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Resumo 
 
Quando as técnicas úteis se diferenciaram das artes da beleza, a cartografia ficou longe de 
ser considerada uma arte, situação que começou a mudar em meados dos anos os anos 60. 
A partir dos anos 70 no Brasil, Anna Bella Geiger articulou a cartografia a seus interesses 
conceituais com eloqüência e profusão. Neste ensaio, analisarei sua produção daquela 
década envolvida com o imaginário cartográfico. Propondo uma divisão de três blocos de 
problemas sob os quais buscarei agrupar a diversidade dos mapas da artista, ainda que 
desenvolva apenas o primeiro nesta comunicação. São eles: o mapa configurado por sua 
dimensão sócio-política, como sistema de representação comparado à grade, como arquivo 
de conhecimento que relaciona o presente à memória. 
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Abstract 
 
When utilitarian techniques were separated from the Fine Arts, cartography, as a few other 
crafts, were excluded from the new practice. The situation started to change during the 
1960’s. From 1970 on in Brazil, Anna Bella Geiger related cartography to her own concerns 
within conceptual art. In this essay, I shall analyze the artist’s production of the 1970’s 
involved with cartographic imagination. I propose a division of three categories under which I 
shall bring together the diversity of maps made by the artist, even though I intend to develop 
only one of such problems in the text. Here are the three categories proposed: the map in its 
socio-political dimension, the map as a system related to the grid and the map as an archive 
of knowledge related to time. 
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A cartografia era ainda considerada uma arte à época em que a Geografia de 

Ptolomeu foi traduzida do grego para o latim na primeira década do Quattrocento1, 

ou ainda, quando Leon Battista Alberti codificou a perspectiva do ponto de fuga 

único em Da pintura algumas décadas depois da tradução do tratado de Ptolomeu. 

Gilles Tiberghien sustenta em seu livro Finis Terrae que bastaria consultar o Atlas 

Catalão realizado em 1375 por um dos dirigentes da escola de cartografia de 

Maiorca, Abraham Cresque, “para convencer-se de que os mapas eram também 

obras de arte”2. Enquanto atividade de fabricação, prática de um ofício submetida a 

regras, a cartografia era uma arte como o eram igualmente a agricultura, a 

marcenaria e a gramática, mas somente essa última, dentre as mencionadas, era 

considerada arte liberal. Por volta do Renascimento, a situação começaria a mudar. 
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As artes mecânicas (arquitetura, pintura, agricultura, navegação etc.) obteriam sua 

dignidade elevada à condição de conhecimento de modo a serem assim niveladas 

em valor às artes liberais (gramática, retórica, geometria etc.). É verdade que sendo 

arte, a cartografia não seria incluída no campo das Belas Artes no século XVIII, pois 

não se lhe creditava qualquer dependência relativa ao gênio criador, à inspiração. À 

época em que ocorrera a equivalência entre as artes mecânicas e as liberais, não 

havia ainda sido traçado o limite entre as técnicas regidas pela condição da 

finalidade útil e as artes, definidas pela finalidade do belo3. Desse modo, quando as 

técnicas úteis se diferenciaram das artes da beleza, a cartografia ficou longe de ser 

considerada arte. Situação que começou a mudar a partir dos anos 60, quando a 

fronteira entre arte e documento tornou-se mais declaradamente reversível. Como 

assinala Svetlana Alpers, historiadora da arte holandesa:  

Os cartógrafos constituem um grupo claramente distinto dos artistas, assim 
como os estudiosos da cartografia se distinguem dos historiadores da arte. 
Ou, pelo menos, assim era até recentemente. Estamos testemunhando 
certo enfraquecimento dessas divisões e da atitude que elas representam 

4
.  

