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RESUMORESUMORESUMORESUMO    
 
 

Esta dissertação, desenvolvida no Mestrado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, 

da Universidade Federal da Bahia, na linha de Processos Criativos, aborda as técnicas 

e os conceitos relacionados ao processo criativo que resultou no projeto prático “Dez 

Mil Coisas” – no qual foram utilizadas técnicas de colagem e descolagem – e também 

ao campo teórico, voltado para a análise de temas, implicações e problemáticas de tal 

projeto.  Particularmente, abre um discurso a respeito da experiência do artista em um 

espaço estrangeiro, e analisa o modo como essas vivências influenciaram a produção, 

no sentido material e conceitual. Elementos como multiplicidade, territorialização, 

hibridez, decomposição e transmutação estão, segundo a observação do pesquisador, 

presentes no processo de criação da obra e na própria obra assim como no espaço 

urbano.  Baseada no pensamento de autores como Gilles Deleuze, Felix Guattari, Italo 

Calvino, Roland Barthes e Jean Lyotard, a dissertação questiona como a subjetividade 

contemporânea pode resgatar sua potência perceptiva por dar atenção aos eventos da 

“superfície”.  

 

Palavras-chave: Pintura; Colagem; Multiplicidade; Transmutação; Morfologia; 

Território; Hibridez; Barroco. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

 

This thesis was developed within the Master of Fine Arts program at the Federal 

University of Bahia School of Fine Arts, as part of the Creative Processes line of study.  

It deals with techniques and concepts relating to a creative process and the resulting 

project, “Ten thousand things” – based on collage and decollage techniques –as well as 

a theoretical field in which such a project may be analyzed in terms of its themes, 

implications, and issues.  In particular, this text opens a discourse concerning the artist’s 

experience within a foreign locale, and it analyzes the way in which these experiences 

influenced the production, both in a material sense as well as a conceptual one.  

Elements such as multiplicity, territorialization, hybridity, decomposition and 

transmutation, according to the author, can be seen in both the process of creating the 

work and in the work itself, as well as in urban space.  Based on the ideas of such 

thinkers as Gilles Deleuze, Felix Guattari, Italo Calvino, Roland Barthes and Jean 

Lyotard, the thesis questions how contemporary subjectivity can regain its potential 

through giving attention to the events on the “surface”. 

 

Key- words:  Painting; Collage; Multiplicity; Transmutation; Morphology; Territory; 

Hybridity; Baroque 
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 Esta dissertação revela a criação e a execução do projeto criativo Dez Mil 

Coisas, elaborado na linha Processos Criativos, do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais, da Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia.   Ao relatar a 

experiência que resultou na produção da obra, descreve o processo criativo tanto no 

sentido material como no conceitual, registrando observações sobre detalhes 

particulares, mas também  pensamentos mais gerais e abstratos. Conduz à  digestão e 

escavação dos resultados do processo para atingir um entendimento da obra e dos 

fatores que a influenciaram.  

 Os motivos e os impulsos que me levaram a criar encontram-se no 

seguinte texto de Jean Lyotard: 

 

A função da narrativa está perdendo os seus functores, o seu 
grande herói, os seus perigos, as suas viagens, a sua grande 
meta. Dispersa-se em nuvens de elementos da 
linguagem/narrativa – narrativos, mas também denotativos, 
prescritivos, descritivos, e assim por diante.  Esprimidos dentro de 
cada nuvem estão valências, específicas para o seu próprio tipo.  
Cada um de nós mora na interseção de várias destas [nuvens].  
Contudo, nós necessariamente não conseguimos fazer 
combinações estáveis da linguagem, e as feições das 
combinações que conseguimos estabelecer não são comunicáveis 
necessariamente. 1  

  
Considero que a função do meu trabalho – e também do trabalho de muitos 

artistas contemporâneos – está relacionada ao ato de reunir os fragmentos, flutuando 

aleatoriamente no fluxo cotidiano, e de tentar fazer combinações de algum modo.  A 

busca de significação e sentido gerou uma série de experimentos com combinações 

reais e possíveis, através das quais surgem novas percepções e relações. 

 A minha produção artística é baseada no interesse pela técnica de colagem e 

por outros modos de gerar imagens híbridas, objetos in medias res por serem 

compostos de significados já existentes. Apropriando-me dos detritos de diversos textos 

e de outras fontes de informação, procuro reconfigurar tais informações em outras 

fusões, explorando os significados e atributos que já contêm.  De modo mais geral, esta 

investigação criativa aborda multiplicidades existentes e possíveis, tentando analisar e 

                                                 
1
LYOTARD, Jean-François.  The post-modern condition: a report on knowledge, p. 818. (tradução do 
autor) 
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fomentar as interações em que as coisas no mundo se transformam e misturam.   Trata-

se de um trabalho que tem por meta  suscitar percepções mais dinâmicas, 

vislumbrando a constituição complexa e caótica na qual nós estamos inseridos.  A 

dissertação traz uma reflexão teórica sobre esses pensamentos e a maneira como  eles 

se relacionam à obra.   

 Tal reflexão não é uma simples expressão neutra, com fatores claros e metas 

distintas.  Anos depois de sair do mundo das artes plásticas para dedicar-se ao xadrez, 

Marcel Duchamp (1887-1968) observou que:  

 
Se damos ao artista os atributos do médium, devemos negar nele 
o estado de consciência no plano estético sobre o que ele está 
fazendo ou por que o está fazendo.  Todas as suas decisões na 
execução artística do trabalho dependem da pura intuição e não 
podem ser traduzidas em auto-análise falada ou escrita, nem 
pensada2. 
 

 Um documento acerca de uma criação artística – especialmente se elaborado pelo 

mesmo autor – levanta certos problemas, por tratar-se de uma outra obra, que detém 

suposições, incertezas e paixões próprias.  É preciso começar com duas questões: “o 

que pode ser dito?” e “o que deve ser dito?”. Se aceitássemos a declaração do filósofo 

Ludwig Wittgenstein, quando afirma que “aquilo que não pode ser falado deve ser 

passado por cima em silêncio”3, teríamos que reparar  para determinar o objetivo da 

reflexão.  Ou seja, qual é o objeto desta dissertação? 

 O exercício acadêmico de abordar a obra teoricamente, com metodologia e 

análise, tem benefícios, mas tem riscos.  A priori, há o perigo da infiltração excessiva da 

racionalização de fora da criação, capaz de impedir a fluidez e a intuição que 

caracterizam o processo criativo.  A posteriori, há o perigo de “explicar” a obra, 

utilizando pensamentos que distorçam o que foi o processo de trabalho, atribuindo 

poderes e qualidades que não têm nada a ver com o trabalho em sí.  Além do mais, 

existe uma preocupação primeira:  criar um texto que entra em um discurso junto com o 

leitor. 

                                                 
2 DUCHAMP, Marcel.  Apropos of "Readymades”, p. 819-820 
3 WITTGENSTEIN, Ludwig. TractatusLogico - Philosophicus, Routeledge, p. 82. 
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 De fato, a obra não pode ser explicada, só pode ser interpretada parcialmente, 

subjetivamente.  Isso fica claro, quando uma obra é criticada ou analisada por alguém 

que não a concebeu.  Contudo, se o artista comenta sobre a sua criação, surge um 

outro perigo: o de parecer como explicação mais autêntica da obra, por esclarecer as 

intenções e pensamentos do criador.  Em realidade, não há uma  posição privilegiada a 

partir da qual eu possa oferecer uma visão fundamental da obra, e as minhas 

revelações  têm muito menos importância do que a recepção encontrada pelo trabalho 

e a variedade de experiências particulares que ocorrem em conjunção com a obra. O 

método correto de registrar uma obra demonstraria toda a complexidade dessas 

diversas interações.  Este documento não é capaz de revelar essa complexidade.  

 Esta abordagem resulta da convivência com tais questões durante todo o 

processo, tanto na criação artística quanto na escrita, permanecendo uma ambigüidade 

entre ambas para todo artista que se envolve em um exercício dessa natureza.  A obra 

e a dissertação foram feitas de acordo com uma metodologia quase científica para 

efetuar a destilação dos conceitos e dos meios empregados nas duas vertentes. Os 

componentes do projeto tinham de tornar-se inteligíveis, requerendo uma certa 

coerência,  mas todo artista sabe que os motivos e os resultados de um projeto nem 

sempre são coerentes, e daí vem a dificuldade. 

 Assim pensando, este texto foi concebido não como explicação, interpretação ou 

anexo de informação suplementar, mas na busca da descrição mais concreta possível   

dos processos efetuados na criação do trabalho, e ainda também dos motivos e dos 

objetivos que me levaram a criá-lo. Ao mesmo tempo, evitei a compulsão de incluir tudo 

o que ocorreu no processo para manter um discurso mais suscinto, e, também, de 

explicar a simbologia do conteúdo particular das obras, tentando focalizar as funções 

dos componentes particulares no âmbito de um sistema criativo. Além disso, iniciei 

estudos sobre os temas, pensadores, e artistas relacionados ao trabalho, como uma 

tentativa de ampliar o discurso, dando uma visão global dos fatores e das 

possibilidades do projeto.   

 Os objetivos principais do projeto eram simples: desenvolver uma fluência 

técnico-conceitual dos materiais e de outros componentes usados no trabalho; criar 

imagens complexas e compósitas que facilitassem uma experiência perceptiva de 



 17 

qualidade dinâmica e variável; misturar e fundir diversas linguagens visuais para gerar 

formas emergentes, resultantes das interações conjuncionais; desenvolver uma gama 

de técnicas inter-relacionadas, utilizando pintura, colagem, descolagem, instalação, 

fotografia, desenho e outros modos, mantendo uma ligação sutil, porém visível, entre 

todos.   

 Todos estes objetivos contribuíram para atingir a meta de criar uma distribuição 

de imagens que funcionassem como um ecossistema: uma parte reage a outra e 

amplifica os efeitos e as formas contidas no todo; os atributos de uma precipitam 

transmutações nas outras.  Procurei uma ressonância entre as obras, nem sempre 

proveniente de conexões óbvias, deixando lacunas a serem preenchidas pelo 

espectador.  Metodologicamente, queria adiantar a produção por vários caminhos, que 

se ondulavam e se cruzavam, gerando novas possibilidades criativas.  Dessa maneira, 

certas formas poderiam ser exploradas segundo várias circunstâncias, e o que aprendi 

em uma obra nutria outras.  Às vezes, existia uma coerência conceitual antes da 

produção; contudo, freqüentemente, ocorria o contrário. Foi só através da produção, e 

depois dela, que entendi a relação entre as partes. 

 Os estudos teóricos implementados no projeto tinham algumas funções 

diferentes: uma era facilitar a dissertação como instrumento teórico, utilizando autores 

relevantes para construir um discurso fluido.  Mas esses autores também influenciavam 

a minha produção na medida em que ajudavam a “digestão” da criação, ou seja, o 

entendimento do que foi feito. Por isso, eles foram revistos nas produções posteriores. 

Tal circuito servia, de novo, para abrir mais caminhos na criação e para espalhar a 

consciência do processo.  Contudo, a obra nunca deve ser a mera ilustração de uma 

idéia. 

 Roland Barthes, Jean Lyotard e Italo Calvino são alguns pensadores já 

conhecidos por mim, já incorporados à minha perspectiva, cujos textos foram lidos mais 

profundamente para os estudos deste projeto.  Além de publicações destes autores, 

foram estudados textos sobre alquimia e jogos de adivinhação – orientais e ocidentais – 

para aumentar o entendimento das transformações que ocorriam na produção do 

trabalho.  Desses textos, o I-Ching foi estudado particularmente com a intenção de 
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implementar os padrões e as distribuições estruturais na obra, de certa forma, além da 

inspiração conceitual. 

 A filosofia de Gilles Deleuze e Felix Guattari, não conhecida por mim antes deste 

projeto, fez parte dos estudos em sincronia perfeitamente adequada para refletir sobre 

a morfologia que vejo no mundo e que procuro no processo criativo.  De fato, a leitura 

gradual do seu texto seminal, Mil Platôs, acompanhou a criação como um parceiro, 

dialogando com todas as descobertas e problemas que surgiram na prática.  Os 

conceitos e princípios de Mil Platôs foram entendidos através da obra, e o texto apoiava 

a minha imaginação na criação das obras. 

 Um elemento essencial e onipresente no processo criativo foi a minha interação 

com Salvador como organismo urbano, com diversos tentáculos, comportamentos e 

modos de mutação, os quais me desafiavam e me inspiravam a todo momento.  As 

obras não ilustram  a cidade – e o projeto não é sobre espaço urbano –, porém há um 

diálogo entre a percepção da cidade e a criação do trabalho artístico e do texto, 

estabelecendo-se uma parceria dialética a qual propiciou a destilação dos conceitos e 

das observações que qualificaram as obras.   

 Nos próximos capítulos, há uma tentativa de entrelaçar as considerações 

teóricas com as descrições das obras e dos procedimentos.  Dessa maneira, a 

descrição global do projeto emerge aos poucos, tal como as imagens das obras.  O 

texto não se divide em temas restritos, segmentando o projeto de forma racionada.  Ao 

contrário, foi feito o discurso misturando essas divisões através de distinções mais 

adequadas à natureza da investigação. 

 O capítulo 1, “Sismografia”, que aborda as primeiras investigações criativas, 

feitas por mim, depois de chegar a Salvador, está ligado à orientação geossocial que 

vivenciei no início.  É intrinsecamente uma especulação sobre as feições do espaço 

urbano e a sua constituição, qualidades e potências, pelo olhar de fora.  É baseado em 

Império dos signos, de Roland Barthes, no qual o autor aborda “Japão”  não como uma 

realidade a ser revelada, mas como uma “ficção” a ser escrita, minando e estendendo 

sua lógica e seus códigos em um discurso experimental.  O resultado não é um lugar 

conhecido no sentido objetivo, mas uma ação discursiva, induzindo a uma orientação 

subjetiva. O tema de sismologia presente nas obras tratadas corresponde à ação de 
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imaginar o novo espaço para fins abstratos e sensitivos, gerando uma imagem do lugar 

através das vibrações que subsistem nele. 

 Quanto ao segundo capítulo, “A colagem e os seus vetores”, trata-se de uma 

narrativa sobre a história da colagem, os artistas que a exploravam, e as possibilidades 

criativas da técnica.  Analisando a obra de “cubismo sintético” de Picasso, foram 

elaborados três princípios de colagem, seguidos pela abordagem de discussões sobre 

o merz de Kurt Scwitters, a descolagem do novo realismo, Robert Rauschenberg, e 

alguns artistas contemporâneos.  A “colagem” é considerada como uma técnica restrita 

– colagem de fragmentos –, mas abrange também outras intervenções e gestos que 

geram imagens híbridas, para atingir uma noção abstrata da técnica e as suas 

mutações no século XX.   

 O terceiro capítulo, “Decomposições, aglutinaçõese transmutações”, é uma 

reflexão sobre as condições nas quais fragmentos heterogêneos podem juntar-se para 

formar novos híbridos.  A cidade é novamente tratada em relação aos fatores que 

também influenciaram o trabalho, com discussões particulares sobre o barroco, 

densificação de espaço urbano, e modos de crescimento.  Aborda também noções e 

ilustrações alquímicas relativas à construção de uma morfologia imagético-conceitual. 

 “Multiplicidades, informações, enciclopédias”, o quarto capítulo, visa a um 

elemento fundamental do projeto criativo – a saturação e a simultaneidade de 

informações e fenômeno.  Baseando-se nas reflexões de diversos filósofos, na Teoria 

da Informação, e na pintura de Bosco e de Brueghel o velho, descreve como uma obra 

pode condensar informações diversas, tanto no conteúdo quanto na estrutura, e como 

tais informações facilitam uma espécie de significação polissêmica. 
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capítulo I 
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Sonhar: conhecer uma lingua estrangeira 
(estranha) e ainda não comprende-la: 
perceber a diferença nela sem essa 
diferença nunca sendo recuperada pela 
socialidade superficial do discurso, 
comunicação ou vulgaridade...desfazer 
nossa “realidade” sob o efeito de outra 
formulação...descer no não-traduzivel, 
vivenciar o choque sem diminui-lo, até 
tudo [nativo] dentro de nós cambalea e 
os direitos da lingua-paterna vacilam.   

-Roland Barthes4 

                                                 
4 Roland Barthes, The Empire of Signs, p. 1. (tradução do autor) 
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Na descrição das obras de arte  deste projeto e do processo que as gerou, não é 

possível, nem útil, isolar essa produção artística da minha experiência como 

estrangeiro, morando na cidade do Salvador, que é, e sempre será, para mim, um lugar 

enigmático e desconhecido.  Isto é fato óbvio, porém vale lembrar e voltar a este nível 

situacional.  À medida que a produção artística avançava, a capacidade de entender e 

expressar-me na língua portuguesa desenvolvia-se também. Esse desafio lingüístico 

influenciou, profundamente, a maneira de lidar com os materiais e conceitos do projeto.  

A minha orientação geossocial e a capacidade de navegar fluidicamente nas correntes 

da cidade, no dia-a-dia, continua tendo implicações diretas na minha percepção.   

 Esta afirmação da importância de considerar o contexto do artista vai muito além 

do simples reconhecimento daquilo que é sempre aplicável em qualquer investigação 

epistemológica; no caso em questão, as técnicas do referido projeto adequam-se às 

características dinâmicas da cidade do Salvador.  Tendo o objetivo de ampliar a minha 

fluência criativa com técnicas de colagem, não é possível imaginar lugar mais fecundo 

para concretizá-lo.  A técnica da colagem é pertinente no contexto de Salvador, por ser 

esta uma cidade que se afigura como uma colagem intensamente híbrida.  Pode-se 

afirmar que todo espaço urbano atualmente é híbrido, mas, mesmo que este seja um 

argumento válido, é mais fácil perceber esse hibridismo em Salvador, em razão de sua 

história colonial e socioeconômica.  

 Essa colagem complexa, tridimensional (ou até mais?), funcionava na pesquisa 

como laboratório empírico em que a observação extremamente atenta encontrava 

sempre oportunidades de alterar os meus hábitos perceptivos – de recalibrar a minha 

sensitividade espaço-temporal.  Nas diversas explicações da função da arte, a idéia de 

que a experiência artística muda literalmente o modo de perceber o mundo ao redor 

permanece como justificativa principal desta dissertação. Tal experiência não resulta 

somente em acréscimo de mais informação na mente – armazenando registros de 

objetos encontrados – , porém, modifica o sistema operacional da mente, e até o corpo.  

Desta forma, não há fronteira determinável entre a minha produção criativa no senso 

restrito (a criação físico-literal do objeto) e a minha experiência cotidiana; o processo 

desemboca completamente em tudo que faço, porque na ação mais banal já começam 

as mudanças discretas, que se acumulam e fluem até o quadro.  Para entender a 
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complexidade do espaço urbano e como este influencia o meu trabalho, sempre retorno 

ao nível visual. 

  A influência da cidade no trabalho aconteceu no sentido passivo e também no 

ativo.  Como observador, atuei absorvendo o que a cidade me oferecia ( e, talvez, não 

era por acaso a minha dificuldade inicial de distinguir entre observar e absorver na 

pronúncia).  O autor italiano Italo Calvino (1923-1985) descreve esta relação, 

constatando que “o olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade 

diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o discurso”5.  Trata-se de um estado 

receptivo que facilita a consciência de penetrar mais profundamente no fenômeno.  

