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A paisagem que nos une
O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS, em parceria com
o Programa de Pós Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e com a curadoria da artista e professora Sandra Rey
apresenta a exposição: “Fazer e desfazer a paisagem”.
O MACRS é o ponto de chegada da itinerância deste projeto que faz da paisagem uma
busca contemporânea. A natureza física e poética desta proposta nos uniu aos espaços
da Casa de Cultura da Universidade de Federal de Juiz de Fora, à Pinacoteca da Feevale,
em Novo Hamburgo e o Museu de Arte de Ribeirão Preto, para também compartilhar das
diferentes formas de percepção da paisagem que a exposição trata.
O eterno retorno a este tema clássico na história da arte, é renovado na contemporaneidade
pelo experiente conjunto de artistas formado por Beatriz Rauscher, Bruno Borne, Celeste
Almeida, Elaine Tedesco, Eliane Charon, Lurdi Blauth, Ricardo Cristofaro, Shirley Paes
Leme e Sandra Rey, idealizadora do projeto curatorial. Mas, sobretudo, seus trabalhos
propõem uma nova relação entre o Museu e a comunidade acadêmica apresentando
suas pesquisas em artes visuais como objeto de debate da produção contemporânea
com outros artistas, estudiosos e públicos.
Ao completar 21 anos, o MACRS ingressa na maioridade como uma plataforma de ação
destes artistas que hão de saber prepará-lo para esta nova, produtiva e mais duradoura
fase da sua vida institucional.
André Venzon
Diretor do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
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A paisagem como convergência:
da prática e da reflexão artística em pesquisa
A exposição Fazer e Desfazer a Paisagem foi concebida em meio à produção do Grupo de
Pesquisas “Processos Híbridos na Arte Contemporânea” – e apresenta obras resultantes
das pesquisas desenvolvidas por diversos artistas, como por Shirley Paes Leme, Lurdi
Blauth, Ricardo Cristofaro, Beatriz Rauscher, Celeste Almeida, Bruno Borne, Elaine
Tedesco e Sandra Rey e da convidada francesa Eliane Chiron. Esta colabora como artista
e pesquisadora no mesmo grupo e contribui com sua visão de criação e de investigação
produzidos na França. Sua participação contribui à perspectiva conjunta do grupo,
colocando-se lado a lado da produção dos artistas participantes da mostra que vivem e
trabalham no Brasil.
O Grupo de Pesquisas “Processos Híbridos na Arte Contemporânea” se constitui assim
como uma valiosa plataforma de intercâmbios entre artistas-pesquisadores, teóricos e
estudantes de pós-graduação no Brasil e no exterior. Com isso, este trabalho curado por
Sandra Rey oportuniza o desenvolvimento de uma produção artística e intelectual em
colaboração. As conexões e trânsitos entre propostas artísticas, obras e conceitos que esta
exposição traz à luz expõem a investigação de processos artísticos híbridos, articulados
a estudos reflexivos neste âmbito da pesquisa. Visam avanços do conhecimento sobre
a arte contemporânea e sobre a investigação que lhe diz respeito e promovem debates
sobre a produção artística, em especial em relação às possibilidades de cruzamentos
da fotografia e seus desdobramentos, tendo a paisagem como foco irradiador desta
abordagem simbólica.
Mônica Zielinsky
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais-UFRGS
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Fazer e Desfazer a Paisagem
Nessa exposição, as relações entre paisagem com o seu significante imediato – a natureza
– não são unívocas, não se apresentam como equivalentes, nem tampouco se definem
da mesma maneira. A proposta é alargar essas relações até o ponto em que a operação
que se cumpre nessa equação de relação entre paisagem e natureza possa se esgarçar
e alcançar o sujeito e a cultura. As obras apresentadas interrogam maneiras de tratar as
relações do sujeito com o entorno, e partilham olhares sobre mutações na percepção da
paisagem.
Constituídas a partir de cruzamentos diversos, tendo a fotografia e seus desdobramentos
como principal recurso técnico, a mostra acolhe a idéia de trabalhar os conceitos de
invenção e desconstrução em relação ao tema paisagem. A curadoria privilegia a produção
visual de significantes obtidos a partir de cruzamentos operatórios sem discriminação de
meios. Considera-se a importância de colocar questões sobre padrões de percepção e
tencionar diversos aspectos da cultura, assim como o próprio fazer arte.
Os procedimentos adotados pelos artistas se consolidam nas relações entre a construção
e desconstrução, entre a montagem e desmontagem, assumindo as fraturas impostas
pelos dois atos – de fazer e desfazer – para compor novas totalidades suscetíveis de
provocar espaçamentos simbólicos na percepção do real. As obras, portanto, abordam
a paisagem de maneira aberta, alargando modos de fazer através de desconstruções
operatórias, simbólicas e metafóricas.
Os artistas possuem em comum o vínculo ativo com o desenvolvimento de uma produção
ligada a pesquisas sobre processos híbridos e estudos no campo da arte.
Sandra Rey
Curadora

7

Beatriz Rauscher

Storm (Landscape of the road), 2011.
4 fotografia, impressão em metacrilato, 40 x 65 cm (cada), dimensão do conjunto: 160 x 65 cm
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Série Landscape of the road
Beatriz Rauscher
Mediada pelo aparelho fotográfico operado em baixa velocidade, em contraste com a
alta velocidade do automóvel, as imagens de Rauscher apresentam-se como borrões
de cor. Uma inversão da paisagem romântica de William Turner, onde a tempestade e o
mar se movem diante de um sujeito aparentemente fixo, aqui, é o sujeito em movimento
que se move frente a uma paisagem aparentemente fixa. Mas em ambos os casos, o que
temos no fim é a marca de uma passagem, de uma impermanência. No espectro destas
fotografias fugidias sobram apenas os rastos de uma imagem que não está mais lá, seja
pela substituição da vegetação nativa por um pasto, seja pelo movimento da luz durante a
longa viagem que modifica a paisagem, ou pelo fato de que mesmo parecida – ou idêntica
– a paisagem sempre é outra, porque como nos lembra Heráclito, nós também o somos.
Paisagens de Asfalto é a evidência da força poética de uma quase ausência (Extrato do
texto “paisagens/passagens” de Paulo Faria, 2009).

