
 

Nomadismo e territorialização 
Lincoln G. Dias 

 
Em algum momento da história do ocidente, o homem percebeu o espaço à sua volta como 

disposto em círculos concêntricos. No intuito de adequá-lo à frontalidade e paralelismo de seus 

olhos, ele abriu este espaço e o dispôs sobre uma superfície plana, podendo assim contempla-lo 

em sua totalidade numa única mirada e ter simultaneamente todos os dados diante dos olhos. Com 

isso, retirou-se do estado de imersão no real em que se encontrava e tornou a visão o sentido 

prioritário de apreensão das coisas; separou a coisa observada do posto de observação, inventou a 

paisagem e o próprio conceito de aparência como algo que estranhamente se descola das coisas 

mesmas. Fez do mundo uma exterioridade por excelência, suscetível de ser conhecida, mapeada e 

também de sofrer toda sorte de intervenções transformadoras. 

No plano estrito das artes, a transformação do círculo em plano corresponde à invenção do quadro, 

aquele artefato retangular e móvel que serve de suporte para a pintura e com o qual ela é 

frequentemente confundida. Ele não é especificamente lugar algum, mas o campo do signo por 

excelência, sempre um alhures, situado à margem da experiência efetiva de mundo, mas 

prodigiosamente apto a representa-la por meio de algoritmos ou jogos de aparência. 

Se a pintura propõe um observador fora e à frente de um real que se oferece no formato de 

paisagem, a escultura em boa parte de sua história situou-se no interior mesmo do espaço vivido, 

cumprindo a função de demarcar no tecido urbano os pontos supostamente significativos, fazendo 

relacionar-se a eles conteúdos históricos ideologicamente construídos. 

Hoje, as estátuas, obeliscos e fontanários de espaços públicos em quase nada comovem o olhar do 

passante, e quando muito atrai somente por poucos instantes o olhar desatento dos turistas. É que 

a complexidade dos espaços urbanos aboliu qualquer possibilidade da escultura fazer sentido 

como monumento memorial nos tempos atuais. Quanto ao quadro, tornou-se suporte da 

fotografia e, posteriormente, do cinema e dos computadores. 

Na origem destas transformações, e em parte como resposta a elas, a arte da modernidade deixou 

de operar sobre um real exterior e exercitou um olhar interior, na busca de algo que a especificasse 

como prática cultural. Seja explorando as suas próprias possibilidades formais, seja definindo para 

si um papel dentro de um projeto utópico de sociedade, a arte buscou, fundamentalmente, operar 

uma investigação a respeito de sua própria natureza. Nesta linha, a interpretação greenberguiana 

do modernismo propunha que a arte moderna fez isso ao dedicar-se ao exame das possibilidades e 



 

limites de seus próprios meios de expressão. Estes consistiriam no único aspecto a responder 

legitimamente pela especificidade da atividade artística. A exemplo da filosofia moderna, ela 

procurou tornar-se, tanto quanto possível, uma atividade autônoma, também capaz de operar uma 

crítica de si mesma.  

O problema desta idéia é a suposição de que arte é  aquilo que se faz a partir de meios fixados de 

antemão. Ela sustenta ainda a crença de que, se  a arte possui de fato uma natureza intrínseca e 

atemporal, esta era de ordem essencialmente formal, o que perpetua a classificação que a divide 

em “pintura”, “escultura”, “gravura”, “desenho” etc. 

Não demorou para que aquilo que fora proposto como sendo o caminho logicamente legítimo e 

esteticamente mais potente passasse a ser sentido como uma restrição de ordem meramente 

normativa e arbitrária: a arte que aflorou no final dos anos de 1960 e estendeu-se por boa parte 

dos anos de 1970 colocou em crise três noções que serviam de alicerce para esta convenção.  

Estas são a idéia de que a arte é algo que se faz com meios estritos e previamente definidos, se 

manifesta  na forma de objetos e é apreendido por meio da contemplação. 

Com a experiência artística desses anos, a arte passou a poder ser feita com qualquer material e 

em qualquer configuração formal, podendo existir na interseção dos meios tradicionais ou no 

vácuo entre eles . Ela já não se manifesta exclusivamente na forma de objetos concretos, não é 

mais avaliável somente por critérios visuais e sua recepção deixa de ser necessariamente por meio 

da contemplação. Diante deste quadro de indeterminações, faz sentido pensar na 

contemporaneidade como um momento em que cada obra é um exercício reflexivo que tenta 

responder o que é arte ou o que a arte pode ser. 

