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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo pensar o fazer artístico a partir de algumas considerações 
iniciais. Para isso, o texto foi dividido em duas partes, sendo a inicial subdividida em três 
itens, composta por um referencial teórico que abrange Walter Benjamin, Georges Bataille e 
Marcel Duchamp, utilizado para pensar minha produção. Na segunda parte tem-se a 
descrição de todo o processo empregado na criação dos trabalhos expostos no decorrer do 
texto. Este artigo é uma parte adaptada de minha dissertação de mestrado, defendida em 
2009, no Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, área de concentração em Arte e Cultura Contemporânea. 
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Abstract 
 
This work has the objective of analyzing the artistic process from some initial considerations. 
For that matter, the text was divided in two parts, the initial one was subdivided in three 
items, composed of a group of theoretical references that comprises Walter Benjamin, 
Georges Bataille e Marcel Duchamp, used to help on my production process. On the second 
part, it has the description of all the process employed on the creation of the works showed 
over the course of the text. This article is an adapted part of my master's degree dissertation, 
defended in 2009, at the Art Postgraduation Program of the State University of Rio deJaneiro 
in Contemporary Art and Culture. 
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1. POEIRA 

1.1 Dust Breeding 
 
 A fotografia feita por Man Ray do trabalho “Grande Vidro” de Duchamp - (Dust  

Breeding) - aproxima-se muito do tipo de memória que procuro em meus trabalhos. 

Sobre esta fotografia, Rosalind Krauss (1986) diz que a poeira acumulada é “uma 

espécie de indício físico da passagem do tempo”.1  Tratamos aqui não só deste 

indício direto do tempo (poeira) como também podemos analisar a questão da 

fotografia em si como o próprio índice2. (A fotografia seria o próprio índice da 

passagem do tempo, já que há uma ligação física entre a imagem e seu referente).3  

 Essa poeira é o que denuncia a passagem de tempo e, também, coloca 

„materialmente‟ o trabalho na própria história. O que faz esta poeira acumulada 
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despertar o interesse é justamente a questão sensível deste tempo passado. Além 

do acúmulo dos indícios, há a materialidade do desenho formado, uma paisagem 

aérea, tão melancólica quanto a própria poeira. Ambos denunciam a qualidade de 

abandono de que trata a fotografia. 

 A idéia da utilização da poeira como elemento principal deste trabalho de Man 

Ray e Duchamp é um dos aspectos que desperta interesse para esta fotografia. Ao 

fazer uso da poeira, Duchamp se apodera de várias pretensas (ou não) referências, 

tanto no campo da arte quanto no da filosofia, o que segundo Arturo Schwarz, pode 

ser mais um de seus „jogos‟. Podemos dizer que isto se relaciona  bem com a 

questão da passagem de tempo. Marcel Jean, no  livro „The complete works of 

Marcel Duchamp‟ nos lembra:  

 

Nas anotações de Leonardo da Vinci, podemos encontrar a mesma idéia 
humorada de utilização da queda da poeira como medida do tempo; o 
procedimento de Duchamp é quase idêntico ao que Leonardo formula a 
seguir: „O vidro deve ser envernizado ou raspado em seu interior, de modo 
que a poeira que caia do funil possa se fixar ao vidro; e o lugar onde ela 
atinge vai permanecer marcado; e isso significa que você verá e será capaz 
de com certeza discernir a exata altura onde a poeira se fixou, porque ela 
vai permanecer presa lá.‟ Podemos finalmente notar que a queda da poeira 
é um importante tema no pensamento Zen-Budista Chinês: o que não 
surpreende, em vista do objetivo final do Budismo, de domínio sobre o 
tempo. Mas Duchamp parece ter aperfeiçoado as disciplinas chinesas, de 
alguma maneira mística, introduzindo sua própria ironia afirmativa: ele não 
varre a poeira fora do „Mirror of the mind‟, e nem elimina isso com a idéia de 
vazio – ele a aumenta.  
 

 Duchamp apresenta uma convivência peculiar com a poeira. Além de estar 

presente neste trabalho (segundo o próprio Duchamp, esta foto foi feita a partir de 

restos que se acumularam durante alguns meses sobre o Grande Vidro), ela parecia 

ser um elemento de contato diário. Ela habita seus estúdios de uma forma que 

impressiona não só Georgia O‟Keefe como também Jeanne Reynal, como pode ser 

visto no trecho a seguir: 

Depois que Georgia O‟Keeffe visitou o estúdio de Duchamp em NY em 
1918, ela relatou que „O quarto parecia que nunca tinha sido varrido... e a 
poeira por todo o lugar era tão espessa que era difícil de acreditar.‟ 
Duchamp eventualmente usou verniz para capturar uma parte da poeira do 
estúdio na representação das „peneiras‟ quando o Grande Vidro estava 
deitado. Condições similares persistiram no seu estúdio em NY na rua 14, 
como recordado por Jeanne Reynal no final dos anos 40: „A poeira se 
depositou no chão em uma camada grossa de duas polegadas com um 
caminho estreito a partir da porta da frente e outro seguindo para o banheiro 
(...) 
 