Porém, como participante da cidade, ou seja, um agente interativo no espaço–tempo, 

também existia uma relação mais concreta que alterava a minha percepção.  A tentativa 

de localizar certos materiais, por exemplo, conduzia-me a vários locais desconhecidos, 

por percursos aleatórios, sempre desvelando mais aspectos do organismo que é 

Salvador.  A necessidade de encontrar algo tão básico – como, por exemplo, cordão de 

algodão –  levava-me, de repente, a viagens espontâneas, nas quais eu me fundia  à 

topologia social, infra-estrutural, econômica, estética, geográfica, burocrática... até 

induzia à sensação que Deleuze e Guattari chamam de “corpo sem órgãos”: 

 

Desmantelar o organismo nunca significava se matar, senão abrir o 
corpo às conexões que pressupõem um agenciamento6 inteiro, 
circuitos, conjunções, níveis, limiares, passagens e distribuições de 
intensidade, e territórios e desterritorializações medidas com a arte do 
agrimensor7. 

 

Nesses percursos, vacilava entre sujeito conduzindo ações intencionais e objeto 

ondulando em uma rede de forças além do meu controle e vontade. Assim, estas 

experiências refletiam também as sensações que surgiam no processo criativo.  

 A minha interação e interligação com o espaço urbano criaram um “circuito 

retroativo” que se apresentava no meu entendimento a respeito da cidade, sendo 

                                                 
5 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis, p. 30. 
6 Termo que se refere à forma ou ao arranjo particular das conexões entre objetos conjuntados. 
7 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, p. 160. 
(tradução do autor) 
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constantemente desenvolvido um mapa8 abstrato, cada vez mais detalhado e elástico.  

Esse circuito não revelou uma realidade nua na qual eu pudesse ver sem barreiras; ao 

contrário, ele foi erguendo em relevo uma imagem operacional de como adentrar este 

espaço, e, pouco a pouco, deliniou a cidade para mim.  Somente se pode dançar com o 

outro quando existe ritmo e movimento; entrar no espaço não é estado fixo, mas, 

processo mutante.  

 Assim, essas ações no espaço urbano e no trabalho criativo podem ser 

entendidas como componentes de uma “psicogeografia”, termo criado pelos 

situacionistas para referir-se ao “estudo das leis exatas e dos efeitos precisos do meio 

geográfico, planejado conscientemente ou não, que agem diretamente sobre o 

comportamento afetivo dos indivíduos”9.  Nesse caso, a experiência foi, de fato, uma 

“psicogeografia pessoal”, vinculada à experiência de um indivíduo conhecendo não sua 

própria cidade (um dos objetivos dos situacionistas), mas um lugar explicitamente 

“outro”.  

  A primeira investigação imagética, 

desenvolvida assim que cheguei ao país, foi a série 

intitulada Desenhos Sismográficos (tinta japonês 

sobre papel, 12 cm x 16 cm, 2005-2006), criada 

durante percursos de carro, e eventualmente de 

ônibus, pela cidade.  A proposta era símples: gerar 

uma imagem decorrente dos movimentos e das 

vibrações do veículo, deixando fluir a linha,  de 

forma a construir sobre o papel formas aleatórias, 

participando da criação da obra apenas com o 

simples ato de segurar a caneta.  No entanto, um 

exercício básico na concepção revelou, na prática, 

contradições e complexidades que estão por trás 

                                                 
8 Deleuze e Guattari distinguem entre um mapeamento de espaço e um traçamento de espaço.  Quando 
se traça espaço, cria-se uma imagem – um simulacro bidimensional – que representa proporcionalmente 
o espaço.  Do outro lado, quando se mapeia espaço, cria-se uma relação híbrida que facilita a navegação 
do espaço, sem necessariamente entender onde se está no espaço.  O mapa destaca a praxis de se ligar 
com espaço  (Mil Platôs, introdução: O Rizoma). 
9 JACQUES, Paola Berenstein (Org.). Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade, p. 39. 

Figura 1: Desenhos sismográficos 
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do ato de desenhar.  Com proposta de “não mexer” com a imagem – simplesmente 

deixando a marca aparecer –, essa série foi influenciada pelo desenho zen japonês, 

baseado na união do desenho com um estado meditativo que procura a capacidade de 

deixar coisas acontecerem sem envolver o eu.  Descobri, porém, que, quanto mais 

tentava remover a minha vontade da criação do desenho, mais inevitável era a minha 

interferência no direcionamento das linhas, assim como no caso das mãos no jogo do 

copo. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 O processo de deixar as formas aparecerem casualmente requeria uma 

disposição adequada que colaborasse com as vibrações e os movimentos do ônibus, 

na definição do desenho. Mas, sem nenhuma tensão na mão, a marca não poderia 

surgir de uma maneira mais elaborada, e a organicidade, característica dessa obra, não 

existiria.  Por outro lado, com muita tensão, a marca ficaria rígida demais, sem nenhum 

traço de esponeidade.  Considerando que o ônibus apresentava movimentos de 

freqüência caótica,  para aproveitar essa potência complexa, era preciso gerar na mão 

uma freqüência compatível. Na interseção das duas, um território se estabelecia, onde 

os movimentos da caneta conseguiam transmitir informações ao papel, revelando 

formas latentes da experiência cotidiana da passagem do ônibus.  Tratava-se, 

Figuras 2 - 4: Desenhos sismográficos 
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necessariamente, de uma relação mutável, pois as condições determinantes estavam 

em fluxo. 

 Na passagem do ônibus, havia  uma rede de 

forças e eventos concomitantes, constituindo-se em 

um sistema caótico.  Com o simples toque da 

caneta no papel, a marca era resultado de todos os 

componentes dessa rede.  Tudo tornava-se uma 

variável determinante: o trajeto do ônibus, a 

velocidade, a quantidade de pessoas, o humor 

(mau ou bom) do condutor; a minha concentração, 

postura e condição física (Quantas horas dormi na 

noite anterior?  O que comi?  Quais bactérias e 

microrganismos estão dentro de mim?); o 

engarrafamento, o comportamento dos condutores 

ao redor do veículo, dentre outros fatores.  Todo 

ponto dessa rede encaixava-se com outras linhas, 

conectando-se a outros conjuntos (o estado de 

espírito dos condutores dos veículos ao redor, por 

exemplo, era uma variável que se interligava com 

outras).  Tudo influenciava a marca no papel e, por 

outro lado, a marca destilava tudo em uma imagem 

suscinta, refletindo, de modo resumido, toda a 

informação do evento.   

 

 De fato, esse excercício – considerado 

“experimental” no motivo e no processo, por 

procurar nova forma de criar uma imagem – tem 

uma função extremamente tradicional no Ocidente.  

O croquis servia, desde o Renascimento, como 

ferramenta para se entender melhor o sujeito, 

antes de iniciar o ato final de representá-lo.  Essa 

Figura 5: Desenhos sismográficos 

Figura 6: Desenhos sismográficos 
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etapa do processo criativo era feita com um gesto mais livre, para se sentir melhor os 

aspectos mais efêmeros do sujeito, como, por exemplo, as sensações mais sutis do 

movimento.  Na evolução da arte ocidental, um trajeto torna-se claramente inteligível 

em que essa etapa preparativa – o “estudo” – era, eventualmente, mais valorizada em 

si mesma, na medida em que ultrapassava a mera representação do sujeito, entrando 

em uma relação com o outro, e formando um “rizoma”. Assim, considero que esses 

experimentos sismográficos são croquis, que adivinham formas emergentes do rizoma, 

o que é formado entre o trânsito da cidade10 e a ação.  Outro fato notável: a experiência 

de desenhar recalibra a minha sensibilidade visual e técnica. 

 Na tradição chinesa de jogos de adivinhação, o texto I-Ching funciona como rede 

complexa que propicia ao leitor estabelecer uma ligação entre a sua intuição e as 

circunstâncias, revelando uma “resposta” em forma de hexagrama, esclarecendo  a 

praxis do leitor11.  Um método particular – o da “flor de ameixa” – empregava um cálculo 

que retirava do ambiente as variáveis que determinam o hexagrama pertinente12.  Os 

meus experimentos no ônibus correspondiam a essa lógica da “flor de ameixa”, já que 

acompanhavam a capacidade de extrair dos significados ocultos e latentes do 

ambiente, por utilizar uma técnica adequada. Nessa técnica, o fruidor tenta focalizar a 

sua sensibilidade a tais coisas que normalmente parecem insignificantes; procura, 

justamente no “insignificado”,  o significado, alguma pista, uma configuração 

estrutural ligando elementos, ou uma indicação de um caminho.  No princípio da “flor de 

ameixa”, as variáveis significantes que influenciam os eventos e as relações de nossa 

experiência estão embutidas no mesmo tecido em que nós atuamos. O ato de adivinhar 

revela esses fatos, reformulando os vínculos e amplificando nossa intuição perceptiva.   

 Esses experimentos de desenho correspondem, também, à noção da “deriva” 

dos situacionistas, um “modo de comportamento experimental ligado às condições da 

                                                 
10  Um exemplo do rizoma de Mil Platôs é o caso da orquídea que (através da sua evolução) mapeia a 
forma da abelha que vai atraindo.  Os autores afirmam que não é a simples imitação ou traçado 
(representação) da forma da abelha que marca este caso, porém a interação surgida entre as duas 
entidades.  O rizoma é fusão de sujeito e objeito, em um fenômeno só. 
11 HUANG, Alfred. The Complete I-Ching, p. 12 
12 HUANG, Alfred. The Numerology of the I-Ching, p. 48.  O método foi assim nomeado porque o 
fundador, Shao Yong, contava o número de flores em um galho de árvore de ameixa para determinar a 
resposta à sua dúvida. 
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soceidade urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas”13.  Essa 

prática ambulatória foi concebida para instigar novas relações entre o participante e a 

cidade, e para fomentar “situações” opostas ao “espetáculo” passivo da sociedade 

urbana14.  Embora eu não fosse explicitamente consciente desse precedente quando os 

desenhos sismográficos foram feitos, eles estão em conformidade com a meta 

situacionista de deslocar-se no espaço urbano à procura de novas relações com a 

cidade, investigando seus cantos marginais.  Os desenhos sismográficos, a busca de 

materiais, e todas as  tentativas de me orientar no espaço serviam para eliciar do 

ambiente diversos signos, traços, e associações, os quais seriam redistribuídos no 

trabalho mais adiante.   

 

  

                                                 
13 JACQUES, Paola Berenstein (Org.). op. cit., p. 65. 
14 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. 

Figura 7: Desenhos sismográficos 
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 Expostos juntos em uma grade, na exposição Nuvens Sismográficas, os 

desenhos apareceram ao fruidor como conjunto de imagens distintas e, ao mesmo 

tempo, como multiplicidade de interações relacionadas.  Certos “tipos” surgem na 

distribuição ampla, registrando comportamentos e tamanhos resultantes de cada 

momento.  Os mais frenéticos mostram o equilíbrio sensível entre o movimento e a 

tensão da mão; outros têm a impressão de uma composição aleatoriamente elegante.  

A distribuição desses tipos funcionou como exibição didática de espécimes, como se 

fossem organismos esquisitos, descobertos em lugares remotos: o fundo do mar, em 

situações microscópicas, ou dentro de espaços subterrâneos.  Observando o conjunto 

total dos desenhos no final da investigação, vê-se, de fato, o espectro variável em que 

os padrões maiores se tornam visíveis.  

 

  

 

  

Figura 8: Desenhos sismográficos 
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 Em Mil Platôs, é evidenciada a importante distinção entre “espaço liso” (nômade) 

e “espaço estriado” (sedentário), um conceito sintético que serve para que se possa 

imaginar e contextualizar os diversos modos de organizar o espaço (físico e não-físico).  

Os autores revelam que não há uma instância de um espaço puramente liso, nem 

puramente estriado, senão as feições discretas do agenciamento15 do fenômeno, que 

vão depender da mistura dos dois tipos: “espaço liso é constantemente traduzido e 

transvertido ao espaço estriado; espaço estriado é constantemente revertido, retornado 

ao espaço liso”16.  Os dois processos agem simultaneamente; uma dialética em 

movimento complexo.  Os autores partem da interação da interação entre ambos,  

fazendo uma analogia entre o tecido convencional (medido, determinado com pontos e 

intervalos fixos, e repetições regulares: estriado); e entre o feltro (agregado, fundido 

pela frição entre pedaços não-regulares, sem topo, fundo, ou centro, possivelmente 

infinito, híbrido: liso)17.  Estriado não necessariamente significa rígido, mas mensurável, 

                                                 
 

16 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. op. cit., p. 474. (tradução do autor)   
17 Ibidem, p. 475-476. 

Figura 9: Desenhos sismográficos 
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com uma lógica compreensível: “estriado” com intervalos e bordas que marcam 

unidades menores subsistindo dentro do espaço.  Espaço liso não é homogêneo, 

porém sem bordas e regulamentos internos, isolando um segmento do outro de forma 

regular: acolchoado de fragmentos, ligando-se um ao outro, seguindo uma lógica 

migracional. 

 O estriado refere-se aos tipos de organização marcados com linhas retas 

(limites, fronteiras), e estrutura de hierarquia. O liso espalha-se por trajetórias, 

intensidades e a função nômade.  

 

O estriado é o que interliga com elementos e variáveis fixas, produz 
uma sucessão de formas distintas e organiza linhas melódicas-
horizontais e planos harmônicos-verticais.  O liso é a variação contínua, 
desenvolvimento contínuo da forma; é a fusão de harmonia e melodia 
em favor da produção de valores adequadamente rítmicos, o ato puro 
de desenhar uma diagonal através do vertical e do horizontal18.     

 

Os desenhos sismográficos geraram imagens que apresentavam  ambigüidade entre o 

liso e o estriado, pois a linha como vetor delimitou através de várias reiterações, uma 

fronteira, contendo e circulando uma forma com massa delimitada. Essas massas 

sempre dão a sensação de instablidade, incerteza e intensidade.  

No espaço físico de Salvador, vê-se a mesma ambigüidade.  No plano visual, 

assiste-se ao desdobramento de diversas formas e à transformação destas 

conseqüências da mistura entre o liso e o estriado, embora a cidade tenha uma 

predisposição ao liso. A experiência no trânsito de Salvador ilustra a imensa 

heterogeneidade e interpenetração de componentes.  As feições – intrínsecas à noção 

da colagem – se realizam nas texturas dos muros e fachadas, que constituem a borda 

entre a rua e o espaço interno, e na acumulação de camadas do resíduo textual19 do 

fluxo do espaço (cartazes, propagandas, anúncios e outros).  Esse fluxo não é somente 

uma transformação que ocorre na superifície20 – como o fundo vazio acumulando 

informação sobre ela –, mas uma transformação modal de superfície.  Quando, por 
                                                 
18 Ibidem.,  p. 478. 
19 Neste trabalho, “textual” é a palavra usada para qualificar qualquer objeto com informação escrita. 
20 A palavra “superfície” é usada neste texto para referir-se: (1) às áreas externas de prédios e outras 
construções – todas as fachadas, muros, portões, contenções – que esculpem o espaço público, e, (2) 
conceitualmente, aos fatores, entidades e eventos que têm conotações externas, expostas, aparentes, 
visíveis, evidentes, enfim, públicas.   
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exemplo, um cartaz é pregado no muro exterior, funde-se com a superfície, integrando-

se a ela cada vez mais quando chove, e a dissolução desse material cria um vínculo ou 

cumplicidade textural entre ambos.  Se uma marca (um grafite) passa por cima dos 

dois, juntando-os em um mesmo plano, a profundidade desaparece eventualmente.  A 

superfície passa a ser, então, um plano híbrido, um “rizoma” que se espalha através do 

processo de fundir novos elementos. 

 

Figura 10: espaço liso e espaço estriado 
registrado em Salvador (fotos: Jordan Martins) 
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 Em razão dos fundamentos e das condições determinantes da cidade – incluindo 

a história colonial, o clima, topologia geológica, o sistema econômico, estrutura de 

poder, recursos industriais, tradições e hábitos sociais, etc. — no espaço físico da 

cidade do Salvador parece predominar o espaço liso, na medida em que a paisagem se 

afigura como uma espécie de bricolagem.  Não tenho a pretensão de, neste capítulo, 

discorrer sobre a complexa história da cidade e sobre os motivos que a levaram a 

apresentar o seu aspecto atual21. Meu interesse, neste capítulo, não é de entrar nos 

detalhes e menos na justificativa desta questão, ou da complexa história da cidade e o 

seu porque. Basta apontar que não é por acaso que ela tem esse caráter intensamente 

híbrido, dobrado, acolchoado (liso).  Será que guarda um traço “barroco” da sua origem, 

o qual continua determinando a constituição deste lugar excessivamente fecundo?   

 A “cidade” – no sentido abstrato – é uma criação estriada, já que procura 

ordenar, separar, e regular massas através de uma lógica compreensível, de “visão 

longínqua”22. Os limites e os padrões jurídicos de Salvador, por exemplo, 

sobrecodificam a paisagem com um sistema que regula o fluxo do espaço público.  

Tanto nos edifícios de apartamentos quanto nos abrigos das favelas, o enquadramento 

do espaço em unidades repetidas cria um campo de territórios determinados no 

espaço–tempo.  Na dimensão estética, as repetições decorativas e os intervalos 

arquiteturais dos edifícios reiteram uma aparência de coerência e constância, de algo 

completo e sólido, para criar uma instância de ordem dentro do caos.  Carimbos 

burocráticos espalham-se por uma multiplicidade de documentos, estendendo a 

presença e a eficácia dos códigos governantes.  Semáforos e pistas nas ruas – mesmo 

que nem sempre observados – conduzem o trânsito, influenciando a “massa” composta 

de sujeitos e materiais. 

                                                 
21 Cabe uma comparação com o Império de signos, do pensador francês Roland Barthes (1915-1980), 
cuja descrição do Japão é chamada pelo autor de uma “ficção” ou uma nação de signos imaginados.  
Assim, Barthes destaca o fato de que sua análise não era capaz de refletir alguma verdade do Japão 
“real”, senão o Japão que o autor vivenciou. 
22 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. op. cit., p. 493. (tradução do autor) 
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 Mas o espaço liso sempre recaptura e se mistura com o espaço estriado na 

cidade, fato que serve como exemplo paradigmático das mudanças dinâmicas que 

ocorrem entre os dois tipos de espaço.  A estrutura estriada tem disposição de 

dissolver-se e fundir-se em um “plano de consistência” que surge de um caos, atuando 

além do nível planejável.  Em conjunção, os padrões dos edifícios fazem parte de um 

contínuo híbrido; em excesso, carimbos burocráticos dispersam-se em uma distribuição 

complexa que, se fosse traçada compreensivelmente, vislumbraria a acumulação e o 

movimento das marcas autorizadoras, embutidas na vida cotidiana do povo. Motoristas 

ativam a infra-estrutura do trânsito com indeterminação e entropia, ultrapassando e 

inquietando os planos e projeções hipotéticas da organização oficial.   

 A dissolução do estriado no liso é imediatamente perceptível, no caso das 

favelas desta cidade, na medida em que, no conjunto, os abrigos têm caráter fluido, 

colocando-se sobre a topologia como se fosse uma demão de uma substância só; 

porém, ao mesmo tempo, vê-se a multiplicidade inerente à confluência espontânea que 

as constrói.  Os crescimentos dessas “invasões” lembram musgos, fungos, samambaias 

e outros gestos orgânicos que retomam lugares abandonados ou largados, e essa 

semelhança talvez não seja mera coincidência.  A “bricolagem” utilizada nas 

Figura 11: Desenhos sismográficos 
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construções absorve uma variedade de materiais e técnicas, e, desse modo, predica o 

espaço estriado que é construído com qualidades do liso. 

 A “bricolagem” pode ser vista fora das favelas, também, em exemplos de 

arquitetura improvisada.  Percorrendo os bairros da cidade, é possível observar 

diversos prédios e os seus entrelaçamentos com outras construções: uma construção 

antiga esculpida com adaptações atuais, realizando uma nova função; ou um novo 

prédio brotando, apoiado nas estruturas ao redor.  Espaços comerciais são 

reterritorializados com novos habitantes, procedendo-se a modificações específicas, 

mas os traços das vivências anteriores permanecem visíveis. A atual paisagem da 

cidade evidencia traços e movimentos de indivíduos e povos de tempos passados.  