Road Movie 5 (Landscape of the road), 2009
Fotografia, impressão em metacrilato, 90 x 15 cm
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Beatriz Rauscher, em trânsito na rodovia entre São Paulo e Uberlândia, busca escanear
a paisagem, “narrativa de mínimas inflexões, monocórdia paisagem de asfalto”, em suas
palavras. Das imagens capturadas, interessa-lhe não a boa imagem, mas a imagem que
falha. Revela-as e estende-as no espaço expositivo. Concentração da percepção da
artista, das suas operações que quer, deseja apreender um outro ser, não por aderência,
mas por concentração do seu ritmo, movimento solidificado em momentos distintos,
expansão e retração da luz, condensação e dilatação da matéria, movimentos de reação que passarão pelo seu filtro, a visão criadora e a consciência artística: a verdade
da imagem, suas propriedades. Nós, expectadores das suas “paisagens do asfalto”,
frente às boas imagens falhas, boas para a contemplação e para o pensamento criador,
impregnamo-nos delas, não por aderência mas também por contradição realizada,
“expedição de nossa subjetividade”, que subentende a consciência da superfície desde
dentro. (Extrato do texto “paisagem desde de dentro” de Heliana Ometto Nardin, 2009).

Road Movie 8 (Landscape of the road), 2010
Fotografia, impressão em metacrilato, 150 x 120 cm
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In Fog, 2007
Fotografia, impressão em metacrilato, 120 x 20 cm

Paysage Flou, 2006
Fotografia, impressão em metacrilato, 80 x 53 cm (3 peças), dimensão do conjunto 240 x 53 cm
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Máquinas de deslocamento, 2010
Vídeo-projeção interativa, em looping
Beatriz Rauscher e Douglas de Paula
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Bruno Borne

Ficus in memoriam, 2012
Reprodução de matéria Jornal Metro, 25 x 32 cm
Computação gráfica, 24 x 18 cm
Computação gráfica, 30 x 45 cm
Computação gráfica, 40 x 60 cm
Fotografias: Gabriella Di Bella/Metro
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Ficus in memoriam (detalhe), 2012
Reprodução de matéria Jornal Metro, 25 x 32 cm

Sobre meu processo de trabalho
Bruno Borne
Em meus trabalhos procuro discutir questões relativas ao real e ao virtual relacionando
espaços, locais e objetos reais com representações virtuais. Busco uma ligação ou
interferência entre esses dois âmbitos, um ponto de conexão entre imagens e simulações
produzidas através de computação gráfica e objetos materiais, a porção material, sólida
e real do mundo.
Parte de meu processo envolve algumas técnicas e práticas de outras áreas do
conhecimento as quais tenho familiaridade: a arquitetura, a fotografia e a computação
gráfica. Em um primeiro momento, inicio com a escolha e reconhecimento de um local.
Coleto informações que podem ser fotografias, medidas ou desenhos arquitetônicos.
14

Esse local com suas especificidades será a base, a âncora real da obra em que me
basearei para projetar e planejar a obra. Uma segunda etapa, mais técnica, consiste em
produzir um modelo virtual, uma representação tridimensional desse espaço que servirá
como local virtual de trabalho. São técnicas utilizadas na computação gráfica, recursos
de fotografia, modelagem tridimensional e renderização de imagens. Sobre esse modelo,
essa base, é onde penso e reflito de maneira poética interferindo de diferentes maneiras
com meu repertório formal. Para isso, tenho utilizado com recorrência dois recursos que
se relacionam e se apoiam: o uso de espelhos e a autorreferência ou mise-en-abyme. São
elementos que servirão para relacionar espectador, real e virtual. Por fim, o trabalho se
materializa na forma de impressões fotográficas, vídeos ou animações projetadas.
Algumas obras recentes, ilustram melhor essas ideias. Em Seção Invertida (2010),
reproduzi o ambiente da Galeria Lunara em uma superfície de projeção. A animação,
refletia e girava pelo o ambiente da galeria em um passeio vertiginoso. Em Subterrânea
(2011), uma pequena obra impressa reproduzia o atelier de exposição em um jogo de
reflexos entre esferas. Na Praça da Bandeira (2011) representa a praça onde acontece a
feira do livro de Canoas. Nela, um espelho virtual com as mesmas dimensões da obra é
esticado e deformado prolongando-se até o ponto do observador, distorcendo a imagem
do ambiente. Tangente (2011) combina um espelho convexo com uma animação
projetada. Nela, quatro espelhos virtuais giram em torno de um eixo tangente a esse
espelho real, refletindo o espaço.
Ficus in memoriam (detalhe), 2012
Computação gráfica, 24 x 18 cm, Fotografia: Gabriella Di Bella/Metro
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Para Fazer e Desfazer a Paisagem, volto a praticar a modelagem de árvores virtuais, como
fiz na exposição No Limite da Paissagem em 2010 mas apoiado sobre um tema bem real.
Em 18 de janeiro de 2011, uma figueira localizada na praça Otávio Rocha em Porto Alegre
foi cortada pela prefeitura em função de um projeto de revitalização desse espaço. Era
uma árvore frondosa e que tinha uma presença imponente e grande sombra. Seu corte
pegou de surpresa a população, repercutindo na imprensa local e em mídias sociais. A
ausência dessa árvore, serviu como motivo para realização da obra. Criar sobre o vazio
deixado. Utilizando fotografias do local veiculadas na imprensa sobre o corte elaborei uma
recriação virtual dessa árvore evocando sua ausência.