Essa poeira indicial vai permear também as obras de Joseph Cornell, que apresenta 
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grande ligação com Duchamp. Além de terem desenvolvido uma relação de 

amizade, Cornell foi um dos que ajudou Duchamp na construção de réplicas da 

Boîte-en-valise. Cornell desenvolveu uma série de caixas temáticas, que, assim 

como as caixas desenvolvidas por Duchamp, foram chamadas de museus-portáteis. 

 A aproximação dos dois artistas pode ser também feita através de aspectos 

melancólicos que ambos os trabalhos carregam. Se Joseph Cornell faz uma 

homenagem a Edgar Allan Poe4 em um de seus trabalhos, Duchamp encarnará o 

próprio „Homem da Multidão‟, quando se muda para NY e cria a figura do 

„celibatário‟; ele deixa a Paris que se torna obsoleta e sai em busca de algo que o 

instigue: é o próprio flâneur entediado, que viaja e vai atrás de novidades. O diálogo 

com pensadores da modernidade se faz presente de maneira direta, com citações 

ou mesmo com a criação de uma identidade tão forte quanto os seus trabalhos que, 

segundo Calvin Tomkins (2005), consegue separar bem as figuras do „homem que 

sofre‟ do „artista que cria‟ e com isso alternar entre personagens, tal como o dândi 

(de um terno só) ou o caçador/flâneur que atuava na sociedade para criar uma nova 

maneira de se fazer e divulgar a arte. 

1.2. Melancolia 

 A poeira estaria presente como algo análogo ao tédio, como afirma Benjamin 

(2006) na frase que relaciona a pelúcia como depósito de poeira, no capítulo „Tédio, 

Eterno Retorno‟ de seu livro „Passagens‟. O local do acúmulo, juntamente com a 

sensação de uma perspectiva sufocada e poeirenta do panorama5 ou mesmo a 

poeira que se acumula nas passagens e suja os vestidos das mulheres quando 

chove. Essa poeira que sufoca o passado, que se perde em meio a uma 

modernidade que se faz presente. A poeira que alerta para um local que não faz 

mais sentido, anacrônico frente a uma cidade que insiste em mostrar sua 

modernidade.  

 Esta poeira que se acumula, que revela o tempo passado/perdido, é a mesma 

de que fala Bataille (1995) em seu Dicionário Crítico, de uma maneira bem singular 

ao referir-se à poeira e às teias de aranha que estariam supostamente acumuladas 

na Bela Adormecida depois de seu sono profundo e que se dissipariam ao menor 

movimento de seus cachos. Temos aqui não só o aspecto temporal como também o 

melancólico. Não é à toa que Bataille vai trazer uma personagem do imaginário 

infantil (que nunca envelhece, apenas vive feliz para sempre) com camadas de 

poeira para retratar a passagem do tempo e a melancolia6. A idéia desta passagem 
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do tempo no conto de fadas inexiste. O tempo passa mas nada se modifica. Todos 

permanecem congelados em um espaço-tempo em que não há envelhecimento nem 

provas físicas de que houve alguma modificação. A figura dos personagens traz 

também a questão da melancolia porque estão distantes, fazem parte de uma época 

que já passou, seja ela a infância (momento em que ouvimos tais histórias) ou 

mesmo a época em que são ambientadas (Idade Média). Adorno (2001), em seu 

livro „Minima Moralia‟, coloca que o conto da Branca de Neve, através de sua 

ambientação, caracterização dos personagens ou a própria história e seu conteúdo 

moral é um dos que „exprime melhor do que nenhum outro a melancolia.‟ Melancolia 

esta que percebemos na grande maioria dos contos de fadas que ouvimos na 

infância. 

 No filme Samsara, de Pan Nalin, temos uma idéia semelhante, mas de forma 

inversa. O filme conta a história de um monge tibetano e sua dúvida entre seguir a 

vida no monastério ou experimentar viver como um homem comum, pois apenas 

conheceu a vida dentro dele. O que aproxima este filme dos contos de fada é 

justamente o fato de que aqui temos a passagem de tempo muito bem representada. 

O monge; depois de três anos, três meses, três semanas e três dias; é tirado da 

caverna onde estava fazendo um retiro espiritual. Se a Bela Adormecida acorda sem 

que nada houvesse mudado, o monge está com seus cabelos, sua barba e unhas 

muito além do comprimento normal. Além disso, seu corpo não agüenta o esforço, 

pois não exercita sua musculatura há muito tempo. Mas o que importa mesmo é o 

fato de estar coberto de pó, pois, como se não bastasse os indícios corporais de que 

o tempo passou, temos o melhor indício para isso: a poeira que cobre tudo que é 

abandonado ou deixado de lado; que alimenta este estado „vegetativo‟. 