 Baseada nas composições lineares que surgiram dos experimentos realizados 

nos ônibus, a subseqüente série de desenhos concretizou a proposta de estudar a 

potência mutante das marcas, focalizada mais na técnica de superposição.  O título da 

série, Triangulações (técnica mista, 30 cm x 40 cm, 2006-2007), sublinha as formas 

emergentes que surgem da interseção de diversos gestos, os efeitos “incidentais”, 

efetuando “nuvens não-estáveis”. Esse processo não foi tão voltado para a criação de 

obras, quanto para a tentativa de pesquisar e entender as variáveis da superposição. 

Por isso, as triangulações foram feitas sem muita edição, confiando mais nos resultados 

aleatórios. Assim, tendo a considerá-lo um “jogo de adivinhação”,  por tratar-se de uma 

estratégia que explora as qualidades latentes reveladas em cada camada, quando 

combinada com outros componentes.  Esses estudos preparativos facilitaram a minha 

fluência no trabalho com as diversas marcas que pretendia incorporar nas colagens 

eventuais. 

 Xerocados e ampliados, os Sismográficos viraram modelos reiterados nas 

Triangulações, tranferidos através do papel carbono (preto, azul, verde e vermelho), 

servindo inicialmente como ossatura, na medida em que já delimitavam uma forma 

como base para as outras marcas que seriam superpostas.  Foi iniciado o processo de 

acordo com parâmetros restritos, investigando-se os comportamento das linhas 

aleatórias e frenéticas dos desenhos sismográficos em conjunção com figuras 

rigidamente geométricas, retas, frias, transferidas também com papel carbono, e com 

caneta e régua.   
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Procurou-se entender a “colisão” de marcas de naturezas radicalmente discordantes.  

Os resultados dessa combinação simples lembram as assemblagens de fios elétricos, 

infiltrados nos galhos de 

árvores – uma mistura do 

orgânico com o tecnológico 

–, e assim vislumbram os 

híbridos que resultam da 

interligação  entre o liso e o 

estriado.  Assim como todo 

híbrido, as zonas de 

descontinuidade entre os 

dois tipos de linhas são 

perceptíveis, tal como as 

áreas de fusão, de 

agenciamento.  Em razão 

do modo transparente 

como os dois se juntam, a 

imagem permanece aberta para ser interpretada de várias perspectivas, dependendo 

da maneira como o espectador traça as linhas e as sintetiza em figuras possíveis e 

Figuras 13 - 14: Triangulações 

Figura 12: Triangulações 
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coerentes. Depois da etapa ora focalizada, outras marcas e linguagens foram 

acrescentadas, a exemplo de impressões digitais; carimbos burocráticos; gestos de 

tinta preta, referindo-se às pinceladas do desenho zen; e fragmentos de plantas 

arquitetônicas.  

 

A noção de “resíduo” – já presente 

nos desenhos sismográficos 

(registros residuais da passagem), e 

tendo continuado nas transferências 

pelo papel carbono – foi aplicada 

com os outros componentes, cada 

um com seu próprio traço de outra 

experiência, ou de outra função.  O 

resíduo como simulacro (as 

transferências) fundiu-se com o 

resíduo como informação de 

identidade (impressões digitais), ato 

de autoridade (carimbo), expressão 

gestual (pinceladas), e indício de um 

pensamento externalizado (plantas). 

Por causa do resíduo, técnicas como 

a da “flor da ameixa” – que extraíam 

indícios diretamente do ambiente 

para criar uma leitura – podem 

integrar nas suas perspectivas os 

fatores incidentais que influenciam 

discretamente os eventos do 

cotidiano do leitor.  Segundo essa 

filosofia, todo fenômeno faz parte de 

um fluxo constante, in medias res:  

Figura 15: Triangulações 

Figura 16: Triangulações 
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composto de conjuntos já existentes.  O nosso ambiente é saturado desses resíduos, 

janelas aos eventos que os deixaram.  Quando se entra em um espaço vazio, onde 

recentemente havia uma multidão de pessoas, dá até para sentir esse resíduo inquieto, 

as vibrações ainda vacilando, o lixo ilustrando indícios das mãos de pessoas, por 

exemplo. Destilar a sensibilidade de tal experiência continua sendo um motivo crucial 

tanto nas diversas tradições adivinhadores quanto nas artes. 

 Partindo das sobreposições feitas na série Triangulações, foi feito um conjunto 

de sete painéis chamado Tectônicas (técnica mista sobre madeira, 35 cm x 70 cm, 

2007), explorando mais as possibilidades das linhas em interação com diferentes 

formas, entre o liso e o estriado.  Como material principal, foram utilizados fragmentos 

de mapas usados, os quais foram comprados, em vários lugares da cidade, de 

vendedores na rua e em sebos de textos usados23.  Tais fragmentos foram colados nos 

suportes para criar novos mapas de lugares não-possíveis, requerendo do espectador 

uma orientação mais subjetiva e intencional. 

 A primeira determinação das formas que se cristalizaram nos suportes foi um 

parâmetro sintético: cada painel foi composto de fragmentos de um continente 

particular24, ocorrendo assim uma distribuição específica dos fragmentos. Não havia, 

contudo, uma intenção direcionada ao espectador na percepção dessa organização 

particular ou um motivo conceitual. Ao contrário, este parâmetro teve uma função 

processual, na medida em que foi capaz de gerar uma organização além da minha 

vontade em cada instante, e assim delimitar as tendências estéticas do processo de 

trabalho.  Não serviu para impedir, senão para focalizar a minha intuição na deposição 

dos fragmentos; possibilitando o diálogo entre a organização sintética e os meus 

sentimentos criativos. 

 Todo atlas ou mapa tem seu estilo em relação aos mais variados aspectos: a 

nitidez ou a fidelidade da representação da paisagem; as cores utilizadas para 

possibilitar a identificação das divisões políticas e das geográficas; os detalhes 

                                                 
23 A tarefa de achar uma variedade de atlas para este trabalho requereu novamente um percurso livre na 
cidade para primeiro entender como funcionava o mercado de tais textos, e depois determinar uma 
estratégia para consegui-los.  Esse processo necessariamente foi levado à rua, onde as pessoas 
informaram sobre as possibilidades de comprá-los e em quais bairros. Esse fato deixa claro que os 
requerimentos das obras me levaram dentro da topologia espaço público de Salvador. 
24 Optei por compor a Antártida com fragmentos de todos os outros continentes; assim como a cor branca 
não é a ausência de cor, mas a presença de todas as cores ao mesmo tempo. 
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incluídos (estradas, lugares importantes, índices de população, entre outros); a função 

(indicar entidades políticas, mostrar a topologia ou variações climáticas, facilitar a 

orientação do espectador); os símbolos empregados para indicar certos atributos ou 

itens.  A maneira como todos esses fatores e valores são tecidos, conjuntamente, em 

uma imagem (ou conjunto de imagens) também qualifica o estilo. 

 Desta forma, cada painel nas Tectônicas está infiltrado não somente com as 

formas de cada continente, mas também com uma variedade de estilos e perspectivas.  

Fragmentos com muitas informações, cruzando trechos anônimos, sem indicação ou 

referência à matriz.  Juntamente com os fragmentos colados, foram executadas 

interferências lineares, às vezes estendendo as linhas já presentes nos mapas 

(fronteiras, rios, estradas), mas também se espalhando, independentemente, como 

fantasmas ou nuvens flutuando em cima do território. A meta desse mapeamento 

imaginário era alcançar a energia do espaço enquanto processo ativo.  O território 

aparece, não como área absoluta, com identidade fixa e constante; ao contrário, nesses 

quadros, o espaço em si explode organicamente, com paradoxos, superposições e 

bordas porosas.  As fronteiras são estendidas com trajetos que se dirigem para todos 

os lados, vacilando entre espaço e movimento.   

 O título Tectônicas, termo da sismologia, refere-se aos planos e aos movimentos 

que se dão subterraneamente, e, em conseqüência, influenciam as ocorrências da 

superfície.  Assim, as imagens convidam o espectador a navegar, ou seja, guiar-se, no 

plano visual.  As repetições, nos quadros, de países e cidades conhecidos criam 

circunstâncias que estimulam o espectador a encaixar com as imagens, além das 

formas abstratas, que possibilitam experiências estéticas, as associações políticas, 

nacionais e culturais que resultam da educação e da experiência do indivíduo ligam 

com outros aspectos da consciência, abrindo para o mundo externo.  

 A execução desta série resultou do interesse no “reconhecimento de padrões”. 

Este é um termo da Teoria de Informação que visa o fato que indivíduos  percebem 

fenômeno com padrões e repetições influenciando-os a priori25.  Existe no ato 

perceptivo um processo de diferenciação entre informação não-significante, ou seja, 

“barulho”, e informação relevante. Esse processo é, de fato, condicionado pelas 

                                                 
25 BAYER, Hans Christian von. Information: the new language of science, p. 59. 
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experiências do espectador.  A Itália, por apresentar o formato de “bota”, é facilmente 

reconhecida em uma composição complicada, como também as formas mais 

pertinentes ao espectador – os brasileiros reconhecem com mais facilidade as divisões 

e topologias do Brasil, por exemplo –, pois o cérebro filtra as informações perceptivas e 

as apresenta de modo ordenado.  Essa subjetividade, baseada na experiência de cada 

um, gera outra topologia nos mapas, composta de montanhas significantes e “vales de 

barulho”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 17 - 20: Tectónicas 



 40 

 

Aproveitando as sobras dessas colagens de mapas, foi criada uma instalação, Topos 

(instalação de papel, dimensões variáveis, 2007), também presente na exposição 

Nuvens Sismográficas.  Instalada no lado interior de uma parede de vidro da galeria, 

Topos construiu um espaço tridimensional dessas sobras, tornando literal a referência 

espacial dos mapas.  Comecei por manipular cada fragmento com as mãos para 

esculpir uma forma que, à primeira vista, pareceria parece lixo, mas contendo também 

feições atribuíveis a uma intenção.  Lembrando as esculturas de sucata feitas pelo 

artista americano John Chamberlain (1927-), os fragmentos desafiavam o espectador a 

diferenciar entre lixo amassado (com forma incidental) e material moldado (com forma 

intencional).  A composição integral foi feita como constelação esparsa; tal distribuição, 

no chão, daria a sensação de lixos aleatórios, mas no plano vertical ela chama  a 

atenção, novamente, para a diferença entre incidência e intencionalidade. 

 

 

Figura 21: Topos 
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capítulo II 

A COLAGEM E OS SEUS A COLAGEM E OS SEUS A COLAGEM E OS SEUS A COLAGEM E OS SEUS VETORESVETORESVETORESVETORES    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O território é composto de fragmentos de todo 
tipo, imprestados de outros meios. 

-Deleuze e Guattari26 

                                                 
26 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs, p. 504 
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 Neste capítulo procuro expandir o discurso histórico sobre a técnica principal de 

Dez Mil Coisas, a colagem, através de alguns artistas e obras relevantes.  Trata-se de 

um percurso parcial—e não uma narrativa completa - o qual traça uma linha de artistas 

que atuavam com obras e processos utilizando esta referida técnica; deste modo, 

minando mais as suas implicações e conotações, tanto no sentido conceitual quanto no 

criativo.  Inspiro-me no comentário do artista plástico Tunga quando diz: “Cada artista 

constrói sua própria história”27.   

Neste discurso, portanto, será elaborada uma história subjetiva na medida em 

que a meta é esclarecer o diálogo com artistas que trabalhavam com processos e 

materiais semelhantes.  As diferenças contextuais também serão destacadas, refletindo 

as permutações mutantes que influenciam a colagem em meios diversos.  

Particularmente, serão analisadas obras de Picasso, Kurt Schwitters, Robert 

Rauschenberg, além de Raymond Hains e Jacques Villeglé do nouveau realisme, 

terminando com Julie Mehretu, um exemplo contemporâneo.   

 Atualmente a colagem existe em várias situações, estilos, e produções; ela até 

anticipou e fomentou elementos da linguagem do design digital visualmente 

omnipresente hoje em dia.  E a noção da apropriação é mais recentemente considerada 

implícita em qualquer produção artística, pois, a noção inversa, a originalidade, já foi 

suficientemente desconstruída por vários ângulos e razões.  Mesmo assim, vejo que a 

colagem é ainda um princípio bem pertinente, devido a sua função de juntar e re-

contextualizar aquilo que já foi feito.  

 A primeira instância de técnicas de colagem na Arte Moderna, segundo diversos 

historiadores28, ocorreu nos quadros do cubismo sintético iniciado por  Pablo Picasso e 

Georges Braque.  A integração de objetos de fora do quadro abriu novas circunstâncias 

na criação da pintura: tecidos, folhas de jornal, entre outros do cotidiano, entraram no 

plano visual, efetuando uma dissonância entre eles e as formas esculpidas pela tinta 

mesmo.  Tais métodos já eram utilizados nos artesanatos, mas foi a primeira vez em 

que foram empregados numa obra erudita, e assim aparecendo como ato vanguardista.  

Um dos primeiros quadros, considerado exemplo da linha sintética, é a natureza morta 

                                                 
27 De uma entrevista com Simon Lane, disponível no site http://www.bombsite.com/tunga/tunga2.html.  (tradução do 
autor) 
28 WOLFRAM, Eddie.  History of Collage, p. 15. 
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Copo e garrafa de Suze (1912): um cenário abstrato com copo e rótulo de um licor 

chamado “Suze”, utilizando folhas de jornal como fundo da imagem caleidoscópica, 

embora mantivesse a informação original dos dados dos artigos.  Nas interações 

estéticas do Suze ficam inteligíveis alguns princípios operacionais desta colagem que 

podem ser aplicados em outros casos também.   

 Primeiro, o princípio da 

apropriação—elaborado também 

pelo artista Marcel Duchamp 

(1887-1968) no conceito do 

readymade—é um aspecto 

essencial da colagem de Picasso.  

A apropriação quebra com a 

representação, a mimesis: se o 

artista quisesse que a imagem do 

jornal fizesse parte do quadro, teria 

sido capaz de pintar tal imagem.  

Ao contrário, ele se apropriou 

diretamente das folhas reais, já 

existentes, já prontas (“ready”); 

deste modo o espectador não 

percebe na composição a idéia das 

folhas do jornal, porém  vê a 

realidade, a materialidade das 

folhas e como estão integradas.  

Picasso transforma a informação 

gravada no jornal, explorando-a 

enquanto informação natural, ou 

seja, textura, a qual é integrada 

com pinceladas da mão do artista, e outras folhas de papel decorativo.   

 Contudo, a informação gravada no jornal também permanece como já era, e 

assim o espectador pode ler as palavras discutindo temas e assuntos (distantes)  do 

Figura 22: Pablo Picasso, Copo e 

Garrafa de Suze (1912) 
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plano estético do quadro.  Desta forma há um princípio de hipertext, sendo que  a 

informação do jornal abre um acesso para outros campos, com dados e falas 

específicas descrevendo acontecimentos que agora estão tecidos no quadro.  O papel 

decorativo é também capaz de abrir para outro campo, o da decoração doméstica em 

que os padrões imagéticos têm função diferente usada nas Artes Plásticas.  O 

hipertexto aumenta a complexidade do quadro e permite ao espectador entrar na escala 

menor, examinando as palavras de significados do mesmo modo que examina os 

detalhes técnicos do pincel do artista.  De certa forma, fica à vontade do espectador 

investigar as palavras e aprofundar o hipertexto, destacando a dimensão variável da 

colagem: dependendo do que ele realiza, o quadro torna-se outra experiência, sendo 

conduzido  para outro território.   

 O terceiro princípio, talvez o mais notável, é o principio da junção de elementos 

heterogêneos.  A imagem e a palavra se chocam, se misturam, e se desterritorializam.   

O quadro tradicional imita a aparência do objeto por um ato mimético; toda realidade de 

tal objeto se traduz em tinta, demarcando o espaço estriado traçando as fronteiras e 

pontos fixos de um modo homogêneo (tudo feito de tinta).  A colagem de Picasso 

quebra com tal espaço estriado.  A imagem abstrata de Copo e garrafa de Suze junta-

se com artigos falando sobre as guerras balcônicas, deixando o espectador com o 

desafio de interpretar não somente a imagem abstrata, mas também, a ligação entre a 

imagem e os acontecimentos de uma guerra particular.  O arranjo particular dos 

componentes—ou o agencement do território—gera um espaço liso que absorve tudo 

em uma fusão alquímica.  Seja uma escolha intencional ou seja aleatória,  na junção de 

elementos tão diferentes a obra de Picasso territorializa  a imagem e as guerras, 

demarcando um espaço de pertença.  O termo “sintético” é bem apropriado, por que é 

um estilo que sintetiza os elementos componentes; daí emerge um novo híbrido, com 

seu próprio comportamento e códigos. 

 A elaboração destes três princípios através do quadro de Picasso mostra as 

imensas combinações que a colagem possibilita.  Como técnica de hibridismo, a 

colagem sempre tem uma dimensão que sai da obra em si através dos trajetos dos 

objetos incluídos; a obra de Picasso nos leva da representação de objetos comuns 

(copos, garrafas) para a realidade de guerras particulares.  A colagem tem uma poder 
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de se ligar com o mundo e o espaço público mais amplo.  

Além disso, a constituição híbrida da colagem reflete as 

combinações que existem no espaço público.  

 Desde sua integração na Arte Moderna, a colagem 

foi absorvida extensivamente através dos experimentos de 

diversos artistas, com tendência de atuar-se mais na linha 

vanguardista.  Kurt Schwitters, Duchamp, e várias figuras 

do Dada e Surrealismo, exploravam a potência do 

deslocamento no âmbito da técnica e assim dissolveram 

limites entre a arte e o cotidiano, “cultura erudita” e “cultura 

de massa”, o quadro e o mundo, etc29.  Muitos artistas 

associados com Dada—e com o Fluxus décadas depois—

integraram a colagem dentro das suas estratégias de criar 

“anti-arte”, uma produção que questionava e inquietava os critérios arbitrários que 

davam valor (positivo ou negativo) aos objetos e distinguiam entre o que é arte e o que 

não é arte; tal prática foi criticada e atacada pelos artistas por causa do 

constrangimento da experiência estética, o qual limitava o alcance da energia criativa.  

Pela negação da “arte”, os artistas promeveram a implicação que as fronteiras estavam 

agora rompidas e conseqüentemente a arte entraria em toda brecha da vida cotidiana. 

 É facil imaginar como a colagem facilitava os objetivos destes artistas.  Enfim, se 

folhas de jornal podem entrar no quadro e fazer parte de um território juntamente com 

imagens pintadas, o que impediria a extensão deste território além do quadro?  Um 

rizoma em que tudo se aglutina: o espaço, o espectador, a poeira, a rua, etc.  É uma 

abertura infindável.     

 O artista alemão Kurt Scwitters (1887-1948) seguiu o caminho iniciado pelo 

cubismo sintético a partir da década vinte, intensificando as combinações de materiais 

que retirava de seu ambiente.  Um aspecto notável da vida e da obra de Schwitters é a 

constante integração do processo de colagem dentro de seu dia a dia, um fato evidente 

nas várias construções de abrigos, chamados Merzbau.  Schwitters criava o Merzbau 

por sempre acrescentar objetos e materiais de uma maneira indeterminada e, 

                                                 
29 Ibidem., p. 67. 

Figura 23: Kurt Schwitters, Merzbau 
(1939) 
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aparentemente, anti-racional.  Começou chamar toda sua obra Merz30, ilustrando que o 

artista em sí considerava tudo que fazia uma Obra só, ou seja, um processo contínuo, 

uma performance abrangendo toda sua experiência; esta Obra gerava obras 

particulares como microcosmos da produção maior, pequenos registros do processo 

mais profundo.   