Esse processo de esmorecimento das fronteiras entre a arte e a cartografia 

levou séculos até que a última voltasse a ser objeto, tema e prática não apenas da 

ciência e da técnica, mas também do pensamento e da produção artística. Talvez 

um dos fatores importantes dessa transformação tenha ocorrido no século XX, na 

medida em que a fronteira entre a arte e a técnica tornou-se cada vez mais tênue, 

especialmente após o aparecimento da fotografia e do cinema. Mas foi somente nos 

anos 60 e 70 que a produção artística mostrou-se fortemente interessada pela 

técnica cartográfica. Com o amadurecimento dos questionamentos sobre a 

autonomia da arte, a crise dos suportes, bem como o enriquecimento e a ampliação 

do conceito de arte, os artistas pareceram ver-se rendidos a certa fascinação pela 

cartografia, tanto por sua potência discursiva, como por seu poder de combinar 

idéias, imagens e signos. Ainda segundo o autor de Finis terrae:  

Ora um mapa é um conjunto de signos convencionais dos quais retiro a 
significação graças a uma legenda de interpretação, mas é também uma 
imagem cujos contornos ou cores demandam ser decodificadas (é preciso 
apreender a linguagem dos mapas) e que têm para mim certa potência de 
sugestão e fazem apelo aos recursos de minha imaginação 

5
.  

Nos primeiros anos da década de 1960, após sua produção de bandeiras 

norte-americanas, Jasper Johns experimentaria outra representação icônica de seu 
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país. Como se pode observar em Map (1963), Johns utilizava o mapa, entre outros 

ícones de formatos esquemáticos (alvos, bandeiras, números etc.), alegorizando a 

pintura abstrata através da gestualidade, não obstante a figuração visível. Na 

segunda metade da década, seria a vez dos artistas Terry Atkinson e Michael 

Baldwin do grupo conceitual Art & Language mostrarem o vasto caminho que se 

abria à produção artística junto à inadequação da representação cartográfica6. Pelo 

menos dois trabalhos do grupo Art & Language ficariam famosos, ambos de 1967. 

Map to not include Canada, James Bay, Ontario ... Straits of Florida apresenta um 

retângulo praticamente vazio com apenas dois estados norte-americanos 

representados, Iowa e Kentucky. Todos os outros lugares listados no título foram 

deixados de fora do retângulo, abrindo-se um imenso espaço para a imaginação dos 

lugares que não se podia ver em torno do traçado dos pequenos esquemas dos dois 

estados. Entre outros jogos tautológicos do Art & Language, Map of an area of 

dimension 12''x12'' indicating 2.304 1/4 squares (Map of itself) mostra a superfície da 

estrutura de uma grade quadriculada com 12 por 12 polegadas indicando 2.304 

quadrados de ¼ de polegada cada um. Com a função de descrever além de nomear, 

as palavras do título dos dois trabalhos configuram um sistema fechado com a 

representação do mapa. Esses trabalhos não visam nenhuma realidade exterior, 

mas apenas a explicitação mesma do sistema modernista de representação, a 

grade. Afinal, como esclarece Rosalind Krauss, essa estrutura foi emblemática das 

ambições modernistas nas artes visuais7. 

 Nessa mesma década, outro grupo de artistas utilizaria o mapa com intenções 

diferentes dos acima citados, a Land Art. Em seu livro Nature, Art, Paysage, 

Tiberghien propõe três modos de uso da cartografia na arte.  No primeiro, o mapa 

tem o papel de traduzir o caos dos dados empíricos num sistema homogêneo 

expresso em termos de posição e distância. O artista exemplar citado é Richard 

Long. No mapa de Two Walks (Dartmoor, 1972), a fotografia intitulada The crossing 

place of the walks articula-se com duas linhas traçadas que se cruzam e indicam o 

local de cada caminhada na região. O tempo da ação é conhecido através da 

legenda escrita ao pé do traçado. O mapa funciona como um sistema de 

equivalência que permite atrelar imagens de significantes flutuantes no interior de 

um sistema de coordenadas capaz de garantir a significação do conjunto. Tiberghien 

esclarece que o mapa para Long serve de ancoragem da subjetividade, um modo de 
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enunciação que diz: eu estou aqui; eu estive aqui8. Na segunda categoria de 