Ficus in memoriam (detalhe), 2012
Computação gráfica, 30 x 45 cm, Fotografia: Gabriella Di Bella/Metro

Fotografia: Gabriella Di Bella/Metro
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Ficus in memoriam, 2012
Computação gráfica, 40 x 60 cm, Fotografia: Gabriella Di Bella/Metro

Fotografia: Gabriella Di Bella/Metro
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Celeste Almeida

Paisagens: sombras e reflexos, 2012
Impressão digital s/papel, 50 x 30 cm
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Fragmentos da Paisagem
Celeste Almeida
A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos; [...]. Há aromas
[...] doces como o oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, com a
fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória
exalta dos sentidos e da mente. (BAUDELAIRE, Correspondências, 1855)

Construída com recortes de fotografias digitais do meu arquivo pessoal, Fragmentos da
de paisagem (2011-2012) constitui uma série de visões sobre a primavera. São imagens
de flores de cerejeira, amor-perfeito e jacarandás, muitas vezes imersas ou refletidas no
cambiante espelho da água. Paisagens aquareladas, diluídas e nebulosas, brotam dessa
alquimia pessoal.
As imagens não possuem um objeto exterior, palpável, mas fluem como num conto
imaginado, tecido pelas minhas vivências. O registro de uma flor que me encantou em
certo momento; mares, vistas aéreas, campos, prados e rios que atravessei, e que,
mesclados, formam múltiplas e variadas paisagens. Como um holograma, partes e todo
mobilizam uma experiência e vocabulário visual; e cada fragmento é somente o rastro de
meu olhar: uma flor que se torna apenas cor, textura e luz, ou permanece simples como
uma flor. É uma flor.
Paisagens: sombras e reflexos, 2012
Impressão digital s/papel, 84 x 30 cm
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Paisagens: sombras e reflexos, 2012
Impressão digital s/papel, 35 x 30 cm

Das relações entre espaço e tempo, outro tempo emerge, metafórico, de pura rememoração.
Feito em camadas transparentes sobrepostas, que fazem lembrar e esquecer, este outro
tempo realça e turva. Trata-se tanto do tempo de feitio da imagem, quanto de referências
ao espaço do simbólico-identitário. Tempo-espaço feito em camadas, em lembranças
pousadas no poço fundo da memória e que, resgatadas, registram ecos e vestígios de
outros momentos.
Por vezes, as imagens nos levam a lugares que transcendem o que vemos representado,
trazendo à tona momentos inestimáveis que redefinem nossa noção linear do tempo. Eis
seu movimento no devir, no vir a ser do tempo-espaço, feito de materialidades intocáveis,
mas reconciliadas em identidades, no sossego e no silêncio de seu próprio fazer.
Há também um jogo de luz. As inúmeras camadas acentuam sua maior ou menor
20

intensidade, enfatizando cores e texturas, em bricolagens movidas pelo desejo da artista.
Nesta construção/desconstrução de imagens, que não segue os preceitos da fotografia
analógica, o processo técnico digital funciona tal qual uma colagem ou pintura. Há
possibilidade de interferir diretamente e imprimir os efeitos esperados, com softwares cada
vez mais simples e eficazes. Assim, as imagens se desdobram e multiplicam, delineando,
ao mesmo tempo, como espaços sígnicos, novos campos de sentido: ontológico, formal,
estético e poético, mas também teóricos e epistemológicos. Um rico corpus investigativo,
pontuado por escolhas que me permitem trilhar o caminho da experimentação.
Se a natureza já não é mais um critério autenticado da Arte, mas um efeito desejado e
inesperado, esta talvez seja a única esperança de uma autoinovação. Num mundo onde
o ser se torna cada vez mais abstrato e dispensável –, eis a questão do duplo e móvel
sentido imaginado nesta recriação de um senso perene no instantâneo e no efêmero.

Paisagens: sombras e reflexos, 2012
Impressão digital s/papel, 97 x 30 cm
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Paisagens: sombras e reflexos, 2012
Impressão digital s/papel, 36 x 50 cm
22

Elaine Tedesco

Cadê Você?, 2012
Fotografia, 70 x 50 cm
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Paisagem, sujeito e experiência
Elaine Tedesco
Meu ponto de vista é para mim muito menos uma limitação de minha experiência do que uma
maneira de me introduzir no mundo inteiro. (Merleau-Ponty)

Inicialmente pode-se afirmar que a paisagem é o horizonte que a vista abrange, ou
um conjunto de elementos naturais ou artificiais de um espaço exterior, observados
de determinado lugar. Milton Santos afirma que a paisagem não é formada apenas de
volumes, daquilo que a vista abarca, mas, também, de cores, movimentos, odores, sons1.
1 SANTOS, Milton, Metamorfoses do espaço habitado, disponível em: <http://www.rodrigomaia.site88.net/livros/met_esp_hab_ms.pdf >. Acesso
em Porto Alegre, 06 de junho de 2010.
24

Aqui e lá, 2012
Fotografia, 321 x 80 cm

A paisagem é também um gênero da pintura e, nesse contexto, traz consigo a noção de
um recorte do campo de visão, a paisagem pictórica é estática. A ideia de paisagem como
um quadro, um recorte ou uma duração específica é uma abstração conceitual da forma
como se percebe o espaço onde o corpo se encontra, uma abstração focada na noção
de um ponto de vista fixo sobre o mundo. “Uma invenção da qual esquecemos a origem”2.
Na arte ocidental, o gênero paisagem está associado à representação de elementos da
2 CAUQUELIN, Anne. Le site er Le paysage. Paris: Quadrige/Puf, 2002. p.190.
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natureza e se ancora em uma série de códigos herdados desde o Renascimento: as
linhas de perspectiva, o alto e o baixo, elementos posicionados em diferentes planos,
as distâncias e escalas, assim como a horizontalidade do quadro, convenção esta que
se difere da cultura oriental, em que as paisagens e seus elementos convencionados
(montanhas, árvores e caminhos) se estruturam em um plano vertical.
Kátia Prates, ao escrever sobre a paisagem na pintura Holandesa do século XVII, afirma
que “as paisagens refletem o estabelecimento do individual, do valor pessoal, da fruição
particularizada. Além de imagens são idéias de contemplação, de interiorização. Mais do
que transportar o observador para um lugar físico, fazem com que ele volte-se para si
mesmo”3.
3 PRATES, Kátia. Paisagens: Imagens sob o corte. Dissertação de Mestrado em Poéticas Visuais - PPGAV/UFRGS. Porto Alegre, 2004, p.30.
Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17922/000726669.pdf?>. Acesso em Porto Alegre, 05 de junho de 2010.