 Diversas obras de Schwitters foram realizadas em longo período, como, por 

exemplo o Bild mit Raumgewächsen-Bild mit 2 Kleinen Hunden criado entre 1920 e 

1939;  esta tendência sublinha novamente o aspecto processual de Scwitters.  Neste 

exemplo específico o espectador se encontra perante uma composição incidental de 

ingressos do teatro, notas fiscais, sobras de tecidos, papel, cabelo, madeira, e metal 

com pinceladas inconscientes; por quase vinte anos o artista continuou colocando mais 

elementos, prolongando o prazo de criação e o fechamento do quadro.  Não é um 

resultado absoluto de uma produção determinada, mas um momento congelado por 

acaso, com finalidade provisória.   

 Sinto uma afinidade com Scwitters por causa desta integração do processo 

criativo com as experiências e materiais cotidianos, e sinto também a mesma atração 

aos materiais banais que se acumulam como traços das 

transações que ocorrem no espaço público.  Scwitters mostrou esta atração na sua 

explicação dos materiais que utilizava, dizendo que:  

 

...não conseguia ver nenhuma razão pelas quais as passagens 

usadas do trem, pedaços de madeira flutuante, botões, e sucata 

antiga do sótão e montes de lixo não serviriam bem como 

materiais na pintura.  Serviam tão bem quanto as tintas 

fabricadas... É possível gritar com pedaços de lixo, e foi isso que 

fiz, colando-os e pregando-os juntos31. 

                                                 
30 Ibidem., p. 87. 
31 Ibidem., p. 87. 
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Detritos com funções ou significados secundários, ou já desgastados, tornam-se 

ingredientes essenciais na obra de Scwitters, os explorando como formas já prontas.  

Por utilizar estes elementos, o artista chamava atenção à acumulação de tais 

fragmentos ao redor de nós; também possibilita uma valorização estética que vem da 

consciência da existência desta acumulação. 

 Contudo, o Merz de Schwitters ultrapassa o nível estético para uma experiência 

baseada em outra relação com estes detritos.  A obra não começa na colagem, mas no 

recolhimento dos materiais, ou seja, na disposição do artista com o ambiente.  Em 

mudar tal relação  Schwitters conseguiu uma forma de vida que otimizava o processo 

criativo, por  difundi-lo em todo acontecimento.  Inspirado nele, eu também procuro 

modos de integrar o processo criativo com os acontecimentos cotidianos—nos 

desenhos sismográficos, no recolhimento de textos, na acumulação do lixo do ateliê, 

etc., e assim re-calibrar a minha sensibilidade com o meu contexto. 

Figura 26: Kurt Schwitters, Bild mit 

Raumgewächsen-Bild mit 2 kleinen 

Hunden (1920-1939) 

Figura 24: Kurt 
Schwitters, 
Zollantlich 

geöffnet (1937-
38) 

Figura 25: 
Kurt 

Schwitters 
Cartaz sem 

título (1920) 
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 O crescimento incessante do Merz de Schwitters mostra como tudo pode juntar-

se, misturar-se, vincular-se, mutar-se, dissolver-se com outros fenômenos, estendendo 

um território expressivo.  Estes processos visíveis na obra física de Schwitters refletem 

também as interações que nem sempre são visíveis.  A noção do território é 

frequentamente empregada em Mil Platôs referindo-se não somente ao espaço físico—

propriedade ou terra demarcada como pertencendo a algun estado ou alguma 

pessoa—mas, também, aos planos imateriais em que diversos elementos aglutinam-

se32.  Uma conversação é um território: tem certos limites (mesmo que sejam mutáveis), 

conteúdo, uma dinâmica interna entre os elementos, e uma forma de crescer, de criar 

mais território; enfim, marcar um campo de possibilidades.  De fato, o território é menos 

importante para Deleuze e Guatarri do que o processo de territorializar, o devir do 

território.   

 Os autores se interessam no limíte entre um conjunto incidental de elementos e a 

interligação entre eles que gera um gesto, uma expressão maior.  “O território tem dois 

efeitos notáveis: a reorganização de funções e um reagrupamento de forças”33. No 

desenvolvimento de territórios surgem códigos e padrões que influenciam o 

comportamento do conjunto.  Voando em um avião, acima de uma expansão de sítios, 

se vê que um território vai além da mera demarcação: cada um tem uma marca 

diferente, dependendo do caráter dos elementos que o constituem, e da maneira como 

estes elementos se aglutinam.  No quadro de Schwitters, Zollamtlich geöffnet (1937-

1938), as sobras de embalagem, embrulho, fotografia, e jornais são depositadas 

aleatoriamente, porém, assim que se juntam formam uma expressão coerente, como 

se tivessem pertencidos sempre.  Tornar-se parte de um território é pertencer ao 

território. 

 A visão de Deleuze e Guattari revela as contradições e aporias de fenômeno, e 

desta forma não há território fixo que aglutine todos os elementos completamente.  

Porém, sempre existem processos de desterritorialização e reterritorialização intervindo 

e inquietando a estabilidade do território: 

 

                                                 
32 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs, p. 315. 
33 Ibidem., p. 320. 



 49 

Territórios, então, são penetrados com linhas de fuga 

evidenciando neles a presença de movimentos de 

desterritorialização e reterritorialização.  De certa forma são 

secundários. Não seriam nada sem estes movimentos que os 

depositam. 34 

 

Além de inquietar a constituição do território, estes “movimentos” fazem parte da 

identidade, e são eles que iniciam o processo de consolidação gerando territórios no 

primeiro lugar.  Uma “linha de fuga”, ou seja, uma mutação, um desvio, que começa 

como exceção da regra acaba fazendo brotar outros territórios, onde a exceção faz uma 

nova regra.  

  Ao resgatar os documentos segundários das transações sociais (como, por 

exemplo, os ingressos do teatro) Schwitters precipitava estas linhas de fuga pelo 

reconhecimento que poderiam ter outros significados.  A ação de Schwitters 

desterritorializava os fragmentos recolhidos pelo artista—perdendo, pelo menos 

parcialmente, suas funções e significados originais—e possibilitava a reorganização 

deles.  Assim, sua obra desvela a híbridez que existe embutida no espaço público, 

porque mostrava a transformação de fragmentos. O caráter essencialmente híbrido de 

todo território é outra implicação de Mil Platôs, sublinhando o que Deleuze e Guattari 

chamam de agencement, o arranjo discreto em que diversos fragmentos formam 

conexões dentro do território35. 

 Reterritorialização refere principalmente ao processo de reorganização que surge 

quando fragmentos desterritorializados são conjuntados36.  Não há matriz pura, tudo é 

composto dos resíduos de outros territórios, formando novas relações.  Este processo é 

guiado pelas feições latentes dos fragmentos que determinam as conexões possíveis.  

Em Zollamtlich geöffnet Schwitters juntou traços da sua viagem fugindo da Alemanha 

durante a época dos Nazistas, acumulando materiais desta experiência.  A expressão 

do quadro, ou seja, do território, reflete esta passagem não somente na composição 

frenética e a repetição formal devido aos papéis quadrados, mas também da 

                                                 
34 Ibidem., p. 55. 
35 Ibidem., p. 8. 
36 Ibidem., p. 509. 
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informação embutida em todos os fragmentos e a realidade que vislumbram.  O quadro 

não se torna inteligível  como registro objetivo da experiência, mas mostra a interação 

das variáveis e componentes que faziam parte da circunstância.   

 Esta concepção do território, ilustrada na obra de Scwitters, mostra como as 

combinações, a nossa volta, estão sempre transformando-se e mudando em um 

processo complexo: o devir.  O devir é mais perceptível nas tentativas de construir a 

casa Merzbau, uma construção sem fim, sem limite, sem ordem previsível, a qual 

espalhava rizomaticamente e continuamente, não para mostrar o objeto (a forma), mas 

o crescimento (o processo).  Seguia um princípio de incerteza e infinitude.  As relações 

externas e internas do espaço sempre mudariam dependendo do trajeto que atuava em 

cada passo.  É colagem na forma, bricolagem na prática. 

 Dentro dos diversos avanços nas artes na época da pós-guerra (efetuando uma 

reorientação dos modos de comunicar e integrar a experiência humana), um grupo de 

artistas franceses iniciou um movimento que depois seria chamado nouveau realismé; 

uma abordagem específica, a decollage37, foi utilizada por alguns pintores, Raymond 

Hains e Jacques Villeglé, em particular.  Segundo um relato apócrifo, um dia os dois 

artistas—apreciando a maneira em que pôsters no espaço urbano se acumulavam, 

desintegravam, e misturavam—decidiram que, em vez de registrar o efeito com 

fotografia (como já tinham feito), eles poderiam simplesmente arrancar os papéis e 

redeposita-los numa tela convencional38.  Villeglé comentou que perceberam os “gestos 

espontâneos, iconoclásticos de passantes—um repertório completo de rasgões, 

arranhões, cortes, rabiscos, palavrões, feridas, arrancações, esfolamentos, inscrições, e 

sobre-posições” 39. 

 Embora este momento de epifania talvez não ocorresse, a descolagem de Hains 

e Villeglé fomentou uma nova relação entre artistas e materiais cotidianos em que uma 

apropriação estratégica questionava as possibilidades da expressão pública.  Diferente 

da apropriação de Scwitters absorvendo aparentemente de forma neutra qualquer 

                                                 
37 Uma técnica que de fato tem origem surrealista: “O processo que consiste no arrancamento de partes de pôster para 
revelar partes de outro (o outros) o qual o cobre, e para especular no sentido de estranheza e inquietude que o ensemble 
resultante produz (Léo Malet, O dicionário abreviado do surrealismo, 1938). 
38 FELDMAN, Hannah. “Of the public born: Raymond Hains and La France déchiree”, p. 76.  Este evento supostamente 
occorreu em 1949.  
39 New York times, 24 de setembro, 1999. 
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fragmento banal da sua experiência, a descolagem na França pós-guerra estava 

inerentemente vinculada às condições políticas e sociais que regulavam o espaço 

público40.   Devido a proliferação de pôsters do governo e partidos políticos impondo 

suas ideologias sobre a identidade da nação e as suas convições sobre o conflito na 

Algéria41, Hains focalizava suas intervencões neste campo para desvelar e inquietar as 

máquinas de propagandas que tentavam ditar a consciência social, em vez de facilita-

la; deste modo Hains não utilizava a técnica para expressar uma interpretação particular 

de uma situação política, senão para agitar a potência do espaço público de circular e 

ampliar o discurso sobre os eventos e idéias do povo. 

                                                 
40 FELDMAN, Hannah, op. cit., p. 77. 
41 As obras de Hains voltadas ao conflito de Algéria lembram das obras de Picasso ligando os eventos das guerras 
balcônicas com a vida cotidiana. 
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Figura 27: Jacques Vileglé, Rue de temple, 1968  

Figura 28: Jacques Vileglé, Rue 

Jean Paris-Selesto, 1965  

Figura 29: Raymond Hains, Cet Homme 

est dangereaux, 1957 

Figura 30: Raymond Hains, Devis Gratuits, 1961 

Figura 31: Jacques Vileglé, Rue de la 

Chapelle, 1965 
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 A religação das Artes Visuais com eventos fora do quadro foi motivo integrado 

nas ações dos descolagistas.  Villeglé denunciava a “ditadura”42 da pintura abstrata da 

época que fechou a pintura para terrenos introspectivos e expressivos, negando a 

capacidade dos artistas de filtrar e interagir com eventos reais; tal fechamento castrava 

e inoculava os avanços artísticos a serem meros jogos formais e emocionais.  Porém a 

descolagem não é simplesmente a rejeição da pintura abstrata, pois ela absorve e 

adianta as lições e os objetivos do abstracionismo, principalmente por estender a 

percepção e apreciação do gesto além do ato singular do pintor: os rasgões e 

decomposições dos pôsters têm a mesma intensidade, e na verdade mostram uma 

autenticidade especial por que elas surgem da inconsiência coletiva atuada no espaço 

urbano.  A apropriação destes gestos urbanos acrescenta algo ao vocabulário abstrato, 

segundo o crítico novo-realista Pierre Restany: “O readymade já não é mais o clímax da 

negatividade ou da polêmica, mas o elemento básico de um novo repertório 

expressivo”43.   

 Os gestos nos pôsters rasgados são efeitos anônimos do espaço em que foram 

colados.  A pincelada da abstração expressionista—uma pincelada colocando um 

espaço positivo acima da tela—é substituída pela remoção, uma marca de espaço 

negativo, possibilitando uma abertura.  Esta dupla-função de marca/abertura é 

fundamental na descolagem de maneira geral: no plano estético cria outros meios 

gestuais, mas ao mesmo tempo contém informações por detrás referindo-se aos 

eventos e ideologias do público.  De fato, muitos críticos supõem, os gestos abstratos 

parodiavam os conteúdos dos pôsters assim como a burguesia que os produzia.  

Ambos Hains e Villeglé geravam poesia aleatória pela remoção de partes dos pôsters, 

muitas vezes destacando a ambigüidade e a retórica das mensagens originais, ou 

desvelando dimensões sutís dos fragmentos gramaticais.   

 Deste modo os descolagistas aproximavam a possibilidade de uma criação 

coletiva, pública, involuntária, e comunal.  A historiadora da Arte Hannah Feldman 

aponta que esta “utopia” é diferente de outras—por exemplo, a de Joseph Beuys—que 

                                                 
42 FELDMAN, Hannah, op. cit., p. 78. 
43 RESTANY, Pierre “Forty degrees above Dada”,  p. 307.  (tradução do autor) 
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propõem que “todos são artistas”.  Na visão de novo realismo a idéia que “todo mundo 

cria arte” não implica que todos devam ser artistas individuais, ao contrário, que “a 

própria Arte torna-se uma ação arqueológica, comunal”44.  E assim a Arte teria 

novamente um papel central no discurso público.  Em este sentido Restany observou 

que: 

 

Os novos realistas consideram o mundo um quadro, o trabalho 

grande e fundamental do qual eles apropriam fragmentos de 

significância universal.  Eles nos permitem perceber o real em 

aspectos diversos da sua totalidade expressiva.  E através destas 

imagens específicas a inteira realidade sociológica, o bem comum 

na atividade humana, a grande república de nossas trocas sociais, 

de nosso comércio na sociedade—é chamada a aparecer45. 

 

Esta observação fala suscintamente da escala em que métodos de colagem e 

descolagem podem atuar-se, e como se pode entrar “no mundo”—e não somente na 

galeria—como ação relevante. 

 Trabalhando na mesma época dos descolagistas do novo-realismo francês, o 

pintor norte-americano Robert Rauschenberg (1925-) atuava com várias técnicas de 

colagem/assemblagem para fins de abordar e filtrar eventos do mundo externo.  A 

apropriação que operava nas suas obras estava baseada na herança de Schwitters, 

Surrealismo, Dada, e outros precedentes; contudo, na mão de Rauschenberg esta 

apropriação aprofundava a sensibilidade e percepção das transformações que ocorrem 

e que poderão ocorrer através do conjunção de objetos heterogêneos retirados do 

ambiente atual.  “Tinha que fazer uma superfície que convidava mudança constante de 

foco e examinação de detalhes”, comentou o artista.  “Escutar acontece no tempo.  

Olhar também precisava de acontecer no tempo”46. 

 As assemblagens mais antigas de Rauschenberg, chamadas “combines”, feitas a 

partir da década de cinquenta, existem entre pintura e escultura.  Traços de Schwitters 

são perceptíveis: a infusão de objetos e sobras da vida pessoal do artista, detritos do 
                                                 
44 FELDMAN, Hannah, op. cit.,  p. 88-89. 
45 RESTANY, Pierre, op. cit., p. 307. 
46 FINEBURG, Jonathan. “Robert Rauscheberg’s Resovoir”,  p. 86. 
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trânsito no espaço público, a confluência destes objetos ondulando juntos.  Em Bed 

(1960), Rauschenberg se apropriou da sua cama, deslocando-a em direção da parede, 

e pintando-a como se fosse uma tela.  Destacando também este fato do processo 

criativo, observa-se na obra Rhyme (1956) uma gravata—signo potente na década de 

cinqüenta que refere-se ao “homem tradicional”—embutida entre outras sobras de 

tecido e acumulações de tinta.  Em Rebus (1955) se encontra folhas de jornal, ubíquas 

desde o cubismo sintético, mescladas na tela com as marcas excessivas do Abstract 

Expressionism, conectando a obra a uma longa linhagem de hibridismo. 

 No entanto, a obra de Rauschenberg começou entranhar mais na consciência 

coletiva da nação onde foi criada, Estados Unidos, absorvendo não somente elementos 

da vida cotidiana do artista, mas também da sociedade em que ele se encontra.  No 

combine Canyon (1955)  aparece uma águia empalhada, símbolo mais contundente 

deste País, e não há como evitar esta referência.  Se Schwitters absorvia tudo que 

encontrava ao seu redor, Rauschenberg começa filtrar os objetos e símbolos da 

consciência coletiva, empregando-os não para construir uma iconografia sistemática, 

porém para refletir o mundo externo: 

 

O que [Rauschenberg] inventou antes de tudo, era...uma 

superfície que novamente deixou o mundo entrar.  Não o mundo 

do renascentista procurando suas pistas do tempo ao olhar fora 

da janela, mas o mundo de homens girando botões para ouvir um 

recado gravado, [por exemplo] ‘probabilidade de precipitação dez 

por cento hoje a noite...´ transmitido electronicamente de uma 

cabine sem janelas.  O plano pictórico de Rauschenberg é para 

uma consciência mergulhada no cérebro da cidade47.   

 

As colagens de Rauschenberg refletem o território complexo do mundo moderno e as 

intensidades que influenciavam o público, buscando de um modo mais sútil aqueles 

pontos de coesão e desintegração que estão tecidos na experiência moderna. 

 A partir da década de sessenta Rauschenberg intensificou sua filtração no fluxo 

público com referências aos eventos e estruturas que circulava em uma época de 

                                                 
47 STEINBERG, Leo. “Other Criteria”, p. 63. 
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incerteza.  Nos seus “desenhos de transferência”, em que foram transferidas através de 

uma solução solvente imagens de propaganda, jornal, e outros textos, o artista repetia 

figuras de astronautas, águias, imagens da guerra do Vietnã, propaganda para itens de 

luxo ou da clase média, junto com imagens de esportes americanos, promovendo uma 

visão não-focalizada sobre vida americana48.  Juntos em uma sobreposição orgânica, 

estes elementos não revelaram nenhum significado particular sobre a essência da 

experiência americana; mas mostraram a intensidade das transações de tal 

experiência.  “Diferente dos surrealistas, os quais usavam justaposição aleatória para 

soltar as associações livres enquanto caminho ao conteúdo e mecanismos da mente 

inconsciente, Rauschenberg procurava a assimilação sem análise”49. 

 Existe uma diferença entre as finalidades destes processos de justaposição: no 

surrealismo, influenciado por Freud, a arte desenvolveu um papel de desvelar os 

significados absolutos operando sob a experiência superficial.  Já em Rauschenberg, 

não tem esta busca de significados absolutos, porém a imanência da experiência.  Sua 

escolha de elementos específicos não é evidência de uma mensagem peculiar ou de 

um conteúdo que queria transmitir, mas um desejo de atingir uma ressonância ampla 

com a consciência do público.    

                                                 
48 FINEBURG, op. cit., p. 84. 
49 Idem., p. 86 
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  Figura 32: Robert Rauschenberg, Tracer, 1963 Figura 33: Robert Rauschenberg, Retroactive I, 
1963 

Figura 34: Robert Rauschenberg, Collection, 1954 



 58 

 A minha tendência de trabalhar com técnicas de colagem, sobreposição, e 

justaposição não é devido a um desejo de fazer algo novo, pois já foi demonstrado que 

a colagem hoje em dia pode ser considerada uma abordagem tradicional, com uma 

historia de quase um século.  A apropriação tem se infiltrado nas artes até o ponto de 

banalidade total, sendo um aspecto ontológico na criação da arte: tudo é apropriado, 

não existe mais originalidade. E a ironia de reconfiguar velhos significados e imagens 

para inqueitar o sistema predominante de valores já virou uma instituição na arte 

contemporânea.   