Tiberghien o mapa tem a função de transdução. Para Dennis Oppenheim, em 

Gallery transplant (1969), o mapa é o meio termo entre a planta baixa da sala do 

museu onde se encontra a foto e o terreno sobre o qual ele reproduz os limites da 

sala em dimensões reais. No conjunto de trabalhos de Gallery transplant, a 

conversão permite a transferência da informação do conceito ao sensível, onde 

mapas, plantas baixas e fotografias funcionam como sistemas de equivalência que 

permitem, através de uma rede de coordenadas determinadas, recompor um espaço 

em outro. Na articulação entre sistemas de equivalências, Oppenheim, ao contrário 

de Long, privilegia a transferência e o deslocamento de dados. O terceiro modo de 

uso do mapa pelos artistas da Land Art, segundo Tiberghien, é aquele realizado por 

Robert Smithson para quem o mapa tem o papel de produção. Frequentemente, o 

mapa em Smithson representa um site num sistema de coordenadas, cuja função é 

a de produzir o non-site. O mapa no trabalho Double Nonsite California and nevada 

(1968) é um quadrado preto sobre fundo branco que faz par com os recipientes que 

guardam materiais vulcânicos de dois estados norte-americanos diferentes, Nevada 

e California.  

Na condição de tradução, transdução ou produção, o mapa entrou para a arte 

como um sistema de notação singular entre outros, como a fotografia, o ato corporal, 

o vídeo, o desenho, a palavra. Nenhum sistema de inscrição terá mais a prerrogativa 

de um “meio específico”, como a pintura e a escultura tiveram para o modernismo. 

Como bem apontou Rosalind Krauss sobre a era pós-midiática que Marcel 

Broodthaers explicitaria com seu Museum of Modern Art, Eagles department, todos 

os meios e suportes materiais são agora nivelados, reduzidos a um sistema de pura 

equivalência pelo princípio homogeneizante da mercadoria9. Sem privilégio 

hierárquico, o mapa é uma notação particular, entre outras que desdobra o trabalho 

cujo estatuto é o da proposição. É a arte considerada em sua condição de idéia. 

Marcando o início da tendência conceitual na arte, Sol Lewitt, cujas construções e 

desenhos eram fabricados por assistentes que seguiam suas instruções, declarou 

em um de seus “Parágrafos” em 1967 que a idéia era o aspecto mais importante da 

obra. Com efeito, as partituras das ações (event scores) dos artistas Fluxus tinham 

algo em comum com as instruções de construção de Sol Lewitt: ser uma matriz 

virtual geradora que permite sua atualização em realizações materiais diferenciadas. 
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Para a arte de tendência conceitual (e aqui incluo as produções do Fluxus, da Land 

Art, dos Minimalistas e da Arte Conceitual) a obra é antes de tudo a proposição que 

permite sua iteração, seu desdobramento, sua diferenciação, sua flutuação. É bem 

verdade que entre os variados grupos e artistas que apareceram entre os anos 60 e 

70 havia aqueles que apresentavam maior consciência dessa idéia de obra 

compreendida na equivalência potencial de diferentes significantes, todos sujeitos a 

operações análogas de redução, deslocamento e iteração.  

Liz Kotz esclarece, em “Language between performance and photography”, 

que essa outra lógica da obra de arte, ainda oculta nas notações dos eventos dos 

Fluxus, vem a primeiro plano em trabalhos tardios de 1960 de Lawrence Weiner, 

Dan Graham, On Kawara, entre outros, por conta da compreensão da base 

linguística da arte Minimalista que tiveram10. Para a historiadora norte-americana, 

voltar-se para a linguagem e fazer uso da palavra não é o que diferenciava a Arte 

Conceitual das produções do início dos anos 60, pois o uso da linguagem apareceu 

com os artistas do Fluxus, passou pelos Minimalistas e chegou à Arte Conceitual. O 

principal é que houve uma mudança mais abrangente de paradigma naquele 

momento. Ia-se do modelo pós-Cage baseado na percepção e na participação para 

um modo de operação nos sistemas de representação e nas estruturas de auto-

reflexão. Assim, a Arte Conceitual histórica teria tido maior consciência do modo de 

produção que toma uma proposição virtual como geradora de realizações múltiplas e 

específicas. O mapa é, assim, a realização de uma inscrição que atualiza a obra de 

arte enquanto proposição virtual, entre outros modos de desdobramento, como a 

fotografia, o texto, o desenho, o objeto etc.  