Vendo a paisagem, 2012
Fotografia, 100 x 80 cm
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Durante a experiência diante da natureza, a paisagem percebida não é uma sucessão
de recortes estáticos de momentos precisos que se encadeiam, a visão da paisagem
é um continuum perceptivo. Portanto, a paisagem percebida não é fixa. Uma vez que o
sujeito está sempre em algum lugar, de onde está ele vê paisagens que se alternam em
um fluxo constante. Esse fluxo não tem limites precisos, nem espaciais nem temporais
– “um alhures é sempre algo que se viu ou que se poderia ver; e, mesmo se o percebo
como simultâneo ao presente, é porque ele faz parte da mesma onda de duração [...]”4.
Uma vista da paisagem é, assim, um olhar sobre o que cerca aquele que vê, e o olhar é
uma forma de inserção do sujeito no espaço do mundo, no entorno relacionado ao seu
corpo. A paisagem é, desse modo, um dado relacional, concernente ao sujeito e à sua
experiência perceptiva do mundo.
4 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 441.

Posto 2, 2011
Still de vídeo 2’ 05’’
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Éliane Chiron

La mer, 2008
Still de vídeo digital, 2’04”
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High Noon e La Mer1
Éliane Chiron
Do real me assombram vagamente as estórias de fábulas, mitos e lendas que evocam
aparições a certas horas extremamente precisas, em lugares inconfundíveis. Nessas
lendas, ao meio-dia, seres vivos sem sombra não se distinguem dos fantasmas, – mas
como encontrar esses fantasmas no meio do dia, na hora exata de todos os perigos?
O vídeo High Noon atribui uma forma a esse desejo coletivo, como na narrativa de um
homem que vendeu sua sombra ao diabo, em L’étrange Histoire de Peter Schlemihl (1813)
de Chamisso.
1 Tradução do Francês por Sandra Rey

La mer, 2008
Still de vídeo digital, 2’04”
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High Noon (detalhe), 2008
Still de vídeo digital, 1’46”

Após ter filmado no Brasil, da janela de meu apartamento no hotel, no calor do mês
dezembro, vejo que os transeuntes se confundem com as pequenas sombras negras
presas a seus pés. Ao meio-dia essa confusão está no zênite, em inglês high noon.
Pela supressão digital das cores sobre a calçada quadriculada, branca, compacta,
ofuscante, – os passantes – silhuetas negras descendo em direção à esquerda, ou
indo para a direita, parecem ser nada além de sua sombras, e delas nascer. O vermelho
inunda aos 1min. 33seg. para desencadear, três segundo depois, o estrondo dos sinos.
O vermelho vem e vai, o sinos soam e silenciam. Sistema binário: 0, 1. Entre os dois,
o abismo onde a rodopsina, esses pigmentos protéicos fotossensíveis encontrados no
30

epitélio pigmentar da retina, no fundo de nosso olho, torna possível a visão das cores.
Nesse abismo surge o vídeo La Mer, filmado no Natal, na França, vermelho no início,
como se viesse de muito longe, talvez do sangue de Medusa, tão impossível como olhar
para o sol ao meio-dia.
High Noon, encadeado em loop a La Mer, realiza a mutação digital da linguagem originária
da natureza, através do som dos sinos e do ruído das tempestades. Terra de ninguém
íntimo e cósmico, ao mesmo tempo.
High Noon, 2008
Still de vídeo digital, 1’46”
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High Noon, 2008
Still de vídeo digital, 1’46”
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Lurdi Blauth

Passagem V, 2012
Fotogravura digitalizada impressa sobre canvas, 100 x 68 cm
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Passagens entre Paisagens, desdobramentos em processos de contato
Lurdi Blauth
Minhas investigações poéticas são oriundas de procedimentos da gravura, as quais
implicam processos de impressão pelo contato entre matriz e suporte e suas possibilidades
de reprodução da imagem. No entanto, esses procedimentos originais são indagados,
principalmente em relação à ideia de duplicar ou multiplicar pelo contato a unicidade de
uma imagem gravada sobre uma matriz.
Em termos gerais, a gravura é configurada pelas relações opostas de áreas gravadas e
não gravadas, de vazios e cheios, porém, em diversos trabalhos que realizei, ocorre a
inversão desses meios originais. A matriz nem sempre é um negativo que reproduz uma
imagem, podendo, igualmente, revelar sua presença.

Passagem IX, 2012
Fotogravura digitalizada impressa sobre canvas, 100 x 68 cm
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A série Passagens entre Paisagens envolve desdobramentos de meus procedimentos
artísticos anteriores, principalmente no que tange ao registro de imagens provenientes
da gravação de matrizes de madeira com fogo, cujas temporalidades são capturadas e
condensadas em blocos de parafina, explicitando a transformação dos diversos estados
da matéria. Nos trabalhos, que ora apresento, ocorre o deslocamento desse procedimento,
com a utilização da fotografia como recurso indicial para capturar imagens de paisagens
em movimento. Esse gesto, contudo, leva-me a pensar novamente sobre a possibilidade
de tornar permanente um instante efêmero, algo que é transitório. Ou seja, o desejo de
tornar permanentes as marcas e as passagens do tempo instigam-me constantemente.

