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Resumo 

 
Esse artigo visa apresentar a obra Visitant Genet (2001), da artista multimídia gaúcha Vera 
Chaves Barcellos, uma das artistas que integram a pesquisa Artistas Contemporâneos no 
Rio Grande do Sul: arte, tecnologia e mídias digitais. Dessa maneira, a partir de uma 
abordagem relacionada a questões sobre ficção e imaginação, é realizada uma análise que 
busca aproximar a obra a este contexto.   
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Abstract 
 
This article presents the multimedia  work Visitant Genet (2001), by Vera Chaves Barcellos . 
She is one of the artists on the search Contemporary Artists in Rio Grande do Sul: art, 
technology and digital media. Thus, from an approach related to questions about fiction, 
imagination and fantasy, is made an analysis that wonder to bring together the work 
mentioned in this context. 
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Este artigo, na área de História da Arte Contemporânea, se dedica a 

produção em arte, tecnologia e mídias digitais da artista gaúcha Vera Chaves 

Barcellos, com ênfase em sua obra Visitant Genet (2001). A investigação está 

inserida no projeto de pesquisa: Artistas Contemporâneos no Rio Grande do Sul: 

arte, tecnologia e mídias digitais, desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em Arte 

e Tecnologia (LABART/UFSM). 

Visitant Genet (2001) é um projeto todo fragmentado em partes, que se 

unificam em uma instalação multimídia. O ponto de partida se dá com a figura do 

escritor e teatrólogo francês Jean Genet. Diante de tal personagem, Chaves 

Barcellos desenvolve seu trabalho baseada em documentos, trechos de obras de 
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Genet e referências de outros artistas, compondo a partir destes elementos a 

instalação final ligada a vida do autor.  

A aproximação com a obra foi realizada por meios que permitissem sua 

análise, a partir dos processos de: criação, produção, visualização, disponibilização 

e manutenção (Santos, 2004). Desta maneira, são evidenciados fatores que 

apresentam características recorrentes a cada etapa destacada, partindo da idéia 

inicial que originou a obra até o modo como esta foi apresentada e como isto 

ocorreu. Outro fator importante diz respeito ao planejamento e execução das partes 

que compõe esta instalação, assim como a conservação e revisão constante dos 

equipamentos durante o processo expositivo, a fim de proporcionar a interação 

proposta pela artista. A partir de considerações sobre os conceitos de ficção e 

imaginação, é realizada uma análise que busca aproximar a obra a este contexto.   

 

Vera Chaves Barcellos 

 

Vera Chaves Barcellos é gaúcha de Porto Alegre, nasceu em 1938 e na 

década de 1960 foi estudar no exterior. Nessa fase a artista ainda trabalhava com as 

técnicas tradicionais de representação. Na década de 1970, Vera começa a se 

dedicar cada vez mais a arte conceitual e a fotografia. Em 1976 representou o Brasil 

da Bienal de Veneza, e expôs trabalhos coletivamente em outros países, como: 

Alemanha, Bélgica, Coréia, Japão, França, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e 

Austrália. 

Nos últimos anos a artista tem se dedicado às novas tecnologias. Entre suas 

principais obras relacionadas a poéticas digitais, ressaltamos a Memorial IV (1992) 

que aproxima seu trabalho do contexto tecnológico, utilizando fotografias e 

fotocópias. Posteriormente em Nadadores (1998) esta característica fica bastante 

evidente, pois se trata de uma instalação composta de imagens manipuladas 

digitalmente e apresentadas em looping, sugerindo uma relação com a pintura, 

fotografia e o cinema.  

Em direção a um trabalho que apresentasse questões numéricas mais 

evidentes, Chaves Barcellos em sua obra Visitant Genet elabora um projeto com o 

uso de programas para a produção de animações tridimensionais interativas. Em 
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seu site pessoal, a artista utiliza as facilidades da internet para disponibilizar seus 

recentes trabalhos em vídeo. Instituições culturais possuem obras da artista em seus 

acervos, como o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC), 

Galeria Sotero Cosme na Casa de Cultura Mário Quintana, o Museu de Artes do Rio 

Grande do Sul (MARGS) e também a Fundação Vera Chaves Barcellos que possui 

obras doadas pela própria artista de seu acervo particular.  

