz com isso? 

No entanto, é importante dizer ou ressaltar que, na presente análise, 

os trabalhos que se verão a seguir surgem como decorrência da ação, que 

será sempre o cerne das questões. Dessa forma, os desdobramentos da 

proposta Conversas Alheias não são registros dela tampouco seus 

documentos, mas sim outros trabalhos que provêm de uma mesma raiz.  
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2.2.1. Achados e Perdidos: inserção em outros circuitos 

O desdobramento intitulado Achados e Perdidos traz à pesquisa, mais 

profundamente, uma proposta elaborada para um circuito específico.   

Na mesma direção tomada por Cildo Meirelles, em seu trabalho 

Inserção em circuitos ideológicos, em que, em dois projetos, primeiramente 

grava opiniões críticas em garrafas de vidro (retornáveis) do refrigerante Coca-

Cola, devolvendo-as à circulação (Imagem 23); e, no segundo projeto, carimba 

a frase “Quem matou Herzog” nas faces de uma cédula de dinheiro corrente, 

também as devolvendo ao circuito (Imagem 24 ). Sobre este trabalho, Cildo se 

posiciona:  

(...) as ‘Inserções em circuitos ideológicos’ nasceram da 

necessidade de se criar um sistema de circulação, de troca de 

informações, que não dependesse de nenhum tipo de controle 

centralizado. Um sistema (...) cujo sistema de circulação está 

sempre presente um determinado controle e um determinado 

afunilamento da inserção. Quer dizer, neles a ‘inserção’ é 

exercida por uma elite que tem acesso aos níveis em que o 

sistema se desenvolve (...). (Cildo, 1981) 

Para tal fim, Cildo, como já visto, recorre ao uso de dois elementos do 

cotidiano de alto fluxo de circulação: garrafas de Coca-cola e cédulas de 

dinheiro. Além disso, ambos são objetos/símbolos do consumo ou, como 

afirma Cildo, de circuitos ideológicos.  

Também observando elementos comuns do cotidiano como possíveis 

invólucros para proposições artísticas, em Achados e Perdidos aglutinei as 

conversas alheias que havia escutado e anotado no metrô em CDs, gravando 

as frases por meio de um conversor/leitor de escrita em voz e, logo, os 

depositei, como se fossem objetos perdidos que eu havia achado no metrô, no  
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Imagem 24 
Cildo Meirelles 
Inserções em Circuitos Ideológicos – Projeto Coca-cola 
Rio de Janeiro, 1970 

 
Imagem 23 
Cildo Meirelles 
Inserções em Circuitos Ideológicos – Projeto Cédula 
Rio de Janeiro, 1970 



 82 

 

setor de Achados e Perdidos do Trensurb (local onde são devolvidos, 

justamente, objetos perdidos no transporte). Em paralelo, divulguei na internet, 

entre a lista de contatos que possuo, que tais CDs estariam no local, tomando 

o objeto, o local e a ação de retirada como uma forma de 

apresentação/exposição de arte (imagem 25). 

Os CDs, similares à cédula ou à garrafa de Cildo, não são, em 

princípio, objetos artísticos, mas sim meios de motivação à observação do 

circuito ou do sistema em que se envolvem, mesmo que, no caso deste 

trabalho, ocorra um estranhamento frente à audição reproduzida das 

conversas.  

Inserindo os CDs no setor de Achados e Perdidos da Trensurb, busco 

produzir um estranhamento ao criar uma analogia entre objeto “achado” e 

conversas “perdidas”. Os CDs com a coletânea de conversas alheias abrem o 

processo à participação, não forçada, não exploratória, não espetacularizada, 

mas modesta e convidativa. O setor referido é aberto e acessível a todo 

indivíduo que em seus domínios busque algo perdido/esquecido, estando no 

meio do circuito, que possui em suas extremidades, numa ponta as conversas 

alheias do trem e minha escuta e anotação destas, e na outra ponta a retirada 

dos CDs do setor de Achados e Perdidos, realizada por aqueles que fazem 

parte da rede ao qual o convite para conhecer tal trabalho foi divulgado.  

Observa-se nesta proposta a existência do paradoxo entre os limites 

do cotidiano e do campo da arte, pois, mesmo recorrendo aos materiais 

oferecidos ou apropriados do primeiro, o trabalho não deixa de ser observado 

pelo público específico do segundo. No entanto, percebo que o ato de inserção 

dos CDs no setor seja dado enquanto arte, e faz do público, tal como entendo a 

proposta, não um destinatários, mas um correspondentes. Isso porque, 

diferentemente da “contemplação” ou “observação passiva” que ocorre em uma 

mostra 
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Imagem 25 
Jéssica Becker 
Encarte com imagens e transcrição das conversas alheias escutadas e CD contendo 
reprodução destas criada por um leitor digital. 
Porto Alegre, 2009 
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no museu, este trabalho exige deste público um deslocamento físico (o esforço 

de ir até o setor) e uma maior participação do que a que se observa em um 

museu.  

O setor de Achados e Perdidos, enquanto circuito, contribui para a 

apresentação da ação e a participação aqui desejadas, outros lugares de ação 

da arte, outros deslocamentos que se opõem à hipervelocidade do cotidiano e 

da cultura em que tais conversas são produzidas. Cria-se um momento de 

silêncio e suspensão que pode ser ativado ou permanecer latente.  

A inserção neste local, além de desejar abrir questionamentos acerca 

dos modos de apresentação, de circuitos e de lugares para a arte, pretende 

abrir outras questões de ruptura à espetacularização da participação do 

público, presente, muitas vezes, em proposições de intervenção, ação artística 

pública/urbana. Esse tipo de participação, segundo expõe o autor Ardenne, faz 

do artista um ser à parte, tentando, muitas vezes, pôr os cidadãos em estado 

de simpatia recíproca, dar-lhes a impressão de preocupações comuns, 

promover superficialmente uma fraternidade cultural (Ardenne, 2002, p. 137).  

A resposta a tais modos de participação do público seria, segundo 

Ardenne, proposições de participação modesta, em que as formas de 

apresentação são heterogêneas, visto que não buscam forçosamente a 

visibilidade e a visualidade, sendo assim propositivas: 

Alguns artista vão formular sobre tudo dúvidas prudentes 

levados mais à investigação do que às certezas. Daí deriva 

uma arte de propostas mais do que de afirmações, desejosa 

de debate de ideias, vendo aos artistas afrontar a situação a 

que vivem para pensá-la, mais que para estetizá-la (...). 

(Ardenne, 2002, p. 141)      

Trata-se, deste modo, de práticas que, mais do que se mostrando 

através de objetos, circulam pela narrativa oral, pela fala. Estas não pretendem 

ficar apenas sob seu campo específico, mas fazer-se presentes também nos  
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microssistemas urbanos, em que se realizam e podem retornar sua fonte. 

Desta forma, o presente desdobramento, ao aglutinar as conversas em um CD, 

a ser esquecido no setor de Achados e Perdidos da Trensurb, está aberto a 

todas as possibilidades que tal local oferece, tentando manter o produto em 

seu contexto, atento ao sistema em que foi coletado o processo de escuta.  

 

2.2.2. Vídeo-ação: reapresentando as escutas 

O segundo desdobramento provocado pela ação Conversas Alheias, 

que recebeu este mesmo título, observa um contexto diferenciado do presente 

nos desdobramento anterior. Este, por sua vez, recolhe as falas escutadas e 

anotadas nos corredores do Instituto de Artes da UFRGS e não no metrô, como 

na ação anterior. Esta escolha pontual ocorreu porque, no momento da 

construção do vídeo que configura este desdobramento, encontrava-me 

estudando em Valencia/Espanha, e desejava construir uma ponte entre meus 

colegas estudantes e o Instituto de Artes de que faço parte no Brasil22.  

Em forma de duas vídeo-performances, expostas juntamente e em 

paralelo na tela do vídeo, vê-se duas ações em que, em uma, tento ler e repetir 

tais frases (que chamo de Ação 1), e, na outra, procuro representar 

performaticamente a ideia ou compreensão particular que possuo sobre estas 

(Ação 2) (Imagens 26 ).  

 Na ação de número 1 apresento, sem representar, o simples ato de ler 

em voz alta as frases que escutei e anotei em minha caderneta. Nesta ação se 

percebe o esforço que isso pode requerer, bem como minha inconformidade e 

contrariedade face ao fracasso de não conseguir fazê-lo (visíveis através de 

alguns gestos faciais). Também se pode perceber o tempo que requeria para 

ler um trecho ainda que pequeno, em que realizei a leitura diretamente à  

                                                 
22 Gostaria de observar que este vídeo obteve interessante repercussão na Faculdade de 
Bellas Artes da UPV, onde foi pela primeira vez executado, ganhando maior notoriedade ao 
fazer parte de duas mostras de vídeo internacional localizadas na Bélgica (Women &Women) e 
em Porto Rico (Dones &Dones).  
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câmera, sem cortes e sem encenações. 

Na segunda ação contemplada no vídeo, represento do modo como 

entendo o conteúdo das frases eleitas para este trabalho. Considerando essas 

encenações como representações das conversas, provoco um estranhamento 

ao deslocar estas em direção a situações incomuns e que, muito 

possivelmente, não estavam presentes quando da coleta da frase escutada.  

Ambas ações apontam para o abismo existente entre o íntimo e o 

alheio, observando que a palavra também denota identidade e que a tentativa 

de assumir o que não nos pertence é algo difícil e controverso. Também 

remetem a quão estranho, imprevisível e perigoso podem ser frases quando 

descontextualizadas, evidenciando que o deslocamento pode gerar desvios e 

mal-entendidos.  

No entanto, os dois desdobramentos da escuta não podem ser 

entendidos em sua integridade se observados isoladamente ou descolados do 

meio videográfico, tendo em vista que se tratam de uma reelaboração em 

vídeo-ações.  

Na vídeo-ação ou vídeo-performance, a relação entre ação artística e 

vídeo é de fundição, ou seja, o vídeo não é algo externo ao acontecimento 

(como os vídeos de registro de ações), mas estabelece uma relação de 

reciprocidade entre um e outro, sobre o que Gabriel Villota Toyos23 afirma que, 

neste tipo de proposição, as ações são concebidas para serem registradas por 

uma câmara (Toyos, 1997 in Catálogo Luces, cámara, acción, 1997, p. 37). 

Neste aspecto, tenho como exemplo o artista norte-americano Vito 

Acconci, uma referência para este trabalho, tanto prática como teórica, que 

afirma em seu texto Pasos hacia la performance (y lejos de ella) que na vídeo-

ação a imagem da ação (ou de uma pessoa realizando esta) não é feita sobre  

 
                                                 
23 Gabriel Villota Toyos: Bilbao, 1964. Doutor e professor em Audiovisual pela Universidad del 
Pais Vasco, realiza pesquisas sobre o tema posicionando-se como produtor (artista) e 
investigador (teórico). 
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Imagem 26  
Jéssica Becker 
Conversas Alheias:Vídeo 
Valencia, 2010 
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uma ação, mas sim através dela (Acconci, 1997 IN Catálogo Luces, cámara, 

acción, 1997, p. 15).  

Pelo trabalho Undertone (Imagem 27), de Acconci, 1972, a conexão 

estreita entre ação e vídeo, enquanto vídeo-ação, pode ser mais bem 

entendida. Nele, o artista se encontra sentado na extremidade de uma mesa, 

dando a impressão de que o espectador encontra-se na outra ponta, em frente 

ao artista. A ação é bastante simples, mostrando o artista descrevendo o que 

se passa abaixo da mesa e que o espectador do vídeo não tem possibilidade 

de observar. Esta ação só ocorre para o vídeo, em que um depende e se 

conecta de modo ajustado ao outro.  

Do mesmo modo, observo que na vídeo-ação Conversas Alheias 

existem elementos que só podem ser compreendidos quando analisados no 

todo, onde aí também se inclui Ação 1, Ação 2 e áudio . 

Neste trabalho observa-se que somente através do vídeo as ações de 

ler as frases e de representá-las podem dialogar entre si, por meio do uso da 

tela dividida (no caso uma total e outra diminuída e exposta no canto superior 

direito, sob a primeira), bem como com o áudio, que é externo às ações.  

O áudio que se escuta no vídeo é obtido por leitura digital, realizada por um 

software (o mesmo utilizado nas vozes/faixas do CDs do desdobramento 

anterior). As frases escutadas no IA passam por este filtro e mesmo estando 

sincronizadas com a imagem da Ação 1, ou talvez por isso, produzem um certo 

ruído ou ruptura estranha entre o que se esperava ouvir (a voz da artista) e o 

que de fato se houve (uma voz robotizada).  

Nesta junção de ações e áudio, o que se observa neste trabalho é a 

exibição ou apresentação do artista em sua integridade física e emocional, se 

mostrando à câmera como uma pessoa que se expõe e se expressa por suas 

ações.  
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Imagem 27 
Vito Acconci 
Undertone 
Vídeoarte, 9´16 
Nova York, 1972 
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A esta “descomposição” do ser artista, entendo que se direcione a 

seguinte afirmação de Gabriel Villota Toyos: 

Alguém toma uma câmera de vídeo e a liga, gravando. Se 

posiciona frente a ela e, em um ou outro sentido, seu corpo se 

descompõe. Esta descomposição pode ser mais ou menos 

evidente, mais ou menos literal, mas, em todos os casos, a 

pessoa, o sujeito como tal se incinera ao aparecer registrado 

na fita magnética o seu outro eu; um eu de natureza 

fantasmagórica, virtual (...). (Toyos, 1997 in Catálogo Luces, 

cámara, acción, 1997, p. 31) 

A vídeo-ação algumas vezes recorre à apresentação do artista se 

descompondo, como afirma Toyos, quando este já não é mais pessoa em si, 

mas sim um elemento de uma realidade virtual . 

Essa ideia parece estar presente no trabalho I am making art  (Imagem 

28), de John Baldessari, em que o artista se apresenta à câmera inserido em 

uma produção de transe, que repete inúmeras vezes pequenos gestos com os 

braços, pernas, corpo em geral. Nesta vídeo-ação, o artista expõem-se não 

apenas fisicamente, mas também emocional e conceitualmente, afirmando que 

qualquer gesto que faça enquanto artista que é (esta é sua identidade virtual) 

poderá ser entendido como arte.  

No mesmo sentido, também me descompondo diante da câmera, 

entendendo que os gestos que frente a ela faço são arte. Procuro neste 

trabalho, desde a marcação em cena, estudando como me posicionaria diante 

da câmera, utilizando um platô profissional disponibilizado pela Universidad 

Politécnica de Valencia, exibir uma imagem de “cara limpa”. Essa ideia se 

configura no objetivo de dirigir-me diretamente ao espectador, quase como se o 

olhasse nos olhos, apresentando, mais do que minha capacidade, minha 

debilidade em realizar um ato simples de leitura. Ao invés da alta resolução e 

captação profissional da imagem 1 do vídeo, utilizo uma câmera de baixa  
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Imagem 28 
John Baldessari 
I am making art 
Nova York, 1971 
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resolução na imagem da Ação 2 para, justamente, contradizer a forma 

empregada pela mídia, que explora resultados formalistas e bem realizados.  

Contudo, ambas ações enfatizam a simplicidade, que beira ao 

fracasso, sendo este um aspecto recorrente nos trabalhos da pesquisa que 

desenvolvo. Percebo que as ações que desenvolvo beiram o ilógico e o 

patético, indo de acordo, novamente, ao que Toyos afirma:  

Muitas video-ações põem em evidência essa dificuldade 

contemporânea para a leitura das “instruções de uso”. (...) nos 

mostram um artista próximo ao acidentado mental, que há de 

aprender de forma mecânica o que antes pareciam operações 

naturais, sem necessidade de protocolo, como beijar ou 

assoar o nariz. (Toyos, 1997 in Catálogo Luces, cámara, 

acción, 1997, p. 38) 

O caráter primário de algumas vídeo-ações não é apresentado para 

demonstrar as “faltas de habilidade” do artista , mas sim para destacar ou fazer 

ver as infinitas possibilidades e potencialidades de gestos simples, que podem, 

inclusive, mostrar o quão imperfeito um ser humano pode parecer diante de 

situações que costumam ser exatas.  