Talvez justamente por isso, ao contrário do que a experiência imediata parece atestar, nunca a arte 

tenha sido tão específica. O seu destino atual parece ser refundar-se continuamente, reconfigurar 

constantemente os meios e os propósitos de sua busca. Tal ethos exige também o deslocamento 

constante do seu campo de atuação tão logo o atual pareça sólido demais. O estado de 

permanente desterro, produto do inevitável movimento migratório, é a condição que torna 

problemática qualquer perspectiva evolutiva ou de acumulo de capital cognitivo capaz de prover 

de luzes o movimento subseqüente ou a salvaguarda de sua consideração social. 

De todo modo, parece permanecer viva a idéia de que a arte enseja um certo contato elucidativo 

com as coisas, que estabelece nexos, ainda que provisórios, ou que proponha um tipo de 

inteligibilidade que não seria possível por outros meios. A possibilidade de escolher os próprios 



 

meios e, sobretudo, as próprias finalidades é a melhor das condições de liberdade que se pode 

desejar. Mas há obviamente um preço alto a pagar. 

 

II 

Nomadismo e territorialização reúne alguns artistas cujos trabalhos respondem ao estado de 

negatividade que se constituiu na arte das últimas décadas a partir da  dissolução da especificidade 

formal das obras, da crise da própria noção de obra e do vácuo deixado pela falência do projeto 

ético e político que caracterizou a modernidade. Os trabalhos expostos operam a partir desta 

perda de lugar, seja ressituando-se provisoriamente, seja aprofundando os sintomas desta perda.  

O trabalho de Vilar consiste em duas peças de ferro que se opõem pela forma e pelo modo de 

instalação: a primeira está disposta verticalmente como um obelisco em frente ao encontro de 

duas das paredes da galeria. Uma fenda estreita que corre ao longo de seu eixo vertical induz o 

olho a usa-la como moldura da linha de encontro das duas paredes e do ponto para onde confluem 

as linhas de perspectiva da arquitetura. Assim, ela organiza em função de si a percepção do espaço 

arquitetônico a partir de um ponto de vista fixado à sua frente. Parece dramatizar, no espaço 

interno da galeria, a dupla vocação da escultura de monumento memorial e de demarcadora de 

pontos emblemáticos na topologia dos traçados urbanos. Apesar de se apresentar como escultura, 

discute questões ligadas à pintura, por sugerir um ponto de vista prioritário a partir do qual o seu 

sentido se constrói e por transformar o entorno em paisagem organizada perspectivamente em 

torno de si. 

A segunda peça articula-se não em função do espaço, mas a partir de relações estabelecidas com a 

primeira. Estendida horizontalmente em frente a ela, funciona como a sua negativa, não somente 

devido à sua forma rebatida, mas sobretudo porque sua disposição fora do plano da perspectiva 

desorganiza a leitura do espaço a partir de um ponto de vista fixo. Assim, o trabalho desmonta a 

lógica do monumento, mas mantém ironicamente alguns sinais residuais deste modo de funcionar. 

O trabalho de Raphael Bianco parte igualmente de uma relação entre o olhar e uma certa 

exterioridade visível, já colocada também em questão pela tradição pictórica. Ele retrata, por meio 

da pintura, os modos como os espaços situados em profundidade no campo de visão são 

percebidos pelas lentes da fotografia e do cinema quando se encontram fora do foco. A captura 

dos sinais luminosos pela câmara flagra os limites do próprio olho. Por ser ele uma máquina 



 

tradutora que opera pela refração de raios luminosos, é inevitável que a informação visual seja 

estruturalmente distorcida.  

É possível dizer que o seu trabalho deriva da experiência impressionista: diante da impossibilidade 

de captar uma natureza supostamente objetiva e dotada de uma estrutura subjacente estável, 

aqueles pintores voltaram as suas atenções para as impressões que ela causa na retina. Esta 

escolha atenta muito mais para os limites e possibilidades do olho no exercício da visão que para 

as formas da coisa vista. Mas Raphael não retrata cenas específicas, com pessoas ou coisas, mas 

trabalha com os elementos constitutivos destas imagens autonomamente, fazendo deles 

componentes de uma sintaxe suscetível de ser explorada em condições que independem de uma 

experiência visual singular e efetiva. 

As telas de Mônica Nitz apresentam emaranhados de linhas sobrepostos em camadas. O 

deslocamento de uma gota é a unidade operativa mínima desta pintura. O correr da tinta sobre a 

superfície da tela em diferentes direções é o gesto básico que dá origem às linhas. A artista 

provoca o movimento das gotas por meio do sopro e da gravidade, fazendo a pintura resultar do 

registro desses deslocamentos. Sem gerar formas definidas, elas se acumulam e se espraiam num 

movimento dissoluto e sem foco, de maneira que o olho não se fixa em nada. Criam sobretudo 

ritmos que apontam para fora do quadro, fazendo-os parecer maiores do que realmente são. 