O mapa na obra de Anna Bella Geiger inscreve na atualidade de um suporte 

material a proposição compreendida em uma série. Gavetas de arquivo, mapas, 

objetos e materiais impressos apropriados servem de suportes equivalentes que 

atualizam a proposição implícita na série Indiferenciados. Em uma das duas gavetas 

de arquivo do trabalho de 2001 Indiferenciados (gavetas), há parte de um mapa do 

Brasil dividido pela linha do Tratado de Tordesilhas, enquanto a outra contém o 

“braço de homem d‟après Leonardo da Vinci”.  O esquema cartográfico inscreve a 

proposição envolvida na série ou participa de seu desdobramento.  Na obra de Anna 

Bella Geiger, a série desempenha o papel de uma proposição, ainda que ela surja 



  2053 

 

no processo do trabalho e não antes. Seja o mapa um objeto, uma fotogravura ou 

um desenho, ele tem a função de desdobrar a proposição-série como outros 

diferentes veículos materiais podem igualmente fazê-lo. A série para Geiger em 

nada se assemelha com a exploração da forma seriada experimentada pelos 

concretistas brasileiros como Luís Sacilotto ou mesmo Ivan Serpa, próximos da 

teoria da informação e da engenharia de processos de comunicação visual11. 

Tampouco, seu sistema é comparável às serializações das formas regulares nas 

esculturas minimalistas. Arranjadas regularmente e produzidas com materiais 

industriais na obra de Donald Judd, as unidades modulares tomam a forma da grade 

em Sol Lewitt, mas elas servem para evitar os “efeitos de composição” nos trabalhos 

de ambos, sob a condição de tornarem-se literais enquanto “specific objects”12. A 

literalidade não pertence à poética da artista brasileira. Ao contrário, os jogos de 

figuração retórica (metáforas, paradoxos, antíteses, alegorias) abundam em sua 

obra. A série tem outro valor em sua produção: constituir um espaço de virtualidade 

que condiciona certas realizações particulares. A série não existe antes de sua 

atualização. Na entrevista concedida a diversos críticos e publicada no livro 

organizado por Adolfo Navas, a artista explicita essa condição afirmando que a 

série, conceitualmente, como plano ou idéia, integra os trabalhos que vão surgindo e 

não é formulada antes dos trabalhos13. O mapa é um dos mais constantes modos de 

atualização dessa virtualidade da série.  

 

Os mapas de Anna Bella Geiger 

 

Desde muito cedo em sua trajetória, Anna Bella Geiger articulou a cartografia 

a seus interesses artísticos. Neste ensaio, interesso-me pelos trabalhos dos anos 

1970. Diferencio três tipos de problemas que reúnem a diversidade dos mapas da 

artista, embora me detenha neste ensaio apenas no primeiro: (1) o mapa 

configurado em sua dimensão sócio-política, (2) como sistema de representação e 

(3) como arquivo de conhecimento que articula o presente à memória. Essa divisão 

não visa interpretar cronologicamente a produção da artista. Tampouco a tipificação 

serve para criar falsas fronteiras entre seus trabalhos que mesclam diferentes 

problemas, afinal as três dimensões podem ser identificadas nos diversos mapas da 
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artista, ainda que com focos e intensidades distintos. O que pretendo compreender 

são três dimensões do sentido da cartografia na obra de Anna Bella Geiger, ou seja, 

o aspecto político da arte, a questão dos sistemas de representação e a 

problemática do tempo. 

 

Parte I. O mapa configurado em sua dimensão sócio-política 

 

O mapa surge na obra de Anna Bella Geiger a partir da série Polaridades. 