Observo este jogo com a complexidade dos pequenos gestos na 

vídeo-ação And so on, end so soon, done 3 times (imagem 29), de Robert 

Filliou, em que o artista se mostra como um duplo: na imagem de um televisor 

em uma sala; e no espectador que assiste, ou melhor, obedece a este 

televisor. A vídeo-ação ocorre no cumprimento de ordens que Filliou ganha do 

seu eu-virtual da televisão, ordens estas banais e ilógicas, como romper um 

ovo sobre uma mesa, dizer oi, abrir uma sombrinha, entre outras. O artista se 

mostra como marionete e como ditador ao mesmo tempo (existindo aí a 

questão do domínio da televisão sobre as pessoas), encenando à câmera e a 

si mesmo, como em uma ação de autoapresentação.  
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Dando a ver, pela vídeo-ação, a falta de perfeição do ser, sem 

representações, e a descontextualização das conversas escutadas em 

encenação, busco, na exibição deste material, dar ênfase ao “face a face” com 

o espectador. Para isso, penso a reprodução desta vídeo-ação de Conversas 

Alheias não como uma projeção ampla, mas sim de média dimensão, em que o 

rosto principal do vídeo possua tamanho aproximado e se encontre próximo do 

rosto do espectador que o vê.  

No Espaço de Montagem do IA/UFRGS, no mesmo evento citado 

anteriormente, de setembro de 2010, montei, junto à instalação das anotações 

com cadeiras, uma vídeo-instalação, em que a tela encontrava-se à altura de 

uma pessoa sentada em uma cadeira (imagem 30a e b). Esta decisão acredito 

ter sido bastante importante, pois a utilização da cadeira (que também ali se 

encontrava para fechar uma composição junto à instalação das anotações) era 

tomada como elemento convidativo ao espectador, que de fato sentava-se e 

permanecia até o final ou recomeço do vídeo (que se dava em Looping).  

Assim, pode-se observar, pela análise minuciosa da obra Conversas Alheias, 

que esta, de certa forma, figura-se como uma série, trabalhando sobre um 

mesmo núcleo gerador de ações. Neste sentido, a série está composta pelas 

anotações das conversas feitas em minha caderneta; pela inserção ou 

anotações montadas lado a lado e em cima de cadeiras no Espaço de 

Montagem. 

Este conjunto de trabalhos quer discutir, entre outras problemáticas 

(como as analisadas no Capítulo 1 desta pesquisa), a questão da produção de 

estranhamentos como característica própria da arte contemporânea, da ação e 

da arte contextual. Nisso, entendo que estranhar o familiar pode ser um 

método de encontro com o cotidiano, gerador de proposições artísticas ou de 

novas percepções estéticas sobre o cotidiano e sobre a arte, da mesma 

maneira que o observo como objetivo frente à recepção da mesma. 
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Imagem 29 
Robert Filliou, 
And so on, end so soon, done 3 times 
Francia, 1977 
32min. 
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Imagem 30a 
Jéssica Becker 
Vídeo-instalação em 3D virtual 
2010 

 
Imagem 30b 
Jéssica Becker 
Vídeo-instalação  
Espaço de Montagem, IA/UFRGS 
Porto Alegre, 2010 
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reinserção destas conversas anotadas, compiladas em CD, no setor Achados e 

Perdidos do metrô; pelo vídeo, que pode ser entendido como vídeo-ação e, 

logo, vídeo-instalação; e pela instalação em si, através da reapresentação das  

Desta forma, e seguindo esta linha de investigação, passo a observar 

como a “Cidade” e a “Identidade” fazem parte do processo criativo, gerando as 

proposições da série Intervalo, que veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3  

A CIDADE E A BUSCA DE SI 
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 “O homem não está onde mora, mas onde ama” 
Provérbio árabe 

 

 

A série Intervalo é constituída por quatro ações (duas são 

apresentadas no Capítulo 3 e as demais, consideradas microações, são 

analisadas no Capítulo 4) realizadas no período em que estudei e residi na 

cidade de Valência, Espanha. Vivi nesta cidade por nove meses e entendo este 

período como um intervalo na linha ou trajetória de minha própria vida, porém, 

observo que esta experiência gerou-me ricos frutos, como a presente série de 

trabalhos que agora serão apresentados.  

Problematizando a distância, a identidade ou a não identidade, o lugar 

e o não lugar, estes trabalhos posicionam-se sobre a cidade de Valência, 

pensando esta como um lugar, distante, sem referência e novo para mim. 

Estava em um outro lugar, uma outra casa, com outros amigos, outra família, 

outro idioma, outro modo de vida, e havia a necessidade de uma busca por 

mim mesma neste local.  

No entanto, a cidade, mais do que espaço de vida e onde realizo 

trabalhos, é um lugar afetivo, de vivências, onde se fundem arte e cotidiano. 

Pensar os elementos da cidade e seu fluxo influi em meu modo de 

atuar, buscando fissuras, interesses, falhas no discurso e no sistema que a 

rege. Prospectar na cidade faz parte do processo de estranhamento que realizo 

não somente na pré-produção de um trabalho, mas como método cotidiano, no 

deslocamento e também nos momentos de parada. Estas e outras relações é 

que veremos nos trabalhos ¿Donde puedo hablar mi propio idioma? e 

Esperando Jéssica, mote deste capítulo.  
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3.1. ¿DONDE PUEDO HABLAR MI PROPIO IDIOMA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Título: ¿Donde puedo hablar mi propio idioma? 

Artista: Jéssica Becker 

Localização: centro histórico de Valência/Espanha 

Procedimento: Questionar cidadãos valencianos sobre a possibilidade de  

apontarem no mapa um lugar onde eu pudesse falar meu próprio 

idioma. 

Data: 15 de novembro de 2009 
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Como é viver em um lugar de idioma alheio? Como enfrentar a 

necessidade de falar 24 horas esse outro idioma para estabelecer 

comunicação e contato com os demais? Pode existir um lugar, nesse país 

estrangeiro, onde se possa falar outro idioma?  

Tentando responder meus próprios questionamentos, realizei a ação 

de perguntar aos cidadãos valencianos, transeuntes em duas praças do centro 

histórico da cidade de Valência, se poderiam indicar-me no mapa lugares onde 

eu pudesse falar meu próprio idioma.  

A ação se estabelece sobre o viés contextual, entendendo que o 

contexto ao qual se refere era minha presença e vivência em um país 

estrangeiro (Espanha), de fala alheia (espanhol), para onde me desloquei 

sozinha, sem a companhia de familiares ou amigos.  

Concordando com John Berger, no livro Páginas de La Herida, que diz 

que “aquele que migra perde sua horizontal e sua vertical”, penso que esse 

deslocamento foi capaz de fazer-me questionar sobre minha identidade como 

derivada do lugar de onde venho. Distante de elementos fundamentais da 

construção da identidade, a presente ação busca um espaço de prática 

identitária, ou seja, (...) o de encontrar ou não, no tecido da cidade, pontos (e 

pontes) para fixar-se (e movimentar-se) em seus sentidos (Morello In Orlandi, 

2001, p. 41), tomando as palavras da pesquisadora da Unicamp em Estudos 

Urbanos, Rosangela Morello.  

Assumir o ser turista-estrangeira, que precisa de e solicita informações 

para se deslocar e se localizar, revela uma identidade de intervalo, temporal e 

efêmera, formada frente ao distanciamento de casa, que demonstra uma 

necessidade de sentir-se, de alguma forma, um pouco mais parte do lugar. 
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3.1.1. A cidade e sua gramática cultural 

A cidade, enquanto espaço público, implica um modo de agir em que 

se sabe, ou assim pensa-se, de antemão, mais ou menos o que o outro vai 

pensar e vai dizer, respeitando a gramática cultural que cada lugar nos impõe. 

Mesmo no turbilhão de acontecimentos que beiram o caos das cidades, 

existem sempre regras de conduta para se estar “em público”, para se fazer 

parte do fluxo, para entender e gerar sentidos.  

Contudo, no contexto em que me encontrava em Valência, havia o 

desejo de que cidade e a rua não fossem lugares de aspereza e de 

comportamento padrão, onde somente se seguem normas e comportamentos 

preestabelecidos. Desejava que ela fosse um lugar de expressão, de 

rompimento à censura do outro, à preservação das aparências e à 

conservação de atitudes aceitáveis frente ao sentido comum. Com essa visão 

sobre a cidade é que se constrói a ação ¿Donde puedo hablar mi propio 

idioma?, em que, através desta pergunta ao cidadãos de Valência, busquei 

romper com as atitudes previstas e “normativas do lugar”, instigando o 

pensamento sobre os comportamentos padrão lá instaurados.  

Esse desejo revela um posicionamento crítico e questionador sobre a 

gramática cultural (regras de conduta que regem a cidade e seus indivíduos) do 

lugar. Estranhar o normativo é um dos muitos modos de contato com a cidade, 

maneiras de aproximação ao cotidiano com vistas à construção de arte. 

Observando, inserindo-se, experimentando, criticando ou apontando para a 

cidade e suas fissuras são formas de contato que permitem ao artista 

posicionar-se na cidade como formador de novos sentidos, rompendo com 

velhos, através da expressão artística.  

O artista Flanêur, bon vivant, amante apreciador da vida, que observa 

contemplativamente a cidade (é o caso, acredito, dos pintores impressionistas 

do início do século XX, bem como de boa parte das manifestações artísticas do 

Paris 1900). Os situacionistas que, com a Deriva, nas décadas de 1950/60,  
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propunham um modo de conhecimento do espaço urbano a partir da 

caminhada pela cidade, da inserção do acaso e do encontro fortuito, observam 

esta como construções sociais a serem discutidas, apontadas, desviadas. 

Estes são dois exemplos, aqui resumidos, de modos de contato com a cidade 

que a arte vem construindo ao longo de sua história e que são, de alguma 

maneira, referências para a forma de encontro utilizada nesta proposta.  

O estranhamento da gramática cultural, enquanto prática de trabalho e 

de aproximação à cidade, busca atuar nas fissuras, nos detalhes, nos 

fragmentos do urbano que se perdem ou se tornam invisíveis em seu fluxo 

caótico, para questionar o sistema maior de conduta que nos rege. Buscando 

estes de maneira objetiva e direta, como uma investigadora, uma detetive ou 

uma espiã, observo a psicogeografia do lugar e tento, pela expressão artística, 

questioná-la. Dois coletivos de artistas europeus atuam, a meu modo de ver, 

com base nesta prática: o grupo italiano Stalker, que usa caminhadas e outras 

práticas experimentais para a exploração do espaço, questionando os sistemas 

organizacionais dos mapas, transpondo muros e outras barreiras para a 

realização de seu próprio percurso - mapeamentos sensíveis, em que as 

relações de convivência são os limites; e o Grupo a.f.r.i.k.a., da Espanha, que 

atua na subversão da gramática cultural, realizando ações e intervenções que 

criticam, sobretudo, as relações sociais de domínio, como os sistemas de 

comunicação, o sexismo, o racismo, entre outros. Ambos grupos trabalham na 

direção da crítica incisiva e ativista, atuando com suas proposições em 

diversas cidades e países do mundo.  

Contudo, observo como referência à minha atuação, que busca outras 

possibilidades no cotidiano, no trabalho Rallings, de Francis Alÿs (imagem 31). 

Como um espião investigador das possibilidades artísticas do entorno, o artista 

experimenta e busca distintos sons que a cidade  
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Imagem 31 
Francis Alÿs 
Rallings 
Londres, 2007 
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de Londres pode proporcionar. Para tal fim, caminha pela cidade tocando, com 

uma baqueta (pedaço de madeira talhado, usado para tocar bateria ou outros 

instrumentos musicais), grades, cercas, postes, barreiras, todos em metal. 

Deles, Alÿs retira sons diversificados e notas musicais (que tenta buscar pelo 

trajeto), proporcionando à ação um ritmo musical de timbre semelhante a 

sinos. A ação é registrada em vídeo, que colabora com sua edição na 

contextualização do ato, divulgando o nome da rua e o tempo de duração em 

que a ação ocorria. Numa ação simples, Alÿs consegue apontar para a cidade 

e sua gramática ao eleger elementos presentes no cotidiano que quase nunca 

são amplamente questionados. Estes fazem parte do “mobiliário urbano” e, 

pela ação de Alis, ganham uma percepção aquém das expectativas que, em 

geral, possuímos sobre eles. Em atitude banal, como a de tocar grades e emitir 

com isso sons, como vemos algumas vezes as crianças realizar, Alÿs parece 

questionar: que outras possibilidades esta e outras matérias do cotidiano 

oferecem? Poderiam existir outros modos de relação e percepção desses 

elementos além dos já previstos? 

 

3.1.2. O idioma 

Como o grupo Stalker, que atua sobre os mapas, o Grupo a.f.r.i.k.a., 

com sistemas de comunicação, e Francis Alÿs, nesse trabalho, com certos 

objetos do mobiliário urbano, também em ¿Donde puedo hablar mi propio 

idioma?  elejo, justamente, um elemento parte do contexto em que me 

encontrava: o idioma.  

A sinalização do idioma e de suas diferenças fazia frente ao processo 

de busca por espaços expressivos e identitários, entendendo e concordando 

novamente com Morello quando afirma:  
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A língua comparece como o lugar em que se materializam as 

relações de sentido, em seu intrincamento com a ideologia e 

com o inconsciente; é o espaço em que os sentidos se 

formulam como evidência e que, como tais, investem os 

sujeitos em seus dizeres. A língua é, neste sentido, espaço 

simbólico em articulação ao qual as múltiplas formulações das 

práticas de linguagem, em sua diversidade, se sustentam. 

(Morello In Orlandi, 2001, p. 35) 

Percebo nesta citação que o idioma é parte importante da construção 

de identidade e dos sentidos do indivíduo, sendo seu câmbio ou 

distanciamento da língua nativa uma ruptura significativa na compreensão de si 

frente ao Outro. Viver em um lugar de idioma alheio ao meu era um ponto 

crucial de diferenciação, em que, mesmo dominando o castelhano com fluidez, 

sempre era indicada como uma estrangeira, um “Outro” e não um igual, ao 

possuir certo sotaque evidente.  

Rosangela Morello também afirma que, “no processo de migração, o 

sujeito é despido das relações nas quais aprende cotidianamente a se 

significar” (Morello In Orlandi, 2001, p. 40), considerando o idioma como 

elemento presente nesta questão. Nesse sentido, também percebi o quanto a 

língua falada naquele país onde me encontrava (Espanha) era parte 

significativa de sua identidade enquanto povo e nação e que também a minha 

assim o era. Falar português configura parte de minha identidade brasileira, e  

isso é evidenciado no deslocamento que realizei, em que tive que me despir 

deste aspecto e “incorporar” outro para conseguir comunicar-me.  

Além disso, o trabalho com o idioma, na relação identidade-lugar-

tempo, sinaliza a gramática cultural (ou melhor, suas fissuras) presente neste 

contexto, realizando a busca de algo referente a mim (o idioma português) e 

alheio e estranho ao espaço-tempo em que me localizava. O interesse por um 

lugar de idioma específico está no apontar a não existência deste dentre os 

inúmeros lugares legitimados pelo poder da gramática cultural da cidade,  
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direcionando, por isso, a pergunta apenas aos cidadãos valencianos, 

questionando-lhes se eram nativos da cidade.  