 Ainda, sinto certa simpatia com estes artistas e atração por uma paleta de 

significados já existentes, já operando em “cadeias semióticas”50.  A função da arte de 

despertar uma sensibilidade ao nosso ambiente permanece importante, e acredito que 

esta função é cada vez mais preciso perante a informação -entra amontoada em nosso 

contexto visual e social.  Trabalhar de um modo re-aproveitando uma pilha de 

significados e funções é para mim uma maneira de aprender como ser consciente às 

minúcias de acontecimentos, procurando “os fantasmas da superfície”, ou seja, as 

realidades e perspectivas não-imediatemente perceptíveis.   

 Vejo na obra de Schwitters um processo constantemente que vem integrando e 

entendendo os detritos dos eventos na sua própria vida, requerendo uma atenção ativa.  

A influência principal que sinto deste artista é essa ligação entre uma prática e uma 

certa consciência, e como uma cultiva a outra.  Na minha produção, há uma tentativa 

de estender o processo criativo além da simples concepção de um resultado visual-

plástico; quero deixar o processo liberar os desdobramentos e tangentes que ocorram 

como conseqüencias da atenção aberta.  Metodológicamente, prefiro entender a 

dimensão conceitual da obra só depois de produzi-la, sempre como resultado do 

mergulho intuitivo na ação de criar—com disciplina prática e sem expectativas 

determinantes. 

 As colagens e descolagens dos novos realistas demonstram como uma imagem 

altamente linda e estética (mesmo feita de fragmentos) pode transcender a beleza para 

atingir dimensões políticas e sociais, sem transmitir um conteúdo necessariamente 

                                                 
50 “A circularidade dos signos não é o essencial, porém a multiplicidade de círculos e cadeias.  O signo refere não 
somente aos outros signos no mesmo círculo, mas aos signos em outros círculos e epirais também”.  DELEUZE, Gilles; 
GUATTARI, Félix.  op. cit., p. 113. 
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inteligível ou claro.  Inspiro-me profundamente nesta potência da arte de abrir discursos 

não-convencionais, os quais causam implicações reais no campo social.  O meu 

trabalho não é ligado a uma específica realidade socio-política diretamente como era no 

caso de Hains e Vileglé—talvez esta ligação é menos possível hoje em dia, pois a 

complexidade contemporânea embaça a certeza de nossa orientação em um contexto 

político—contudo, por outro lado, o meu motivo não é só criar objetos agradáveis e 

conceitos intrigantes.   

 Como já foi dito, considero o meu processo uma espécie de adivinhação e deste 

modo tenho uma influência extensiva e inevitável do trabalho de Robert Rauschenberg.  

A livre combinação de objetos, imagens das esferas políticas, comerciais, e sociais, 

gera na sua obra imensas possibilidades interpretativas infindáveis.  Tenho este mesmo 

motivo de criar um quadro no qual o espectador pode ativar conexões e caminhos, sem 

fechamento hermaneutico.  Acredito que isto é um serviço que os artistas podem 

fornecer para a alimentação da consciência coletiva. 

 Antes de tudo, o meu motivo de criar é de fomentar e ajudar a expansão de 

modos de ver, perspectivas simultâneas que revelam a complexidade verdadeira das 

coisas.  Este objetivo já foi bastante minado pelos artistas descritos neste capítulo, mas 

atualmente, na contemporaneidade, vejo que existem diversos artistas seguindo este 

caminho, porém de uma forma menos imediata: Rauschenberg, por exemplo, retinha o 

gesto marcante do expressionismo—o mesmo expressionismo inquietado e 

questionado por ele—pois a junção era frenética, pegando elementos diretamente do 

fluxo da vida com a confiança na fecundidade inerente, que geraria novas narrativas.  A 

tendência contemporânea nesta linha é de examinar mais nitidamente como estas 

novas narrativas brotam e dissolvem.  Se Rauschenberg deixava este processo fluir 

livremente, atualmente os artistas reparam para examinar os comportamentos discretos 

do processo (los atomistas de Gabriel Orozco é um exemplo); é como se fossem 

cientistas gerando um sistema caótica não para atingir um objetivo funcional, mas para 

analisar a ordem dentro do caos.  Se, segundo Lyotard, existe na condição pos-

moderna uma dispersão da narrativa e das suas funções (a metáfora, o significante, 

etc.), o artista pós-moderno é quem registra e amplifica esta dispersão, esta migração. 
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A pintora etiopiana Julie Mehretu (1970-) fala dos seus quadros como sistemas 

dinâmicos, observando as pequenas transações que ocorrem quando ela junta 

elementos da arquitetura, quadrinhos japoneses, caligrafia, e mapas: 

 

A grande questão para mim é o tamanho do impacto, ou o papel 

que um indivíduo pode ter em uma comunidade, e o conteúdo da 

narrativa é realmente aquilo.  As narrativas se juntam para criar 

este cenário global que se vê com distância, especialmente nas 

minhas telas grandes.  Quando você a aproxima e o cenário 

global estilhaça existem inúmeras pequenas narrativas 

acontecendo.  Elas se tornam um “ponto de foco”, e novamente 

quando você se afasta, perde a especificidade.  Essas marcas 

desaparecem no contexto maior integral.  Estou interessada em 

Figura 35: Gabriel Orozco, los atomistas : 

blindside, 1996 

Figura 36: Julie Mehretu, Empirical Construction, 
2003 
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descrever isto enquanto sistema...um cosmos inteiro, e isto é a 

pintura geral, enquanto as marcas minuciosas dos detalhes atuam 

mais como personagens, histórias particulares.  Nesse sentido 

cada marca tem sua própria agência—agência individual51. 

 

É notável como esta artista descreve os comportamentos dos componentes, de uma 

maneira dinâmica, destacando a importância de uma interpretação baseada em um 

perspectivismo de multiplicidade.  Abordando este tipo de pintura como um conjunto 

estático de signos e referências, se perde as relações mutáveis, as quais, de fato, 

requerem do espectador para ser ativadas visualmente, e cerebralmente.  

  Mehretu opera com uma visão cósmica na qual o artista faz parte de um 

processo de criação e destruição,  dentro desta visão guia as suas combinações 

imagéticas.  Sublinho esta dimensão como aspecto marcante deste tipo de pintura 

contemporânea e como fator essencial no meu próprio trabalho.  Opero sempre com o 

motivo de fomentar a ação de auto-organização (“self-organization”52), na medida que 

os componentes aglutinados re-animam-se para territorializar-se novamente, e fico 

observando a complexidade dos resultados.  Quais são as condições que possibilitam 

esta ocorrência?  Quais são as variáveis que desviam as junções?  Como transmutam 

as qualidades originais dos fragmentos re-empregados?   

 Esta investigação das inter-relações complexas dentro de multiplicidades é, de 

fato, um procedimento que se torna cada vez mais preciso, pois o sujeito 

contemporâneo está embutido dentro de uma rede de consumo e comunicação 

predicada com valores ambíguos e realidades simuladas.  O sujeito se perde facilmente 

perante este complexo, necessitando uma percepção que não somente absorve as 

verdades aparentes, mas que consegue entender as entidades como interseções de 

diversas forças e cadeias semióticas.  O fazer artístico, baseado na investigação de tais 

interseções, é uma meditação sobre estes modos de perceber. 

                                                 
51 . Entrevista com Kinsey Katchka, disponível no site http://africa.si.edu. 
52 Principia Cybernetica Web: “Auto-organização é o processo pelo qual a organização (constrangemento, redundância) 
de um sistêma aumenta espontaneamente, ou seja, sem ser controlada pelo ambiente ou outro sistema externo, cercante”.  
(http://pespmc1.vub.ac.be/DEFAULT.html) 
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capítulo III 

 

DECOMPOSIÇÕES, 

 

 AGLUTINAÇÕES, 

 

    E TRANSMUTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
O refrão também tem uma função 
catalítica: não só de aumentar as 
velocidades das trocas e reações ao 
redor, mas de promover interações 
indiretas entre elementos 
desprovidos de afinidade 
supostamente natural, e desse modo 
formar massas organizadas. 

         Deleuze e Guattari53  

                                                 
53 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix.  Mil platôs : capitalismo e esquizofrenia,  p. 348. 
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 Para alcançar os objetivos deste projeto, foi essencial entender, de modo efetivo, 

a ação de aglutinação entre partes heterogêneas, ou seja, a coesão entre componentes 

distintos. Era preciso estar preparado tanto tecnicamente, para aperfeiçoar os 

procedimentos práticos empregados na construção da obra, quanto teoricamente, para 

ser capaz de aumentar a ressonância entre os atos discretos que compõem o trabalho, 

por ter consciência das implicações conceituais em um esquema abstrato.  A produção 

partiu de duas suposições, ou hipóteses: 

 

α: a nossa experiência subjetiva é cada vez mais constituída de atos de 

aglutinação (física, ideológica, visual...), em razão da intensificação da densidade 

no espaço público e da velocidade com a qual as transações cotidianas ocorrem; 

 

β: torna-se, então, necessário ter um modo de percepção que permita vislumbrar 

a dinâmica das transações decorrentes dessa intensificação. 

 

Era fundamental criar obras que explorassem essas pequenas transações conjuntivas 

para enxergar a transmutação decorrente das misturas incidentais que caracterizam o 

dia-a-dia.  Abordando esse assunto de modo mais abstrato, foi procurada uma 

morfologia geral que abrangesse diversos modelos de aglutinação, transformação e 

decomposição.   

 Com respeito à primeira suposição, pode-se observar que tem relação com o 

diagnóstico de Lyotard, anteriormente citado, no qual ele caracteriza a condição pós-

moderna como uma dispersão de narrativas significativas em nuvens, “cada um de nós 

[morando] na interseção destas nuvens”. Ao lado dessa dispersão significativa, existe 

uma densificação agressiva de variedades de sentido e fontes de informação, tal como 

os efeitos principais da “globalização”, eliminando as distâncias entre culturas e 

paradigmas não necessariamente semelhantes.  De fato, a dispersão é talvez 

decorrente do choque imediato entre partes que não tem um código de agenciamento 

para encaixar e compatibilizar os momentos de incompatibilidade que surgem. Além 

disso, a velocidade com a qual tais eventos surgem vem aumentando constantemente. 
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 Todavia, os centros populacionais (cidades) continuam massificando e 

adensando pessoas, valores, tecnologias, através de diversas intenções e projeções, 

aumentando, assim, a velocidade das transações de todo tipo, sejam as trocas 

meramente econômicas, sejam as mutações de costumes e noções de identidade.   

Pode-se imaginar que cada indivíduo não é mais do que uma tábula, registrando os 

afluxos e recessões de informações que conduzem a organização de massa, espaço, e 

tempo.  Ou que cada um é uma espécie de rádio ou antena parabólica, sintonizado em 

uma melodia ou imagem, extraída do barulho.  Como Calvino sublinha, em Cidades 

Invisíveis, o indivíduo pode ser concebido como um nó dentro de “teias de aranha de 

relações intricadas à procura de uma forma”54. Pode ser que a agência do indivíduo 

opere no âmbito de uma zona restrita; mesmo assim, trata-se de uma zona que, em 

cada momento, retém certos padrões e expulsa outros, que alimenta certas facetas e 

despreza outras, e que concatena com certos objetos e desvincula-se de outros. 

 Na escala maior, existem lógicas e regimes que estabelecem certas tendências a 

respeito dos arranjos de espaço e pessoas em massa, principalmente fatores e 

sistemas político-econômicos, os quais também favorecem o aumento da velocidade e 

a densidade dos mecanismos transacionais.  O próprio Brasil, segundo muitos 

pensadores, tem uma intensa disposição à concentração extrema de recursos nesse 

sentido. De acordo com a geógrafa Rosa Moura: 

 

Há um ideal de composição de rede em que os pontos se 
distribuem eqüidistantemente sobre a superfície e estabelecem, 
entre si, trocas que se sucedem harmonicamente.  A realidade do 
arranjo das redes urbanas se revela bem distinta.  No caso 
brasileiro, a concentração é a marca predominante.  Antes restrita 
a poucos centros, passa a se reproduzir em espacialidades de 
diferentes formas55. 
 

Essa densidade torna-se emblema da organização geossocial brasileira, já que ela 

requer que interações e relações, tanto nos centros corporativo-empresariais, quanto 

nas favelas, ocorram desse modo.  E, nesta realidade, prevalecem certos modos de 

territorialização. 

                                                 
54 CALVINO, Italo. Cidades Invisíveis, p. 72. 
55 MOURA Rosa. “Metrópoles em restruturação: a lógica da desordem”, p. 269 
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 Existiam outras condições que parecem ter influenciado as feições atuais de 

Salvador por terem deixado suas impressões na informação genética da cultura.  A 

complexa burocracia brasileira, sem dúvida, é uma força altamente determinante, 

espalhando mais a hibridização, a ação inacabada, o labirinto infinito, a 

multifragmentação.  Essa burocracia, que é fruto do sistema jurídico português, 

marcado por uma sobreposição de códigos, costumes e tradições – romanas, 

muçulmanas e visigóticas –, predispunha há séculos um clima jurídico capaz de 

demonstrar “uma flexibilidade e adaptabilidade notável”56. Além disso, o planejamento 

físico de Salvador – que não segue e nunca seguiu uma forma de grade – foi 

influenciado pelo das cidades de Lisboa e do Porto, “as quais se expandiam segundo 

as necessidades da época”57, preenchendo provisoriamente o espaço nu a cada passo 

com uma sensibilidade háptica, e não com visão longínqua.   

 Durante o processo, surgiu cada vez mais o interesse no modelo barroco que se 

implantou na cidade desde sua fundação, e no motivo pelo qual essa predileção para 

curvas, dobras e aglomerações vem colaborando com a topologia redondeada para 

estabelecer uma base que influencie de modo quase genético os eventos que brotam 

na sua área.  Ao analisar a filosofia de Leibniz e o barroco através da noção da “dobra”, 

Deleuze refere que a lógica barroca envolve uma fusão de partes: 

 

Duas partes de matéria realmente distintas podem ser inseparáveis, 
como é mostrado não só pela ação dos circunvizinhos que determinam o 
movimento curvilíneo de um corpo, mas também pela pressão dos 
circunvizinhos que determinam sua dureza (coerência, coesão) ou a 
inseparabilidade de suas partes.  Portanto, é preciso dizer que um corpo 
tem um grau de dureza assim como um grau de fluidez, ou que ele é 
essencialmente elástico.58 

 

Vê-se como Salvador foi impregnada por esse padrão, como se fosse uma das leis 

físicas que iriam governar o crescimento e o comportamento do espaço na adaptação 

da terra para virar uma polis, como a terra seria territorializada. Esse fato não é só 

perceptível na arquitetura originalmente barroca, ou em construções que sejam 

                                                 
56 ROSENN, Keith S.  “Brazil’s Legal Culture: The Jeito Revisited”, p. 5 (tradução do autor) 
57 KELEMEN, Pál. Baroque and Rococo in Latin America, p. 108 (tradução do autor) 
58 DELEUZE, Gilles. A Dobra, p.17. 
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diretamente influenciadas pelo modelo barroco. Muitas feições ilustram traços do 

barroco: as curvas incessantes, as conjunções rizomáticas tecendo uma substância 

contínua, os abrigos que cobrem um segmento da paisagem como se fossem 

elaborando uma decoração esculpida no muro de uma igreja, e a superfície fractalizada 

por reiterações de formas em diversas escalas 

Percebe-se, ainda, como o barroco não se implementou na terra brasileira de 

forma pura, senão como um modelo que depois foi contaminado e desviado, passando 

por uma mutação localizada. “A implementação da forma barroca no contexto do Brasil 

resulta, por fim, na re-invenção das propriedades formais do estilo de um modo que é 

essencialmente híbrido” 59 Durante o período barroco no Brasil, apesar de a arquitetura 

estrutural não ter atingido o nível de grandeza das igrejas européias, a complexidade 

decorativa desdobrava-se nos interiores dos espaços, exagerando mais ainda o estilo 

matriz.  

 Também, vale notar o quanto os fatores climáticos e econômicos (entre outros) 

de Salvador fomentam uma forte associação entre a organicidade do barroco e a ação 

de decomposição que atinge diversas igrejas barrocas abandonadas, a quais se 

encontram sem uma nova camada de tinta (ou qualquer restauração), virando ruínas.  

Contudo, é precisamente essa possibilidade de desintegrar que leva o barroco a 

manifestar-se com a plena espontaneidade que caracteriza sua operação: o 

crescimento infinito buscando alcançar uma realidade além da mera representação e 

assim entrar em contato direto com forças biológicas, físicas, geológicas, dentre outras. 

Se o barroco é caracterizado, em parte, por uma “decadência” – que vem do latin 

decadare, “decompor” –, sua meta seria realizada precisamente na plena difusão de 

suas formas, extravasando por extensões superficiais e híbridas.   

                                                 
59 MARTIN, William. Deleuze, hybridity, and the baroque in two colonial latin american churches: Quito and 

Salvador, p. 9. (tradução do autor) 
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 No momento em que as curvas e as formas floreadas da arquitetura barroca são  

cobertas por musgos e ervas, pátinas manchadas e texturas enodoadas, elas, de 

repente, atingem determinado 

status do ponto de vista 

decorativo, e evidenciam a 

potência de fundir-se 

intensamente com outras 

camadas e processos.  A pintura 

de Beatriz Milhazes (1960-) e a 

pintura e a instalação de Adriana 

Varejão  (1964-), ambas 

brasileiras, aproveitam essa 

ligação entre os padrões 

decorativos barrocos e a força 

vital que invade qualquer brecha 

abandonada (fenômeno testemunhado nas “invasões” arquitetônico-populares da 

cidade). As duas artistas investigam como as convenções superficiais iniciadas no 

período barroco se têm adaptado até o momento 

atual.  Esta mesma condição, que permite a 

decomposição estrutural e a acumulação de 

camadas de texturas, também, possibilita outras 

formas de interferência artística, como, por 

exemplo, o trabalho de apropriação feito pelo 

artista plástico salvadorense Willyams Martins, 

cujos quadros arrancam diretamente dos muros 

urbanos as acumulações de pichações, grafite, 

poeira, tinta, papel e outros elementos colados 

Figura 37: decomposições da superfície (foto : 
Jordan Martins) 

Figura 38: Fungos (foto : Jordan Martins) 
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pelas paredes da cidade.  Tal trabalho não seria possível em um lugar que não 

permitisse a intensa acumulação de gestos, de materiais, na “pele” da cidade60, por 

qualquer razão. 

  

 Juntando essas diversas esferas – o adensamento atual, a elasticidade e a 

hibridez do barroco, a topologia redondeada, a burocracia, dentre outras –, é revelada 

uma morfologia brasileiro-salvadorense, a qual deixa entrever uma quantidade de 

atributos gerais a respeito dos processos de aglutinação, crescimento, transformação, 

mutação e decomposição.   

 Desse modo, essas informações e narrativas influenciaram a minha produção 

diretamente por serem realizações dos mesmos processos que quis entender melhor 

para empregar na arte.  Novamente, a cidade tornou-se, neste sentido, um laboratório 

durante o processo criativo, principalmente no nível de constatação.  A superfície é, de 

certa forma, uma externalização das correntes subjetivas que permeiam a massa de 

indivíduos reunidos pela cidade, e daí se tornam visíveis, por exemplo, conflitos, 

colaborações, declarações, mensagens, suposições e reclamações, e outras sintagmas  

Essas tramas desfraldam-se no plano visível, tanto como sintomas de um discurso 

subjacente, quanto como os galhos substantivos de um regime significativo.  Também 

nesse plano visível são perceptíveis as estruturas e convenções decorrentes da 

necessidade ou do acaso, as quais exibem uma organicidade cristalizada que só pode 

surgir de contato imediato com parâmetros constrangedores61.   