Após a fase visceral em que a artista descobre, segundo Mario Pedrosa, que “a 

realidade maior é a do corpo”14, Circumambulatio (1972) levantaria a questão 

simbólica do centro, mas sem os signos de antagonismo que marcariam a série 

Polaridades. A idéia de centro serve, em Circumambulatio, de matriz para 

realizações múltiplas em suportes equivalentes: a experiência corpórea na área da 

Barra da Tijuca, as fotografias-documento das ações, as imagens apropriadas e 

fotocopiadas da mídia. Na instalação preparada para o Museu de Belas Artes do Rio 

de Janeiro, as tecnologias de inscrição eram variadas: fotografia (audiovisual), filme 

em super 8, escrita. Nas entrevistas feitas durante a exposição, os espectadores 

eram solicitados a dar uma definição da idéia de “centro”, essa geradora das 

diversas ações e inscrições de Circumambulatio. A idéia-matriz da série Polaridades, 

porém, iniciada nos anos 1970 com base nas oposições antagônicas, é o que 

parece ter possibilitado o uso dos mapas em sua produção. Indagar-se sobre os 

pólos antagônicos do “centro”, do “certo”, do “todo”, do “dentro” foi o objetivo dos 

trabalhos com que Geiger experimentou as técnicas da fotogravura e da foto-

serigrafia utilizando a paisagem das nuvens e do território lunar. A partir de 

Polaridades, o pólo único seria negado pelo X, como se pode verificar na gravura 

Centro de 1973. Não havia mais centro, apenas periferia. Era preciso investigar a 

oposição, o negativo, o periférico. A artista esclarece em sua entrevista no livro 

organizado por Adolfo Monteiro Navas ao tratar da presença dos mapas na relação 

com as Polaridades que “a palavra Periferia vai surgindo e o Centro vai 

escurecendo”15.  
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O X que recorta a imagem do solo lunar cruzando todo o papel da fotogravura 

em metal Certo errado (1973) era simbólico na conjuntura do país, ainda que as 

questões do trabalho ultrapassem os problemas do contexto sócio-político da época. 

A leitura arguta realizada por Fernando Cocchiaralle sobre essa série aproxima-a de 

problemas presentes na tradição filosófica ocidental: “„Certo‟ pode ser interpretado 

como o correspondente mais próximo, o verdadeiro pretendente, a boa cópia de seu 

modelo ideal. „Errado‟, ao contrário, é o simulacro, o falso pretendente infinitamente 

degradado, que deve ser banido e conjurado” 16. Em sua leitura, Cocchiarale parece 

ter-se inspirado no famoso ensaio de Gilles Deleuze “Platão e os simulacros”, onde 

o pensador francês defende que a principal divisão operada pelo filósofo grego se dá 

entre a boa cópia e o simulacro17. Para Anna Bella Geiger, tratava-se de falar a partir 

de “um território o mais neutro possível18”, o que indica que o ícone da negação, 

representado pelo grande X, perpassava também uma crítica velada e alegórica à 

realidade política do país. O mapa do Brasil na gravura de 1974 (Sem título) tinha o 

mesmo fundo da imagem do solo lunar e a mesma letra-ícone da negação de outros 

trabalhos da série Polaridades. Enquanto a lua figurava certa periferia do espaço 

cósmico da terra, ainda que nosso planeta não fosse o centro do universo, o mapa 

do Brasil devolvia certeiramente o contexto articulado. Nas propagandas do governo 

militar, os símbolos do Brasil tinham a função de incentivar a crença no poder do 

país e no milagre econômico. O trabalho de Geiger, articulado a outros da série, 

mostrava que o Brasil não era centro, mas periferia geográfica, política e cultural no 

mundo.  
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Anna Bella Geiger. Sem título. 1974. Fotogravura e serigrafia. 39 x 39,5 cm. 

A representação cartográfica envolve relações de poder no momento em que 

situa no mapa lugares da terra, a partir do instante em que espacializa uma 

determinada concentração ou mesmo a ausência de grupos étnicos ou religiosos. 

