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Resumo 
 
Sobre um viés Conceitualista-Feminista, analiso aqui o trabalho Conselhos de uma 
Lagarta, a primeira vídeo-instalação de Regina Vater, artista brasileira radicada nos 
E.U.A. desde a década de 80, pioneira no uso de novas mídias na arte brasileira e 
uma das artistas mulheres da década de 60 e meados de 70, a trabalhar com as 
questões feministas e identitárias em sua poética. Nessa instalação de 76, nunca 
exibida no país, Vater discorre sobre suas crises existências e dúvidas ontológicas, 
evidenciadas pelo registro da passagem do tempo de seu rosto, e tendo como suporte 
textual, trechos da obra de Lewis Carroll, Alice no país das Maravilhas. 
 
Palavras-chave: vídeo-arte, instalação, feminismo, conceitualismo, subjetividade 
 
 
Abstract 
 
In a conceptualist-feminist vision, I analyze here the work “Advices from a Caterpillar”, 
the first video-installation by Regina Vater, a Brazilian artist living in the U.S. since the 
80’s, pioneer in using new media in Brazilian art and one of the women artists in the 
60’s and mid 70’s to work with feminist issues and identity in her poetry. In this 
installation of 76, never showed in the country, Vater talks about their existential crisis 
and ontological doubts, evidenced by recording the passage of time on her face, and 
as their textual supported, excerpts from the work of Lewis Carroll, “Alice in 
Wonderland”.  
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A artista plástica Regina Vater, de origem carioca, mas residente em 

Austin, TX, desde o início da década de 80, é considerada uma das pioneiras 

no uso de novas mídias na arte brasileira, tendo produzido inúmeros vídeos e 

instalações que discutem desde as questões identidárias referentes ao 

feminino e a identidade nacional, até os modos de reencantamento do mundo 

pós-moderno. 

Durante mais de uma década, a artista teve como fio condutor de 

sua produção a questão da subjetividade feminina, ora de forma mais evidente, 

como na fase feminista da Nova Figuração e Tropicália, ou no trabalho Tina 
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América1, ora de modo mais diluído, como em sua primeira instalação 

Magi(o)cean2. 

Contemporânea do período de maior fomentação da Vanguarda 

pictórica no Rio de Janeiro, e sempre ávida por estar inserida nas questões 

mais recorrentes da produção plástica, Regina Vater, após um período de 

nomadismo na Europa e América Latina, deixa então sua produção pictórica 

desdobrar-se em direção as práticas Conceitualistas3 em vigência, mantendo 

como cerne crítico a questão da percepção do sujeito e da construção das 

subjetividades, principalmente feminina, por ser uma artista auto-referencial.  

No período em que viajou ao exterior por conta do prêmio de viagem 

internacional do Salão de Arte Moderna de 72, Vater pode dar-se conta não 

apenas da condição subalterna de seu sexo (que já percebera em outras 

ocasiões no Rio e em São Paulo), mas principalmente de seu status de “pária” 

latino-americana, do isolamento social à que estão submetidos esses “outros”, 

alienígenas, na cultura americana e européia.  

Ainda sobre forte influência desse choque cultural e desse processo 

reflexivo a que foi submetida durante suas viagens, Vater realiza a instalação 

Advice from a Caterpillar, objeto de discussão desse artigo, onde sua 

percepção como sujeito ocorre a partir do registro diário de seu semelhante, e 

as modificações temporais que sofre ao longo dos dias.   

A percepção da temporalidade dentro do trabalho de Vater se deu a 

partir de uma observação da passagem do tempo em pessoas, objetos e 

espaços, onde os corpos e demais objetos se tornavam veículos 

representativos dessa transição, com sua ausência e/ou presença. Françoise 

Dastur comenta: “Espaço e tempo então não são, mas se desenvolvem, como 

dois movimentos contrários, ao mesmo tempo recíprocos, como o mesmo 

evento de retração de fundo, sem fundo...” 4 

O contato esporádico com a produção de John Cage, o qual 

conheceu durante uma de suas estadias em Nova York, e que inclusive 

entrevistou, veio a reforçar tais preocupações, já que o trabalho do americano 
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cria relações de distensão temporal a partir da musicalidade de seus 

happenings, performances e demais ações artísticas.  