 As séries Sismográficos, Triangulações e Tectônicas, entre outras, foram 

experimentos iniciais capazes de me orientar e sensibilizar em um novo espaço, 

chamando imagens à superficie para que eu pudesse começar a interpretar a 

paisagem.  Mais adiante, foram realizados outros trabalhos, também ligados às formas 

crescentes e desintegrantes observadas em Salvador, porém seu  objetivo era mais 

focado no comportamento das forcas dinâmicas territoriais de Salvador do que na 

“experiência” da cidade.  Se os primeiros experimentos procuravam um entendimento 

                                                 
60 MARTINS, Willyams. “Peles grafitadas: uma poética do deslocamento”, p. 37. 
61 Tal como o conceito de drawing restraint, do artista plástico estadunidense Matthew Barney (1967-), o qual 
destaca que formas e relações elaboradas podem resultar de obstáculos limitantes.  Também pertence ao comentário 
de Deleuze, citado anteriormente, apontando a dureza e a elasticidade como atributos do barroco. 



 69 

imediato com o espaço (uma “psicogeografia”, como no situacionismo), essas obras 

foram criadas mais como meditações sintéticas tentando entranhar, em um ambiente-

laboratório mais restrito, o funcionamento das massas e territórios em várias condições.  

 A série Utriusque Cosmi (seis estados de agregação) (técnica mista sobre 

madeira,120 cm x 120 cm, 2007), consistindo em seis painéis, explora várias 

densidades, crescimentos, conglomerações e sobreposições, como se fossem 

diferentes segmentos de espaços territorializados.  Começa onde os experimentos da 

série Tectônicas – um estudo de geografia – acaba, porém de modo mais híbrido.  Por 

um lado, esses quadros simulam o modo pelo qual uma cidade (Salvador, por exemplo) 

cresce e se transforma com inflexões de populações e capital, como um organismo do 

ecossistema, consolidando um território. Assim, pode ser dito que as obras desta série 

se referem e refletem o espaço urbano.  Por outro lado, os atributos urbanos refletem 

processos orgânicos mais “universais”.  De fato, o próprio crescimento de metrópoles 

atuais tem atingido uma escala tão ampla que os aspectos “humanos” se desfazem em 

um caos espontâneo o qual age muito além das concepções, intenções e projetos que 

os indivíduos – arquitetos, políticos, habitantes – poderiam criar e executar. É só nessa 

escala, radicalmente afastada, que as intervenções do ser humano verdadeiramente 

aproximam, por exemplo, processos biológicos dos geológicos.  Particularmente, o 

fenômeno de “auto-organização” – circunstância na qual um arranjo aparentemente 

sincronizado surge sem colaboração ou comunicação nenhuma – pode ser percebido 

nas metrópoles do mundo atual.   

 Cada painel investiga uma composição diferente, ou seja, um distinto tipo de 

crescimento, manifestando os modos de vinculação entre as partes. Trata, também, da 

questão da “inseparabilidade das partes distintas” tema discutido anteriormente na 

citação de Deleuze.  Os elementos visuais foram reunidos na busca do ponto de 

equilíbrio entre uma conglomeração totalmente aleatória (e sem relações desenvolvidas 

entre as partes) e uma fusão excessiva que apaga a identidades e as características de 

cada uma das partes.   
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 O painel Utriusque Cosmi IV, por exemplo, mostra uma densa concentração de 

texturas.  O conjunto se expande com dois “braços”, aos quais se sobrepõem linhas 

sismográficas, que se estendem sobre o vão verde, ultrapassando a fronteira entre o 

território verde e o azul.   Vendo-se a obra de cima, as cores sugerem uma paisagem; 

e, assim, o crescimento da colagem dentro do espaço negativo tem certa ressemblância  

com territórios urbanos, espalhando-se para a terra nua.  A qualidade visual e textural 

das linhas sobrepostas é discordante com as feições híbridas das partes da colagem, 

porém,  fundem-se no gesto, no movimento iniciado por um e completado pelo outro; ou 

no entrelaçamento das linhas dentro das massas da colagem; ou, ainda, na repetição 

formal da curvatura das linhas, imitando a curva dos fragmentos reunidos.  

 Utriusque Cosmi I evidencia outra espécie de densidade, ao acumular uma 

quantidade grande de fragmentos textuais, todos sobrepostos (com nenhum espaço 

entre um e outro), formando um círculo centralizado, que ocupa a maior parte do 

espaço do quadro.  Os fragmentos foram aglutinados, concentricamente, emanando do 

centro. Há uma dialética entre a geometria formal e a geometria informal, na qual a 

colisão de fragmentos gera a pressurização destes no limite circular. Existe, ainda, uma 

forma semelhante à de uma mandala, na medida em que o olhar é orientado pela 

organização concêntrica.  Se UC I mostra uma expansão gestual, UC II aborda essa 

mesma força contida rigorosamente, como uma bactéria cultivada dentro de uma placa 

de Petri.   

 A escolha dos materiais a ser incluídos em Utriusque Cosmi foi conduzida, no 

início, conforme uma predelição de “textos” públicos e obsoletos, visando ao 

reconhecimento desses objetos como “detritos do espaço público”, para que seja uma 

associação marcante na recepção do trabalho. Com tempo, essa noção foi alterada 

perante algumas considerações práticas e conceituais.  Primeiro, tal predelição era 

bastante ambígua e, se fosse levada ao pé da letra, implicaria a utilização de textos  

que não mais interessavam às pessoas, como, por exemplo, diversas revistas (cujas 

folhas são de má qualidade e que não servem para colagem), propagandas e outros 

textos com poucas imagens e menos variação no estilo visual. Foi necessário pensar 

em que elementos seriam atraentes do ponto de vista da percepção.  Segundo, com 

Página anterior: figuras 39 – 44: Utriusque Cosmi (seis estados de agregação) 
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parâmetros tão amplos, o conteúdo não convidaria o espectador a agir no processo de 

interligar os elementos distintos, porque não haveria a sugestão visual de um 

relacionamento entre eles.  “Pretende-se abrir [a obra] a todo evento, toda erupção, 

mas acaba-se reproduzindo uma mescla que impede o acontecimento de qualquer 

evento.” 62 

 Assim, durante o processo, foram identificados alguns campos principais (mas 

não excluindo a inserção de outras fontes) de conteúdo a ser priorizados nas colagens. 

Os mapas tiveram importância por causa de suas conotações relativas a orientação, 

territórios, além de formas abstratas e distribuições esparsas que eles contêm. Quanto 

às imagens enciclopédicas e científicas utilizadas, explicam vários fenômenos, inclusive 

anatômicos, geológicos, e biológicos; tais imagens têm um estilo visual marcante e a 

função de aumentar a complexidade teórica da concepção das coisas. Como a arte 

culinária é uma alquimia cotidiana, tocando em temas de transformação, textura, fusão, 

heterogeneidade, relações, consumação, digestão e a construção de estrutura (o corpo) 

a partir de materiais básicos, foram usadas imagens de comidas.  Além destas, 

imagens de indivíduos fundindo-se, seja no ato de uma briga (caratê, capoeira) ou em 

um beijo romântico; enfim, qualquer tipo de imagem que evidenciasse a interação, a 

fusão de pessoas. Vale ressaltar a utilização de quadrinhos, por diversas razões, 

inclusive pelos atributos híbridos mutantes dos heróis, pelo ritmo e o estilo da 

representação narrativa que eles usam, e pela plena intensidade dos movimentos e 

eventos neles contidos. Finalmente, foram incluídos fragmentos do espaço público (no 

sentido mais restrito), tal como: propaganda de mercado, recibos, documentos oficiais, 

revistas e outros detritos com conotações das transações comuns que ocorrem “na 

rua”.  Todos esses fragmentos foram usados nas colagens para efetuar uma fusão 

alquímica.   

                                                 
62 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix.  op. cit., p. 344. 
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 O título da série refere-se a uma obra precedente, o Utriusque Cosmi Maioris 

scilicet et Minoris, metaphysica, physica, atque technica Historia, do alquimista inglês 

Robert Fludd (1574-1637), na qual o autor 

descreve, por uma seqüência de ilustrações, a 

criação do mundo, o apuramento de suas forças e 

elementos, e outros assuntos de organização e 

relações63.  Tais explicações diagramáticas eram 

comuns durante a época do autor, fazendo parte de 

um paradigma segundo o qual era possível decifrar 

a ordem metafísica do universo.  O método 

alquímico, geralmente, empregava meios 

ambíguos, uma “linguagem mística” que refletia a 

variedade de transformações na natureza.  O que 

me interessou no trabalho de Fludd foi o modo 

como ele descreveu, de forma abstrata, porém 

detalhada, as interações dinâmicas que 

permeavam o mundo, como o artista foi capaz 

de destilar de tais fenômenos uma série de 

princípios operacionais, e, daí, amplificar sua 

capacidade intuitiva. 

 Em geral, a tradição alquímica, tanto no 

Oriente quanto no Ocidente, visava à 

transmutação de metais comuns e à fusão de 

elementos distintos, baseadas nos estudos de 

proporções dos atributos latentes encontrados 

na natureza.  A tentativa de transmutar metais  

                                                 
63 “This particular work is more encyclopedic, covering optics, the musical intervals, perspective drawing, hydraulic 
engineering, construction of lifting machines, military engineering and many other mundane matters. Mystical 
subjects include studies of number as well as integrated approaches to the other topics. There are extensive 
treatments of Astrology and Geomancy in this work.” [“Esta obra em particular é mais enciclopédica, abordando as 
óticas, os intervalos musicais, o desenho em perspectiva, a engenharia hidráulica, a construção de guindastes, a 
engenharia militar, e muitos outros assuntos mundanos. Entre os temas místicos, estão incluídos estudos numéricos, 
além de abordagens integradas com outros temas. Há tratamentos extensivos da astrologia e da geomancia neste 
trabalho.”] http://billheidrick.com/Orpd/RFludd/  (tradução do autor) 

Figura 45: Robert Fludd, ilustração da Utriusque 

Cosmi, 1617 

Figura 46: Robert Fludd, ilustração da Utriusque 

Cosmi, 1617 
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básicos em ouro é inserida dentro de uma filosofia cósmica, segundo a qual a 

complexidade e a eventualidade no mundo são resultado de um processo dialético 

entre forças opostas.  No Opus Magnum, de Empédocles, o autor defende que “a essas 

forças correspondem ambos os processos alternativos da dissolução e da coagulação, 

da desintegração e da combinação, da destilação e da condensação, da sístole e da 

diástole, do ‘sim e do não em todas as coisas’”64.  De acordo com a alquimia, nesse 

dualismo, os elementos tecem-se em uma expansão altamente entrelaçada: “Da 

interpenetração de ambos explode o eco múltiplo de acontecimentos particulares, que 

se encontram todos eles  ligação com a sua globalidade”65. 

Essa tradição interessou-me menos como um paradigma metafísico, baseado na 

ordem inteligível do universo e no dualismo de “essências”66, e mais como uma prática 

experimental que operava segundo a noção de que nossas investigações criativas 

podem levar-nos a entender melhor a morfologia das coisas.  E seus desenhos – 

diferentes dos diagramas e das explicações racionais e linearmente claras da ciência 

newtoniana – serviam menos para esclarecer e mais para mistificar o tema.  O 

historiador de arte estadunidense James Elkins aponta uma conexão relevante entre a 

alquimia e a pintura contemporânea, observando que: 

 

[...] uma estratégia da pintura atual, além dos alquimistas velhos, é 
aumentar a impressão do significado, a sensação de que o significado é 
presente, sem a qualidade forçada de um significado escrito e nu.  Uma 
impressão do sentido é uma intuição do sentido, o resultado do misturar 
da “palavra” e da “imagem”, emblema e pictograma.  O resultado é uma 
fusão incompleta: ao espectador, pede uma leitura incompleta e uma 
visão incompleta. A pintura recente tem produzido objetos que não são 
nem “palavra” nem “imagem”, e estão diretamente baseados na herança 
da alquimia. 67 

 

Elkins define este modo como “pseudo-lingüistico”: a constelação de signos ou imagens 

nunca atinge uma significação clara e distinta.   Não há pretensão de entoar algo 

específico diretamente, porém de apresentar um arranjo de elementos incongruentes, 
                                                 
64 EMPÉDOCLES apud ROOB, Alexander. Alquimia e Misticismo, p. 26.  
65  Ibidem, p. 27. 
66 Pode-se afirmar que esses atributos metafísicos estão relacionados ao pensamento global da época, e que é possível 
dissociar o lado estritamente “prático” dessa tradição para os fins deste discurso. 
67

 ELKINS, James. “Four Ways of Measuring the Distance Betweeen Art and Alchemy”,  p. 110.                  
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que o espectador pode concatenar pelo olhar.  Os alquimistas entendiam a potência da 

imagem, sendo capazes de descortinar e, ao mesmo tempo, enigmar um fenômeno.   

 Embora a minha versão de Utriusque Cosmi não seja composta de signos e 

símbolos meticulosamente escolhidos e arranjados – como a versão original, de Fludd  

– e não tenha meta essencialista, é também um jogo de referências que deixa ao 

espectador a tarefa aglutinadora, completando a “fusão” na leitura.  Enquanto um 

trabalho alquímico, no sentido tradicional, funcionava através de símbolos a ser 

decifrados, as referências no meu trabalho não se encaixam em uma hierarquia de 

significados, já que são como “nuvens” de fragmentos de vários textos e linhas 

desenhadas na superfície, sugerindo tentáculos de territorialização.  Em vez de 

descodificar emblemas místicos para revelar um plano espiritual, o espectador tem de 

encadear as acumulações na superfície para avistar um “plano de consistência” o 

qual... 

...consiste, abstratamente, porém realmente, em relações de velocidade 
e lentidão entre elementos não-formados, e em composições de afetos 
intensivos se correspondendo (a “longitude” e a “latitude” do plano).  Em 
outro sentido, a consistência vincula concretamente os elementos 
heterogêneos, disparados assim: assegura a consolidação de 
agregados difusos, em outras palavras, as multiplicidades do tipo 
rizomático68.  
 

A minha esperança é que as obras incorporem e facilitem esse tipo de percepção que 

vê tudo em medias res, ou seja, tudo no seu “devir”, como molécula vinculada para 

formar uma massa coerente. 

 Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari observam que uma fusão alquímica não é 

inevitável em qualquer colisão de objetos, assim como uma multiplicidade não é a mera 

conglomeração de qualquer coisa. Os autores têm interesse na possibilidade da 

construção de um território altamente híbrido, complexo e heterogêneo, no qual as 

partes constituintes retêm as suas características, ao tempo em que se dissolvem, 

tornando-se um só objeto, um “plano de consistência”. “É um problema de consistência 

ou de consolidação: como consolidar o material, fazê-lo consistente, para que possa 

aproveitar forças inconcebíveis, invisíveis, não-sonoras.”69  Os autores abordam a 

transformação de informação em uma narrativa ou rede de narrativas. “O material tem 
                                                 
68 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. op. cit., p. 507. 
69 Ibidem, p. 343. 
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de ser suficientemente desterritorializado para ser molecularizado e entregar-se ao 

cósmico, em vez de decair a ser uma pilha estatística.”70   

 Durante o desenvolvimento deste projeto, foram identificadas e aperfeiçoadas 

três técnicas que promovem a fusão entre partes distintas:  

 

(1) O equilíbrio adequado entre a semelhança e a diferença das qualidades das 

partes, a respeito das cores, da textura, do tamanho, da forma e do conteúdo (como foi 

explicado anteriormente).  Tal como os pixels de diferentes cores (até radicalmente 

diferentes) colaboram entre si para produzir na escala maior a sensação de tons 

graduados, os atributos dos componentes de uma colagem têm de ser suficientemente 

parecidos para ter ressonância integral, mas suficientemente heterogêneos para ter 

impato textural.  Em muitos casos, para um quadro ser resolvido, é necessário 

aumentar a heterogeneidade em certos aspectos e zonas particulares, enquanto 

diminuem as diferenças em outros sentidos. 

 

(2) A incorporação dentro de um gesto ou uma distribuição maior.  Uma 

conglomeração de pessoas torna-se uma multidão, quando seus movimentos e 

sensações se interligam e efetuam uma consciência coletiva.  Assim, as partes de uma 

colagem devem ter efeito cumulativo, que emerge da colaboração dos esforços.  O 

excesso dessa incorporação pode ter efeitos prejudiciais como fixação demasiada 

(dureza sem elasticidade), ou caos sem foco. 

 

(3) O estabelecimento de bordas/limites, que são ao mesmo tempo sólidos e 

porosos.  Este pode surgir da sobreposição de outro padrão sobre dois campos 

(marcando um território de pertencimento), os quais mantêm suas qualidades intatas;  

ou pela difusão e mistura gradual entre feições.   

  

Sem muita exageração, pode-se ver como essas mesmas condições têm 

pertinência nas áreas social e geográfica, como fatores que determinam a circulação de 

                                                 
70 Ibidem, p. 344. 
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recursos, hábitos e intenções; ou, também, no campo da arquitetura, que tem o desafio 

de integrar as ações do presente com as do passado e, como deveria ser, do futuro.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 47-50: Detalhes de Utriusque Cosmi 



 78 

Ao lado dos experimentos em aglutinação da série Utriusque Cosmi, foi realizada uma 

pesquisa criativa para examinar a morfologia por outros meios.  Em vez de construir 

uma superfície a partir de fragmentos altamente heterogêneos (colagem), esta outra 

pesquisa procurou uma fusão baseada em um sistema já depositado com uma ordem 

estriada, fundindo suas partes por atos estratégicos de remoção (descolagem).  

Efetuou-se, assim, uma desconstrução de narrativas plásticas, e partiu-se do livro. 

Esta pesquisa originou-se de um efeito colateral do processo de colagem, em 

que vários livros – por serem minados para extrair as imagens contidas neles – vinham 

a ter marcas de escavação, cujos gestos negativos formavam expressões onde os 

traços de diferentes camadas interagiam.  Tal efeito indicou outro caminho para 

viabilizar a continuidade da produção, de modo que os princípios básicos do projeto – 

multiplicidade, morfologia, transformação, entre outros – pudessem ser implantados e 

cultivados nas mais diversas circunstâncias. 

 Vários experimentos foram executados para determinar que tipo de livro seria 

mais útil, quais técnicas de cortar deveriam ser empregadas, se seria necessária a 

inserção de fragmentos, quais limitações estruturais existiam no livro para determinar 

onde e como poderia ser cortado, e de que qualidade deveriam ser feitos os cortes 

(redondeados, estreitos, uniformes, variáveis).  Foram cortados livros de história da 

arte, enciclopédias, manuais técnicos e outros pequenos livros que serviam como 

estudos técnicos.   

 Ultimamente, decidiu-se criar uma série de oito livros descolados, intitulada 

Supra bifurcologistica ex pialidosis (livro descolado, 60 cm x 60 cm, 2007), sendo cada 

livro um volume da referida série, que trata da história da arte ocidental e oriental. 

Abordando diversos temas, já que tal modelo de livro oferece uma grande variedade e 

freqüência de imagens, as imagens desse tipo de texto ocupam a maior parte do 

espaço das páginas, dando, assim, mais opções para os cortes.  Além desta 

consideração pragmática, os conteúdos dos livros ofereceram a chance de explorar as 

noções de aglutinação, decomposição e transmutação a partir de gêneros de arte, 

buscando em cada um a “linha de fuga” que poderia ser explorada.  
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Figura 51: Supra bifurcologística ex pialidosis 

(galinha abençoada) 

Figura 52: Detalhe de supra bifurcologística ex 

pialidosis (galinha abençoada) 

Figura 53: Detalhe de supra bifurcologística ex 

pialidosis (moleca) 
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Cada livro já tem uma estrutura de combinações possíveis, como camadas geológicas 

que guiam as imagens finais.  Iniciando com uma página no meio de cada livro, foram 

procuradas as imagens imediatamente abaixo para ver onde e como elas poderiam 

intervir, repetindo esse processo com cada camada até emergir uma forma, baseada 

nas misturas das qualidades de todas as camadas. emergir.  “Não são mais estados 

circunstanciais – misturas profundas dentro de corpos –, mas eventos incorporais, na 

superfície, decorrendo dessas misturas.”71  As três considerações listadas 

anteriormente – o equilíbrio entre semelhança e diferença, a incorporação dentro de 

uma distribuição ou gesto maior, e as simultâneas solidez e porosidade dos limites – 

tinham de ser seguidas para que as imagens resultantes fossem suficientemente 

integradas entre si.  