Em 2004, o artista carioca Alexandre Vogler articulou esse problema do poder ao 

mapear o público de arte contemporânea em A quem interessa a tua expressão (Rio 

de Janeiro), trabalho realizado a partir da mala direta de uma importante instituição 

de arte da cidade. Vogler identifica em seu mapa a concentração do público nos 

bairros do centro e da zona sul, utilizando bolinhas vermelhas que frequentemente 

indicam a venda de quadros em galerias de arte. No trabalho de Vogler, trata-se de 

representar as relações entre cultura, poder aquisitivo e sistema de arte. Na década 

de 1970, o mapa era utilizado por Anna Bella Geiger como uma maneira de refletir o 

sistema da cultura em sua dimensão política. No mapa-mundi Correntes culturais 

(1976) foi datilografada a expressão-título do trabalho no espaço reservado à 

representação dos mares da terra. A metáfora, aparentemente óbvia, é, sobretudo, 

ambígua: por um lado, o poder da cultura é fluido e passa por correntes 

desconhecidas e poderosas; por outro, a cultura é abandonada ao fluxo e às 

correntes do acaso. Correntes culturais pertence ao livro Sobre a arte, o que poderia 

levar o leitor desse e de outros trabalhos da artista a se perguntar em que lugar se 

situa a arte nos fluxos variados dos signos no espaço discursivo da cultura.  
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Ideologia (1976) dá certa luz à problemática cultural e suas relações de poder 

no contexto do país, apresentando uma imagem retirada de uma cartilha escolar 

com duas figuras de costas na parte inferior, Ofélia e Hipólito, que desenham o 

mapa do Brasil. Na parte superior, destrincham-se as sílabas do conjunto 

consonantal das palavras “quadro” e “Brasil”. No auge do contexto da crise dos 

suportes tradicionais na arte, Geiger ironizava simultaneamente dois campos da 

cultura no Brasil com a palavra “quadro”, a educação e a arte, uma vez que o termo 

remete ao suporte tanto da pintura como o da escrita comum à sala de aula. Como 

Correntes culturais e Ideologia pertencia ao livro Sobre a arte. O conjunto dos 

trabalhos articulados em Sobre a arte levanta a questão do sistema político que 

organiza e condiciona a hierarquia dos signos na cultura, mas envolve também o 

espaço e o sistema de representação da arte.  

As relações de poder pressupostas na representação cartográfica incluem a 

potência da imaginação, na medida em que ela permite a manipulação de escalas, o 

deslocamento de signos, a omissão deliberada de certos detalhes, a distorção de 

convenções, a organização do espaço para localizar certos países ou continentes no 

centro da representação. Trata-se do poder de “falsificar os mapas com fins 

geopolíticos precisos”, considera o estudioso francês da imaginação cartográfica19. A 

falsificação com fins determinados no jogo de poder distingue-se da fabulação como 

potência que abre a vida para futuros indeterminados, para tempos impensados20. O 

mapa-mundi de Geiger, Local da ação nº 1 (1979), apaga as linhas dos meridianos 

para destacar a America Latina no centro da representação, fabulando outro espaço 

imaginário para o continente. Esse mesmo mapa aparece em vários outros trabalhos 

da série Local da ação, um signo tantas vezes reiterado que praticamente marca 

toda a série como figura-ícone. Local da ação cria um destaque físico-político para o 

continente na ordem imaginária da distribuição dos poderes na representação 

cartográfica21. Joachim Torres Garcia já havia ironizado na primeira metade do 

século XX a posição etnocêntrica da figuração cartográfica desenhando em Upside 

down map (em 1934) o mapa da America Latina de cabeça para baixo. O artista 

declarou que, assim, saberíamos nossa real situação22. Para Gilles Tiberghien, 

essas falsificações estão no âmbito do impensado da representação cartográfica e o 

exemplo mais conhecido dessa imaginação fantasiosa é a localização do país do 

cartógrafo sempre ao centro do mapa. Nos anos 70, Rubens Gerchman, também 
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sensível a esse problema do etnocentrismo, homenagearia Torres Garcia, com New 

Geography - Homage to Torres Garcia (1971-9), situando todo o continente 

americano no centro da representação. 