A renúncia a uma aplicação cuidadosa da tinta por meio do pincel faz com que o resultado da 

pintura dependa menos de conhecimentos técnicos acumulados pela tradição. No caso de Mônica, 

não é possível prever exatamente para onde seguirão as linhas e como será a configuração que o 

seu entrecruzamento vai originar. Mas há, apesar disso, um controle rigoroso do processo de 

produção da pintura. Mas há também uma mudança na fonte do controle e no lugar onde ele se 

aplica. Transfere-se o embate da pintura de dentro do retângulo da tela para o espaço e o tempo 

onde o pintor organiza os seus meios e os seus métodos de produção. 

A longa tecelagem de cobre de Regina Rodrigues é o perfeito contraponto à extroversão 

expressionista de Mônica. Trata-se de um trabalho silencioso e intimista, que retira a sua força da 

convocação que faz ao observador de, ao deparar-se com ele, entrar em um novo regime de 

tempo, num ritmo mais lento e meditativo, para perceber as nuances de forma, a modulação dos 

volumes com suas qualidades musicais e o modo como a matéria parece se transformar conforme 

se observa a peça de longe ou de perto. 



 

O seu outro trabalho, Prospecção, apesar da diferença de material e de técnica, possui muito em 

comum com o primeiro. Os limites espaciais de ambos parecem meros acidentes, o que sugere 

uma continuidade virtualmente infinita ou ao sabor de uma temporalidade demarcada pelo 

cotidiano do artista ou pelos limites espaciais onde a obra se instala. Ambos tem a linha como 

unidade básica e, como a própria ação de fiar, lidam com a sucessão das ações no tempo, uma 

coisa depois da outra. O impulso do trabalho parece vir de uma disposição íntima sempre pronta a 

seguir em frente. Mas o seu limite parece ser dado por fatores exteriores, como a quantidade de 

espaço para se estender ou de tempo para se fazer. É como  o jogo entre as moiras Cloto e 

Átropos, sendo a primeira a que tece e a segunda a que corta o fio. 

Retícula é uma pequena rede, mas também um instrumento para medir o diâmetro dos astros. Nas 

imagens impressas é o nome que se dá àqueles conjuntos de pontos que configuram áreas pretas 

ou de cor. Os pontos tendem a não ser percebidos por si mesmos. O trabalho de Julio Tigre é 

constituído de três peças que recebem este nome. São redes sem linhas, só com pontos, mas ainda 

assim, tessituras; lida com partículas e estrelas, com o pequeno e o grande. 

Um deles é um livro sem palavras, grande e bom o bastante para abrigar grandes estampas. No 

entanto, cada página é totalmente ocupada por um círculo de cor uniforme e escura. Trata-se da 

menor partícula de uma retícula gráfica, o elemento mínimo que compõe uma imagem. A 

gigantesca bola faz parte de uma imagem hipotética, também necessariamente gigante. O único 

modo de aproximar-se dela, em toda a magnitude de sua escala é por meio deste atlas. O trabalho 

parte da idéia de recolher algo incomensuravelmente grande e que está, portanto, alem das 

possibilidades humanas de apreensão pela experiência direta. Trata-se de mapas de mundos 

inexistentes, porém concebíveis, assim como os livros não escritos citados por Borges. 

Os trabalhos de João Wesley operam a partir da apropriação de certos fenômenos naturais e de 

sua representificação em condições que permitem observar certas analogias e assim renovar a sua 

percepção. Extraem o seu discurso, a princípio, de um tema bem geral, que é a captura motivada da 

natureza e a sua transformação em objeto do conhecimento. Mas a especificidade de seu trabalho 

está em fazer uso de procedimentos elementares, próprios da ciência, mas com finalidades que 

lhes são estranhas, desfuncionalizando o experimento científico ou deslocando os seus resultados 

para a esfera do poético. 

Liquid light é um grande dispositivo ótico composto de uma plataforma líquida no chão e um 

holofote que provoca o seu reflexo luminoso na parede. Ao fazer isso, coloca em cena duas 



 

entidades com estatutos diferentes, a saber, a “coisa mesma” e a sua “imagem”, encenando uma 

das mais clássicas disjunções da história do pensamento. O curioso é que cada uma delas mostra 

aspectos diametralmente opostos, o que parece confirmar que estas duas entidades jamais 

voltaram a se encontrar numa condição de unidade. 