 Desta forma, Supra, ao contrário da Utriusque Cosmi, atuou segundo restrições 

fixas, pois a totalidade de material imagético já se encontrava no livro, só restando 

efetuar a ação de recontextualizá-la, realizando pequenas interferências.  Foi menos 

uma dissolução total do que uma cirurgia delicada,  procurando a fusão das camadas 

com o mínimo de cortes, e tentando alterar a imagem sem que ela parecesse alterada 

ao primeiro olhar.  Tratava-se de uma economia de gestos, que otimizariam os detalhes 

contidos nas camadas dos livros.  Em vez de produzir um sistema complexo, com 

diversos desdobramentos e interpenetrações, foram deslocados “cenários” pequenos, e 

os cortes enfrentaram o desafio de interferir de modo suscinto.   

 A tarefa imediata foi desenvolver o que Deleuze e Guattari chamam de um 

“refrão”, que transforma as partes de um conjunto em um território expressivo, tal como 

uma melodia transforma as cordas de um instrumento e os ritmos de uma música.  “Nós 

chamamos de refrão qualquer agregado de matérias de expressão que traça um 

território e se desenvolve em motivos territoriais e paisagens (existem refrões óticos, 

gestuais, motores, etc.).” 72  Assim, os cortes tinham de ter uma certa freqüência e 

qualidade para tecer e não somente destruir.  Por um lado, cuidou-se para que os 

cortes não fossem facilmente perceptíveis, isso porque imitavam as cores e as texturas 

da imagem principal.  Por outro lado, houve a necessidade de a imagem mostrar uma 

                                                 
71 DELEUZE Gilles. A lógica do sentido, p. 6. 
72 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix.  op. cit.,  p. 323. 
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diferença ou mutação que desse a impressão intuitiva de que as entidades da imagem 

original tivessem dissolvidas. 

 O refrão buscado foi um refrão bifurcacional que multiplicava e abria a superfície 

para outras tramas e materiais: a roupa de um discípulo, na Última ceia de Carravagio, 

fundindo-se com o vestuário de uma rainha; as dobras superficiais de uma estátua dos 

maias, multiplicando-se em curvas de outras estátuas; o olhar pensativo de uma mãe 

circundado por outros olhares, de outras mulheres, de outros quadros, de outros 

artistas..., todos reiterando a mesma condição; os testemunhos do assassinato de 

Santo Hipólito, pontilhados com outras multidões de outros eventos. Enfim, em cada 

cenário o evento se funde com outras realidades e personagens.  “Os fantasmas da 

superfície tomam o lugar da alucinação de profundidade.”73   

                                                 
73 DELEUZE Giles, A lógica do sentido, p. 24. 
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capítulo IV 

 

  MULTIPLICIDADES, 

   

    INFORMAÇÕES,  

     

      E ENCICLOPÉDIAS 

 

 

 
 
 
 
 

...um tempo multíplice e ramificado no 
qual cada presente se bifurca em dois 
futuros, de modo a formar “uma rede 
crescente e vertiginosa de tempos 
divergentes, convergentes, e paralelos.” 

-Italo Calvino74 

                                                 
74 CALVINO, Italo.  Seis propostas para o próximo milénio, p. 134 
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 A noção de multiplicidade já estabeleceu sua presença neste texto, seja por 

constatações breves em trechos particulares, seja por uma entoação implícita nas 

discussões de outros conceitos integrantes deste projeto, como, por exemplo, hibridez, 

colagem e espaço urbano.  Neste capítulo, o tema “multiplicidade” será tratado mais 

explicitamente, utilizando definições mais detalhadas e abordando suas implicações em 

alguns campos, e a maneira como a multiplicidade é tratada na produção artística.  As 

reflexões acerca do assunto serão entrelaçadas com discussões sobre noções da 

“informação” – no sentido em que ela é utilizada na Teoria da Informação – e da 

“enciclopédia”, as quais serão abordadas para possibilitar o entendimento e a 

qualificação de experiências de multiplicidade. 

 Na sua palestra sobre a multiplicidade, Italo Calvino elogia o escritor italiano 

Carlo Emilio Gadda, ao ressaltar a sua incessante busca de “representar o mundo como 

um rolo, uma embrulhada, um aranzel”, revelando “a presença simultânea dos 

elementos mais heterogêneos que concorrem para a determinação de cada evento.”75  

De fato, pode-se afirmar que em todo evento existe, por sua vez, uma série de eventos 

subsistindo nele, e a percepção chama um em vez do outro à superfície.  A 

multiplicidade não decorre só da quantidade grande de coisas, mas também da 

simultaneidade complexa pela qual eventos se constroem em um “sistema de 

sistemas.”76  Diferentes facetas se interpenetram e se cruzam.  “Uma multiplicidade é 

determinada não pelos elementos que a compõem em extensão, não pelas 

características que a compõem em compreensão, mas pelas linhas e dimensões que 

ela engloba em sua ‘intensão’.”77 Enfim, uma multiplicidade engloba novos elementos, 

acrescentando-os ao “agenciamento coletivo”.  

 Surgem, então, duas questões: Como podemos reconhecer uma multiplicidade?  

E como podemos construir uma multiplicidade? 

 A questão da multiplicidade tem imediata relação com processos perceptivos – 

tanto biológicos quanto sociais – e conduz ao assunto da “redução”, impulso que desfaz 

a multiplicidade.  Nós somos condicionados, por vários fatores, a reduzir a 

complexidade de informações sensíveis que chegam ao nosso cérebro, e somente 

                                                 
75CALVINO Italo. Seis propostas para o próximo milênio,  p. 121.  
76  Ibidem, p. 121 
77 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. A thousand plateaus: capitalismo e esquizofrenia, p. 245. (tradução do autor)   
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perceber entidades distintas, separadas e relativamente simples.  Nesse biológico-

cerebrorretinal, empregamos a redução sempre para extrair uma ordem útil do barulho 

múltiplo ao nosso redor. Isso ocorre também na esfera sociolinguística, na medida em 

que conduzimos interações cotidianas, supondo que tais interações são constituídas 

por processos e objetos reduzíveis, embora sejam predicadas por processos infinitos e 

sistemas complexos.  Enfim, não é freqüente se ver uma multiplicidade como uma 

multiplicidade. 

 Tal redução parte do nível ontológico de nossa concepção do mundo, como 

afirma Martin Heidegger, tornando-se exacerbada pelo “emolduramento” (Ge-stell), a 

“essência da tecnologia moderna.”78.  Segundo o filósofo, o impulso de emoldurar 

eventos encerra o pleno acontecimento do evento, o qual é determinado por uma 

relação profunda entre a experiência de um sujeito e a rede de fenômenos na qual ele 

se encontra.  Em vez de vivenciar a plenitude do acontecimento, o emolduramento faz 

com que o evento seja reduzido a um conjunto de materiais “armazenados” como “fatos 

fechados”.  Ele ordena a experiência definitivamente, inoculando-os.  Contudo, 

Heidegger vê nesta ameaça seu resgate: o fato da liberdade lingüística que possibilita a 

ocorrência do emolduramento é baseado no poeisis com o qual o ser humano é capaz 

de “mundificar” uma multiplicidade de realidades subjetivas.  

 Os situacionistas, dando mais ênfase ao contexto  sociourbano, e de modo mais 

prático, preocuparam-se com o mesmo perigo, focado suas críticas na “sociedade do 

espetáculo” e efetuando “derivas” e outras ações que desfaziam o estancamento e a 

rigidez da vida moderna.  Com sua meta de inquietar hábitos e rumos normais para 

possibilitar uma experiência incerta, o projeto situacionista é implicitamente múltiplo, 

pois desconstrói a unidade aparente (dada por mecanismos de consumo e urbanismo 

moderno) das coisas e imagina um território que “tem todas as características de um 

espaço labiríntico onde os movimentos podem ocorrer sem impedimentos de ordem 

espacial ou temporal”79.  Assim, a emergência de multiplicidades surge de processos e 

práticas.  “Para obter o múltiplo”, segundo Deleuze e Guattari, “deve haver um método 

que o construa efetivamente; nenhuma engenhosidade tipográfica, nenhuma agilidade 

                                                 
78 HEIDEGGER, Martin. The question concerning technology, p. 28. (tradução do autor) 
                                                                                                         
79 BERENSTEIN JACQUES, Paola.  Apologia da deriva : escritos situacionistas sobre a cidade,  p. 28  
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léxica, nenhuma fusão ou criação de palavras, nenhuma audácia sintática pode 

substituí-lo.”80   

 De fato, a história da arte ocidental tem uma série de artistas que investigaram a 

multiplicidade e suas instâncias na vida social, assim como as suas implicações 

dinâmicas e associações metafísicas e religiosas. Embora o progresso do 

Renascimento fosse marcado por uma regimentalização do espaço, por estudos das 

leis geométricas e da perspectiva, e por uma formalização composicional (fazendo parte 

de um “estriamento” maior), alguns artistas notáveis desenvolveram abordagens que 

capturaram os aspectos mais efêmeros e caóticos da vida.  Tais artistas podem ser 

considerados como “linhas de fuga”, nutrindo um conhecimento do espaço liso em uma 

época estriada. 

 Um exemplar dessa linha artística é o pintor holandês Bosco (Hieronymous 

Bosch, 1450-1516), cujo tríptico O jardim das delícias (1504) é um exemplo primo da 

arte múltipla. Inicialmente, ele apresenta, ao mesmo tempo, três estados – o paraíso (à 

esquerda), o mundo humano (ao centro) e o inferno (à direita) – os quais compartilham 

certos aspectos, embora estejam em áreas distintas: o paraíso e o mundo têm 

paisagens semelhantes com o mesmo horizonte; e a multidão do mundo, assim como a 

multidão do inferno, se extravasam uma em direção à outra, infiltrando-se nos campos 

opostos.  Esta visão aborda os três estados, menos como esferas distintas e mais como 

uma questão de percepção, como se fossem o mesmo evento, visto através de óculos 

diferentes (e óculos, reconhecidamente, com poderes ocultos).   

 Em segundo lugar, Bosco evidencia a pluralidade de corpos isolados, além da de 

outros organismos, os quais têm seus próprios gestos, sim, mas juntam-se para formar 

agenciamentos coletivos: um jogo de forma circular de pessoas carregadas por cavalos, 

aglomerações de corpos nus misturando-se de diversas maneiras, pessoas e demônios 

brigando em uma confusão no inferno.  O artista demonstra como os atos individuais se 

transformam em atos maiores e causam efeitos quase geológicos, na medida em que a 

soma desses atos faz parte de uma camada sobre a paisagem. 

Finalmente, há uma qualidade de “relacionamento deslocado” evidente no fato 

de que os indivíduos se divertindo no jardim não são conscientes das propriedades 

                                                 
80 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. op. cit., p. 22. (tradução do autor)   
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coletivas, porém estas estão embutidas neles.  A pluralidade de narrativas presente no 

quadro permite ao espectador traçar interpretações diferentes, pois as relações entre as 

partes visuais não são determinadas de modo definitivo.   

 Influenciado por Bosco, o pintor flamengo Pieter Brueghel o velho (1525-1569) 

ilustrava, dentre outros temas, multidões, festas populares e rebanhos.  A ênfase de 

Brueghel está mais na dimensão social do que na metafísica de Bosco, porém suas 

composições retêm o mesmo entendimento de efeitos cumulativos e distribuições 

caóticas.  Até a escolha dos temas dos seus quadros demonstra uma fascinação pelo 

múltiplo e pela massa: A luta entre carnaval e quaresma, O retorno do rebanho (1565), 

A colheita de feno (1565), Jogos de criança (1560), A torre de Babel (1563), Batalha 

naval no golfo de Nápoles (1560) e A dança dos camponeses (1568).   

 Estes quadros mostram o fluxo de elementos materiais e sociais, além da 

confluência de objetos e valores.  Em A luta entre carnaval e quaresma (1559), uma 

multidão composta de duas forças – uma procissão que parte da igreja, comemorando 

um evento religioso; e um enxame de pessoas festejando nas ruas, divertindo-se em 

várias circunstâncias – preenche o espaço com uma tensão dinâmica.  Na obra A 

dança dos camponeses, observa-se a repetição de formas e cores das roupas dos 

corpos, roupas que se desfraldam fractalmente no quadro, dando impressão de 

movimento e vibração  aos quais os sujeitos se entregam, proporcionando um efeito 

visual não tão diferente do identificado em Los atomistas (1996), de Gabriel Orozco.  

Em Caçadores na neve (1565), todos os componentes, inclusive os caçadores, os cães, 

as casas ao fundo, as árvores e seus galhos, as montanhas à distância e os habitantes 

do vilarejo abaixo, todos entram no jogo visual de intervalos geométricos e bifurcações 

frondosas.  A obra Jogos de criança apresenta uma grande quantidade de pessoas em 

diversas brincadeiras, espalhando-se e contagiando o recinto, abrangendo toda a tela.  

 Tais dinâmicas espaço-sociais caracterizam as obras do Brueghel.  Como 

observam os historiadores de arte estadunidenses Kenneth Lindsay e Bernard Huppê, 

“freqüentemente, Brueghel parece esconder sua significação dentro de um padrão 

aparentemente com a intenção de ocultar em vez de revelar o sentido”81.   Contudo, 

não é só nesse nível composicional que a sua arte desenvolve características múltiplas.   

                                                 
81 LINDSAY, Kenneth; HUPPÊ, Bernard. “Meaning and method in Brughel’s painting”, p. 376.    
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Existe um truque iconográfico que predispõe sua arte a deslocar o centro das narrativas 

e levar o olhar a abrir-se aos “agenciamentos coletivos de enunciação”.  Muitas vezes, o 

tema principal do quadro é bastante diminuído, ou até desaparece, estabelecendo-se 

uma aporia significante nas narrativas.   

 Na obra A queda de Ícaro, Brueghel situa o sujeito como um elemento incidental 

à margem de acontecimentos banais, invertendo o “evento”: no primeiro plano do 

quadro (ocupando quase a metade da área total), um fazendeiro lavra a terra. Abaixo, o 

mar, onde navios embarcam, enquanto o sol aparece no horizonte.  E Ícaro?  Ao lado 

de um navio, vê-se uma perna de um corpo, a última parte de Ícaro, que não 

desaparece debaixo da água.  Esta representação de Ícaro – apagando a luz mítica e 

situando o personagem no dia-a-dia – levou o poeta estadunidense William Carlos 

Williams (1883-1963) a escrever sua poesia “Landscape with the fall of Icarus” 

(“Paisagem com a queda de Ícaro”, 1962)82:  

 

                                                 
82 WILLIAMS, William Carlos.  Pictures from Brueghel and other poems, p. 7. 

Figura 54: Pieter Brughel o velho, Casamento 

Camponês 
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According to Brueghel 

when Icarus fell 

it was spring 

 

a farmer was ploughing 

his field 

the whole pageantry 

 

of the year was 

awake tingling 

near 

 

the edge of the sea 

concerned 

with itself 

 

sweating in the sun 

that melted 

the wings' wax 

 

unsignificantly 

off the coast 

there was 

 

a splash quite unnoticed 

this was 

Icarus drowning 

 

 

 

 

Segundo Brueghel 

quando Ícaro caiu 

era primavera 

 

um fazendeiro estava lavrando  

sua terra 

toda a pompa 

 

do ano estava 

acordado formigando 

perto 

 

à beira do mar 

preocupando-se 

consigo mesmo 

 

suando no sol 

que amoleceu 

a cera das asas 

 

sem significância 

próximo à costa 

houve  

 

um chape bem desapercebido 

foi Ícaro 

se afogando 
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Williams traça uma conexão entre o sol que amoleceu as asas de Ícaro e o 

fazendeiro sentindo o sol em outro sentido.  O aspecto múltiplo dessa conexão 

surge dos papéis simultâneos que um elemento retém em relação a outras 

entidades.  Brueghel (e Williams) recentraliza o foco das circunstâncias da 

queda de Ícaro, e assim mostra como a narrativa e suas implicações dependem 

do ponto de vista. 

 Em O casamento camponês (1565), Brueghel apresenta uma longa mesa 

com pessoas sentadas, celebrando o evento enquanto bebem e comem.  Na 

confusão, a noiva é vista claramente, mas o noivo não recebe essa mesma 

atenção e, de fato, permanece ambíguo.  Historiadores da arte como Lindsay e 

Huppê83 acreditam que o noivo é realmente ausente, pois há uma só vaga no 

cenário, na cabeceira da mesa, justamente a que pertenceria ao noivo, e onde 

há um cão cheirando o banco, detectando a “presença ausente” de alguém.  A 

identidade do noivo – que é personagem central do “casamento” – é predicada 

pelo meio social em que ele vive.  O quadro acaba funcionando como um 

enigma visual, desafiando o espectador a achar o centro da situação, ou melhor, 

uma espécie de koan que faz com que o espectador procure o sentido só para 

descobrir que não há resposta.  O resultado é uma visão da “identidade 

coletiva”, a multiplicidade social que emerge dos seus constituintes.  

 

 A Teoria da Informação procura investigar as facetas simultâneas que 

permeiam os fenômenos, partindo da definição de “informação” como “o padrão 

e a organização de material e energia”84.  Informação em si mesma não é 

significante, sendo, contudo, “o material cru para semiosis”85, mas como 

conceito é útil para destacar fatores discretos de um sistema.  Cientistas da 

informática diferenciam os diversos tipos de informação, desde a informação 
                                                 
83 LINDSAY, Kenneth; HUPPÊ, Bernard. “Meaning and method in Brughel’s painting”,  p. 377.     
84 Marcia Bates, “Fundamental forms of information”, p. 1032.  “Padrão é referido como 1)qualquer arranjo 
que não seja puro caos ou desorganização, como o padrão da geada formada numa janela, ou 2) a combinação 
de qualidades, atos, tendências etc., formando um arranjo consistente ou característico: os padrões de 
comportamento de adolescentes.” De fato, “a única coisa no universo que não contém informação é a entropia 
total; só ela é sem padrão”, p. 1032.  (tradução do autor) 
85 Ibidem, p. 1034. 
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“natural” (a mais geral e abrangente de toda a informação) a informação 

“exosomática” (resultado durável de uma ação), e a “embutida” (resíduo 

incidental que dá forma a um material ou energia).  A distribuição espacial das 

ruas de Salvador é informação, assim como o grafite nos muros, os hábitos 

ambulatórios de pessoas, os restos de feijão deixados no prato depois de comer, 

os gritos e melodias dos vendedores ambulantes (pequenos “refrões”), a 

variação do preço do coco verde no verão e no inverno, os créditos contidos nos 

cartões de ônibus, a aglomeração de gente na praia durante feriados, a 

freqüência de venda de filmes piratas e os ritmos batidos em diversas 

percussões.   

 Em razão da sua capacidade de falar sobre os aspectos sutis de “material 

e energia” com exatidão, a Teoria da Informação pode ter papel útil nesse 

discurso sobre a multiplicidade, pois permite uma discussão detalhada sem 

apelar à análise semiótica ou a outra forma de análise de significados.  Possui 

um vocabulário amplo e preciso para acomodar as diferenças discretas entre 

certas qualidades e relações internas.  Para alcançar o objetivo deste capítulo, 

serão utilizados os termos de informação como estão definidos pela cientista de 

informação Marcia Bates. 