Chaves Barcellos também contribuiu para a cena cultural de Porto Alegre 

sendo uma das fundadoras do Centro Alternativo de Cultura Espaço N.O. em 1979 e 

da Galeria Obra Aberta, que infelizmente durou apenas três anos. Em 2003 é criada 

a Fundação Vera Chaves Barcellos, sendo a própria artista sua instituidora. A FVCB 

é dividida em dois espaços, o Espaço 0 e o Espaço 1. O Espaço 0 localiza-se no 

centro de Porto Alegre, onde funciona a administração e a sala de exposição; e o 

Espaço 1, em Viamão,  onde se encontra a reserva técnica e estão guardadas as 

obras do acervo. Dessa maneira, a instituição tem como objetivo a preservação, 

pesquisa e difusão da arte contemporânea a partir da realização de exposições, 

seminários e debates. 

Visitant Genet 

 

 

Vera Chaves Barcellos, Visitant Genet (2001) 
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Vera Chaves Barcellos, Visitant Genet (2001) 

Visitant Genet - exposta no Museu D´Art de Girona (2000/2001) e no 

Santander Cultural (2001) - propicia ao participante estar diante de Jean Genet, 

numa simulação de visita ao presídio. Para a criação da obra, Vera Chaves 

Barcellos constrói seu trabalho através de um vídeo, no qual um ator faz gestos com 

o corpo, cujo tronco e a cabeça aparecem, simulando uma conversa. Sobre o rosto 

do ator, é colocada uma imagem tridimensional, criada a partir do rosto do 

verdadeiro Jean Genet.  

Escritor e teatrólogo francês, Jean Genet, nasceu em 1910 em Paris, atuando 

na vanguarda dos anos 40 e 50, e nos movimentos ativistas políticos. Intelectual 

autodidata, homossexual, marginalizado social, e que, abandonado por sua mãe 

solteira, viveu depois de adulto de prisão em prisão na França e em vários países da 

Europa, até completar trinta e cinto anos, quando foi resgatado ao mundo intelectual 

francês, graças à anistia alcançada pela intervenção de outros intelectuais 

franceses, a exemplo de Jean Cocteau e Jean Paul Sartre. 
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Apesar da grande importância de Jean Genet para o teatro de vanguarda do 

século XX, a obra de Vera tem como fonte de inspiração as peças Journal Du 

Voleur, Notre Dame-des-Fleurs, e Le Miracle de La Rose, todos de certa forma 

autobiográficos e extremamente sugestivos em imagens, tanto literárias quanto 

visuais. Outro aspecto trabalhado é a questão da distância, ou seja, de ele não estar 

envolvido excessivamente com a obra e também de maneira similar, trabalhar a 

diferença: penetrar e compreender um universo não somente alheio, como oposto 

ao próprio universo do observador.  

Vera Chaves Barcellos desenvolve um projeto, no qual substitui o verdadeiro 

(Jean Genet não mais vivo) pelo imaginário (a possibilidade de visitar Genet na 

prisão), permitindo a inserção e interação do participante/espectador. A partir de 

fragmentos reais - livros, diários, notícias, obras -, concebe-se uma situação 

absurda, paralela à realidade comum.  

Anne Cauquelin (2008:188) propõe que separamos a ficção da realidade, 

dividindo os elementos ficcionais dos reais: imagens, imaginário, verossímil, 

inverossímil, opostos às realidades pertinentes, ao vivido, à presença, à trama do 

cotidiano, ao que é rotineiro e não configura objeto nem dúvida ou incerteza. A 

realidade da ficção e a própria realidade se mantêm lado a lado, indicando que 

vivemos em dois mundos separados, simultaneamente: a realidade vivida, concreta, 

e a realidade não presente, das ficções nocionais. Essa conexão em Visitant Genet, 

que desenvolvemos entre o que se vive e o que se sonha, faz com que a parte 

conclusiva da obra - a vídeo-animação - enlace todos os seus elementos 

compositores e os encaminhe ao participante/espectador como um convite à 

participação.  

O vídeo foi criado a partir dos movimentos reais de outra pessoa, cuja cabeça 

e face foram substituídas pelas de Jean Genet. Na obra o participante fica diante de 

uma situação conflitante provocada pela imagem projetada, que se ameniza na 

medida em que ele reconhece todo o espaço real da instalação e se depara, 

obrigatoriamente, como integrante desta proposição em que ficção e imaginação se 

alternam. Segundo Deleuze, a indiscernibilidade do real e do imaginário, ou do 

presente e do passado, do atual e do virtual, não se produz portanto, de modo 

algum, na cabeça ou no espírito, mas é o caráter objetivo de certas imagens 
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existentes, duplas por natureza. O olhar imaginário faz do real algo imaginário, ao 

mesmo tempo em que, por sua vez, se torna real e torna a nos dar realidade 

(Deleuze, 1990:18). Desta maneira, o efeito da imaginação cria diante dos olhos de 

quem participa no espaço da obra, uma sensação de deslocamento, de inserção em 

um momento atemporal.  