Passagem VI, 2012
Fotogravura digitalizada impressa sobre canvas, 100 x 68 cm

35

Nesta pesquisa, articulo outros procedimentos para a produção de imagens, empregando
diferentes meios que me possibilitam a criação de novos desdobramentos e registros,
valendo-me da fotografia digital, da transferência, da gravação de matrizes de metal e da
impressão.
Os recursos da calcografia propiciam que as imagens penetrem no corpo das matrizes
de cobre, provocando tensões e distensões entre o gravado e o não gravado, entre
vazios e cheios. E, no momento em que a impressão captura a imagem depositada nos
sulcos gravados, revela sua unicidade. Nessa passagem, habitam indícios que evocam a
presença de vestígios ou marcas de ausências, revelando as contaminações provocadas
pela interseção dos diferentes procedimentos.
O registro desse momento único, todavia, evoca, ainda, relações dialéticas em seus
aspectos indiciários entre positivo e negativo, que são sinalizadas pelos negros densos
e pelas áreas de luz impressas sobre as superfícies de papéis. A temporalidade de um
instante torna-se permanente através dos fragmentos de paisagens em deslocamento.
Nessa passagem, a ideia de permanência e efêmero é confrontada e os imprevistos e os
acasos são, igualmente, incorporados ao meu processo de criação.

Passagem II (detalhe), 2012
Fotogravura digitalizada impressa sobre canvas, 100 x 68 cm
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Percebe-se que, nesse processo migratório, as imagens gravadas ora adquirem novas
granulações entre cinzas e pretos ora aproximam-se dos contrastes de luz e sombra dos
aspectos indiciários da fotografia. Nesse processo investigativo, portanto, a gravura é
considerada um meio aberto, que permite interagir em um fluxo contínuo com diferentes
procedimentos de contato, visto que as imagens podem ser novamente digitalizadas
e impressas em outros suportes. Os procedimentos convencionais da gravura são
esgarçados, hibridizam os limites com questões da arte contemporânea.

Passagem VII, 2012
Fotogravura digitalizada impressa sobre canvas, 100 x 68 cm
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Ricardo Cristofaro

Paysage Trouvé III, 2012
Fotografia e objeto, 160 x 70 cm
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Paysages Trouvées
Ricardo Cristofaro
“Pela janela vejo, portanto, algo da natureza, extraído da natureza, recortado em seu domínio. A
paisagem é justamente a apreensão culturalmente instituída dessa natureza que nos envolve” (Anne
Cauquelin).

É a partir de uma definição expandida de paisagem que um território intermediário entre a
paisagem urbana e a paisagem natural ganha lugar e forma na série Paysages Trouvées.
Territórios próximos que nos convidam a uma observação. Tão próximos quanto a nossa
própria porta, na primeira esquina da rua, querendo nos provar sempre que o mundo
ainda está repleto de imagens latentes.
Pequenos territórios que parecem contraditar a noção de paisagem. Formações e arranjos
entre coisas naturais e não-naturais notadas aqui e ali, entre tantas coisas de aspecto
indiferente e acidental que nos cercam.
Escultura à Deriva, 2012
Fotografia (detalhe)

39

Escultura à Deriva, 2012
Fotografia (detalhe)

A estratégia envolve o uso de dois antigos dispositivos de prospecção de novos
territórios: a fotografia e a coleta de materiais. Recursos comuns aos biólogos, geólogos,
restauradores, engenheiros, etc. Deste modo a obra encaminha-se entre dois pólos que
se convergem e não se invalidam: uma vertente material e outra imaterial que coexistem
em reciprocidade, informação, poesia e troca.
A única coisa que conheço sobre essas matérias e lugares é aquilo que vejo quando
fotografo ou apanho alguma coisa. Nada sobre suas origens, sobre suas funções, sobre
suas relações com o que não observo no próprio momento. Olho pela primeira vez essas
situações e percebo que ali se encontra um momento. Que esta situação de uma pequena
paisagem em si é apenas um estado entre outras de uma sequência de transformações
que poderiam continuar além do fim – indefinidamente. Posso escolher a matéria e o
momento, posso aproveitar a ocasião, abandoná-la e voltar a ela.
40

Matérias trabalhadas, lugares esquecidos, que sinalizam processos de transformação da
matéria e dos ambientes que nos circundam. Estruturas disponíveis para um processooperação de seleção, recorte, deslocamento, agrupamento e reorganização. O que
importa nesse processo-operação não é a coisa em si mesma, mas a forma pela qual a
circunscrevemos para melhor oferecê-la ao olhar.
E se é verdade que essas imagens e matérias pertencem a todo mundo, sozinhas valerão
pela diferença em relação ao que testemunham. Aqui é a cópia que carrega o original
porque ela representa esse salto qualitativo e simbólico, o qual separa a presença da nãopresença. E por menos que se abuse das generalizações, se desejaria admitir que nunca
talvez uma proposição artística fosse outra: a obra sempre foi extraída de uma camada do
real pelo artifício de um ponto de vista que nele se distingue.
Paysage Trouvé IV, 2012
Fotografia e objeto, 160 x 70 cm
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Escultura à Deriva, 2012
Fotografia (detalhe)
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Sandra Rey

Jardim das Delícias I, Ilha de Tinharé, Brasil, 2012
Fotografia, montagem 160 x 110 cm
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DesDOBRAmentos da Paisagem
Sandra Rey
Meu trabalho toma como base a realização de percursos junto à natureza, sem trajetos
preestabelecidos, efetuados durante viagens e caminhadas na minha cidade. Essa
prática vem acontecendo desde 2003 quando numa caminhada em que fotografava
na cidade portuária de Le Tréport, norte da França, frente ao canal na Mancha, senti
o desejo de transformar aquele trajeto num projeto artístico que hoje denomino como
“DesDOBRAmentos da Paisagem”. A dobra é grifada na palavra desdobramentos para
significar multiplicação, possibilidade de algo se tornar muitas coisas, envolvendo perda
de limites, desbordamento.
A dimensão processual dos deslocamentos na natureza se constitui enquanto fim em si,
ao mesmo tempo que engloba a produção de uma experiência que se tece na rede de
relações estabelecidas a partir do lugar. Dessa forma, deslocamento é ação e conceito que
orienta as operações do meu processo. Atravessar territórios desconhecidos, atualizando
as derivas situacionistas e deambulações surrealistas implica fazer do deslocamento uma
experiência suscetível de destituir referências que balizam o dia a dia. Deste modo, minha
maneira de fazer arte se estrutura a partir do ato mais primário da condição humana – o
ato de caminhar, e se desdobra interrogando modos de tratar as relações do sujeito com
a natureza e a paisagem e por experimentações que envolvem investigações sobre o
visível e o real, a aparência e a realidade, o banal e o singular.