 Bates nota que “padrões formam, dissolvem, fragmentam, etc., 

constantemente e de diversas maneiras, e são vistos dissolvendo, 

fragmentando, etc., constantemente.”86  Pode-se tomar, como ilustração desta 

idéia, o sistema dinâmico do espaço público de Salvador: por exemplo, um lugar 

popular como a área da Praça da Piedade, a qual pode ser vista como um 

microcosmo da cidade inteira.  Exclusivamente, em determinadas horas, pode 

ser observada no macronível uma grande variação de padrões de movimento e 

massa, de circulação de corpos e objetos, de influxos e esvaziamentos, como os 

movimentos das marés, somente observando-se  o nível físico.  Nas 

conglomerações de informação natural da praça, existem níveis distintos de 

                                                 
86 Ibidem., p.1040. 
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ações e camadas de relações complexas, todas colaborando na formação de 

um organismo social87.   

 As informações “gravadas” na praça podem ser vistas por diversos meios 

e veículos: os filmes piratas; as placas históricas, comemorando eventos; figuras 

importantes (gravadas com palavras e, também, fisicamente na escultura que 

retrata alguém) ou um recado recebido num celular.  Há, também, informações 

codificadas: os preços e dados registrados nos computadores de lojas ao redor 

da praça, os códigos programados na sinaleira e as memórias pessoais de todo 

indivíduo presente.  Informações expressas com funções explicitamente 

comunicativas existem em abundância: as conversações entre as pessoas, os 

gritos dos vendedores, propagandas chamando atenção aos lugares, produtos e 

eventos em divulgação, os uniformes de funcionários e policiais (cujas cores e 

marcas funcionam como plumagem), os signos da sinaleira guiando o trânsito 

para parar ou andar, além dos artigos e de outras mensagens contidas nos 

jornais nas mãos das pessoas.  As músicas que saem de diversas fontes são 

informações “realizadas”, porque externalizam outros meios de informação.  

Desse modo, também, os gestos, posturas, roupas e comportamentos das 

pessoas na praça, que manifestam suas crenças, sua educação e suas relações 

sociais, são exemplos de informação “realizada”.   

 As folhas das árvores exibem informações “incorporadas”, pois o 

contéudo da informação genética subsiste na sua forma, e externalizam as 

informações codificadas no DNA.  Contudo, depois de cair ao chão e perder sua 

função, os códigos nelas contidos tornam-se meras informações “embutidas”, ou 

seja, traços incidentais restantes de outras estruturas e eventos. Esses restos 

juntam-se a outros detritos de informação natural, como, por exemplo, retalhos, 

embalagens e outros materiais desgastados que se acumulam nas ruas e nas 

plantas. 

  

                                                 
87 Este organismo tem uma semelhança com os sistemas dinâmicos pesquisados por cientistas como Ilya 
Prigogine, cuja teoria afirma que de sistemas fora de equilíbrio podem brotar espontaneamente padrões de alta-
ordem, denominados “estruturas dissipativas”.  PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. Order out of chaos, p. 
143. 
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 Assim, é fácil ver como os eventos e as entidades do cotidiano 

estão esculpidos na confluência de diversos fluxos de informação, e também 

imaginar como o conteúdo ou a forma de uma informação pode ser amplificado 

ou qualificado nessa grande circulação de variáveis.  Em outros termos já 

empregados, essas diversas correntes de informações formam territórios com 

plena expressão e articulação.  Ao lado da imensa turbulência que surge nessa 

confluência, os territórios demonstram casos de auto-organização e consciência 

espontânea. Partindo desse conceito, a obra titular deste projeto, denominada 

Figuras 55-57: dez mil coisas (instalação, e detalhes) 
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dez mil coisas88 (instalação de azulejos, com colagens e resina, dimensões 

variáveis, 2007), foi uma tentativa de condensar essa visão dos fluxos de 

informação que formam o plano de fundo de nossa experiência. Materialmente, 

a obra imita as acumulações de mensagens e propagandas (as informações 

expressas que influenciaram Raymond Hains e Jacques Villeglé) as quais estão 

depositadas na superfície da cidade. Esse fenômeno foi tomado como uma 

instância emblemática das transformações informáticas do cotidiano.   

 No Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, o azulejo 

decorativo tem desempenhado um papel simultaneamente profundo e banal, 

estando presente tanto nas igrejas barrocas quanto na cobertura de simples 

construções de tijolos.  Não obstante, seu uso banal é também profundo, e a 

banalização do material como elemento sacro de um estilo metafísico é uma 

disseminação/dissolução do metafísico no plano de objetos comuns.  Surgido no 

estilo barroco, com a plena complexidade e o dobramento da superfície que foi 

envolvida, o azulejo decorava as construções – e os cenários religiosos nelas 

ilustrados – com formas orgânicas e crescentes.  Desde então, diversas 

repercussões estilísticas transformaram o visual e o papel do azulejo no espaço 

urbano. 

 Dois aspectos marcantes do azulejo decorativo influenciaram a decisão 

de usá-lo como suporte na instalação de dez mil coisas.  Primeiro, sua 

ambigüidade como elemento superficial no espaço urbano, usado para marcar 

território, sinalizar uma distinção social, criar uma impressão de ordem ou 

regularidade, cobrir e esconder os meios e métodos de construção, 

reterritorializar um lugar, ou qualquer outro uso decorativo, considerando que o 

nível decorativo atinge também dimensões sociais, políticas, psicológicas e 

ideológicas.  Dessa forma, o uso do azulejo é um bom exemplo da dinâmica 

entre espaço estriado e espaço liso, discutidos no primeiro capítulo desta tese: o 

azulejo gera um ritmo regular e calculado quando é usado na superfície de um 

edifício, porém, em escala maior, destaca a grande expansão caótica da cidade, 

por decorá-la. 

                                                 
88 Para diferenciar o título de projeto do título da obra, este será escrito apenas com letras minúsculas. 
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 Segundo, por ter sua base no estilo barroco, o azulejo emprega atributos 

orgânicos e crescentes, os quais se vinculam bem com os temas deste projeto, 

oferecendo possibilidades de explorá-los e amplificá-los em conjunção com 

outros elementos.  Tradicionalmente, o azulejo usado na decoração, 

efetivamente, tem a sua superfície coberta por camadas de formas biológicas, 

permitindo ao observador vislumbrar, na representação, as camadas de 

organismos microscópicos depositados ao seu redor, o que facilita o alcance de 

um dos objetivos deste projeto: chamar a atenção para a profundidade da 

superfície.   

 Na instalação, foram utilizados sessenta e quatro azulejos (comprados no 

“cemitério de azulejos”), colocados em uma configuração que lembra os 

crescimentos labirínticos do jogo scrabble, evidenciando, assim, um lado 

estriado – com objetos quadrados reunidos de forma calculada, regular e linear –

, mas, ao mesmo tempo, atingindo o liso, na medida em que a lógica da ordem 

foi irregular e desigual.   Em cima desses azulejos, foram colados fragmentos de 

diversas fontes: restos de trabalhos de outros projetos (inclusive os pedaços de 

papel retirados dos livros da série Supra bifurcologística ex pialidosis), livros de 

anatomia e geologia, imagens enciclopédicas, notas fiscais, imagens cômicas  e 

textos diversos.  Especificamente, procedeu-se a uma pesquisa de imagens e 

referências científicas, exagerando a noção do azulejo decorativo com suas 

formas naturais.  Em cima das curvas e das formas desfraldadas, foram coladas 

ilustrações altamente detalhadas, mostrando o funcionamento da fotossíntese, 

as partes internas do olho, o feto na barriga de uma mulher, abelhas construindo 

hexagonalmente uma casa, erupções vulcânicas, paisagens transformadas por 

processos de erosão, várias espécies de animais e plantas, além de outras 

informações.   

 Em razão da grande diversidade de fontes dessas colagens, a instalação 

consiste não somente de informações diferentes, mas, de diferentes tipos de 

informação, linguagem e estilo.  A densidade destes elementos faz com que a 

obra demonstre uma intensa saturação de informações, e, diante dessa 

situação, o espectador pode observar as multiplicidades que emergem em 
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escala maior.  Inspirada, em parte, na estrutura oracular com qual o I-Ching 

organiza e condensa informações, dez mil coisas busca uma estrutura 

semelhante, já que constrói um equilíbrio entre a variação extrema das partes 

constituintes e a repetição de certos elementos.  Foram construídas as colagens 

para conter certas repetições temáticas e visuais dentro do caos, como âncoras 

para guiar e esculpir os fluxos de informações.  Tais âncoras refulgem nesse 

“barulho visual” e estabelecem intervalos estruturais.  O conjunto de obras exige 

do espectador um estado de intuição que o capacite a sintetizar as informações.  

Segundo Deleuze e Guattari, “a intuição verdadeira não é um julgamento de 

gramática, mas uma avaliação das variáveis internas de enunciação em relação 

ao agregado das circunstâncias”89.  Desta forma, o enxame de informações não 

pode ser enxugado por um cálculo ou uma interpretação simbólica, ao contrário, 

convide o espectador a entrar em um estado de percepção intensificada pela 

saturação das informações.   

                                                 
89 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix.  op. cit., p. 83. Figura 58: dez mil coisas (detalhe) 
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Pelo uso de ilustrações enciclopédicas90, a obra contém um influxo de 

explicações visuais que dissecam uma variedade de fenômenos. 

Conseqüentemente, a superfície, em vez de ser um plano decorado ao fundo 

das ações, é fundida com uma dimensão hiper-real.  Roland Barthes, no ensaio 

“As pranchas da enciclopédia” (1964), constata que, por um lado, esse tipo de 

ilustração representa uma redução do mundo, lembrando do “emolduramento” 

de Heidegger: “O homem enciclopédico mina a natureza toda com sinais 

humanos.”91 Em seguida, acrescenta: “O que mais impressiona na máquina 

enciclopédica é a ausência do mistério”92.  Na enciclopédia, há o perigo de ver 

tudo de modo racional, de encerrar a experiência em pequenas verdades 

permanentes.  “Apropriar-se é fragmentar o mundo, é dividi-lo em objetos 

prontos, sujeitos ao homem na proporção mesma de seu descontínuo.”93  As 

ilustrações quase sempre têm uma qualidade “nua”, uma vez que nelas todo 

detalhe é anormalmente  claro e visível. 

 Porém, por outro lado, para Barthes essa mesma qualidade de uma 

“densidade de sentido”94 ultrapassa o nível racional e alcança o lúdico, pois o 

excesso de informações incita uma hiper-realidade em que as ilustrações 

explicativas se tornam monstruosas:  

 

De modo geral, a Enciclopédia é fascinada por excesso de 
razão, pelo reverso das coisas: ela corta, amputa, esvazia, gira, 
pretende passar para o lado de trás da natureza.  Ora, todo 
reverso é inquietante: a ciência e a para-ciência se acham 
entrelaçadas, sobretudo ao nível da imagem.  A Enciclopédia 
procede incessantemente a uma ímpia fragmentação do mundo: 
entretanto, o que chega a encontrar ao término de todo este 
quebrar não é o estado fundamental das causas puras; as mais 
das vezes, a imagem a obriga a recompor um objeto que é na 

                                                 
90 Neste texto, é qualificada como “enciclopédica” uma ilustração usada não somente em enciclopédias, mas em 
qualquer livro com função didática, no qual a ilustração serve para desvendar determinado aspecto, o 
funcionamento ou a essência de um objeto ou entidade.  
91 BARTHES Roland. “As pranchas da enciclopédia”, p. 27.   
92  Ibidem, p. 28. 
93  Ibidem, p. 30. 
94  Ibidem, p. 34 
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verdade um contra-senso; uma vez dissolvida a primeira 
natureza, surge uma outra, tão constituída quanto a primeira.95 
 

 
Esse excesso de razão e informação criou em dez mil coisas uma ruptura na 

superfície de referências, narrativas e outras tramas.  Das explicações dos 

diferentes processos naturais acabam brotando outros processos mutantes, os 

quais se entrelaçam com as imagens orgânicas dos azulejos.  Pode-se chamar 

esse fenômeno de “hiper-barroco”.   

 Unidas aos traços orgânico-barrrocos dos azulejos, o uso das ilustrações 

enciclopédicas gera dois efeitos contraditórios: um de legibilidade e outro de 

ilegibilidade.  Elas aumentam a quantidade de informação legível e específica, 

tornando possível ao espectador aprender algo sobre, por exemplo, vulcanismo, 

fotossíntese e cirurgia, se quiser.  Por outro lado, elas aumentam a turbulência 

visual e conceitual, provocando uma confusão em detalhes, fatos e 

componentes, o que gera uma intensa ilegibilidade.  Muitas informações 

expressas ou gravadas nessas ilustrações perdem suas referências e, portanto, 

passam por uma mutação ou decomposição.  Também, muitas informações 

codificadas e incorporadas perdem a capacidade de realizar sua potência, e 

tornam-se informações embutidas com outras texturas e códigos, mostrando o 

mero resíduo da sua capacidade anterior.   

 Para dar mais ênfase ainda à conexão entre a superfície e a 

multiplicidade de informações, foi instalada uma outra obra do mesmo tamanho 

e configuração de dez mil coisas.  Composta de sessenta e quatro fotos, Polis 

(fotografia, dimensões variáveis, 2007) vincula pequenos vislumbres do espaço 

urbano com outros elementos, como, por exemplo, detalhes de outras obras 

(das séries Tectónicas, Topos, Reimann e Utriusque Cosmi) e imagens de 

texturas abstratas.  É uma tentativa de condensar os intervalos e as texturas do 

espaço urbano de Salvador em uma multiplicidade compacta.  Cada foto opera 

como um sample de um aspecto ou outro do plano visual da cidade, mostrando, 

especificamente, diversas maneiras de construção, seja concreta, seja abstrata.  

                                                 
95 Ibidem, p. 41. 
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Mas, como em dez mil coisas, a variedade é ancorada em certos motivos e 

reiterações estruturais: imagens de uma ruína de um prédio não-concluído dão a 

ossatura ao conjunto das fotos, preenchida com vários outras formas, linhas, 

superfícies, e substâncias. Polis acompanha dez mil coisas em uma estrutura de 

correspondência e de reiteração formal, e as duas obras habitam o mesmo 

gesto, mas,  diferentes conteúdos.   

 Juntas, as duas instalações – dez mil coisas e Polis – territorializam-se 

mais ainda, por causa desse relacionamento de correspondência, e amplificam 

as respectivas variedades imagéticas.  Por usaram elementos visuais de outros 

conjuntos de obras, as linguagens e técnicas ficam enroscadas em uma 

dinâmica esparsa, mas coerente.  Deleuze e Guattari observam que o aumento 

da variação de fatores e elementos não desestabelece um território, ao 

contrário, galvaniza os processos de aglutinação: “Quanto mais uma população 

assume formas divergentes, quanto mais sua multiplicidade se divide em 

multiplicidades de outras naturezas, quanto mais seus elementos formam 

compostos distintos ou materiais – mais eficientemente ela se distribui no meio, 

ou se divide no meio”96.  A diversificação de variáveis das circunstâncias incita 

um comportamento mais expressivo, e a bifurcação de elementos visuais em 

todos os conjuntos de obras tem o efeito de aumentar a resolução desses 

conjuntos.  

 
 

                                                 
96 DELEUZE, Giles; GUATTARI, Felix.  op. cit., p.  48    
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Figura 59: Polis (detalhe) 
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 O discurso desenvolvido nesta dissertação foi uma tentativa de refletir 

sobre os processos, os objetos e os resultados de uma pesquisa criativa, 

realizada com a intenção de articular determinados conceitos.  Provavelmente, 

muitos desses conceitos podem ser confirmados ao observar-se as obras 

construídas durante a investigação, enquanto outros não se relacionam a elas 

de um modo óbvio ou imediato.  É possível, ainda, que haja um conceito ou 

outro que nunca seja evocado por nenhum espectador na leitura das obras.  

Porém, repetindo uma negação da introdução, não é função deste texto dar um 

relatório completo de como será e como deve ser entendida a produção desta 

pesquisa; ao contrário, ele foi elaborado para esclarecer um pouco o campo 

teórico no qual foi feita esta produção, assim como identificar outros campos 

teóricos que pudessem acolhê-la.  Ambas as produções, a prática e a escrita,  

por não erguerem um sistema calculado e completamente coerente, devem 

estimular o levantamento de questões, precedido e sucedido de reflexões sobre 

os temas e os conceitos abordados. 

 “As dez mil coisas” era um termo usado na filosofia da China antiga para 

denominar a plena multiplicidade de eventos e objetos no mundo, ou, de forma 

mais sucinta, “tudo”.  Foi escolhido para o título do trabalho artístico, e também 

da tese, porque expressa uma noção complexa – relativa à natureza caótica em 

que diversos sistemas operam e se interligam – e, ao mesmo tempo, uma idéia 

simples, quase banal: existe muita “coisa” ao nosso redor97.  Antigamente, as 

diferentes escolas de pensamento na China discutiam os problemas filosóficos 

do cotidiano, sempre cercando a imagem das dez mil coisas como referência, 

como se fosse um papel tornassol que revela as potências latentes das teorias 

respectivas.   

 Nesse mesmo sentido, o trabalho artístico-teórico deste projeto usa a 

imagem múltipla para questionar o nosso relacionamento com “coisas”, focado o 

nível imagético, em uma meditação sobre modos de percepção.  Foram 

evocados, em alguns trechos, certos desafios contemporâneos a respeito da 

intensificação da velocidade e da densidade das coisas que o sujeito tem de 

                                                 
97 Também por esta razão, a origem da frase só foi divulgada no final da tese.   
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assimilar. Neste contexto, é pertinente registrar o seguinte pensamento de Italo 

Calvino: 

 

Vivemos sob uma chuva ininterrupta de imagens; os media todo-
poderosos não fazem outra coisa senão transformar o mundo 
em imagens, multiplicando-o numa fantasmagoria de jogos de 
espelhos – imagens que em grande parte são destituídas da 
necessidade interna que deveria caracterizar toda imagem, 
como forma e como significado, como força de impor-se à 
atenção, como riqueza de significados possíveis.98 

 

Conforme afirmado anteriormente, a questão não é diminuir esta “chuva” (o que 

é impossível), nem ignorá-la.  O desafio é recalibrar constantemente as nossas 

faculdades perceptivas para ter contato com a superfície – não somente no 

sentido físico – sem queimar os receptores.   

 Não há um estado mais “puro” ou “original”, no qual o ser humano possa 

se abrigar para não ser atingido por essa chuva, ou para se nutrir de narrativas 

não-fragmentadas. Segundo Felix Guattari, “o ser humano contemporâneo é 

fundamentalmente desterritorializado”. O autor observa que as narrativas 

significantes agora “se incrustam, no essencial, em universos incorporais. A 

subjetividade entrou no reino de um nomadismo generalizado.”99   

 Assim, ao contrário de se afastar da chuva de informações e imagens, é 

preciso confrontá-la e dominá-la para construir as narrativas. De acordo com 

Jacques Derrida,na falta de um “centro” significante-determinante, o sujeito deve 

afirmar essa tarefa,“entregando-se à indeterminação genética, à aventura 

seminal do traço”100. O perigo mais grave não é a perda de uma narrativa 

significante, mas a dessensibilização de nossa percepção.  É preciso ter uma 

capacidade discursiva de concatenação, em cada momento, reconfigurando os 

fragmentos da experiência contemporânea em híbridos provisórios. Este projeto 

procurou contribuir para o entendimento de algumas maneiras como tal ação 

discursiva pode operar.   
                                                 
98 CALVINO Italo. Seis propostas para o próximo milênio, p. 73.  
99 GUATTARI, Felix. Caosmose, p. 173. 
100 DERRIDA, Jacques.  Structure, sign and play in the discourse of the human sciences, p. 294.  
(tradução do autor) 
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