Retornando à gravura de 1974 da série Polaridades, nota-se a nuança 

alegórica daquele mapa de Geiger, tom presente na maioria dos trabalhos dos 

artistas da época. Geiger utiliza cores da bandeira do país no mapa e ironiza as 

condições políticas do Brasil. Como afirma Dária Jaremtchuk, “por meio de uma 

postura crítica, aparecem metáforas e alegorias sobre questões delicadas da história 

brasileira daquele momento”23. No livro A cor na arte de 1976, Geiger se aproveita 

novamente da relação com as cores, mas para dar corpo ao problema da obra de 

arte no interior do sistema de arte. As páginas do livro trazem a bandeira do país 

abaixo da insígnia “A bandeira nacional é verde amarela, azul e branca”. Numa das 

páginas, a bandeira hachurada com as cores reais do símbolo nacional é, à primeira 

vista, uma representação óbvia e pueril. O tom de simples aprovação do ícone da 

nação se transforma quando as hachuras se tornam cinzas e pretas, simbolizando 

as mortes e torturas do período. Simultaneamente, o trabalho debochava da pintura 

formalista. Geiger começara como gravadora de produção abstrata e informal. 

Abandonando essa prática, dá início a sua fase de figuração das vísceras do corpo, 

o que demonstra sua inquietação com o formalismo na arte. O livro A cor na arte já 

denuncia sua abordagem conceitual, interesse que parecia ainda discreto em 

Circumambulatio.  

Com A cor na arte e Correntes culturais, ambos de 1976, Geiger mostra 

consciência do lugar da arte no interior do sistema simbólico da cultura, bem como a 

hierarquia de valores imperantes no mercado que prestigiam a obra de arte de 

cunho formal com durabilidade material. A cor na arte, como outros de seus 

impressos artesanais (História do Brasil de 1975 e Admissão de 1976), não foi 

reproduzido em série, o que levou Jaremtchuk a afirmar que “o interesse da artista 

não recaía sobre a democratização da arte”. A historiadora brasileira contrasta os 

livros de Geiger com o de Edward Ruscha, Twenty-six gasoline stations, que circulou 

fora dos espaços tradicionais de arte. Os livros de Anna Bella Geiger, sendo 

exemplares singulares assinados, foram expostos apenas em galerias e museus. A 

reprodução industrial e a circulação massiva talvez não fizessem parte da 
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significação desses trabalhos. Nas considerações de Dária Jaremtchuk: “Os 

caderninhos também tiveram uma circulação limitada entre um pequeno grupo de 

colecionadores, artistas e intelectuais”24.  

É certo que trabalhos impressos de outros artistas do período articularam 

essa chave da democratização da circulação da produção simbólica e artística. Arte 

Classificada da dupla Paulo Bruscky e Paulo Santiago, com “seus atentados críticos 

e poéticos”, utilizaram os meios de comunicação pré-existentes para fins alheios à 

informação25. Com Cédula - Zero cruzeiro, integrado ao projeto Inserções em 

Circuitos Ideológicos, Cildo Meireles articulava a impressão, a reprodutibilidade, a 

circulação massiva e a questão do valor no sistema de arte. Nesse sentido, era 

menos o sistema da arte como mercado e a circulação dos produtos simbólicos o 

que estava em questão no trabalho de Anna Bella Geiger. O que de fato interessava 

à artista era o sistema de representação operante na obra de arte, isto é, as 

condições culturais e políticas que o orientam, assim como sua potência figurativa 

no interior do sistema simbólico da cultura.  Em A cor na arte, a obra articula-se a 

sistemas de representação e técnicas de inscrição de signos – figuras, cores, 

esquemas, imagens, palavras –, todos equivalentes como mercadoria, mas com a 

potência de dar movimento aos sentidos na ordem dos símbolos. A cada vez que o 

leitor de A cor na arte vira a página do livro, as mesmas palavras, junto ao esquema 

cartográfico do Brasil e articuladas a diferentes cores, produzem sentidos variados. 

A precariedade do seu material desvaloriza o trabalho no mercado, ainda que ele 

não tematize a circulação. Acima de tudo seus signos fabulam o caos conjuntural no 

sentido de movimentar o devir impensado da obra. O mapa em A cor na arte, por um 

lado, presentifica o lugar da técnica de representação para fins úteis no sistema da 

cultura (a cartografia), por outro, articula o lugar da fabulação cuja capacidade é 

diferenciar sentidos incorporados ao hábito e à memória. Nesse livro precário, a obra 

é concebida por suas técnicas de inscrição, variadas e sem hierarquia (palavras, 

esquema cartográfico, cores), ao passo que a arte é justamente o que se instaura 

nos intervalos de cada uma de suas inscrições. A obra é a matriz, a idéia, a 

proposição, que reiterada, propaga suas pequenas variações movimentando o 

sentido do trabalho também no processo da leitura. A obra necessita do outro que 

atualiza sua virtualidade imaterial contida nas notações diversas. Esse modo de 

conceber a obra parece tornar irônico o valor de mercado dado às inscrições 
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individualmente, pois seu valor simbólico está no intervalo impensado que desdobra 

os signos, não no objeto. 

