
 

CARTOGRAFIAS DO DESMEDIDO TEMPO [REAL TEMPO] 

 

Cartografias do desmedido tempo é parte dos resultados de um projeto mais amplo – e 

insólito – que pouco a pouco vêm sendo levado a cabo. Não há como compreender a idéia desse 

projeto sem deixar-se envolver pelas obras que dele resultam: esta junto a qual nos encontramos 

se apropria de nós antes que possamos nos apropriar dela. Isso porque os limites da galeria 

coincidem com a sua moldura, exigindo que nós e ela partilhemos um mesmo espaço. Ela engole o 

nosso ponto de vista e o anula. Fica aquela promiscuidade incômoda, pois, com o corpo chamado a 

participar da experiência de recepção, ficamos sem aquela exterioridade segura que nos garante o 

domínio do objeto com o qual lidamos e nos dá a ilusão de conhecê-lo antes mesmo de ter com ele 

um contato verdadeiro. 

É comum se perder numa cidade. Um pouco mais raro, mas também possível, é perder-se 

num mapa. Nos mapas de Miro Soares, ao menos formalmente, tudo parece claro e sem truques. 

No entanto, a compreensão está longe de ser imediata. Por enquanto, na opacidade do fenômeno 

não compreendido, movemos as pernas sobre cartogramas truncados, que não indicam 

localizações e tampouco direções. 

É possível dizer que o trabalho é ainda pintura, apesar de existir fora do retângulo que 

costumeiramente define os seus limites físicos. A pintura de Miro Soares parece tratar justamente 

desses limites e faz isso ao expandi-los. Pode ser uma pintura derramada da tela, posta fora do 

quadro, por assim dizer, o que não implica ausência de enquadramento, mas a sua colocação em 

novas fronteiras. Estas renovam as perspectivas de problematização da pintura e ressituam a 

experiência perceptiva. O deslocamento assim feito vai determinar também a efemeridade da 

obra, pois o término e a desmontagem da exposição vai significar o seu fim; se não da idéia do 

projeto, ao menos da coisa singular ali exposta e que manifesta esta idéia. Fica então o projeto, 

naquilo que tem de conceptual, prevalescendo sobre o produto, vindo este a se constituir como 

circunstância; ou como um estágio provisório de sua realização. 

Mas sabemos também que o trabalho aqui presente não se esgota na auto-

referencialidade, quer dizer, não é um mapa de si mesmo. O título indica tratar-se de um 

cartograma do desmedido, isto é, daquilo que não pode ser medido ou que já foi mas que, ao 

menos aqui, deixou de sê-lo. Daí o insólito do projeto: a tentativa de recuperar o tempo sem voltar 

a medi-lo, sem reduzi-lo a quantidades homogêneas e sem excluir dele aquilo que em nós provoca 



 

impressões sensíveis. Trata-se de uma proposta que busca, no desarranjo da objetividade, um tipo 

possível de eficácia. Eis aí mapas claros nos quais é possível se perder. 
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