(D)evolução I, Ilha de Tinharé, Brasil, 2012
Fotografia, dimensões variadas entre 12 x 12cm e 70 x 70cm cada peça
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(D)evolução II, Ilha de Tinharé, Brasil, 2012
Fotografia, dimensões variadas entre 12 x 12 cm e 70 x 70 cm cada peça

Desses atravessamentos algo excede, sobra, se torna resíduo e memória: uma coleção
de imagens fotográficas dos territórios percorridos, armazenadas em arquivos digitais.
Os arquivos de deslocamentos, pastas digitais que armazenam fotografias obtidas nos
trajetos, é um work in progress (atualmente com cerca de 20 mil imagens), com narrativas
visuais fragmentadas.
...
Em estúdio, os registros visuais da experiência na paisagem se desdobram por meio
de vários procedimentos envolvendo o conceito de montagem. Esses arquivos são uma
espécie de reservatório, um acervo de ecossistemas e modos de vida originais, ao qual
recorro para a realização de montagens fotográficas, edições de vídeos, projeções, livros
de artista e instalações, reelaborando relações entre arte e vida.
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Esse projeto encontra referências nas origens da prática artística no Brasil – os registros
de natureza realizados pelos Artistas Viajantes, sec. XVII e XVII – assim como em práticas
desenvolvidas inícios do século XX, à exemplo visitas dadaístas e deambulações realizadas
pelos surrealistas nos anos 20 e, também mais tarde, no conceito de deriva desenvolvido
por Gui Débord, anos 50, (Internacional Situacionista), assim como de certas experiências
desenvolvidas no contexto da Land Art.
As fotografias e montagens que integram Fazer e Desfazer a Paisagem foram elaboradas
a partir de caminhadas realizadas em um mangue na praia de Encanto, na ilha de Tinharé,
Bahia, em jan./2012.
Jardim das Delícias II, Ilha de Tinharé, Brasil, 2012
Fotografia, montagem 100 x 81 cm

46

Jardim das Delícias III, Ilha de Tinharé, Brasil, 2012
Fotografia, montagem 100 x 108 cm
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Shirley Paes Leme

Lamber o Chão, 1986-2005
Still do vídeo 6’39”
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Heterotopias
Shirley Paes Leme
O objetivo da pesquisa que venho desenvolvendo nos últimos 30 anos é criar projetos
artísticos através da atitude estética que enfatiza conceitos de espaço e lugar baseados
na experiência, da arquitetura e heterotopias. Levo em conta o estudo sobre o conceito de
heterotopias criado por Michael Foucault. Nesses projetos desenvolvo atitudes estéticas
que resignificam os materiais, construindo instalações, intervenções, apropriações,
desenhos, fotografias, vídeos, videoinstalações, arquivamento e documentação do
processo, além de promoções de ações sócio-políticos e culturais fora e dentro de
instituições artísticas.
Lamber o chão é uma videoperformance realizada após os anos da ditadura militar no
Brasil. O trabalho se mostra impregnado desse momento histórico e faz uma espécie de
atestado da experiência vivida pela artista durante aquele período. Não há som associado

Lamber o Chão, 1986-2005
Stills do vídeo 6’39”
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às imagens, que mostram uma língua que não fala mas trabalha varrendo uma superfície
coberta de terra, em uma prática simbólica de construção e de devoração da linguagem.
A sequência leva à deglutição de toda a terra, num processo de auto-superação, que foi
exigido durante o período da ditadura militar, e que continua a ser necessário sempre em
todos os novos caminhos. Também no vídeo AEIOU a superação é explícita. A mão de
uma criança de nove anos guia as mãos de vários adultos, estas últimas endurecidas pela
árdua labuta diária da capina dos campos plantados. Juntas elas vão escrevendo sobre o
papel as vogais, as primeiras letras no ensino da escrita. A inversão nos papéis tradicionais
reservados a velhos e jovens expõe dificuldades sociais e sofrimentos pessoais existentes
em nossa sociedade. A repetição é expansão e redução ao mesmo tempo. A repetição
não é algo que afeta a realidade, mas estabelece uma outra relação com ela.

AIEOU, 2006
Still do vídeo 6’39”
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A videoinstalação In on it, composta dos três vídeos Amassando Barro, Torno e Sim/
não, é baseada no pensamento de Heráclitos: “O contrário em tensão é divergente, da
divergência dos contrários a mais bela harmonia”. “A instalação apresenta três situações
simultâneas: de um lado, pés amassam o barro; do outro lado, mãos moldam no barro
formas ocas e fálicas; no centro, um homem e uma mulher, posicionados lado a lado,
um de frente e outro de costas para a câmera, alternam os dizeres sim e não. Um tempo
circular.” Esse trabalho fala sobre o cheio e o vazio como estrutura instáveis. O feminino
e masculino a um só momento na construção e na desconstrução do cheio e vazio. “No
tratamento que a artista dá a temas dicotômicos como o sim e o não, o cheio e o vazio,
e o feminino e o masculino, esboçam-se algumas das intenções mais frequentemente
perceptíveis em sua obra: promover encontros entre lugares, conceitos e imagens
distantes. Ao afirmar que sim + não = senão, a artista desafia a impermeabilidade entre os
conceitos e instaura um pensamento triádico”.