O uso da fotografia, e posteriormente dos vídeos e filmes produzidos 

na segunda metade da década de 70 auxiliaram Regina Vater nessa 

possibilidade analítica temporal e subjetiva, da mesma maneira que com o 

registro de suas impressões pessoais cotidianas. Michael Rush faz o seguinte 

comentário, a respeito dessa percepção do tempo e do espaço:  

Tempo e memória, tanto pessoais quanto históricos, são a substância 

da fotografia e, com a imagem fixa e animada, artistas e amadores 

passaram a adotar uma nova maneira de visualizar o tempo. A 

representação envolve claramente o espaço... O tempo, todavia, é 

menos óbvio, e é ai que a revolução criada pela fotografia e sua 

prima maior, a fotografia animada – o filme – assume seu lugar de 

importância. Com a fotografia, os seres humanos começaram a 

participar da manipulação do tempo em si: capturando-o, 

reconfigurando-o e criando variações com intervalos de tempo, 

avanço rápido, câmara lenta, e todas aquelas outras frases 

relacionadas ao tempo, próprias da arte e da ciência da fotografia. 
5
 

Verifica-se que os filmes de artistas e vídeos produzidos durante as 

décadas de 60 e 70 inovam principalmente na construção do discurso visual, 

mais do que na percepção da transitoriedade do tempo. A produção em arte, 

imersa em um esgotamento das linguagens plásticas da escultura e pintura, 

causado por uma hegemonia mercadológica voltada para o binarismo 

qualitativo da pintura e escultura6, encontrou nas atividades do vídeo-arte, 

performance e instalação recursos para obter novamente um caráter 

iconoclástico. Christine Mello faz a seguinte assertiva:  

O vídeo, por sua vez, em sua lógica de escritura eletrônica, 

acrescentou à experiência da televisão o potencial crítico da 

linguagem, chamando a atenção para a dimensão temporal-

performática da imagem e do som em movimento, para o seu 

processamento e para a hibridez das formas do campo da arte. 
7
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A veia crítica da vídeo-arte, seja ela cinematográfica, performática 

ou instalação, foi então reforçada pelas posturas conceitualistas adotadas 

pelos artistas, mesmo inseridos dentro de um contexto político tumultuado, seja 

ele o americano, por conta das manifestações em prol dos Direitos Civis e a 

guerra do Vietnã, ou mesmo no contexto latino, que apesar de suas 

particularidades, teve nos anos 1970 uma devastação social civil disseminada 

pelos regimes ditatoriais.  

O aspecto documental, efêmero e manipulável da vídeo-arte 

aproximava-se de procedimentos de investigações de cunho social e 

psicológico, principalmente aqueles que dizem respeito à identidade, raça, 

etnia e representabilidade. Catherine Elwes coloca:  

A vídeo-arte nasceu em um momento da fé pessoal e política 

elevada. Os artistas e as ativistas acreditaram igualmente que sua 

ação poderia fazer uma diferença à sociedade. As iniciativas 

individuais foram moldadas por um reconhecimento de que todos 

pertencem às comunidades locais e globais. Uma identificação 

coletiva foi acoplada com um sentido individual de responsabilidade 

para a forma futura do mundo, social e ecológica. 
8
 

Aspectos normativos da construção identitária a partir dos meios de 

comunicação de massa, e seu respectivo esvaziamento das subjetividades, 

que repetiam em seus conteúdos e formas o discurso hegemônico de uma 

maioria dominante nos campos políticos, intelectuais e econômicos eram então 

alvos de criticas ácidas a partir das realizações de performances, happenings e 

instalações. E o uso da fotografia, vídeos e filmes vinham então como registro 

e como complemento estrutural dessas atividades.9 

No Brasil10, apesar do contexto da ditadura militar, o 

desenvolvimento de tais práticas artísticas não encontrou grandes empecilhos 

estéticos, com exceção da larga dificuldade de dispor de equipamentos caros e 

importados. Tanto que Walter Zanini, durante seu período como diretor do 
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MAC-USP, esforçou-se para comprar um equipamento de Porta-Pack da Sony 

a fim de dispô-lo para experimentações de artistas. Mello afirma:  