O que marca os mapas de Anna Bella Geiger nesse momento da descoberta 

da cartografia é a dimensão sócio-política da articulação das técnicas de inscrição 

no sentido de produzir outra noção de obra de arte que não mais aquela vinculada 

ao objeto singular. Os trabalhos de Geiger do período envolveram problemas 

políticos relativos ao contexto vivido no país, bem como seu espaço periférico na 

estrutura de poder político e econômico mundial. Outros trabalhos dos anos 70 

indicam o interesse nos problemas sócio-políticos do país, como a série de cartões 

postais Brasil nativo/ Brasil alienígena (1976/77). O problema sócio-político do país 

periférico envolvia também problemas de marginalização de grupos étnicos que 

terminavam por se inscrever na cultura hegemônica de massa pelos discursos do 

Estado interessado na unidade nacional e na construção da Transamazônica. O 

mapa, porém, igualmente periférico no âmbito das técnicas artísticas, revela a 

hierarquia que o sistema da arte condiciona os suportes de inscrição que ela utiliza. 

O mapa, assim, anunciava o problema da hierarquia das técnicas ao qual Anna Bella 

Geiger se mostra sensível ainda hoje. Este é o sentido para a artista de retomar 

trabalhos em outras técnicas, como o fez com os vídeos Bucrocracia e Ideologia, 

anteriormente articulados no papel. Com efeito, Burocracia (nanquim e aquarela 

sobre papel) tornou-se, inicialmente, independente do livro Sobre a arte em 1976. 

Dois anos depois foi retrabalhado como pintura e, somente, em 1982 foi realizado 

em vídeo. A arte e o sistema de arte problematizados em trabalhos como Correntes 

culturais, Sobre a arte – Ideologia e A cor na arte envolviam questões políticas 

singulares do campo artístico, especialmente a própria concepção de obra nesse 

sistema. O mapa aparece nesse conjunto de trabalhos como um modo de operar na 

arte a força política que é própria ao discurso cartográfico e a obra de arte é o 

conjunto desdobrado das diferentes notações. O mapa inscreve-se na arte de Anna 

Bella Geiger como qualquer outra ordem de signo. Sua importância singular, porém, 

está em afirmar a obra de arte como um esquema, uma imagem, um catálogo das 

transformação aparentes de signos reiterativos e processuais. 

Neste ensaio considerei os mapas de Anna Bella Geiger em sua dimensão 

sócio-política. Por um lado, as significações de seus trabalhos eram respostas 
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diretas aos problemas vividos pelo país; por outro, o foco de sua produção eram as 

definições tradicionais do conceito de arte. O lugar da arte, o múltiplo e o espaço de 

circulação foram temas para alguns artistas vinculados ao conceitualismo da época, 

afinal a política dos artistas no período envolvia problematizar práticas modernistas 

da arte e a noção de obra única. A obra que surgia então como técnica de inscrição 

de signos diversos em suportes variados, todos equivalentes como mercadoria, 

eram, entretanto, potencialmente distintos de acordo com o pensamento que 

pudessem ocasionar na recepção. A distinção e o limite entre arte e informação, 

entre arte e documento, arte e conhecimento pareciam fadados a diminuir. A 

singularidade da obra de Anna Bella Geiger nesse contexto estava na vontade que 

permitia encurtar a distância entre a arte e a cartografia, entre o documento apto a 

inscrever um conhecimento geo-físico e o esquema capaz de fabular o devir político 

do registro. Tendo considerado esse primeiro tema, abordarei os outros dois – o 

mapa como sistema de representação comparado à grade e o mapa como arquivo 

de conhecimento que relaciona o presente à memória – em outra oportunidade.  
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