Nessa direção, a proposição não deixa de ser uma manifestação de 

resistência, uma fala desorganizada, partindo da ideia exposta por Orlandi:  

(...) essas falas desorganizadas do cotidiano das cidades, 

como lugares em que irrompe a diferença que demanda 

sentidos, são lugares de resistência. A quê? Ao já significado, 

ou seja, a isso que chamamos discurso urbano e que se abate 

sobre o discurso da cidade. (...) Resistir aqui significa 

desorganizar, ou seja, não é falar contra, mas dês-falar, dês-

entender, in-compreender. O mecanismo que aí joga é o das 

formações imaginárias. (Orlandi, 2004, p. 68) 

 

Buscar um lugar que fale seu idioma estando em um país de língua 

estrangeira é um modo de trabalhar com e na cidade observando esta como 

lugar de vivência. De modo anônimo e expositivo, a proposição aponta para os 

comportamentos padrão, na busca, através da expressão artística, de meu 

próprio lugar. Nessa direção, ela resiste ao imposto (o idioma local) 

questionando-o, buscando outras alternativas, desorganizando. Apontando a 

diferença para aproximar-se, desestabiliza os sentidos da cidade ao procurar 

por um ponto inexistente, em seu mapa e em sua vida social, instigando alguns 

cidadãos a pensar a possibilidade de existência desse lugar utópico, absurdo e 

ilógico.  
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3.1.3. O Vídeo-registro e a montagem 

Observando esta posição de apontar a gramática cultural, pelo 

estranhamento, era necessária a contextualização da ação frente ao local onde 

a pergunta seria aplicada. Este deveria ser estrategicamente pensado: um local 

que demarcasse a identidade estrangeira (recorri ao uso de um mapa e do 

sotaque evidente), onde fazer uma pergunta na rua não resultasse em algo 

estranho, molesto ou violento. Também neste deveria haver cidadãos 

valencianos, bem como turistas que levassem câmeras de vídeo, pois eu 

estaria levando uma para registro da ação. Nessas condições, elegi duas 

importantes praças do centro histórico e turístico da cidade, onde convivem 

turistas, trabalhadores, comerciantes, entre outros: Plaza de La Virgen (onde 

se encontra a catedral da cidade, junto ao comércio e bares) e Plaza Del 

Ayuntamiento (onde está a prefeitura de Valência, também lojas comerciais, 

cafeterias e o ponto final de todos os ônibus que se direcionam ao centro). 

Contudo, a preocupação com a inserção da câmera de vídeo na ação 

se fez, neste trabalho, ainda maior que em anteriores. Possuindo a experiência 

de outras proposições em âmbito público, observei que a câmera para o 

registro pode ser uma barreira no momento de aproximação e contato com o 

Outro, pois é intimidadora. Ela revela que a ação executada não faz parte do 

âmbito cotidiano. A câmera de registro, seja de vídeo ou fotográfica, é de 

grande valia para as ações que me proponho porque, através dessa captura é 

que o trabalho terá continuidade em uma elaboração expositiva. Por essa 

razão, preocupei-me em inserir a ação onde houvesse normalmente a 

presença de câmeras (como pontos turísticos), obtendo um resultado bastante 

satisfatório.   

Como se pôde observar, a inserção da câmera de vídeo durante a 

ação foi algo estrategicamente pensado, visando à obtenção de um registro 

que pudesse aproximar-se, o mais possível, do ocorrido.  
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O vídeo de ações artísticas, em geral, é reconhecido como documento 

ou registro direto destas. Ao longo da história recente da arte de ação, 

encontram-se diversos exemplos de artistas que registram suas ações através 

deste meio, como também do meio fotográfico, a saber, Francis Alÿs, Esther 

Ferrer, Gabriel Orozco, Paulo Bruscky, entre outros.  

No entanto, os registros documentais das ações podem ser entendidos 

como apresentações verídicas do ocorrido? Não seriam estes uma 

reapresentação do ato, criada a partir de determinado ponto de vista? 

Em 1977, o coletivo Nervo Óptico realizou a ação de questionar 

pessoas de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul sobre o que lhes era 

importante em suas vidas e se poderiam mostrar tal escolha à câmera de 

vídeo24.  

Aparentemente, e como é explicitado pelo coletivo ao início de Filme 

de Taquara (Imagem 32), este vídeo possuiu, somente, a intenção de ser um 

registro documental, sem maiores preocupações cinematográficas. No entanto, 

o que se vê é um vídeo que pensa os planos das tomadas, que recorre à 

collage de imagens fixas entre as de movimento que, por sua vez, destacam os 

“objetos de valor” escolhidos e mostrados pelos indivíduos questionados. Neste 

sentido, Filme de Taquara pode ser entendido como um registro direto, fiel ao 

acontecimento? Ou, ao recorrer à edição, estaria estabelecendo um ponto de 

vista, que destaca certos aspectos do fato? 

O que se vê no trabalho do coletivo Nervo Óptico, e também na grande 

maioria dos documentos de ações é, mais do que registros fidedignos, a  

 

   

                                                 
24 O vídeo citado pode ser visualizado dentre os trabalhos que compõem a iniciativa Circuitos 
Compartilhados, que disponibiliza este e outros, de diferenciados artistas e coletivos, em DVDs 
localizados na biblioteca do Instituto de Artes da UFRGS ou no site 
www.circuitoscompartilhados.org. 
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Imagem 32 
Nervo Óptico 
Filme de Taquara 
Taquara, 1977 
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necessidade de trabalhar a captação (seja durante as tomadas ou 

posteriormente, pela edição) de modo a preencher os significados e sentidos 

que o ato, em si, possuía. No entanto, sem transformar este vídeo-registro em 

um trabalho à parte de, por exemplo, videoarte. Essa intenção está próxima 

aos objetivos do neorrealismo no cinema, que tem suas origens já nos 

primeiros ensaios dos irmãos Lumiére. Igualmente, penso que está de acordo 

com o cinema verité, dos anos 1950-1960 na Europa, especialmente, e, ainda, 

com o cinema ou vídeo-documentário, mais recente (a partir dos anos 1970), 

que não deixa de ser “filho” dos outros dois antecedentes.  

Nesses três casos, manter a proximidade entre realidade e vídeo (em 

seus casos, filme) está no cerne de suas questões, renunciando à ficção, à 

narração e à encenação na construção do trabalho.   

No entanto, grandes estudiosos do tema (em cinema) como Casseti e 

Siegfried Kracauer admitem que esta “apresentação da realidade” pelo meio 

cinematográfico (ou videográfico no caso de minha proposição) não deve ser 

compreendida como algo fiel ao fato captado e que o artista ou diretor (e seu 

ponto de vista) influenciam no resultado da captação. Kracauer afirma essa 

dualidade do documento quando diz que tudo depende do equilíbrio entre a 

tendência realista e a tendência criativa; e o equilíbrio se alcança quando esta 

última não pretende impor-se sobre a primeira, mas sim acaba por segui-la 

(Kracauer, 1969, p. 98).   

Essa relação realidade/criatividade, instaurada na necessidade de 

melhor assegurar que a mensagem da ação realizada seja entendida, 

encontra-se no vídeo que registra o trabalho ¿Donde puedo hablar mi propio 

idioma?, em que, desde a presença e posição da câmera (guiada por um 

cameraman) até os pontos de vista que deveriam ser fixados e a edição 

posterior (quando insiro um texto de abertura para contextualização), foram 

previamente pensados.   
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Dos diversos elementos que foram estudados para que esta captura e 

o vídeo que dela surgiu fossem entendidos como documento da realidade, 

destaco o ponto de vista e o uso da câmera subjetiva. 

Sobre o ponto de vista, entendendo este como o lugar real onde a 

câmera é colocada para capturar a cena (...) e pelo qual o espectador se 

identifica (Matallia, 2008, p. 204), e é dado pela captação centrada em meu 

rosto e no mapa que levava, no intuito de respeitar a identidade dos indivíduos 

que colaboraram com a ação. Esse ponto de vista é o que guia a 

reapresentação do ato pelo vídeo, e que não se refere ao ponto de vista da 

artista em questão, mas sim de uma segunda personagem que permanece por 

detrás da câmera. Essa personagem é que configura a captação pela câmera 

subjetiva, isto é, um ponto de vista realizado por alguém que nunca tem sua 

imagem revelada no vídeo, pois sempre está levando a câmera, fazendo parte 

deste apenas com seu olhar e com o tremor de seus passos. A câmera 

subjetiva é utilizada neste trabalho ao entender que esta personagem 

presente-ausente, que acompanha a ação, está posicionada no lugar do 

espectador, levando-o a aproximar-se e proporcionando-o maior identificação 

com o ocorrido, pois passa a fazer parte dele.  

Dessa forma, pode-se observar que o vídeo da ação ¿Donde puedo 

hablar mi propio idioma?, sendo um registro direto desta, lhe é também seu 

documento, aproximando a realidade do ocorrido ao que é mostrado pelo 

vídeo. No entanto, é possível perceber que, ainda sendo documentário, não se 

pode considerar este vídeo como uma apresentação fidedigna da ação, posto 

que possui determinações e trabalho com parâmetros videográficos que não 

estariam presentes em um vídeo puro, digamos assim, entendendo este, por 

isso, como uma reapresentação do ato.  

Uma outra questão deste trabalho que ainda gostaria de expor reside 

no modo como o vídeo que o documenta será exposto em âmbito expositivo.  

Pensando a montagem aproximada a uma vídeo-instalação, focando sobre o  
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vídeo-registro, sem a criação de grandes alegorias, esta é construída na 

intenção de direcionar a tenção a pontos específicos da ação (Imagem 33).  

Para isso, optei por expor o vídeo (em looping) projetado sobre uma 

escrivaninha, tendo, a seu lado, o mapa utilizado durante a ação como 

elemento/documento presente no ato. Essas escolhas se dão no objetivo de 

romper com a ideia de tela projetada típica do cinema que, logo, instaura um 

modo contemplativo e passivo de olhar. Também penso que essa montagem 

proporciona ao espectador a noção de que o vídeo e o mapa são objetos de 

trabalho e estudo, dispostos sobre uma a mesa de escritório do artista-

investigador e fazem parte de seu contexto cotidiano.  

Também considero que os objetos escrivaninha e, logo, uma cadeira 

que a acompanha, possibilitam ao público uma aproximação mais estreita, 

inclusive, uma vez que é possível sentar-se nesta última, tendo em vista que o 

vídeo se dá em looping e a recepção é, por isso, atemporal.  

Por fim, creio que a composição vídeo+mapa+escrivaninha+cadeira, 

expondo objetos comuns, facilmente assimilados pelo público/espectador, 

possui um caráter convidativo e estimulante à permanência deste diante da 

reprodução do vídeo da ação.  
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Imagem 33 
Jéssica Becker 
Montagem 3D virtual do trabalho Donde puedo hablar mi propio idioma? 
2010 
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3.2. ESPERANDO JÉSSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título: Esperando Jéssica 

Artista: Jéssica Becker 

Localização: Rodoviária, estação de trem e aeroporto de Valência/Espanha. 

Procedimento: Esperar a mim mesma (com uma placa que levava meu próprio  

nome) nas portas de desembarque destes locais. 

Data: de janeiro a junho de 2010. 
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O que define a identidade de uma pessoa? Como seria, em uma longa 

viagem, perder sua própria identidade pelo caminho? Ou, quem sabe, dar-se 

conta de que, sem querer, a levou junto?  

Estes questionamentos, irônicos de certa forma, se fizeram presentes 

em meu dia a dia durante a série Intervalo, período em que residi em Valência. 

Nesta série, como já mencionado, existe um desassossego em relação ao não 

se sentir em casa, como uma perda e uma procura ao mesmo tempo. Por esse 

viés, questões de identidade e lugar, como observadas no trabalho discutido 

anteriormente (¿Donde puedo hablar mi propio idioma?), fazem-se reiteradas a 

cada proposição.   

 

3.2.1. A identidade do anônimo em lugares orientados 

Esperando Jéssica trata da perda, da procura e, logo, da espera pela 

identidade social que compõe o ser, acreditando na inserção em contextos 

específicos a partir do anonimato. Essa visão se dá a partir da ideia de que a 

cidade também é lugar deste anônimo que, mesmo necessitando do outro para 

ser visto e afirmar a existência, permanece incógnito na multidão. O caos (que 

não deixa de ser, de certa forma, organizado) da cidade, não corrobora a 

identidade de cada indivíduo, criando uma massa de indivíduos diferentes entre 

si, mas semelhantes frente ao todo. A atitude de permanecer desta forma é 

aqui entendida, também, como um modo de aproximação com a cidade, onde 

indivíduo não é (e assim o deseja ser) evidenciado, notado ou diferenciado 

frente aos demais. Esta atitude pode ser entendida como manutenção da 

privacidade, não invasão do eu, mas também como um estar só no mundo: a 

solidão.  
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Nesta direção, o trabalho parte de uma preocupação semelhante ao 

que o filósofo Clement Rosset25 afirma como perda de identidade: (...) começo 

a inquietar-me por mim mesmo, ou pelo eu, não quando deixo de reconhecer-

me, mas ao contrário, quando são os outros quem deixam de me reconhecer 

(...) (Rosset, 1999, p. 18). Este é o mote da questão de Esperando Jéssica, 

visto que, em todo o período que estive distante de casa (Brasil), percebia uma 

perda de identidade ao sentir-me só, não possuindo qualquer referência 

anterior (um Outro) que pudesse comprovar minha própria existência. Eu era 

uma identidade vazia, a ser preenchida, ou não, por novos referentes daquele 

contexto. Também Rosset entende, através de seus estudos, que, (...) fora dos 

signos e dos atos que emanam do eu e me identificam como sou, não há nada 

que seja meu nem próprio de mim (Rosset, 1999, p. 27), ou seja, a identidade 

que cada indivíduo possui é dependente dos signos (família, amigos, objetos 

de “bem-querer”, autoestima) que o reconheçam como tal, muito mais do que 

documentos que comprovem sua posição na sociedade. Quando esse círculo é 

esvaziado, ou quando existe uma brusca distância dele, a identidade passa a 

ser questionada, perdendo qualquer propriedade anterior que possa ter 

existido. Assim, longe dos elementos que lhe reconhecem, qualquer pessoa 

pode assumir qualquer papel, ser um novo, ser um Outro, ou, simplesmente, 

ser anônimo.  

Por esse modo de encontro com a cidade é que desenvolvi o trabalho 

Esperando Jéssica, em que o anonimato e o “ser qualquer entre outros” são o 

que me incentivava a permanecer esperando, a mim mesma, em portas de 

desembarque do aeroporto, da rodoviária e da estação de trem, junto a outras 

pessoas que, na mesma atitude, aguardam seus respectivos.    

Ao eleger estes locais como pontos de trabalho, fazia referência ao 

aspecto de passagem que este instaura, sendo um lugar de chegadas e saída, 

mas de poucas permanêcias. A efemeridade do trânsito é o que marca a  

                                                 
25 Clement Rosset: Barneville-Carteret/França, 1939. Filósofo francês que desenvolveu 
importante estudo sobre identidade pessoal e social no livro Lejos de Mi (Longe de mim), de 
1999. 
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conduta dos indivíduos que por ali passam, na maioria das vezes. Nessa 

direção, o trabalho não deixa de ser um site-oriented, seguindo a definição 

cunhada por Miwon Kwon26. Este termo se refere a certos tipos de 

manifestação artística que recorrem à indicação de lugares (especialmente os 

de passagem, os marginalizados e os esquecidos) como sítios de importância 

(indo em direção contrária à ideia de não lugar de Marc Auge). Neles, o 

contexto para o entendimento da obra é fundamental, e aponta para diversos 

aspectos por vezes explorados ou já perdidos no tempo e na história do local. 

Ele indica e orienta o olhar a esses locais marginalizados, sendo um elo entre 

o lugar e questões estruturais e identitárias deste (Kwon, 2002, p. 47).Mesmo 

derivando-se do site-specific, por possuir alguns aspectos em comum, no site-

oriented, o lugar não é um espaço físico e fixo, mas sim um espaço fluido, 

dentro de um contexto que envolve comunidade, ideologias, valores, política, 

sociedade. 