Entre 1975 e 1978, em São Paulo, também impulsionados por Walter 

Zanini, ocorrem importantes e pioneiras produções em torno de 

artistas de base conceitual... Cacilda Teixeira da Costa ressalta a 

importância que teve na produção brasileira a compram para o MAC-

USP, em 1977, de um equipamento de vídeo por meio de seu então 

diretor Walter Zanini. Em seguida a compra do equipamento, há a 

criação do Setor de Vídeo no museu, coordenado por ela. 
11

  

Vater não chegou a participar de nenhuma dessas atividades no 

MAC-USP, já que encontrava-se no exterior, no entanto, esteve bastante 

atenta as experimentações de vídeo-arte realizadas no MAM-RIO, sobre a 

coordenação de Anna Bella Geiger, onde Sônia Andrade, Cocchiarale e Letícia 

Parente realizavam suas experimentações críticas. 

Se por um lado, podemos apontar o contato da artista com esses 

novos meios de operação dentro de um processo de desenvolvimento 

inevitável no que consente a suas preocupações plásticas, por outro, sua 

estadia em Nova York, Paris e América Latina permitiram a jovem carioca uma 

proximidade enorme com os trabalhos de arte conceitual que vinham então 

sendo produzidos.   

O exercício constante de observação através das lentes das 

câmeras, ou mesmo a frente delas permitiu que o trabalho de Regina Vater 

tomasse rumos diversos em relação a sua produção gráfica e pictórica anterior, 

sem, no entanto perder suas motivações centrais, como por exemplo a questão 

da imagética feminina e seus processos de construção subjetiva a partir do 

olhar do outro, (seja esse outro masculino ou feminino). A filmadora 

representava “o outro”, ou o público, segundo Rush. 12 
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Em entrevista à autora, Vater pontua que o trabalho de Antoni 

Muntadas fora o grande desencadeador de sua produção. Os jogos de 

linguagem e significância crítica à sociedade do espetáculo e informacional, 

elaborados pelo artista catalão colocavam-na na posição de questionamento do 

uso das informações e imagens, evidenciando assim a possibilidade de 

manipulação dos conteúdos.  

Fascinava-lhe a capacidade discursiva do suporte vídeo, sua 

proximidade com a cultura de massa da televisão e cinema, mas acima de 

tudo, a possibilidade de critica a partir da imagem em movimento, dentro de 

uma proposição de iconoclastia da identidade feminina.  

A artista se torna então uma manipuladora do tempo, já que com 

esse maquinário, pode realizar saltos discursivos e perceptivos a partir do corte 

e edição dos filmes e vídeos, além da captação fugaz pela fotografia que 

possuía um caráter acima de tudo documental, devido à sua veia 

conceitualista. 

Todos esses preceitos são então levados a máxima ao serem 

aplicados também no espaço, com as vídeoinstalações, onde a relação 

espacial e física necessária para sua construção efetuam uma transcendência 

dos valores plásticos tradicionais da pintura e escultura.  

Parafraseando Oiticica, passa-se do plano material, pictórico e 

escultórico para o âmbito do vivencial, para a pura ação artística. Mello diz: 

A videoinstalação, compreendida como um espaço de percepção, é 

considerada como um dispositivo em si, no sentido de ser um espaço 

autônomo de produção de sentido, que tanto pode promover em 

tempo real a captação quanto o processamento e a recepção da 

mensagem. 13 
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A exploração da espacialidade que a instalação permite aproxima-se 

dos preceitos da relação entre arte e vida que tanto permeavam as 

preocupações de Oiticica e tantos outros artistas de vertente conceitual e 

política. Ela tornou-se um modo de avançar as proposições artísticas para o 

público e com isso direcionar os assuntos abordados. Rush coloca a respeito: 