Amassando Barro, 2006
Still do vídeo 6’39”
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Torno, 2006
Still do vídeo 6’39”
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Beatriz Rauscher

Bruno Borne

Vive e trabalha em Uberlândia, MG. Artista Visual, professora na
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), doutora em Poéticas
Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS,
Porto Alegre, RS (2005). Coordena o grupo de pesquisa Poéticas
da Imagem UFU/CNPq, participa como artista-pesquisadora do
Grupo de Pesquisas Processos Híbridos na Arte Contemporânea
UFRGS/CNPq. Realizou, em 2003, estágio de pesquisa na
Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle, sob orientação de
Philippe Dubois. Orienta projetos de graduação e de pósgraduação em Poéticas Visuais.

Vive e trabalha em Porto Alegre. Artista Plástico e Arquiteto. É
mestrando em Poéticas Visuais no PPGAV UFRGS, graduado
em Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais. Produz obras
relacionadas especificamente com o ambiente de exposição
conectando arquitetura, obra e espectador através de instalações
e imagens produzidas com computação gráfica.

Pesquisa questões da espacialização em imagens fotográficas
impressas e imagens projetadas. Principais Exposições:
Movimentos improváveis. O efeito cinema na arte contemporânea,
no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, RJ, 2003.
Participou, em 2007, do projeto de exposições itinerantes Ciudad
Invadida iniciativa do “Centro de Investigación de Arte e Entorno”
da Universidade Politécnica de Valencia. Tem realizado exposições
individuais e coletivas de seus trabalhos em museus estaduais e
universitários de diversas cidades brasileiras.
http://lattes.cnpq.br/2944897136739381

Realizou as seguintes exposições individuais: Seção Invertida
(2010) na Galeria Lunara, Porto Alegre, RS; No Limite da Paisagem
(2010) Espaço das Artes TRF4ª Região, Porto Alegre, RS. Suas
principais exposições coletivas foram: Espelho Refletido (2012)
no Centro Cultural Helio Oiticica, Rio de Janeiro, RJ; Espaço
Lúdico (2011) no Espaço Cultural Chico Lisboa, Porto Alegre, RS.
Cartão de Visita (2011) na Galeria Gestual, Porto Alegre, RS; V
Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. (2011) no Paço Municipal,
Porto Alegre, RS; 27ª Feira do Livro de Canoas (2011), Paço
Municipal,Canoas, RS; Pequenos Formatos (2011) no Atelier
Subterrânea, Porto Alegre, RS; 19º Salão de Artes Plásticas da
Câmara Municipal de Porto Alegre (2011) na Câmara Municipal
de Porto Alegre, Porto Alegre, RS; Arte contemporânea: Nova
Geração (2010) na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de
Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.
Em 2010 foi vencedor do V Prêmio Açorianos de Artes Plásticas
na categoria destaque em mídias tecnológicas e indicado na
categoria artista revelação. Em 2011 venceu o mesmo prêmio
em participação na exposição coletiva Cartão de Visita na Galeria
Gestual.
http://lattes.cnpq.br/0787875981364388
www.brunoborne.com
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Celeste Almeida

Elaine Tedesco

Vive e trabalha em Salvador, BA. Artista, pesquisadora e
professora-titular da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal da Bahia, com mestrado e doutorado nos EUA, Colorado
e Califórnia, respectivamente, ingressou na UFBA, em 1980,
atuando nas áreas acadêmica, administrativa, de extensão e
pesquisa. Foi coordenadora de cursos de graduação e pósgraduação e diretora da instituição, de 2000 a 2004. Por mais
de uma década, foi representada pela Artist´s Gallery – San
Francisco Museum of Modern Art, Califórnia (EUA). Trabalhou
como artista e professora de artes nos EUA, desde monitora até
conferencista, em universidades e instituições de arte. Realizou
várias exposições, individuais e coletivas, em galerias, instituições
e museus americanos. Professora-visitante e conferencista em
universidades brasileiras, americanas e europeias. Na Colômbia,
fez residência artística na Casa Três Pátios, em Medellín, 2010. É
pesquisadora-membro de vários Grupos de Pesquisa do CNPq: 1.
Arte Híbrida – Líder; 2. Processos Híbridos na Arte Contemporânea
(UFRGS); 3. Imagem – Centro Internacional de Estudos Peircianos
(PUC/São Paulo); 4. Centro de Estudos de Pragmatismo (Curso
de Filosofia da PUC/São Paulo). Pós-Doutora pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em Artes Visuais
Contemporâneas e Semiótica (Filosofia Peirceana), sob orientação
da Profa. Dra. Lucia Santaella, Bolsista Sênior do CNPq, de março
de 2007 a fevereiro de 2008. Autora do livro Paisagens Sígnicas:
uma reflexão sobre as artes visuais contemporâneas, Salvador:
EDUFBA, 2010 (302 p). Foi professora-visitante, na California
University of Berkeley, EUA, em 2010, e participou do Congresso
Internacional sobre Cultura Visual, em Istambul, Turquia, 2012.
Neste último, apresentou artigo e trabalhos artísticos, que fazem
parte de sua investigação principal: Antena e Raiz, que objetiva
a experimentação e a construção de imagens com diversos
equipamentos tecnológicos e digitais.