Frente a isso, observo que os locais escolhidos em Esperando Jéssica 

vêm na proposição como lugares afetivos, de existência física e social na 

trama das cidades e que, no trânsito de seus indivíduos, aponta justamente 

para um anônimo ali parado: uma artista que espera a si mesma.   

 

3.2.2. À espera como auto-reflexividade 

Dentre os signos, elementos e atos que configuram a identidade de um 

indivíduo, Clement Rosset aponta uma importante questão: a continuidade da 

identidade de uma pessoa se situa em sua capacidade de recordar (Rosset, 

1999, p. 26). Desta forma, nesse intervalo que possuí em minha trajetória de 

vida, decidi não assumir outra identidade, ou modo de ser, pois havia forte em 

mim a recordação ou a lembrança de mim mesma.  

                                                 
26 Miwon Kwon: pesquisadora e crítica de arte, é professora de História da Arte da University of 
Califórnia, EUA. Realizou ampla investigação sobre o site-oriented em seu livro One Place after 
Another Site-Specific Art and Locational Identity, 2002. 

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8509
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8509
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A partir deste ponto é que o trabalho Esperando Jéssica tem seu 

princípio, pois, jogando com a perda da identidade natal e com a não aceitação 

do porvir, típico do ser humano, principalmente em trânsito e em deslocamento 

constante, passei a esperar, a mim mesma, levando uma placa com meu 

próprio nome, no desembarque das três portas de entrada (ou de saída) da 

cidade de Valência: no aeroporto, na estação de trem e na rodoviária. Nestes 

locais permanecia por alguns minutos, tempo suficiente para que me 

convencesse de que a ação estava realizada.  

Nessa proposição, assim como nas demais, observa-se que a relação 

e o conhecimento do contexto em que a ação é executada são de fundamental 

importância para seu entendimento e compreensão. Nessa direção, o fazer 

artístico é tomado como meio de comunicar, de acordo novamente com 

Rosset: 

O âmbito dos fatos de dos gestos, como o dos papéis e 

documentos, ligado à identidade social, é o único que tem 

curso oficial; todo o demais, tudo o que podemos pensar ou 

imaginar pertence à ordem inescrutável e incerta de nossas 

fantasias (...) ou seja, de uma identidade pessoal que ninguém 

conseguirá jamais chegar a conhecer nem reconhecer 

oficialmente.(Rosset, 1999, p. 24) 

Visto isso, penso que, também pela expressão artística, enquanto ato 

ou ação, promove-se e constrói-se a identidade social do artista que, dando a 

conhecer não somente o contexto em que atua, mas a si mesmo, através de 

suas proposições. Todo o demais, o que pensa, sente, investiga, é identidade 

fantasiosa se não expelida por seus gestos.   

Dois trabalhos de referência que, a meu modo de ver, caminham 

nessa direção de expor-se na busca pela própria identidade estão em Trouser 

Word Piece (imagem 34), de Keith Arnatt, 1972, e Bonjour, je m´apelle Didier 

Courbot (imagem 35), de Didier Courbot, 1997/99.  
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No primeiro, Arnatt carrega consigo pelas ruas de Londres um banner 

com a frase I’m a real artist. Por essa ação, pode-se ver a necessidade de 

afirmação da identidade social de Arnatt enquanto um artista real, ao mesmo 

tempo em que, apropriando-se de um meio publicitário (o banner de 

propaganda, como o levam os chamados “homens-sanduíches”), aponta e 

critica a situação do artista da época. Sua identidade é confirmada pelo artista 

mesmo ao expor seu signo referente: ser um artista real.  

Em Bonjour, je m´apelle Didier Courbot, o artista se posiciona em 

diversos lugares, levando consigo um ramalhete de flores, e apresenta-se, com 

a frase título da ação, aos transeuntes do local. Nesta, Courbot expõe sua 

identidade social através do nome que figura em seus documentos, contudo, 

esta só se realiza com o contato com o outro, que, logo, pode comprovar sua 

existência.  

Semelhante às proposições de Courbot e Arnautt, acredito que 

Esperando Jéssica, que expõe a identificação que se apresenta em meus 

documentos oficiais (meu nome completo na placa que segurava durante a 

ação), afirma o não reconhecimento ou a falta de espessura desse dado social. 

Meu nome em uma placa não possuía qualquer significado ou instaurava 

minha presença na cidade, apenas revelava a espera, de mim mesma, como 

metáfora à perda da identidade.  

Realizando-se no anonimato e aguardando por uma memória de identidade, 

despida no deslocamento Brasil-Espanha, a presente proposta instaura-se 

como um tipo de narratividade urbana. Nela, o artista faz parte do 

acontecimento, é capaz de criar outros sentidos frente ao estabilizado e realizar 

novas relações entre os indivíduos e a cidade: 

 

 

 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 34 
Keith Arnatt  
Trouser Word Piece 
Londres, 1972  

 
Imagem 35 
Didier Courbot  
Bonjour, je m´apelle Didier Courbot  
1997/99 
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A narratividade urbana, enquanto fala que desorganiza, é um 

modo discursivo de se trabalhar a espessura semântica da 

cidade, atravessar o urbano e flagrar o real da cidade se 

significando em faíscas, luminosidades que não duram senão 

o tempo de um flash, de uma mirada, de um lembrete 

(efêmero). Mas que ficam na retina produzindo seus efeitos. 

(Orlandi, 2004, p. 13)  

Semelhante ao que Orlandi observa como narratividade urbana (a 

pesquisadora se refere, neste trecho ao rap), entendo que Esperando Jéssica, 

em âmbito público, infiltra-se na efemeridade dos acontecimentos cotidianos, 

como um flash. Nesta atitude, o trabalho quer proporcionar outros olhares e 

sentidos ao comum, isso por meio da subjetividade e da exposição pública mas 

anônima.  

Também nesta citação de Orlandi, vê-se que a construção de outros 

sentidos, por meio destas falas desorganizadas, não ocorre pela 

representação, tampouco pela criação de novos contextos, mas sim no 

trabalho com a semântica da cidade. Orlandi reitera esse aspecto afirmando 

que (...) veremos então que não é evitando o “comum” mas o trabalhando que 

se transferem sentidos, (...) o típico, o comum, as fontes comuns não são para 

serem evitadas, mas para serem praticadas materialmente. (Orlandi, 2004. p. 

21).  

Entendo esta última afirmação como um ponto importante de 

Esperando Jéssica (e também das outras proposições desta pesquisa), pois o 

comum, o banal, o corriqueiro e, até mesmo, o patético não são elementos 

ignorados e negligenciados da cidade, mas material rico em potencialidade 

geradora de arte.  
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3.2.3. Fotografia dirigida: documento e modelo 
 

Também na análise da proposição Esperando Jéssica, gostaria de 

explicitar a relação que a ação possui com seu registro, sendo que, neste 

trabalho, diferentemente da proposição vista no subcapítulo anterior, recorro ao 

uso da fotografia como documentação.  

Como se pode observar, a ação de esperar a mim mesma, levando 

uma plaquinha que continha meu nome, em portas de desembarque do 

aeroporto, da rodoviária e da estação de trem de Valência, existia inserida no 

contexto, isto é, anonimamente. Não havia ali público algum tampouco 

partícipes. Igualmente, os outros passantes e indivíduos que no local se 

encontravam não possuíam a informação de que o nome que eu levava na 

placa era o meu próprio, desta forma, a ação não podia causar qualquer 

estranhamento neste sentido.  

Por isso, a relação que a ação estabelece com seu registro fotográfico 

é de reciprocidade, ou seja, uma quase dependência deste para que ela (a 

ação) possa ser entendida. Ambos se dirigem ao público que observará o 

trabalho no museu e que, possuindo a informação do nome da artista envolvida 

nas imagens, poderá ser afetado pelo estranhamento do trabalho. Logo, o 

modo pelo qual escolhi registrar fotograficamente esta ação deve, também, ser 

alvo de análise.  

Dominique Baque, no texto Artes de actitud y ambigüidades del médio 

fotográfico (Baqué, 1998/2003), nos apresenta uma interessante relação de 

modos como a fotografia vem se relacionando com o que chama de artes de 

atitude. A análise de Baqué se dá sobre obras da Arte Conceitual, da Land Art 

e do Accionismo Vienês, porém, os resultados a que chega são, a meu modo 

de ver, empregáveis à arte contemporânea. 
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Segundo a autora, a fotografia pode se relacionar com a ação a modo 

de rastro mnemônico, de obra em si, de documento, ou de modelo. Como 

rastro mnemônico, este tipo de fotografia faz uma evocação à obra, ou seja, é 

uma referência desta que incita no espectador o desejo de conhecê-la e 

experimentá-la pessoalmente. Baqué cita como exemplos algumas fotografias 

de obras de Walter de Maria, Giuseppe Penone, Andy Goldsworthy e Michael 

Heizer. A fotografia-obra descrita pela autora se refere a quando as fotografias 

que se tornam parte integrante da obra, acompanhando seu caminho e 

percurso de modo mais estreito que somente um registro reprodutivo do fato, 

tomando seu lugar como obra. É o caso, por exemplo, da Spiral Jetty, de 

Robert Smithson, em que acabamos observando a obra somente por sua 

imagem fotográfica de registro e, raras vezes, indo ao local para observá-la 

pessoalmente. No entanto, das observações de Baqué que aqui mais nos 

interessam estão as fotografias-documento e as fotografias-modelo.  

A fotografia-documento de Baqué, diferentemente da documental27, é 

aquela que registra diretamente uma ação das chamadas artes de atitude, ou 

seja, um fato programado e não um fato dado. Ela é, segundo a autora, o que 

resta da ação para aqueles que não puderam acompanhá-la in loco, citando 

como exemplo as inúmeras fotografias-documento do Accionismo Vienês, dos 

happenings e das performances. 

Em Esperando Jéssica pode-se entender que a fotografia que registra 

a ação, que ocorre sem público, inserida no contexto, agrega a esta uma 

importância ainda maior, ao ser o único modo de conhecimento do trabalho. A 

fotografia-documento neste tipo de ação é realizada pelo próprio artista, que 

deseja atuar sem qualquer testemunha, ou ainda por amigos, companheiros e 

até fotógrafos (algumas vezes) que vão acompanhá-lo no seu fazer, não se  

                                                 
27 Vou aqui fazer esta distinção entendendo que a foto-documental se refere a uma categoria da 
fotografia-como-arte, que registra cenas e momentos, a princípio, de instantes decisivos (pois sabemos 
que muitas vezes estes são forjados) relativos a questões sociopolíticas, como cenas de guerra, de 
imigrantes, do subúrbio. Ver: Martha Rosler, Dentro, alrededor y otras reflexiones: sobre a fotografia 
documental, 1982. 
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configurando como espectadores, e sim como meros aparatos/elementos de 

registro.  

Neste aspecto, em nosso estudo de caso, todo o aparato de registro, 

que consistia em um tripé e uma câmera filmadora (e não fotográfica, o que irá 

influenciar no resultado, e sobre tal escolha esclarecerei mais adiante), era 

levado por uma colega da faculdade que, ao meu ver, não representava um 

público, pois estava apenas exercendo uma função técnica: a de comandar a 

câmera.  

Outro aspecto comentado por Dominique Baqué é que a fotografia-

documento, na maioria das vezes, se apresenta como um documento de 

péssima qualidade, parcial e pobre (Baqué, 2003, p. 14). Devemos lembrar que 

a autora trata de trabalhos presentes nas décadas de 1960 e 1970, quando a 

preocupação com o registro ainda não era algo absolutamente presente dentre 

as questões que a maioria dos artistas levava junto às suas ações, o que se 

deve, provavelmente, à relação que estes mantinham com a instituição (relação 

de ruptura). Já as ações contemporâneas possuem um outro e novo vínculo 

com a instituição, reconhecendo sua importância no processo de legitimação 

do trabalho como obra de arte. Por isso, boa parte das fotografias-documento 

atuais apresenta uma qualidade de registro significativa, uma vez que os meios 

técnicos fotográficos também obtiveram importante evolução tecnológica.  

No entanto, nem todos os artistas atuais se preocupam com os 

registros de suas ações efêmeras, do mesmo modo que nem toda fotografia-

documento apresenta boa qualidade de imagem. A artista Esther Ferrer, 

realizadora de ações em âmbito público, muitas de autoapresentação, nunca 

se preocupou com o registro de seus trabalhos, como afirmou em uma 

conversa realizada na Universidad Politécnica de Valência28. As proposições 

possuem, desta forma, apenas fotografias-documentos obtidas pelo público, de 

caráter amador e com qualidade baixa de imagem.  
                                                 
28 Esther Ferrer esteve em 10 de junho de 2010 na Facultad de Bellas Artes da Universidad Politécnica de 
Valência, Espanha, realizando uma conversa com os alunos sobre seu trabalho. Nesta data, estava 
expondo algumas de suas obras na Galeria Visor, na mesma cidade.   
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Também devemos considerar que a baixa qualidade técnica das 

fotografias-documento atuais muitas vezes é requerida pelo próprio artista, que 

não deseja que a foto-registro de sua ação seja observada como uma 

fotografia-obra, ganhando, assim, mais importância que o ato ocorrido. O 

artista não escolhe um registro realizado por um profissional, nem por aparatos 

profissionais, mas sim um registro amador. 

No caso de Esperando Jéssica, a escolha de exibir um registro de 

baixa qualidade técnica se dá justamente para que o espectador possa 

relacionar a imagem às estéticas amadoristas da fotografia, como se fosse uma 

foto obtida por uma câmera de celular. Esse tipo de estética reflete uma maior 

relação com o cotidiano e com o comum, e coloca a imagem da ação como 

parte integrada deste e não como um ato ou fenômeno exterior ao dia a dia. 

São imagens de baixa qualidade, com poucos megapixels, onde se vê uma não 

preocupação com enquadramentos ou congelamento dos movimentos dos 

transeuntes que passavam durante o ato tampouco uma nitidez e definição dos 

componentes. Podem ser encaradas como imagens do diário, obtidas num 

instante qualquer de passagem, indo na contramão das estéticas da fotografia 

de Belas-Artes, de técnica refinada e motivos hipervalorizados, e que, do ponto 

de vista do documento, são consideradas espetaculares.  

Sobre a baixa qualidade dos registros de Esperando Jéssica, gostaria 

de ressaltar que este fato se deve por serem frames retirados do vídeo que 

registrou a ação e não fotografias diretamente captadas. A escolha de 

(re)apresentar esta ação através de fotografias-documento (mesmo sendo 

estas frames) se deve ao fato de que a fotografia permite ao espectador uma 

maior ou mais livre definição do tempo, isto é, se utilizasse o vídeo, que possui 

uma duração determinada, que é o tempo da ação, estaria a demarcar e fechar 

por completo o tempo desta; já pela fotografia, a duração fica suspensa, não 

definida, permitindo que o espectador pense a ação como um ato de poucos 

segundos, ou de longas horas ou dias. Também penso que, utilizando a 

fotografia como documento, não destaco as questões de tempo e movimento 

como algo fundamental da proposta, como não o são, tampouco convoco o  
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espectador a permanecer frente à imagem-vídeo até o fim de sua duração, 

deixando-o livre para observar a imagem fixa o quanto desejar e puder. Ao 

eleger a fotografia como documento, estou a posicionar o ato de espera, 

representado na ação, como algo imóvel, fixo, de tempo interminável e 

duradouro que vem, através da imagem de um instante qualquer da realização 

do trabalho, a ser (re)apresentado para o público da instituição de arte.   