“A instalação tornou-se um condutor formidável para o significado político 

porque, em virtude de seu porte e sua complexidade visual, oferece um 

ambiente carregado para os espectadores penetrarem”. 14 

Além de seu caráter político, a possibilidade de captação de 

minúcias cotidianas a partir das lentes, sejam elas de máquinas fotográficas, ou 

do super 8, portapack, câmeras digitais, etc, fora uma temática recorrente 

desde as primeiras práticas de vídeo e fotografia, sendo bastante exploradas 

pelas vertentes feministas da arte justamente pela disposição de 

representabilidade de gênero. O maquinário tecnológico nesse caso serve 

como uma lupa, que aproxima o espectador em direção ao olhar do artista a 

respeito das ações mundanas.  

A instância do reservado, do Privado, do subjetivo, é então levada 

ao patamar do Público, do coletivo, do escrutamento critico com a atividade 

artística. Elwes afirma:  

o vídeo era uma midia óbvia para que se começasse a desmontar as 

representações estereotipadas e para afirmar o político, a evolução 

psíquica e estética das mulheres levantando recentemente a 

consciência.  
15

 

O vídeo nesse processo de crítica cultural e representação social, 

serve também como espelho da subjetividade do artista, onde o manipulador 

do aparato eletrônico procura em um exame narcísico modos de 

aprofundamento de seu eu a partir do registro da imagem eletrônica.  



2822 
 

 

 Além do mais, há ainda a possibilidade do uso do vídeo como 

operação de construção e distorção da realidade, dentro do prisma de critica da 

circulação da informação e construção/repercussão de papeis sociais, ainda 

mais considerando o contexto político em que os artistas brasileiros estavam 

inseridos: o da censura promovida pela ditadura militar e a respectiva 

hegemonia econômica e cultural implantada pelos parceiros americanos.  

Essas propostas temáticas são algumas das fortes vertentes da arte 

de cunho feminista, como é apontado por Rush e Elwes.  Rush afirma: 

Nos anos 70 várias artistas chamaram a atenção para a 

representação de mulheres, comum em televisão, filmes e 

pornografia. Um grito de batalha comumente ouvido, “o tema pessoal 

é político”, resultou na abertura mais ampla do discurso artístico para 

incluir perspectivas femininas. Questões de gênero, sexualidade 

(homossexual e heterossexual) e o papel das mulheres na arte e na 

sociedade tomaram conta da arte. 
16

 

 Vater localiza-se nessa constelação de mulheres que se dispuseram da 

câmera e super 8 a fim de produzir peças artísticas que discorressem sobre a 

subjetividade feminina e política.  Seus auto-questionamentos a respeito de sua 

identidade como sujeito feminino e seus respectivos direitos de expressão das 

subjetividades, muitas vezes interditadas seja pela ditadura, seja pelo sistema 

misógino em que estava inserida, foram fortes fios condutores na construção 

de trabalhos, abrindo espaço posteriormente para criticas culturais.  

A respeito da representabilidade do feminino a partir de vídeos e 

filmes, Laura Mulvey faz a seguinte assertiva no texto:  

Para sumarizar momentaneamente: a função da mulher em dar forma 

ao inconsciente patriarcal é um duplo, ela primeiro simboliza a 

ameaça da castração por sua ausência real de um pênis e segundo 

leva sua criança no simbólico. Uma vez que isto foi conseguido, seu 

significado no processo está em um fim, não dura muito no mundo da 
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lei e da língua exceto como uma memória, que oscile entre a 