Palavras cruzadas, de Paulo Vivácqua, com as linhas dos fios e os pontos dos auto-falantes, é uma 

espécie de desenho sonoro, ligeiramente tridimensional e, portanto, tendendo também para a 

escultura. A sua presença, a princípio visual, cede pouco a pouco à locução simultânea de sílabas 

entrecortadas, que conduz o observador - agora também ouvinte - a uma experiência de extrema 

intimidade com o fenômeno sonoro. Na medida em que atende ao apelo da obra, o espectador vê-

se imerso num contato estésico mais abrangente, onde sonoridade, vibração, tato e visão 

estabelecem nexos de continuidade e simultaneidade.  

Read me / ready me, de Ricardo Mauricio, compreende uma série de aparições do artista em locais 

e tempos diferentes, sendo todas registradas por vídeo e fotografia. Nelas o artista está sempre 

parado. O traço que a princípio confere identidade a esses eventos mínimos é a paradoxal ausência 

de ação, que parece constituir-se mesmo num princípio. Mas a documentação fotográfica e 

videográfica mostra que o trabalho extrai parte de sua força da impossibilidade de que nada 

aconteça numa dada situação efetivamente vivida. 

Assim, a proximidade de uma escada branca e a co-presença de outras intervenções artísticas 

funcionam como elos que ligam a sua última aparição na cidade de Grenoble à esta que agora lhe 

dá seqüência. Não há, portanto, a necessidade da intervenção efetiva do artista para que a série de 

inações siga o seu curso. O trabalho  constrói, a partir de quase nada, as condições de 

desdobramento que responderam pela sua continuidade no futuro. A cada aparição, há uma nova 

agregação de sentido a partir de ocorrências relativamente casuais, certamente não deliberadas, 

produzindo um sentido gregário, uma espécie de continuidade aberta ou narrativa sem fatos, com 

um mínimo de ações positivas. 

As fotografias de Raquel Garbelotti mostram algumas casas da região do Espírito Santo habitada 

por descendentes dos imigrantes pomeranos. Os textos sobrepostos a elas são falas de Carla 

Siebert e Irleci Klietzke, de origem pomerana que, como colaboradoras da artista, desempenharam 

um papel fundamental no desenvolvimento do trabalho. Este lida com a impossibilidades de se 

construir um saber elucidativo e compartilhável a respeito do outro, do estrangeiro, daquele que 

pertence a um outro grupo cultural. 



 

Ao incorporar as falas de membros da comunidade, supostamente conhecedoras da especificidade 

das casas pomeranas, evita a intervenção devassadora do olhar colonizador. Mas estas mesmas 

falas, apesar de partirem de um lugar de certezas, ecoam voláteis nos outros lugares. O problema 

de base está na suposição de que existe uma verdade originária a respeito do outro, uma 

objetividade a ser descrita, mas que independe dos meios de descrição e do ponto de vista de 

quem a descreve. O trabalho trata não só do objeto pontual examinado - a casa -, mas também dos 

instrumentos do exame: a arte e alguns de seus meios, como o som e a imagem, reconfigurados 

nas fronteiras da etnografia, a lidar com os limites de eficácia de ambos os olhares.  

Miro Soares mostra fotografias de sua intervenção na rua Jules Vallès, que separa as cidades de 

Grenoble e San Martin D’Heres. Cada uma das respectivas prefeituras cuidou de instalar as placas 

no lado que consiste em território sob sua jurisdição. Nota-se que cada cidade atribui uma 

reputação distinta à personalidade que dá nome à rua: a câmara de Grenoble, o considera um 

nome entre tantos outros a batizar ruas e praças e não vê necessidade de fazer saber ao passante 

de quem efetivamente se trata. Mas para o pedestre que caminha na calçada de Saint Martin, as 

placas informam tratar-se ora de um “escritor”, ora de um “escritor e revolucionário”. 

Vê-se nestes diferentes tratamentos alguns dos modos como factualidades são convertidas em 

dados memoriais e certas operações de recorte produzem a matéria prima da história local. É nesta 

etapa de conversões que Miro Soares interpõe o seu trabalho que funciona como uma paródia. O 

artista fotografou as referidas placas, produziu outras a partir daquelas, fixou-as em ambos os 

lados da rua e, por fim, voltou a fotografa-las. Nas suas placas, registrou, abaixo do nome Jules 

Vallès algumas frases como “je suis prét à me battre. Je veux mourir”, “je suis perdu!”, “je suis forcé 

d’inventer des histoires” e “je suis casseur, violent, aveugle”. São declarações na primeira pessoa 

que mostram as oscilações de caráter e disposição íntima comuns a qualquer pessoa, mas 

escondida por detrás de uma persona instituída. O artista, com isso, desarticula a possível função 

memorial das placas ao devolver a elas as imponderabilidades próprias do plano factual e que são 

elididas no processo artificial de construção da memória coletiva.  
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