Vemos aí uma outra questão comentada por Dominique Baqué, de o 

quanto uma fotografia-documento só restitui uma ínfima parcela da 

dramatização ocorrida (Baqué, 2003, p. 14). Movimentos, atos, posições, 

gestos diversos ocorreram durante a ação, porém, apenas um breve instante é 

exibido como registro. No entanto, esse instante, diferente também da foto-

documental, não se configura como o chamado instante decisivo da área da 

fotografia, que, muitas vezes, foi e é considerado o cerne deste meio técnico 

de registro. Em geral, as fotografias-documento de arte de ação são parte de 

uma sequência de cliques, um número extenso de registros e não um instante 

único, que pode ser apresentada em conjunto, como em Suite Veneziana, de 

Sophie Calle (Imagem 36), ou também através de uma única imagem eleita 

entre outras, considerada uma boa ou a melhor representação do ocorrido.  

Foi o que aconteceu com a eleição das três fotos de Esperando 

Jéssica, sendo estas escolhidas entre milhares de frames que uma imagem  
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Imagem 36 
Sophie Calle 
Suite veneziana 
Veneza, 1979 
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videográfica pode nos oferecer. No momento de sua eleição, optei por 

permanecer com frames em que poderia se ver mais claramente o nome 

escrito na placa (frames em que me encontrava em posição fixa, sem mover-

me demasiadamente), alguns elementos reconhecíveis dos ambientes em que 

estava situada a ação (os frames de plano aberto), e a presença de outros 

transeuntes (cujo foco era sempre suas costas, pois estavam a sair das portas 

de desembarque). O instante decisivo, enquanto momento único e irrepetível, 

não existiu no registro desta ação, pois havia outros tantos frames que 

poderiam ser escolhidos, porém, ainda concordo com Baqué sobre a noção de 

que as fotografias-documento eleitas só dão conta de uma pequena parte do 

fato.  

Por isso, para Baqué, a fotografia-documento é uma relíquia em que o 

olhar do espectador é que vai tentar decifrar o rastro vivente do que já foi 

(Baqué, 2003, p. 14). Esta relíquia como sendo o que restou da ação é o que 

permite a circulação da informação e a legitimação do trabalho como obra de 

arte. E mais: no caso de Esperando Jéssica, dentre os possíveis rastros que o 

espectador terá para seguir, está estabelecida uma conexão ainda maior entre 

ação, fotografia e público, pois a sua compreensão está totalmente vinculada 

ao fato de o espectador relacionar o nome contido na placa que a figura da 

imagem leva com o nome da própria artista. A ação de esperar a mim própria 

só pode ganhar entendimento e significado através de sua fotografia-

documento, que a leva para o espaço institucionalizado e que reconhece o 

nome da artista, como já dito.   

Até este momento se pôde observar que a escolha do aparato técnico, 

a decisão pela baixa qualidade da imagem, o uso do frame contra o instante 

decisivo foram questões não somente presentes nas fotografias analisadas, e 

sim escolhidas e talhadas (para não dizer forjadas) para este modo de 

(re)apresentação da ação. Esses aspectos, a relação íntima e dependente que 

esta ação possui com seu registro e outros elementos que ainda veremos, não 

ocorreram ao acaso, mas foram predeterminados antes da realização da ação, 

junto aos planos e esquemas preparatórios desta.  
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Frente a este aspecto, penso que, além de fotografia-documento, 

estas imagens podem ir de encontro ao que Dominique Baqué afirma como 

fotografias-modelo, que se refere às fotos que transformam a performance em 

um ato eminentemente fotográfico (Baqué, 2003, p. 16). Pode-se observar que, 

neste caso, a fotografia de registro não é apenas um documento, mas parte 

determinante da ação, que só pode ser percebida artisticamente através da 

fotografia. Por isso, o ato e o artista, ciente desta condição, se direciona à 

câmera, ou ao aparato de registro, de modo mais íntimo e direto que em outros 

casos. Baqué cita como exemplo desta “categoria” de fotografia a obra Reading 

Position for 2nd Degree Burn (imagem 37), de Dennis Oppenheim, 1970, em 

que o artista se bronzeia com um livro aberto sobre seu peito, o que cria uma 

marca em sua pele, e registra esse resultado através de uma fotografia. Esta 

ação, que só possui existência artística através de seu registro, devido à 

efemeridade tanto do ato quanto da marca deixada pelo sol (no caso a falta 

dele em uma parte do peito), pode ser entendida como uma ação de 

autoapresentação, realizada sem um público direto, de modo absolutamente 

contextualizado e que, por isso, ainda mais, se destina a seu próprio registro.   

Igualmente a Oppenheim, em Esperando Jéssica existe essa dependência e 

grande preocupação com o registro da ação, e concordo com Baqué quando a 

artista afirma que, no caso da fotografia-modelo, é esta que rege e modela a 

ação e não o contrário. De fato isso ocorreu no momento da realização de 

Esperando Jéssica, em que, além de todas as escolhas que analisei e 

apresentei anteriormente, também o local onde me posicionava e onde a 

câmera estaria, bem como os planos que a cameraman deveria seguir, 

distribuídos em durações, foram em absoluto previamente determinados e 

combinados, para que o registro se realizasse de maneira clara e inteligível, 

mas mantendo um certo “ar amadorista”. Desta forma, quando decido inclusive 

a distribuição dos elementos da cena, além de tempos/durações, planos, 

qualidade de imagem, etc, não estaria tratando de uma imagem de método 

dirigido mais do que um documento fiel da realidade?  
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Imagem 37 
Dennis Oppenheim  
Reading Position for 2nd Degree Burn  
1970 
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Em 1960, Yves Klein registrou sua ação Salto para o vazio (já citada 

anteriormente), mas, como se sabe, a imagem distribuída do ato ocorrido 

configura-se como uma montagem, feita a posteriori (e na segunda tentativa de 

lançar-se, pois na primeira não se conseguiu uma boa imagem e o artista saiu 

da ação bastante machucado). Na ação, havia um colchão preparado para 

deter a queda de Klein. Também neste trabalho, que sugere um documento de 

instante decisivo, não estaria Klein recorrendo a estes aspectos como uma 

estratégia de trabalho? 

Para A.D. Coleman, na fotografia de método dirigido o fotógrafo cria 

consciente e intencionalmente os acontecimentos com o objetivo expresso de 

fazer imagens a partir deles (Coleman In Ribalta, 2003, p. 136), intuito que está 

de acordo com o que Baqué determina como fotografia-modelo. Da mesma 

forma, em Esperando Jéssica construí toda a situação, semelhante ao que 

ocorre nos locais em que escolhi atuar (esperar alguém segurando plaquinhas 

com o nome do aguardado, junto a portas de desembarque), porém, fazendo 

acontecer algo que não aconteceria normalmente neste contexto: esperar a si 

mesmo.  

No método dirigido, segundo Douglas Crimp, a estratégia é utilizar a 

aparente veracidade da fotografia em seu próprio contra, criando assim ficções 

através da aparência de uma realidade sem costuras na que se teceu uma 

dimensão narrativa (Crimp In Ribalta, 2003, p. 160). Este autor cita Duane 

Michals e Les Krims como os mestres do método dirigido, e de fato podemos 

crer em seus trabalhos como fotografias de momentos da vida real, ainda que 

íntimos e discretos, dentro de ambientes fechados ou lugares ermos.  

Neste aspecto, observo certa distinção entre as cenas criadas por 

estes artistas e a ação que realizo em Esperando Jéssica: em ambiente 

interno, quase um cenário, a ficção é muito mais evidente e figurada do que 

uma ação em âmbito público, de trânsito e fluxo intenso, onde esta, inserida 

neste ritmo, existe e faz parte do contexto.   
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A.D. Colemam afirma que, (...) ainda que o que pretendem descrever 

como “partes da vida” não haveria ocorrido a não ser pela instigação do 

fotógrafo, por outro lado, estes acontecimentos (ou seu fac-símile razoável) sim 

tiveram lugar, tal e como demonstram a fotografia. Dessa forma ocorre 

Esperando Jéssica, que, mesmo se realizando de maneira dirigida, destinada a 

ser fotografada, não deixa de ser uma ação ocorrida. Seu significado e sentido 

estão no ato, que não é falso, pois de fato eu estava lá esperando, ainda que 

pareça ficcional, ao ser uma invenção ou suposição engenhosa (pois ninguém 

espera a si mesmo em portas de desembarque, a menos que seja 

esquizofrênico, ou artista). 

Observo ainda que as imagens eleitas como (re)apresentações da 

ação Esperando Jéssica possuem em seu cerne fins comunicativos, 

diferentemente dos objetivos da fotografia de Belas-Artes, sendo mecanismos 

de mensagem que não existem para equivaler (como na fotografia rastro-

mnemônico ou na fotografia-obra), pois não estão no “lugar de”. Elas existem 

para dar continuidade ao processo criativo, informar e comunicar o sentido e 

significados que esta ação pode obter frente a seu público legítimo: o 

espectador presente na instituição artística.  

Assim, entendo que as fotografias de Esperando Jéssica, mesmo 

recorrendo ao método dirigido, sendo fotografias-modelo, não deixam de ser 

documentos de um ato, real-ficcional, ocorrido como um fazer qualquer do 

contexto do cotidiano e uma obra de arte para o contexto artístico.  
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CAPÍTULO 4 

MICROAÇÕES  PARA  AUTOAPRESENTAÇÃO 
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 “A arte é o que faz a vida mais interessante que a arte.” 

Robert Filliou 

 

 

Gráfico da Depressão e Fotos de uma artista só, duas proposições que 

compõem este capítulo, diferentemente das ações anteriores, expõem de 

forma mais aguda os limites entre a exposição pública do privado, num 

testemunho mais íntimo da situação vivida no período. Integram a série 

Intervalo. 

Estas são compreendidas como microações principalmente pelo fato 

de que se realizam de modo mais íntimo, no dia a dia, como parte de outros 

pequenos afazeres da rotina cotidiana. Nesta direção, não demandam 

deslocamentos e tampouco produzem  tensões maiores como as que ocorrem 

com as  proposições anteriores. Apontando para lugares ou fissuras do 

cotidiano a partir de uma experiência emocional, remetem diretamente ao 

interior do ser, para seu âmago, mapeando fenômenos comuns à vida na 

cidade contemporânea: a solidão e a depressão.  

No entanto, se percebe que este direcionamento à dimensão trágica 

da vida urbana é, através de Gráfico da Depressão e Fotos de uma artista só, 

bem como nas proposições anteriores, tomado a partir do bom humor e da 

ironia. Enfrenta-se, pelo processo artístico, a fatalidade da vida, numa atitude 

de elaboração da complacência e da aceitação tragicômica das conjunturas. 

Em ambos trabalhos observo a necessidade de registrar a  minha 

presença na ação, seja pela anotação ou pela fotografia, como “prova de 

existência”, visto que são ações ocorridas na privacidade íntima, sem 

testemunhas, o que permite sua problematização a partir do conceito de 

autoapresentação. 
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4.1. GRÁFICO DA DEPRESSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título: Gráfico da Depressão 

Artista: Jéssica Becker 

Localização: Valência/Espanha 

Procedimento: Anotar, dia-a-dia, ao longo dos nove meses que vivi em  

Valência, o nível de depressão em que me encontrava, percebendo 

neste processo possíveis causas e auto-diagnósticos. 

Data: de 28 de setembro de 2009 a 17 de junho de 2010. 
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O trabalho Gráfico da Depressão, como já explicita o seu título, expõe  

uma leitura de fatos e acontecimentos do privado, relativos à desestabilização 

de um indivíduo quando em situações adversas.  

Durante os nove meses que residi na cidade de Valência, este trabalho 

me era, ao mesmo tempo, uma companhia agradável e um desalento. O 

mapeamento diário de meus estados de ânimo, fazia-me lembrar o 

compromisso que tinha comigo mesma de anotar o nível de depressão em que 

me encontrava, assumindo a contingência de vida com certo humor. Contudo, 

ao mesmo tempo eu vivia de fato o desalento da saudade que a distância 

territorial em mim produzia.  

Desta forma passei a  anotar diariamente, no calendário que possuía,  

os dias felizes e os muitos em que me encontrava deprimida. Logo, percebi que 

certas situações agravavam a desestabilização emocional que me encontrava 

como, por exemplo, o incêndio do acervo de Hélio Oiticica, em outubro de 

2009, fato que me deixou bastante entristecida. Por fim, passei a registrar os 

diagnósticos que dava a mim mesma, fazendo referência ao caráter dramático 

e um pouco hipocondríaco de minha personalidade privada. Pesquisava no “Dr. 

Google” os sintomas que me eram correntes, percebendo a presença de 

Síndrome do Pânico, transtorno de ansiedade, Síndrome de Ulisses e, até, 

Paranoia.  

Contudo, esta ação de anotar, vivida por mim como atividade artística,  

me propiciava um distanciamento crítico que deveria ser reportado em 

anotações visuais. Por isso, mais do que marcar no calendário os níveis de 

depressão, me parecia necessário utilizar um modo de exibição destas 

informações como leitura que pudesse ser compreendida mais diretamente 

pelo público. Repassei os dados que anotava no calendário ao sistema de 

informação do Gráfico, fazendo um deslocamento de uma metodologia utilizada 

pelo campo da economia. Estabeleci que o zero (0) estaria no pico, 

representando nenhuma depressão, e o cem (100) no ponto mais baixo, 

representando o máximo de depressão, entrando em desacordo com o sistema  
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tradicional desta área.  O gráfico invertido produz um desajuste que destaca a 

questão central: os níveis de depressão. Contudo, para minha surpresa, ao 

repassar os dados ao sistema do gráfico, a imagem formada me faz lembrar, 

em certa medida, um eletrocardiograma. As linhas em vermelho formam picos 

de ascendência e descendência e representam os batimentos cardíacos. Esta 

analogia inusitada foi por mim bem acolhida, porém, não pretendo neste 

momento deter-me sobre as formas geradas na imagem, entendendo que o 

trabalho aponta para um aprofundamento de outras questões. 

O Gráfico da Depressão busca estabelecer uma leitura comum, 

partindo de minha própria experiência individual e privada. A leitura propicia 

que uma relação de identificação com o público se estabeleça. Tratando de 

condições comuns, o trabalho nos permite de forma indireta falar de tempo, de 

distância e de saudade , sendo este  o modo pelo qual encontrei para elaborar 

o sofrimento pela arte (na mesma direção das experiências Conceitualistas). 

 

 4.1.1. A autoapresentação 

Enquanto microação, que se dá em âmbito mais íntimo e como parte 

do dia a dia, observa-se em Gráfico da Depressão a realização de atos a sós, 

sem a presença de testemunhas ou dedicação a um público presente. Esta 

noção está presente em todas as ações desta pesquisa, com exceção do 

trabalho ¿Donde puedo hablar mi propio idioma?, que se dá como ação 

participativa. Contudo, nestas duas últimas proposições, o ocorrer a sós 

destaca-se, tendo em vista que a indicação da intimidade que propõem é muito 

mais acentuada que nas demais propostas.  

O termo autoapresentação, desenvolvido por Hélio Fervenza29, em 

2005, apresentado no artigo “Considerações da arte que não se parece com 

arte”,  utilizado neste para referir-se às “Atividades” de Allan Kaprow e às 

                                                 
29 Hélio Fervenza é artista plástico e professor do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais do Instituto de Artes da UFRGS. 
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propostas acionais de Cildo Meirelles. No texto, compreende-se que esta 

noção está dirigida às propostas de ação em que o cerne da autoapresentação, 

como sugere o nome, centra-se na questão de que nestas “(...) não há um 

público, não há alguém assistindo, não há testemunhas oculares” (Fervenza, 

2005). 

O artista só (sem público), em seu ato e em seu agir, produz uma 

autoapresentação. Ele é o realizador e o espectador ao mesmo tempo, pois 

sozinho (mesmo que dentro do fluxo da cidade) apresenta ações para si 

próprio. Em Gráfico da Depressão, o ato de marcar os dias em que me 

encontrava deprimida era uma ação no e do mundo, envolvida na realidade do 

contexto, no qual minha existência, como propositora e artista. 