memória da plenitude maternal e a memória da falta. Ambos estão 

posicionados em… o desejo da mulher é sujeitado a sua imagem 

como o portador da ferida do sangramento. Pode existir somente com 

relação à castração e não pode transcendê-lo. Ela se transforma na 

sua criança, no significado de seu próprio desejo de possuir um penis 

(a condição, ela imagina, da entrada no simbólico). Ou ela deve dar 

graciosamente a palavra, ao Nome do Pai e à Lei, ou então luta para 

manter no crepúsculo do imaginário sua criança. A mulher está então 

na cultura patriarcal mais como significado do Outro masculino, 

limitada por uma ordem simbólica em que o homem pode viver 

externamente suas fantasias e obsessões com o comando lingüístico 

impondo na imagem silenciosa da mulher, amarrada ainda a seu 

lugar como o portador do significado, não fabricante do significado. 
17 

As subjetividades femininas foram, incansavelmente, construídas a 

partir da cultura patriarcal e suas necessidades cotidianas. Até o advento do 

discurso emancipatório feminista, a identidade da mulher se dava a partir do 

homem: filha, esposa, mãe, avó, viúva, prostituta, como pontua Simone de 

Beauvoir no livro O Segundo Sexo. 18 

Com exercício de estudo realizado com Tina América, Vater abre 

espaço em sua poética para essas premissas identitárias, desencadeando com 

isso certos trabalhos preocupados com o feminino. Na vídeo-instalação, 

Conselhos de uma Lagarta, de 1976,  a artista retoma esses conteúdos19. 
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Fig. 01 – Regina Vater. Conselhos de uma Lagarta. Video-instalação. Acervo pessoal da 

artista. Medidas variadas. 1976. 

Munida com uma super 8, recurso mais barato e acessível de mídia 

na época, Regina Vater realizou então uma série de registros diários de seu 

rosto, posando para a câmera em diversos momentos de seu dia-a-dia, e em 

variados estados de espírito, o que posteriormente deu origem a instalação20.  

Do mesmo modo que com Tina América, Vater procurou aqui 

desenrolar uma crítica a respeito das construções das subjetividades, tendo 

como base o trecho da obra de Lewis Carrols21, onde a personagem Alice entra 

em um momento de crise pessoal. 

A instalação consiste em duas grandes telas de projeção paralelas, 

colocadas ao final de um corredor escuro, de onde veríamos no primeiro filme 

uma seqüência de registros do rosto da artista, e na outra, diversos takes de 

closes de olhos. Segundo Vater, em um dos emails trocados com a autora:   

Um dos filmes (este em particular silencioso) era feito só de takes de 

olhares humanos fixados na câmera. A seqüência deste filme, que 

era de igual tamanho ao outro... projetado na parede em frente, era 

feita de olhares de gente de todos os gêneros, idades e posições 

sociais.  
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O outro filme foi feito da seguinte maneira: Durante metade de ano eu 

deixei a minha câmera de super-8 montada num tripé num lugar onde 

havia uma boa luz natural e que a noite tinha uma boa iluminação. E 

toda a hora que eu me lembrava da câmera eu corria para... frente 

dela e me filmava, tentando captar a minha face da maneira mais 

espontânea possível. Portanto eu não me ajeitava, não me penteava 

e nem trocava de roupa. Eu me filmava às vezes logo que acordava, 

ou vinda do banho, ou cansada, vinda da rua ou depois de me 

exercitar, ou alegre com alguma coisa, ou depois de uma noticia ruim 

e por aí, ia. Minha premissa era de tentar que a câmera me 

surpreendesse sem retoques, maquiagens ou segundas intenções.
22

 

Essa “nudez” da face de Vater, registrada durante um ano, 

procurando ali seu cotidiano, seu aspecto humano e feminino, difere bastante 

do trabalho anterior, onde encarnava personagens, e distancia-se mais ainda 

de Cindy Sherman, que cria cenários e criaturas oníricas, referentes a filmes 

clássicos da década de 50 e 60, mas sem referências diretas.  

Existe um elemento de passagem do tempo nesse registro diário, 

salientado tanto pelo tic-tac de um relógio ausente ao fundo da fala da artista 

no filme, quanto pelas imagens de uma agenda cheia de anotações cotidianas, 

com nomes de artistas e recortes do texto de Carrol.  

     

Fig. 02 – Regina Vater. Detalhes de Conselhos de uma Lagarta. Video-instalação. Acervo 

pessoal da artista. Medidas variadas. 1976. 

 

Dos três pares de olhos, dois foram identificados por Regina, sendo 

o terceiro de um anônimo. Um deles era de Lygia Clark, amiga de Vater e que 
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inspirou parte da instalação a partir de sua própria pesquisa plástica de 

investigação da identidade e instâncias do corpo, e o outro par de olhos 

pertencia a Wally Salomão, poeta tropicalista e amigo da artista.  