Vive e trabalha em Porto Alegre, RS. Artista Plástica e professora
na área de fotografia no Departamento de Artes Visuais/UFRGS.
Doutora em Poéticas Visuais pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, RS (2009). Participou da 52ª
Bienal de Veneza, 2007 e da Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
2ª e 5ª edições em 1999 e 2005.
Exposições coletivas recentes: 2012 - Transição, Galeria Leme,
São Paulo. TATATA, Fundação Ecarta, Porto Alegre. 2011- Do
atelier ao Cubo Branco, MARGS. Experimento Zero, Plataforma
espaço de criação. Museu Sensível,curadoria de Gaudêncio
Fidélis, MARGS, Porto Alegre. 2010 - SAM Art Projects,
Parcours Saint-Germain, Paris, França. Jardins Noturnos, Vivo
Arte Mov, Usina do Gasometro, Porto Alegre. 2009 - Zona de
Indeterminação, Espaço Cultural Espm. Dentro do Traço, Mesmo Curadoria de Teixeira Coelho, Fundação Iberê Camargo, Terceiro
Prêmio Açorianos de Artes Visuais, Paço Municipal, Porto Alegre.
2008 - Arquivos Abertos, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo.
Lugares Desdobrados, curadoria de Mônica Zielinsky, Fundação
Iberê Camargo, Porto Alegre. 2007 - Adquisiciones, donaciones
y comodatos, Malba, Buenos Aires, Argentina. Prêmios: Prêmio
Destaque em Escultura, Secretaria Municipal da Cultura de Porto
Alegre, 2009. Prêmio Joaquim José Felizardo, Secretaria Municipal
da Cultura de Porto Alegre, Prêmio Destaque em Fotografia, Porto
Alegre, 2008.
Obras em coleções públicas: Museu de Arte Contemporânea do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Museu de Arte do Rio Grande do
Sul; Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Curitiba; Museu
de Arte Moderna da Bahia, Salvador. Museu de Arte de Brasília,
Brasília. Funarte, Rio de Janeiro. Casa das 11 Janelas, Belém do
Pará. Fundação Vera Chaves Barcelos, Porto Alegre. Museo de
Arte Latino Americano de Buenos Aires (MALBA).

http://lattes.cnpq.br/2436523859014547
http://lattes.cnpq.br/3522735126156406
www.comum.com/elainetedesco/
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Eliane Chiron

Lurdi Blauth

Vive e trabalha em Paris, França. Artista Plástica, professora
emérita na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne onde
defendeu tese de Estado. Dirige, na Universidade de Paris I, o
Centro de Pesquisas em Artes Visuais (CRAV). Sua pesquisa,
em cruzamento com a prática artística, interroga o processo de
criação e as mutações do olhar, principalmente em relação ao
digital. Publica e expõe em diversos países (Brasil, China, Tunisia,
Coréia, etc.). Editou em Publications de la Sorbonne, uma série
de obras : X, l’œuvre en procès: Croisements dans l’art (1996),
Croisements des arts (1997), L’incertain dans l’art (1998), La
main en procès dans les arts plastiques (2000), L’objet et son lieu
(2004). Paysages croisés. La part du corps (2008), Migrations /
Mutations. Paysages dans l’art contemporain (2010), L’intime, le
privé, le public dans l’art contemporain (2012). No prelo: L’énigme
du visible.

Vive em São Leopoldo/RS e trabalha em Novo Hamburgo/RS.
Artista Plástica, professora, pesquisadora. Doutora em Poéticas
Visuais, PPGAV, UFRGS/RS, 2005. Doutorado/sanduíche,
Université Pantheon-Sorbonne, Paris I, França, 2003. Docente em
cursos de graduação em Artes Visuais e mestrado em Processos
e Manifestações Culturais; integra o grupo de Pesquisa em
Linguagens e Manifestações Culturais - linha Linguagens estéticas:
processos e produção, desenvolve, atualmente, os projetos:
Imagem e Texto: inscrições e grafias em produções poéticas e, o
projeto Procedimentos de contato: desdobramentos da imagem
digital na arte e na cultura da atualidade, Universidade Feevale
Novo Hamburgo/RS.

Exposições recentes : Bahreïn 2009, Oman 2010, Nuits blanches
(Le off): Paris et Metz 2010 et 2011, Bienal de scultura de Pékin,
2012.
www.elianechiron.com

Exposições individuais: (2011) Sete Dias + Sete Dias – Casa de
Cultura Mário Quintana, Espaço Fotogaleria Virgílio Calegari, Porto
Alegre/RS; (2009) Matrizes/Fragmentos/Condensações, MAJ,
Joinvile/SC; (2008) Contatos Gráficos: percursos/processos/
permanências, Pinacoteca Feevale, Novo Hamburgo/RS; (2005)
Marcas, Passagens e Condensações – Pinacoteca Barão de
Santo Ângelo, Instituto de Artes Visuais, UFRGS, Porto Alegre
RS; (2002) Matrizes e Fragmentos, Museu de Arte do Rio Grande
do Sul-MARGS, Salas Negras, POA/RS; (2000) Concentrações Museu Victor Meirelles, Florianópolis/SC.
Exposições coletivas: (2012) 6ª Bienal D’ouro, 28º Salon de
l’estampe contemporaine et de l’image multipliée, Espace Renoir,
Rueil-Malmaison/França; (2011) Utopia Faber, - Pinacoteca
Feevale, Novo Hamburgo/RS; (2008) 4ª Bienal D’ouro; Gráfica
Gaúcha II – Centro Cultural CEEE, Porto Alegre/RS; (2007) 4ª
Bienal Internacional de Gravura do Douro, Alijó/Portugal; (2003)
Exposition CM3 –Collège Franco-Britannique, Cité International
Universitaire, Paris/ França; (2000) Núcleo de Gravura do RGS,
Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires/Argentina; (1997) 19th
International Independante Exhibition of Prints, Kanagava, Japão;
(1995) Printing Today, Haifa, Israel.
http://lattes.cnpq.br/2617246885619168
www.lurdiblauth.com.br
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Ricardo Cristofaro

Sandra Rey

Vive e trabalha em Juiz de Fora, MG. Artista Plástico, professor
do IAD, Instituto de Artes e Design da UFJF. Doutor em Poéticas
Visuais pela UFRGS.

Vive e trabalha em Porto Alegre, RS. Artista Plástica, professora
do Departamento de Artes Visuais e na área de Poéticas Visuais
do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRGS.
Doutorado em Artes Plásticas, Universidade de Paris I - Panthéon
Sorbonne. Pós-doutorado em colaboração com François Soulages
na Universidade de Paris 8. Pesquisa e produz fotografias grande
e pequenos formatos, vídeos, instalações, livros de artista. Realiza
curadorias. Publica textos e artigos sobre pesquisa em Artes
Visuais. Coordena o grupo de Pesquisas “Processos Híbridos na
Arte Contemporânea” (UFRGS/CNPq).

Suas principais exposições foram: “Transitio”, Festival Internacional
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