Neste aspecto, pode-se observar a dissociação da ação de 

autoapresentação em relação à performance e ao happening, pois ambos 

necessitam de um público e o requerem através de convites, solicitações, entre 

outros. Também se difere da ação pública e da intervenção urbana se 

considerarmos que estas necessitam de um público, neste caso partícipe, para 

sua existência30.  

Na ação de autoapresentação o artista atua sem a necessidade de 

participação do “outro”, seja ela de observar ou de atuar junto, como o fez 

Gabriel Orozco ao empurrar uma bola de plastilina pelas ruas da Cidade do 

México (Imagem 38) ou Francis Alÿs ao andar com sapatos magnéticos, 

capturando todos os pequenos metais do solo da cidade de Havana, Cuba 

(Imagem 39).  

Em ambos trabalhos, observa-se que o artista encontra-se sozinho em 

seu ato, mesmo sendo acompanhado por um cameraman ou algo semelhante 

para o registro da ação, entendendo este mais como um suporte técnico 

necessário à documentação do que um público/espectador.  

 

                                                 
30 Obviamente estamos aqui tratando de um público presente no ato e não do público que irá 
observar a ação através de sua documentação apresentada em galerias ou museus, onde, 
como já afirmado, todas as manifestações de arte de ação o possuem. 
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Imagem 38 
Gabriel Orozco 
Piedra que Cede 
Ciudad de Mexico, 1992. 

 

 
Imagem 39 
Francis Alÿs 
Zapatos Magnéticos 
La Habana, Cuba, 1994. 
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Assim ocorre na proposição construída para a presente proposta, em 

que, a sós, anoto meus dias de depressão. A individualidade do ato 

proporciona maior mobilidade e liberdade para a proposta, tendo em vista que, 

como não estabeleço hora marcada, pode ocorrer a qualquer momento e data; 

necessita apenas da minha iniciativa e dos agenciamentos dos elementos 

integrantes da ação e nenhuma estrutura a mais. Sobretudo, não depende das 

oscilações e tensões de um público partícipe, contato complexo e complicado 

que requer uma mediação muito maior frente ao retorno imediato que se 

pretende.   

 

4.1.2. Expondo o privado ao público: a experiência da    
desestabilização 

Recorrendo à realização dos atos sem público, individualmente e 

inserido em um contexto determinado, pode-se entender que a ação de 

autoapresentação, não somente em Gráfico da Depressão, mas também nas 

demais proposições desta pesquisa, aponta, mais do que outros modos de 

atuação, ao próprio artista, à sua vivência e consciência (abrindo a experiência 

para uma dimensão invisível). 

Ao realizar atos de presença, a dimensão existencial do artista aflora. 

Sobre isso entendo que a própria contingência de  vida do propositor da ação é 

uma das partes que compõem esta, como em uma mistura de arte e vida. 

O que ocorre quando uma proposição faz a exibição do privado no/ao 

público? Observo tal qual questão no trabalho Cuide de Você, de Sophie Calle 

(imagem 40). Neste, a artista solicita à diversas mulheres, amigas, parentes, 

conhecidas, que leiam como bem desejarem, diante de uma câmera que as 

registra,  a carta de despedida/rompimento amoroso que Calle havia recebido 

de seu ex-namorado. Expondo sua intimidade, relatada pelo conteúdo da carta, 

a artista permite uma identificação do público que pode reconhecer em si os 

sentimentos e pensamentos que envolvem o fim de um relacionamento.  
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Imagem 40 
Sophie Calle 
Cuide de Você 
2009 
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Também, ao solicitar a leitura da carta por outras mulheres, que não 

ela mesma, Calle abre sua experiência privada para ser desenvolvida pelo 

Outro, interpretando, representando, reentendendo a sua vivência. Pelo 

processo artístico que se pode ver nos documentos dessa ação (os vídeos das 

leituras feitas por diversas mulheres) não é a exposição da figura da artista em 

situação de piedade, melancolia ou mágoa, mas sim uma exposição reação 

desta (utilizando a expressão artística) frente às intempéries do devir.  

Suely Rolnik, psicanalista e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

da Subjetividade da PUC-SP, afirma que “no contemporâneo, a experiência da 

desestabilização encontra-se a tal ponto intensificada que não mais se associa 

à doença; sua generalização a situa no âmbito de uma normalidade” (Rolnik In 

Orlandi, 2001, p. 26). Concordando com a perspectiva de Rolnik, a presente 

proposição, tal como ocorre no trabalho citado de Sophie Calle, aponta para a 

depressão do sujeito não como mote de lástima ou solicitação de compaixão; 

mas pelo contrário, como condição de vida a ser entendida como condição 

contemporânea. Jogar com a excessiva preocupação com a saúde mental e 

física, questões recorrentes nos dias de hoje se faz como crítica a este 

imaginário que torna o olhar sobre o cotidiano ainda mais inquieto.   

Semelhante ideia observa-se no trabalho I´m too sad to tell you 

(imagem 41), de Bas Jan Ader, 1971, em que o artista, através do vídeo, 

expõe-se chorando à câmera, mostrando todo seu abatimento, físico e moral, 

ao público que o assiste na galeria. Nesse trabalho de Ader, assim  como eu 

em Gráfico da Depressão, a desestabilização, a perda do “eixo” que mantém 

cada um estável emocionalmente, como requer a sociedade e a gramática 

cultural,  mostra-se como evidência da ruptura e crítica a essas determinações. 

Diferentemente de minha proposição,  o trabalho de Ader não visa a ironia, 

mas mostra o pranto solicitando empatia, ou seja, identificação do público que 

frente ao vídeo observa o artista esvaindo-se em lágrimas.  
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Imagem 41 
Bas Jan Ader 
I´m too sad to tell you  
1971 
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Em ambos trabalhos porém, observo que seus registros, o vídeo de 

Ader e o gráfico em meu caso, são  o que sobrou deste sentimento de  solidão, 

como se coubesse à arte buscar  um meio para figurar a dor, a si mesmo e aos 

outros, sendo a obra uma âncora que segura o barco no cais. Anotar a 

condição emocional que me acometia naquele período, como situação distinta 

a tudo que já havia vivido, era o meio pelo qual, meu processo artístico 

incorporava este sentimento comum de tristeza. 

Nessa circunstância de vida o trabalho  Gráfico da Depressão foi se 

compondo. Um outro “eu” se construía sob uma agitação caótica de meu 

mundo exterior e interior, dada pelo deslocamento temporal e espacial em que 

me encontrava, um outro “eu” se construía. Uma figura até então inesperada, 

com contornos fluídos e sem raízes fixadoras. Um “eu” que vivenciava a 

desestabilização emocional, e que sentia a necessidade de expressar-se pela 

manifestação artística, produzindo pela obra a possibilidade de  um espaço 

comum. 

Este encontro com outra possível figura de minha própria identidade, 

que anda em consonância com as propostas artísticas apresentadas no 

capítulo anterior, só pôde realizar-se pela oportunidade de deslocar-me de 

“meu lugar”, e de mim mesma, através de um distanciamento poético: a 

viagem.  Sobre isso, Clement Rosset diz: (...) estar só não significa um retorno 

a si, mas sim uma expulsão, longe de si mesmo, ou ao menos longe da 

identidade real, perdida (Rosset, 1999, p. 55). Encontrar-me sem “meus pares”, 

que me reconhecem e reafirmam minha existência, era viver o só, sem 

identidade e aberta a todas as possibilidades. E nesta solidão, que me 

posicionava longe de mim mesma, fui  impelida a observar estas novas figuras 

que se acercavam e, marcar, dia após dia, seu nível de inserção em meu 

cotidiano. 
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4.1.3. O gráfico como índice  

Voltando ao tema da escolha do gráfico, enquanto imagem que 

informa acontecimentos através do uso de linhas e números. Pode-se perceber 

que este sistema sinaliza um acontecimento? Seria possível compreende-lo 

como um índice do ocorrido assim como ocorre com a documentação da ação? 

Ardenne afirma sobre a produção de arte contextual: “a imagem se torna 

indício, “prova” de todos os momentos da vida real” (Ardenne, 2002, p. 47), 

acredito que tal gráfico consegue pontuar uma circunstância, testemunhar-la e 

deslocar-la a outro patamar. Ele é um sinal de que algo se passou no período 

de vida que expõe, o que parece se aproximar das noções de índice descritas 

por Charles Peirce:  

Índice: um signo ou representação que se refere a seu objeto 

não tanto em virtude de uma similaridade ou analogia qualquer 

com ele, nem pelo fato de estar associado a caracteres gerais 

que esse objeto acontece ter, mas sim por estar numa 

conexão dinâmica (espacial inclusive) tanto com o objeto 

individual, por um lado, quanto, por outro lado, com os 

sentidos e a memória da pessoa a quem serve de signo. 

(Peirce, 2008. p.:74) 

Mesmo não sendo meu objetivo realizar uma tese sobre este aspecto 

e tampouco aprofundá-lo como questão central do trabalho, penso que índice e 

marca, conceitos dos estudos de Peirce falam de um rastro deixado por um 

referente, o que conduz à ideia de ação que produz uma marca dada. A 

relação entre esta e seu referente é de proximidade, por vezes física, em que 

ambos estão unidos na ausência do indivíduo. Nas expressões dadas como 

índice, não há como negar que a coisa esteve lá, mesmo não sendo ela que 

vemos e sim sua marca. Desta forma, observo que o gráfico funciona como um 

registro semântico que não deixa de ser uma forma de notação documental. 

Tal como ocorre, por exemplo, no trabalho de Richard Long, A line 

made by walking (imagem 42), onde o artista expõe uma fotografia como  
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Imagem 42 
Richard Long 
A line made by walking 
Inglaterra, 1967 
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vestígio de que ele mesmo havia caminhado sobre o local: uma linha na grama 

feita pela compressão do caminhar sobre esta.  

Tanto em Long como em Gráfico da Depressão, o que “resta” da ação 

é somente uma marca, um rastro ou uma pegada feita, dados que permitem 

“comprovar” o caminho de determinado ato, reverberando seus sentidos no 

público da exposição. Na presente proposição o gráfico é uma peça gráfica que 

produz um prolongamento de sentidos, que leva ao público os sinais de uma 

ação ocorrida e que visa ao estranhamento ou à identificação evidencia como 

documento a desestabilização do meu ser. Nele observo uma extensão do 

tempo/espaço, como um registro da memória, que esconde o ato, revelado 

pelo índice. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 148 

 

 

 4.2. FOTOS DE UMA ARTISTA SÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título: Fotos de uma artista só 

Artista: Jéssica Becker 

Localização: Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e Marrocos 

Procedimento: Fotografar-se, a sós, em distintos lugares 

Data: de 28 de setembro de 2009 a 17 de junho de 2010. 
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4.2.1. Registrando uma presença 

Dentro do período em que residi em Valência em 2010, realizei 

diversas saídas, viagens curtas, deslocamentos à inúmeros lugares, cidades e 

países. Estas ocorriam, como um aproveitamento conseqüente do tempo e do 

local em que me encontrava, motivadas pela necessidade de conhecer outros 

contextos, na expectativa de confrontar a mim mesma em meu processo 

criativo. Contudo, o ato de deslocar-se colocava uma identidade em 

suspensão. No trânsito, eu era deixada em algum lugar, e a viagem favorecia a 

abertura à experiência a qual eu me propunha pelo processo artístico. 

A partir destas viagens que realizei a sós, eu buscava produzir 

registros no intuito de compartilhar tais imagens com meus familiares, via 

internet. Contudo, passei a observar que parte destas imagens eram 

autorretratos diante de um local interessante, que recorriam a estética 

amadorista de se autofotografar com o braço estendido, focando apenas o 

rosto e parte da paisagem presente. Com isso, obtive ao longo dessas viagens 

116 autorretratos que, quando visualizados em seqüência, formam o trabalho 

aqui intitulado Fotos de uma artista só. 

Ao realizar um jogo com as palavras do título, expresso a dualidade de 

ser um conjunto de fotografias de uma artista sozinha no mundo e um 

agrupamento de imagens de apenas uma só pessoa, a artista. Em ambos 

aspectos, pode-se perceber que a posição de artista como ser produtor do 

trabalho é também a reiteração de sua presença no mundo, enquanto indivíduo 

que se vê artista e que vê o contexto estampado nesta mirada.  

Nesta direção é que a proposição utiliza o modo de autoapresentação. 

A não necessidade de um observador que comprove o acontecimento in loco 

se deve ao fato de essa ação de autoapresentação ter um de seus focos no 

que Paul Ardenne chama de “Atos de Presença”: proposições que tomam a 

“arte como assunto de existência, ao contrário da arte como discurso  
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construído ou como simples oferenda de formas plásticas” (Ardenne, 2002, p. 

48).   

Ser e estar no mundo, pela ação, produz marcas de existência e o 

traço de uma identidade quando da necessidade de pertencer ao todo maior 

da “realidade”. Ao atuar pela autoapresentação da produção de atos e 

acontecimentos dentro do cotidiano, o trabalho está inserido no mover-se no 

mundo sem intermediários. Estes atos individuais podem ocorrer, em meu 

caso, como desafio próprio, como autoexpressão ou simplesmente como 

experiência do diário: “(...) um desejo de presença no mundo cumprido de uma 

maneira simples, utilizando exclusivamente o posicionamento momentâneo de 

seu próprio corpo, em um lugar geralmente frequente e não forçosamente 

insólito” ( Ardenne, 2002, p. 46).  

Para reforçar esta ideia trago uma ação de Francis Alÿs, “Turista” 

(Imagem 43), em que o artista, ao levar consigo um cartaz com a palavra 

“turista”, permanece junto a um grupo de indivíduos que se oferecem para a 

realização de pequenos trabalhos, como eletricista, pintor, encanador, nas ruas 

da capital do México. Vê-se que utilizando apenas a circunstância e levando 

consigo uma placa “informativa” (turista), Alÿs consegue se envolver com os 

demais nesse espaço comum e rotineiro da cidade, fazendo-se parte dele.  

Contudo, tanto a proposição de Alÿs como Fotos de uma artista só 

recorrem ao registro fotográfico como apoio à ação, tendo em vista a 

efemeridade do gesto. Não seriam estas imagens o reflexo da necessidade de 

reafirmar-se no mundo? Um registrar-se para dele fazer parte e arte? 

Percebo que Fotos de uma artista só, igualmente ao trabalho Gráfico 

da Depressão, são índices de ações realizadas que, por serem solitárias e 

efêmeras, usam a documentação para marcar a presença e dar continuidade 

aos sentidos sugeridos.  
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Imagem 43 
Francis Alÿs 
Turista 
Cidade do México, 1996. 
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Quanto ao registro repetitivo da presença do artista em determinados 

lugares, entendo que este pode ser um modo de se afirmar ao Outro e a si 

mesmo. Observo esta na proposição Improptus (imagem 44), de David 

Medalla, que realiza esta desde 1960 e I got up (1968-1979), imagem 45, de 

On Kawara. No primeiro caso, o artista se fotografa realizando pequenas 

ações, ou vestindo máscaras um pouco inapropriadas dentro do sistema em 

que se apresentam, em ruas de grandes ou pequenas cidades pelo mundo, 

como registro de sua presença. Também On Kawara neste intuito envia 

cartões-postais a seus amigos e conhecidos com a frase I got up, como se 

estivesse a reafirmar que permanece vivo, em algum lugar (os quais eram 

representados nos cartões-postais). Nestes trabalhos, observa-se que o 

registro de viagem, como um estar presente em alguma parte do globo, 

instaura a identidade do sujeito em trânsito e o reafirma, mesmo numa posição 

temporária como artista e como pessoa, frente ao Outro e frente a si mesmo.  