É importante salientar os trechos em que Vater enfatiza, a partir do 

tom de voz usado na leitura, o medo que permeia a personagem Alice, usada 

aqui como alter-ego da artista. A existência do pavor nas falas dessa vídeo-

instalação é tão recorrente quanto o questionamento da identidade, do devir, 

da mutabilidade das identidades.  

 

 
                                                           
1
 Álbum de casamento com fotografias em P&B de performance da artista Regina Vater em 

1976. Nessa performance, Vater se traveste de vários tipos femininos ordinários, enquanto sua 
colega Maria da Graça Lopes Rodrigues a fotografa em poses estereotipadas. Vater trabalha 
particularmente nessa peça - a partir do ato de travestimento e registro fotográfico - com os 
anseios de casamento da mulher de classe média, seu espaço social, sua vaidade, suas 
angústias, as imposições sociais a seu corpo e subjetividade, mesclando a seu discurso visual 
suas preocupações cotidianas e particulares quanto sua identidade de jovem artista mulher, 
imersa em um universo ainda machista.  
Vide: TRIZOLI, Talita. Tina América - o feminismo na produção conceitual de Regina Vater. In: 
Fazendo Gênero 9. Diásporas, Diversidades, Deslocamentos. Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2010. Disponível em: WWW.fazendogenero.ufsc.br/9 
2
 Instalação realizada na Praia da Joatinga, Rio de Janeiro, em 1970, onde Vater reproduziu 

um altar de Umbanda para Iemanjá, tanto com objetos obtidos em lojas de candomblé, quanto 
com objetos locais e flores, algas. “Magi(o)cean fora realizada em 1970, em uma quinta-feira 
de fevereiro (dia dos orixás femininos da água) e como o próprio título aponta, trata-se de uma 
referência às propriedades místicas das águas, um construto do sincretismo religioso brasileiro, 
e seu respectivo conteúdo cultural em nossa sociedade – a qual passava por momentos 
políticos turbulentos com a ditadura militar e sua metodologia caótica de terror e tortura.” 
TRIZOLI, TALITA. Regina Vater na Praia da Joatinga. Análise da instalação Magi(o)cean. In: 
Seminário NEAB-UFU. 2009 
3
 Por conceitualismos, entendem-se aqui as práticas artísticas oriundas da segunda metade do 

século XX que questionam o caráter aurático e discursivo dos objetos artísticos e seu meio, 
tendo como pano de fundo as propostas da arte conceitual americana e européia, mas 
vinculadas aqui a questões locais e regionais. O uso de documentos, arquivos, materiais ditos 
não nobres, além de uma visão crítica aguçada para as genealogias cotidianas caracterizam 
também esse tipo de proposta, tão presentes na produção artística de vanguarda da época. 
TRIZOLI, Talita. A Exposição “Restos da Paissagem” de Regina Vater no Museu de Arte 
Brasileira da FAAP em 1976. In: VII Congresso de Estética e História da Arte. Inter/Trans 
disciplinaridade no estudo e pesquisa da Arte e Cultura. São Paulo: Terceira Margem, 
2010. 
4
 DASTUR, Françoise. Le temps chez le dernier Heidegger. Apud: Heidegger. Les cachiers 

d’Histoire de la Philosophie. Paris: CERF, 2006, pp. 287. 
5
 RUSCH, Michael. Novas Mídias na Arte Contemporânea. Tradução de Marylene Pinto 

Maciel. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 06. 
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6
 “As pessoas faziam performance para não pintar nem esculpir”, diz Acconci. “a pintura e a 

escultura tinham o poder de um Verdadeiro Deus da Arte; a performance era uma maneira de 
impor, no meio de um único sistema de crenças, o bando de deuses múltiplos.”  
Idem, pp. 42.  
7
 MELLO, Christine. Extremidades do Vídeo. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2008, pp. 

26. 
8
 ELWES, Catherine. Video Art, Guided Tour. London: I. B. TAURUS, 2005, pp. 05. 
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