Visitant Genet é constituído de quatro partes, a seguir: 

1. Galeria de Retratos: a galeria de retratos compreende fotos de criminosos da 

época de Genet, misturadas às imagens de flores evocadas pelo autor no livro 

“Journal du Voleur”. São cerca de doze retratos de tamanho grande (100 cm x 92 

cm), em impressão digital sobre linho. 

 

2. Fotos dos “cadernos de referências” de Hudinilson Junior: esta parte 

compreende uma série de 240 fotografias, constantemente projetadas, com imagens 

de um universo sugestivamente genetiano. Hudinilson Junior, artista convidado a 

participar do projeto, foi um dos fundadores do grupo 3nós3, que realizava 

intervenções artísticas na cidade de São Paulo. Trabalhou com o tema narcisismo e 

o universo homoerótico, lotando cadernos com colagens, mesclando suas próprias 

fotos com imagens impressas e fotocopiadas de revistas e jornais. Sua obra retrata 

não somente seu universo pessoal, mas vários aspectos da sociedade 

contemporânea.  

 

Vera Chaves Barcellos, Visitant Genet (2001) 
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3.  Reservoir: esta seção é uma mostra do caráter peseudo-museológico, onde os 

objetos concretos, dispostos em vitrines, sugerem personagens e situações de 

diversas obras genetianas. São recriados objetos pessoais do ladrão, de Divine e 

outros. Entre os objetos de Divine, uma foto criada através do computador, de 

Genet, travestido em Divine, uma referência a uma das fantasias do próprio autor. 

 

Vera Chaves Barcellos, Visitant Genet (2001) 

4. Visita à prisão: considerado o núcleo de todo o projeto. Uma projeção de uma 

vídeo-animação, em tamanho natural, “revive” a figura física de Jean Genet, com 

cerca de seus trinta anos, sentado em uma espécie de locutório, que fala com o 

espectador, em uma reconstituição de uma visita ao presídio. A vídeo-animação se 

restringe a cabeça, a parte do corpo e mãos representadas pelo ator: Marcel-lí 

Antunes.  Simula a luz de interrogatório, o que facilita a união da imagem virtual com 

a real na hora da construção do vídeo.  Durante a projeção ele é visto sentado 

frontalmente, com os braços apoiados sobre uma mesa. O som, independente da 

imagem, busca significar a incomunicabilidade do preso com o mundo exterior, e 

também evitar a obviedade excessiva, e distanciar-se da idéia de um exagerado 

realismo na cena. 

A produção de Visitant Genet foi realizada por meio da manipulação digital de 

imagens, modelagem e animação em 3D e a vídeo-animação, todas elas criadas a 

partir de softwares gráficos e baseadas na imagem de Jean Genet. As fotografias 

utilizadas na instalação dos “cadernos de referências” de Hudinilson Junior não 
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foram elaboradas especificamente para esta obra, mas tratam-se de recortes que o 

artista possuía e que foram dispostas e projetadas na exposição. A visualização da 

obra ocorreu somente no espaço expositivo onde foi apresentada na forma de uma 

instalação, dividida em quatro núcleos, a fim de formar um conjunto coeso que 

abordasse e apresentasse os diferentes nuances do ambiente que cercava a vida e 

obra de Jean Genet.  Visitant Genet não foi disponibilizada na íntegra posterior a sua 

apresentação, mas somente através de registros fotográficos que possibilitavam 

uma aproximação de seu contexto. Sua manutenção ocorreu durante o período 

expositivo e consistiu na sustentação dos dispositivos em uso, visando manter o 

total funcionamento dos equipamentos constituintes da obra.  

A video-instalação Visitant Genet, a partir da intenção da artista Vera Chaves 

Barcellos em resgatar todo um universo passado e ficcional de Genet (obras 

teatrais, diários, poemas), propicia ao participante/espectador diferentes estímulos 

sensoriais no campo da arte, através de recursos tecnológicos atuais que provocam 

nossa imaginação. Assim, fica evidente o intuito de causar a estranha sensação de 

não só observar, mas sim de participar de um mundo particular, projetado a partir de 

Jean Genet .  
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