 

4.2.2. O sujeito em trânsito 

É possível observar, ao produzir um paralelo entre Fotos de um artista 

só e os trabalhos de Medalla e On Kawara, que os entendo e cito como 

registros de sujeitos em trânsito. Para Rosangela Morello, pesquisadora do 

Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp detalha  esta figura se apresenta 

como:  

O sujeito em trânsito significa a forma social daquele que se 

instala no espaço da cidade para retornar ou ir a qualquer 

outro lugar. Este se simboliza projetando-se no espaço da 

cidade a partir de um assentamento provisório dos sentidos. O 

ponto de estabilização dos sentidos é colocado “fora”, em 

outro lugar. (Morello In Orlandi, 2001, p. 40) 
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Imagem 44 
David Medalla 
Improptus 
Desde 1960 

 

 
Imagem 45 
On Kawara 
I got up 
1968-1979 
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Em oposição ao sujeito estabelecido, aquele que está em seu próprio 

lugar, e que considera este como sendo sua casa, seu lar, meu posicionamento 

como sujeito em trânsito era o de não possuir um paradouro, andando de 

“porto em porto”. Ao me inserir no fluxo das cidades, transitava entre lugares, 

locais, espaços, assumindo uma identidade, provisória ou não, de transeunte. 

Sabia que meu lar estava longe dali e de igual maneira, também distante 

encontrava-se minha real identidade. A necessidade de registrar-se nestes 

autorretratos surge como processo de identificação de sujeito em trânsito e de 

localização temporária e indicial. 

Nestes autorregistros, o comportamento deste sujeito em trânsito se 

assemelhava ao que Rosset chama de autômato, ou seja, daquele que segue 

respeitando os rituais da rotina social um pouco como um corpo morto cujas 

atividades reflexas seguiram funcionando (Rosset, 1999, p. 72). Andar pelas 

ruas, conhecer a culinária, fazer contato com o povo, alojar-se e autofotografar-

se, comprovando a minha presença em determinado lugar existente, fazia parte 

da rotina destes deslocamentos que, estando só, eu não possuia ninguém (de 

afeto), além de mim própria, para registrá-los. Como autômato eu seguia as 

“regras” de uma viagem quase que instintivamente, incluindo, nestas, meu 

gesto que produz uma fotografia amadorista de mim mesma ante um lugar 

“bonito”, uma vista.  

Observando a sequência de Fotos de uma artista só se pode perceber 

estes enquadramentos são cenas do patético, que se repetem inúmeras vezes 

e de maneira semelhante como um simulacro de pessoa. Neste aspecto 

observa-se que a repetição de poses frente a distintos locais formam um ritmo, 

ironizando a solidão humana. Nessas imagens, concordo novamente com 

Rosset quando afirma que a pose posiciona-se como “uma identidade falsa que 

não revela nada da identidade pessoal e informa, em troca, coisas sobre a 

identidade social de uma pessoa determinada” (Rosset, 1999, p. 76). É 

possível observar, numa sequência que toca os afetos, um rosto repetido no 

tempo, que mantém pateticamente uma mesma expressão, com um sorriso  
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congelado. A pose, em vez de dar a ver, esconde, mostrando pouco, da 

identidade daquele ser que ali se presentifica. 

Também, a percepção destas fotografias do artista como autômato 

parece se destacar frente a repetição que a série oferece. Enquanto figuras 

isoladas, tais fotografias não se apresentam nesta condição imposta pelo 

sujeito em trânsito, mas pela repetição acentuam este viés do trabalho. 

 

4.2.3. A identidade pela repetição 

Esta identidade dada pela repetição, neste caso, feita pelo 

autorretrato, vai ao encontro, novamente, do que o filósofo Rosset afirma como 

sendo um traço típico da composição identitária de um ser:  

Quando dizemos que conhecemos bem alguém, quer dizer 

que captamos o caráter repetitivo de seu comportamento 

social e que estamos, portanto, em condições de prever, 

quase em sua totalidade, seu comportamento em tal e qual 

circunstância. (Rosset, 1999, p. 38) 

Repetir, a si mesmo, pode ser uma construção da própria identidade 

aos olhos do Outro? Poderia esta identidade ser compreendida socialmente e 

servir como âncora no processo construtivo do ser? A repetição da 

autoimagem revela, mais do que um desejo de ser visto, a intenção de 

conhecer a si, mesmo que o resultado pareça ter produzido a visualização de 

uma identidade provisória. Quando se observa a sequência dada no trabalho 

Fotos de uma artista só logo se pode prever o que virá na próxima imagem, 

reconhecendo um comportamento que se repete.  

Dois trabalhos me são referência frente a esta estratégia de se 

autoconhecer pela repetição: a sequência de autorretratos que Romam Opalka, 

realiza desde 1972 (imagem 46) e o chamado Al ritmo del tiempo (imagem 47 ), 

de Esther Ferrer, realizado a partir de 1981.  
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O artista Romam Opalka desde 1972 realiza, após trabalhar em suas 

pinturas (que se constituem em uma sequência de números, acrescentando 1% 

de tinta branca a estes diariamente), uma fotografia de si mesmo. A quantidade 

extensa de imagens do artista, sempre com a mesma expressão, posição e 

roupa, beira o comovente ao exibir sua figura que, ao largo dos anos, se 

transforma em outra quase irreconhecível. Seguindo um protocolo feito para si 

mesmo, se lança no tempo obedecendo esta regra.  

Semelhante ao trabalho de Opalka, está o Al ritmo del tiempo de 

Esther Ferrer que  inicia em 1981 e segue realizando até hoje (a cada cinco 

anos) o registro de seu rosto pela fotografia de estética popular 3X4. Ao longo 

destes 30 anos, dispondo, por vezes, as primeiras imagens ao lado das mais 

recentes, o trabalho atua na construção da identidade da artista como 

personagem presente e submissa ao tempo, sendo a repetição um padrão 

fundamental nesta construção. Observo este trabalho que a repetição  na linha 

do tempo, é um modo de afirmar parte de uma identidade.  

Tanto em Opalka como em Ferrer, Fotos de uma artista só, também mostra 

uma série de repetições semelhantes, onde  cada uma representa um 

momento, um lugar e uma situação dada. A fotografia neste trabalho é 

percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e 

suficiente, que atesta indubitavelmente a passagem da existência. Confirma um 

sujeito artista em trânsito, na suspensão da identidade real por uma provisória, 

bem como sua presença em diversos lugares posicionando-se como alguém 

que se observa. A fotografia é, neste caso, o que Baudelaire imaginava: “que 

seja finalmente a secretária e o caderno de notas de alguém que tenha 

necessidade em sua profissão de uma exatidão material absoluta” (Baudelaire, 

“Le Public moderne et la fotografie” In Dubois, 1998, p. 29). A fotografia registra 

a passagem do artista e documenta sua presença no mundo, como um fim e 

um meio ao mesmo tempo.  
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Imagem 46 
Roman Opalka 
s/título 
Desde 1972 

 
Imagem 47 
Esther Ferrer 
Al ritmo del tiempo 
Desde 1981 
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Desta forma, Fotos de uma artista só discute um sujeito em trânsito 

que repete experiências de padrões e regras, mas que expressa, para além da 

sequência de imagens, sua presença no mundo. Este posicionamento, 

concordando com Fervenza e tomando suas palavras, observa o artista como o 

sujeito que “(...) inclui-se como alguém que produz uma experiência de fazer e 

abre uma experiência de sentir (...)”. O artista é um produtor de 

acontecimentos, em que se inclui como presença e se relaciona com o espaço 

e tempo que na situação gerada podem estar envolvidos.  

A experiência, sob este viés, é entendida como proposição: busco 

apontar/indicar possibilidades de vivências no real; sugerir a experimentação 

de ações por vezes bastante simples; e deslocar a ideia arte-igual-objeto para 

arte-igual-vida. O experimentar apresentado por Fotos de uma artista só 

produz, nas palavras de Fervenza, “um relevo no olhar” ao ser um “fenômeno 

de indicar e fazer ver”, que permite a identificação do espectador a partir da 

empatia ou do estranhamento.  

 

4.3. O LIVRO DE ARTISTA 

 

Como se pôde observar em ambos trabalhos analisados neste 

capítulo, o modo como estes experimentam o cotidiano e se inserem em um 

contexto ocorre na mistura entre arte e vida dada a partir de minha própria 

intimidade e privacidade.  

As informações que são passadas ao público são, ao mesmo tempo, 

dados e documentos de situações ocorridas e que poderiam ser expostas 

como se figuram: enquanto gráfico e enquanto sequência de fotografias, ou 

não.  

Com base nesta decisão foi que optei por reapresentar ambos 

trabalhos pela montagem em forma de livros, configurando mais uma afinidade  
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que os faz distintos dos outros trabalhos nesta pesquisa apresentados. Essa 

escolha deve-se ao fato de que, pelo formato bibliogênico do livro, o trabalho 

ganha facilidade para mover-se e transcorrer mãos e olhares outros; requer 

distinto modo de apreensão que não o contemplativo; e solicita tempo para ser 

folheado ou desdobrado, isto é, lido, mesmo que não disponibilize uma leitura 

textual, já que não possui textos.  Nesta direção, o livro de artista solicita da 

leitura uma interpretação e uma atitude diferente da que temos diante de uma 

obra puramente visual (Santos, p.:122)31 utilizando as palavras da artista Maria 

Ivone dos Santos. Essa leitura, nos dois casos que veremos a seguir, requer do 

público uma proximidade mais intimista, dividindo seu espaço entre conteúdo e 

universo, obra e livro, em que ambos formam o entendimento que desejo sobre 

esta. Contudo, como se verá, Gráfico da Depressão requer um tipo de leitura e 

Fotos de uma artista só outro, investigando esta diferença ao longo da análise.  

Segundo Paulo Silveira, “o livro de artista é uma categoria (ou prática) 

artística que desenvolve tanto a experimentação das linguagens visuais como a 

experimentação das possibilidades expressivas dos elementos constituintes do 

livro ele mesmo” (Silveira, 2008, p. 77). Desta forma,  observo que os trabalhos 

que analisamos neste capítulo são  livros-obra, isto é, proposições que, junto a 

seu conteúdo, recorrem a determinados aspectos e características que 

somente o objeto livro pode oferecer. Nestes livros-obra (nas definições de 

Paulo Silveira), ou bookworks, a “obra de arte é fundada na estrutura gráfica do 

livro comum, sem pertencer conceitualmente ao universo literário, apenas ao 

artístico” (Silveira, 2001, p. 60). A presente proposição, não pretende inserir-se 

em qualquer sistema literário, dedicando-se, por seu modo de composição e 

apresentação do conteúdo, tanto como leitura, como objeto do núcleo artístico.  

Essa dissociação entre o livro tradicional e o livro-obra também possui 

outros vieses, como nos sugere Edward Ruscha, artista que inúmeras vezes 

recorreu à estrutura do livro para reapresentar suas ações: 
                                                 
31 Sobre a questão da leitura, ver o artigo Situações de leitura na arte contemporânea: práticas 
no trânsito entre o visível e o legível e algumas considerações expositivas, de Maria Ivone dos 
Santos, publicado na Revista Palíndromo 2, Udesc, 2009  
http://ppgav.ceart.udesc.br/revista/edicoes/2processos_artisticos/2_palindromo_santos.pdf 

http://ppgav.ceart.udesc.br/revista/edicoes/2processos_artisticos/2_palindromo_santos.pdf
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(...) livros singelos, de edição ilimitada e baixo preço de venda, 

com reproduções fotográficas frequentemente não estetizantes 

e impressão offset, propiciando ao artista ter o controle do 

trabalho. Ele enfatiza a importância da autopublicação e da 

autodistribuição dentro desse processo, numa caracterização 

de independência que o afasta da situação de controle e 

interferência do editor dos tradicionais livros bibliográficos. 

(Ruscha, 1965 In Silveira, 2001, p. 43) 

Em relação a esse aspecto, percebo que os livros desta proposição se 

configuram como livros-obra ou livros de artista, já que, além das questões de 

leitura e composição, são construídos de modo semi-industrial (através de 

gráficas de pequeno porte), não possuem grande número de exemplares 

(únicos, neste momento)e são distribuídos apenas no círculo artístico em que 

me insiro. Este posicionamento, que está de acordo com Ruscha, é o que livra 

o artista das determinações e regras impostas por qualquer editora legitimada, 

é o que posiciona o livro no campo artístico.   

  

4.3.1. O livro Gráfico da Depressão: o manuseio da dobra  

O livro-obra Gráfico da Depressão (imagem 48) é composto por capa e 

uma única página, de dimensão longitudinal distinta das tradicionais, que 

permite que seja dobrada e desdobrada, mantendo uma de suas pontos fixada 

à capa. Esta única página possui, justamente, o gráfico com dados, colunas e 

linhas referentes à ação de mesmo nome que, dispondo estes de forma 

longitudinal, necessitou a ampliação da página e, logo, que fosse esta dobrada 

para perfeitamente caber dentro dos limites da capa (quando fechado o livro). 

Contudo, a dobra que lhe é necessária tem seu significado mais além desta 

simples relação física com sua capa.   

A dobra revela aos poucos, e na ordem cronológica, os dados do 

Gráfico da Depressão. Numa direção oposta à rapidez de folhear, a ação de 

desdobrar instiga, necessita e convida o público/leitor ao manuseio. A ação é  
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Imagem 48 
Jéssica Becker 
Livro Gráfico da Depressão  
Valência, 2009/10 
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lenta, e revela os dados da proposição ao longo de sua realização, dia após 

dia, do mesmo modo como foi realizada. Esta atitude parece ir ao encontro da 

seguinte afirmação de Paulo Silveira:  

A narração (...) também pode ser encontrada nos trabalhos 

que usam dobraduras e apêndices (encartes), podendo-se 

expressar tanto pelas possibilidades de articulação, como pela 

surpresa das presenças e ausências. (...) o tempo aqui é o 

tempo presente do manuseio, muitas vezes mais eloquente 

que o tempo passado ilustrado visualmente. Isso  

fica mais evidente nas elaborações em sanfona (ou acordeão, 

ou concertina). (Silveira, 2008, p. 83) 
 

A dobra suscita a curiosidade pelo o que determinado dado irá ocasionar no 

próximo desdobra, revelando em um outro ritmo de tempo os indícios a serem 

conferidos e interpretados. Semelhante neste aspecto, encontro referência no 

trabalho Flower Arrangement for Bruce Naumam (imagem 49), de Dennis 

Oppenhein, citado por Paulo Silveira, que, recorrendo ao uso de uma sanfona 

interna, ou seja, que se fecha entre capa e sobrecapa do livro, faz-se descobrir 

a cada dobra, mostrando um longo campo de flores em preto e branco.  

Por recorrer ao gráfico como um tipo de narratividade ligada à 

compreensão e à reconstrução de fatos através de dados, Gráfico da 

Depressão não é um livro para ser contemplado. Ele formula outro tipo de 

leitura, de perspectiva estética e cognitiva distinta.  
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Imagem 49 
Dennis Oppenhein 
Flower Arrangement for Bruce Naumam  
Nova York, 1970 
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4.3.2. O livro Fotos de uma artista só: o folhear da coleção  

Numa outra direção de uso e aproveitamento de determinados 

elementos da bibliogênesis do livro, encontra-se o trabalho Fotos de uma 

artista só (imagem 50). Composto por uma sequência de autorretratos, 

dispostos um a cada página, este livro-obra pode ser visualizado como uma 

coleção de imagens que, ao mesmo tempo em que registram uma situação (a 

do deslocamento) como documentos, são também a ação propriamente dita.   

Ao pensar a série de autorretratos como uma reunião de imagens de 

uma mesma natureza, semelhantes entre si, mas não absolutamente iguais, 

observo como referência o trabalho Bruchlandungen do artista Martin Bruch, 

realizado entre 1996 e 2000 (imagem 51). Neste, Bruch realiza fotografias dos 

momentos em que sofre quedas devido à esclerose múltipla que possui, 

porém, quase como satirizando este ocorrido. As afinidades que observo entre 

este trabalho e Fotos de uma artista só vão além da questão de ambos serem 

uma coleção de fotografias como um diário de imagens, mas também ao 

recorrerem à imagem de estética amadora (contrariando a fotografia 

profissional);  seguirem uma espécie de tipologia de enfoque (em Brush 

imagens feitas do solo para cima, em Fotos de uma artista só, com o braço 

esticado), como um comportamento repetitivo; disporem as imagens no livro, 

uma a cada página, realizando uma montagem mental do ocorrido; e, 

principalmente apontarem para o trágico da vida não em posição piedosa, mas 

sim, com certa ironia32.   

Enquanto coleção e sequência, observo que o livro-obra Fotos de uma 

artista só se aproxima aos chamados álbuns de viagem, bastante recorrentes 

entre os artistas/fotógrafos viajantes do início do século XX. Nestes, o artista é 

como um cronista da vida, que apresenta por meio da fotografia, pontos de  

 

                                                 
32  Sobre Bruchlandungen ver a análise de Paulo Silveira no artigo A fotografia e o livro de 
artista IN SANTOS & SANTOS, Alexandre e Maria Ivone (org). A fotografia nos processos 
artísticos contemporâneos. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 



 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Imagem 50 
Jéssica Becker 
Livro Fotos de uma artista só 
Europa, 2009/10 
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Imagem 51 
Martin Bruch 
Bruchlandungen 
Áustria, 1996-2000 
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vista de distintos lugares que conheceu.33 Proporcionando uma informação 

ordenada ao leitor, estes álbuns narram o deslocamento e a descrição do 

mundo por imagens seqüenciadas. Da mesma maneira observo a presente 

proposição, visto que, organizando as imagens em uma sequencia temporal de 

realização utilizando a forma do livro, tento proporcionar a assimilação desta 

com relação ao espaço/tempo do ocorrido. Ela é um álbum de viagem visto sob 

a face repetida de uma artista só.  

Paulo Silveira, discorrendo sobre a coleção documental e seu ponto de 

vista nos esclarece sobre o que ocorre em meu processo. Ele afirma: 

Também há algo de exterioridade nos livros formados por 

coleção documental a partir de algum tipo de coleta que 

representa uma experiência vivencial. Nesse caso o artista 

elege sua atitude entre o caminho do acaso (aquilo que 

casualmente ou incidentalmente chegar a ele numa 

determinada situação) ou de algum princípio norteador (uma 

norma especifica de coleta). (Silveira, 1998, p. 95) 

Nesta direção observo que minha coleta seguiu a tipologia do 

autorretrato amador, sendo este mote norteador também uma revelação do 

modo autômato de vivência destas situações. Enquanto álbum de viagem ou 

coleção de documentos, o trabalho tenta reconstruir um trajeto e a 

circunstância em que este foi vivido, sobre o qual acredito que a disposição das 

imagens em ordem cronológica é de fundamental importância neste processo.  

O livro-obra aqui proposto funciona quase como um flipbook, em que o 

ritmo de folhear, bem como a sequencialidade que a ação desencadeia, dá 

ênfase às questões do patético. O tempo é dado pelo trabalho (sequencial) e 

pelo elemento bibliogênica do livro que se refere a folhear. Sobre este último 

aspecto, Silveira afirma:  

                                                 
33 Sobre o tema dos artistas viajantes,ver FATORELLI, Antonio. Fotografia e viagem: entre a 
natureza e o artifício. RJ:Faperj, 2003 e VERGER, Pierre. Pierre Verger, o mensageiro: 
fotografias 1932-1962. Salvador: Fundação Pierre Verger, 2002. 
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A característica de folhear, típica do livro, também é muita 

utilizada, com o tempo se realizando pela equação do 

movimento e do espaço. (...) a leitura como um empenho toma 

tempo real, como uma narrativa textual ou pictórica que se 

desenvolve através de muitas viradas de páginas. (Silveira, 

1998, p. 77) 

No movimento de mudança de página, observa-se no trabalho que a 

fotografia é apenas prova da passagem do tempo ocorrida nos deslocamentos 

propostos. Isso é observado ao fixar-se o olhar sobre, especialmente, um 

detalhe pequeno: o crescimento do cabelo da personagem apresentada. Se vê 

que esse elemento é o ponto de encontro entre princípio e fim do trajeto 

figurado sobre o tempo, dado a cada virada de folha. A leitura, neste caso, 

diferentemente de Gráfico da Depressão, está mais ligada à contemplação  e 

observação atenta tanto das imagens como do folhear, inserindo, também, o 

ritmo como elemento significativo no entendimento da proposta.  

Assim, pôde-se observar que o livro de artista se configura nesta 

proposta como modo de exposição do trabalho que exige uma atitude diferente 

que a meramente contemplativa diante da obra. O livro convida o público ao 

manuseio, seja pela dobra ou pelo folhear, no caso das proposições 

analisadas, mas sempre proporcionando um tempo e uma performance mais 

intimista.  Ele estabelece outro meio de comunicação34 entre proposição e 

público que, em Gráfico da Depressão e Fotos de uma artista só não deixa de 

ser um espaço expositivo para a proposta35.  

Por fim, experimentar o cotidiano, misturar arte e vida, aproximar 

proposição e contexto, agir sobre e na cidade, apontar fissuras, romper com o 

estabelecido, a sós ou não, são questões que confrontamos neste processo da 

pesquisa e que ainda possuem outras possibilidades de problematização.  

                                                 
34 Sobre a livro de artista como outra mídias de recepção artística ver WEITMAN & WEY, Wendy 
and Deborah. Eye on Europe.Prints, books and multiples/1960 to now. New York: The Museum 
of Modern Art, 2006, p.69-77. 
35 Sobre a publicação como espaço expositivo ver MELIN, Regina. Outros espaços expositivos. 
Revista da pesquisa CEART-UDESC. V.2, n. 2. 2007.  p. 1-10 
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Assumindo uma postura investigativa e reflexiva ao mesmo tempo, a 

análise dos trabalhos desta pesquisa posiciona o artista como autor de 

proposições e indivíduo inserido no contexto, estando este na base do 

processo criativo.  

Junto a esta questão, observo que a função enunciativa original desta 

investigação encontra-se, também na experiência de vida que gera arte, sendo 

problematizada neste campo para sua partilha. Desta forma, a prática sugere 

reflexão, ação a ser provada, observação do cotidiano e autoconsciência, 

questões aqui realizadas pelo viés do estranhamento e da autoapresentação.  

Estas e outras considerações finais é o que melhor apresento e justifico no 

próximo apartado. 
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 “Sempre acabamos chegando aonde nos esperam” 
José Saramago, A viagem do elefante. 

 

 

O tema central desta pesquisa de mestrado tratou do processo criativo 

de ações do campo da arte, realizadas por mim, em âmbito urbano e inseridas 

no contexto cotidiano. Nisto, busquei, pela prática artística, produzir 

esclarecimentos às questões levantadas e aos objetivos pretendidos.  

Investigando o processo criativo tratei de criar, agir, atuar 

empreendendo em paralelo uma análise de meu próprio processo de criação, 

registro e exposição e observando o que me motivava a persistir neste 

caminho.  

Neste viés, a pesquisa consegue problematizar a temática geral 

elegendo a ação como procedimento. Alinhando o trabalho às questões 

teóricas do campo, às estéticas relacionais, à arte contextual, e desenvolvendo 

metodologias de trabalho próprias, abro a investigação às inúmeras questões 

ligadas ao contexto no qual ocorrem: efemeridade, estranhamento, fracasso, 

identidade.  

Buscando um exame conclusivo mais minucioso dos trabalhos e da 

reflexão dele decorrentes, realizados nestes dois anos, observo que esta 

pesquisa deixa transparecer que a ação é o modo de aproximação com o 

cotidiano ao qual elejo pelo campo das artes.  Por esta, atuo sobre o contexto 

fazendo-me copresente, isto é, observando minha própria posição no lugar e 

espaço em que me encontro. 

 

Esta atuação parte do estranhamento, ou seja, da observação do 

entorno com “olhos de turista”, que explora, busca e aprecia. Esse olhar se 

direciona às coisas comuns, banais, diárias, como se nunca as tivesse visto e  
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como,  se  eu mesma, não fosse parte do sistema que estão envolvidas. O 

estranhamento vem sendo praticado como um método de trabalho, recorrente 

em minha trajetória desde a pesquisa de graduação, passando pelo mestrado. 

Por este tento ver o cotidiano para além de seus limites e sentidos instaurados, 

dando abertura à percepção e expandindo a apreensão dos elementos do 

entorno. Contudo, ainda desejo aprofundar e prosseguir uma reflexão sobre o 

estranhamento como método na pesquisa de doutorado a qual pretendo 

realizar em breve. 

Ao trabalhar a ação em contextos específicos, pelo viés do 

estranhamento, parece-me que reduzia a dissociação entre vida e arte. Porém, 

observei ao longo das análises realizadas que certo intervalo se produzia 

quando, ao criar uma ação, pensava no registro e em sua exposição. O que 

começa como uma ação se altera ao longo do processo quando direciono esta 

para um outro contexto e  público: o expositivo. 

Neste aspecto, pode-se perceber que, durante a investigação, foi dado 

espaço à análise dos registros documentais e das montagens expositivas das 

ações. Entendo que a documentação abre um campo vasto de estudos para as 

práticas contemporâneas, onde observo a importância do desdobramento de 

ações efêmeras (e de autoapresentação) na exposição, visto que surgem 

possibilidades de compartilhamento do processo.  

Sobre o trabalho Conversas Alheias: perdidos e achados em meio 

urbano (analisado no segundo capítulo da pesquisa), eu o entendo como uma 

experiência que segue em processo. Nesta proposição observei que o sentido 

da audição é um ponto importante em minha percepção cotidiana: eu ouço, e 

produzo pela anotação um afastamento que passa a ser elaborado em seus 

distintos registros (anotação, e transcrição) e nos desdobramentos. Esta 

proposição aponta para as falas da rua como material artístico a ser 

trabalhado, e para as outras fissuras presentes na cidade, me ocorrendo, na 

sequência,  trabalhar tais falas como reflexos de assuntos da atualidade, por 

exemplo. A escuta como procedimento do método de estranhamento, guarda  
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um potencial artístico a ser investigado, explorado, desdobrado e 

problematizado teoricamente.  

A análise da série Intervalo, dando a ver a importância da estadia que 

realizei à Valencia para esta pesquisa, buscou a abertura à percepção deste 

contexto que me era estrangeiro. O deslocamento produziu em mim uma 

experiência de desestabilização emocional, mas que se mostrou rica e de 

grande proveito à prática artística. Assumi a condição de ser estrangeira, que 

consequentemente tornou-se um dos cernes das questões desenvolvidas ao 

longo do mestrado.   Realizei quatro ações nesta série:¿Donde puedo hablar 

mi propio idioma?, de caráter participativo; Esperando Jéssica, uma ação de 

autoapresentação em âmbito publico; e Gráfico da depressão e Fotos de uma 

artista só, ambas ações de autoapresentação desenvolvidas em de âmbito 

privado, e que se desdobraram no formato livro. 

Em ¿Donde puedo hablar mi propio idioma? a problemática principal 

centrou-se justamente na língua como elemento de diferenciação e 

estranhamento ao contexto vivenciado. Sendo uma ação onde a tensão da 

circunstância operava certo receio, obtive como surpresa a realização de 

contatos muito amáveis, tal como pode se ver no vídeo que a registrou.  

Diferentemente, em Esperando Jéssica , não visava o contato com 

indivíduos, mas sim, a experiência por si só já fazia sentido para mim, 

pensando nos documentos desta ação (fotografias) como prolongadores de 

seus sentidos. Neste trabalho, há relações que só podem ser entendidas pela 

contextualização: a junção entre imagem e nome da artista propositora; o 

conhecimento da situação em que as fotografias foram captadas. Esperando 

Jéssica figurou-se para mim como uma ação de persistência, em que eu 

mesma tentava, durante o ato, convencer-me que, de fato, esperava alguém 

conhecido sair das portas de desembarque estando no estrangeiro. Isto me 

imbuia de vontade e perseverança, numa espera que não teria fim, na qual 

pude observar rostos na multidão, movida pelo  desejo de  encontrar nestes 

alguma familiaridade.  
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Todas as propostas desta pesquisa me permitiram elaborar 

experiências de vida e busquei produzir, através do processo artístico, certa 

suspensão de minha existência.  

O trabalho Gráfico da Depressão surge como possibilidade de 

trabalhar integrando uma crise existencial especialmente difícil durante minha 

estadia em Valência. Nesta idéia, anotar e exibir os estados de ânimo em um 

gráfico que, posteriormente, é apresentado como um livro de artista, foi o modo 

que encontrei de compartilhar a experiência, remetendo à identificação por 

empatia do público.  

Já em Fotos de uma artista só, jogo com o título e o conteúdo do 

trabalho, produzindo um sentido irônico e peculiar  que só pode ser percebido 

frente ao conjunto das imagens. As fotografias isoladas não me parecem 

humoradas, mas a repetição do gesto standard que nela vemos é o que coloca 

a questão da ironia do patético, entendendo este como algo que suscita afetos.  

Pelo Gráfico da Depressão e por Fotos de uma artista só pude 

experimentar os formatos de livros-obras. Nestes trabalhos interessou-me 

prospectar as formas e o modo como o livro estabelece relações com o 

espectador, constituindo uma recepção mais intimista (a leitura é feita a sós e 

não em grupos, como ocorre na apreciação de uma pintura, por exemplo). 

Nestes se trabalha a dimensão física de proximidade, entre obra e receptor, 

onde pudemos ver, em análises circunstanciadas, que a leitura e o manuseio 

permitem um contato diferente do obtido pela a contemplação ou observação 

de uma obra puramente visual, de uma pintura por exemplo.  

Contudo, me parece que ambos trabalhos ainda merecem receber 

aprofundamentos em algumas questões. É o caso da surpresa que tive, por 

exemplo, ao ver que as linhas do Gráfico da depressão, em cor vermelha, 

formavam uma imagem próxima a obtida por um eletrocardiograma. Como 

elaborar melhor estas formas de notação e atentar para o tipo de visualidade 

que produzem? Também, em relação aos agenciamentos experimentados no  



 175 

 

trabalho Fotos de uma artista, antevejo possibilidades de aprofundamentos de 

questões ligadas à seqüencialidade e à narrativa no formato de publicações.  

Desta forma, penso em dar continuidade à trajetória de investigação 

que venho desenvolvendo na linha de pesquisa Contextos e Processos de 

Criação, Inserção e Documentação e no Grupo de Pesquisa Veículos da Arte, 

ao qual faço parte, no Programa de Doctorado en Arte: Producción y 

Investigación da Universidad Politécnica de Valência (2010-2014), e no 

PPGAV- IA/UFRGS.  Tenho como perspectivas de continuidade realizar um 

estudo aprofundado sobre outros modos de realização de ações, além das 

formas participativas e de autoapresentação expostas nesta pesquisa, e seus 

desdobramentos expositivos. Neste sentido viso um aprofundamento sobre a 

construção de estratégias de aproximação com o espectador, com o vídeo e 

com os formatos do livro de artista, em proposições futuras.  

Por fim, observo que esta pesquisa aportou conhecimentos 

fundamentais tanto à minha trajetória enquanto artista e pesquisadora, quanto 

em minha carreira docente, esperando que, através desta, também eu possa 

ter contribuído ao campo da arte com um enfoque original decorrente de minha 

própria prática.  
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ANEXO 

 

1.  CD com o vídeo de desdobramento da ação Conversas Alheias: Perdidos e 

Achados em Meio Urbano e com o vídeo-registro da ação ¿Donde puedo 

hablar mi propio idioma? 
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