  Numa direção oposta, Italo Calvino (2001) vai entender a melancolia 

como algo associado à leveza, em seu livro „Seis propostas para o novo milênio‟. Ele 

conceitua, em determinado momento, a melancolia como '(...) um véu de ínfimas 

partículas de humores e sensações, uma poeira de átomos como tudo aquilo que 

constitui a última substância da multiplicidade das coisas'. Novamente temos a 

poeira permeando a melancolia, porém esta poeira é mais fina, brilha e não pesa 

tanto quanto a poeira de Bataille. Clavino (2001) ainda diz que “a melancolia é a 

tristeza que se tornou leve (...) [é] a gravidade sem peso.” Ela é a poeira que está na 

canção „Stardust‟, é „a busca da leveza como reação ao peso do viver.” A melancolia 

é vista com esperança, como um estado possível de sofrer transformação. 
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  Neste mesmo verbete, „Dust‟, Bataille (1995) associa a poeira também 

com ambientes que trariam lembranças assombradas, espaços decadentes, 

abandonados (velhos quartos e sótãos), em que a poeira estaria ali presente para 

„alimentar‟ tais aspectos. A poeira é algo que não deveria estar nestes lugares, que 

não queremos ver, que aspiramos, limpamos freneticamente para não termos o 

indício de passagem de tempo. Ela é quase invisível, mas também se faz presente e 

essa presença é indesejada. Buscamos sempre retomar o aspecto „novo„, o viço de 

tudo que limpamos para não termos que conviver com a melancolia que a poeira 

traz.  

 Na história „Max Aurach‟, do livro „Emigrantes‟ de W.G. Sebald (2002), temos 

um exemplo de narrativa que expõe a melancolia na própria forma de construir a 

narrativa. Além do texto fazer uma descrição minuciosa do ateliê do artista, ela é 

arrastada, lenta, com longos parágrafos  e frases que nunca chegam ao final. São 

várias imagens que o escritor cria, que formam uma única rede, com pequenas 

referências do cotidiano melancólico do artista, pequenos detalhes que compõem o 

cenário perfeito para o artista „saturnino‟, como pode ser visto no trecho a seguir: 

Entrando no ateliê leva um bom tempo até os olhos se acostumarem à 
estranha luz reinante, (...) A escuridão acumulada nos cantos, o reboco de 
cal inchado com manchas de sal, e a pintura descascando nas paredes, as 
prateleiras cobertas de livros e montes de jornais, as caixas, (...) Aurach 
instalou seu cavalete, na claridade cinzenta que entra pela janela do norte, 
coberta por décadas de poeira. (...) o chão está coberto por uma massa de 
vários centímetros de altura já endurecida, com uma crosta, misturada com 
pó de carvão, (...) Certa vez Aurach disse em tom casual que sempre 
considerara muito importante que nada mudasse em seu local de trabalho, 
que tudo ficasse do jeito que ele organizara, assim como estava agora, e 
nada se acrescentasse além do lixo que caía enquanto ele pintava nem da 
poeira que baixava incessantemente e que, como lentamente aprendeu, era 
mais ou menos a coisa que mais amava no mundo. A poeira, disse ele, lhe 
era muito mais próxima do que a luz, o ar e a água. Nada lhe era tão 
insuportável quanto uma casa em que se limpava o pó, e em nenhum lugar 
sentia-se melhor do que ali onde as coisas podiam ficar imperturbadas e 
abafadas (...). 

 
  Esta poeira que Aurach tanto venera é uma poeira que, ao mesmo tempo dá 

vida ao ateliê e que denuncia o seu estado de abandono melancólico. Por mais que 

ele viva e sinta que o tempo passa ao trabalhar, é na poeira que a passagem de 

tempo está mais bem representada. Por isso não se pode limpar o cômodo, por isso 

a poeira tem de cair lentamente, acumular todo dia, formar camadas tal como a tinta 

que se mistura ao piso. É como se ele fosse um prisioneiro deste indício de tempo, 

destes pequenos resquícios de sua vida.  

 Quando Bataille afirma que a poeira é uma espécie de alimento para estes 
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locais, de alguma forma deixados de lado, (incluindo as coisas que são 

depositadas/abandonadas nestes espaços para depois serem revisitadas), temos o 

mesmo movimento melancólico, pois a fotografia do „Grande Vidro‟ fará parte de 

uma espécie de memorabilia habitante de uma caixa (Caixa Verde) e que deverá ser 

„lida‟ junto com a obra do „Grande Vidro‟. A „Caixa Verde‟ será o depositário de todas 

as „lembranças‟ sobre ele (Grande Vidro), tudo o que importa, mas que não pode 

estar junto da própria obra. São os indícios que contribuíram para a formação do 

próprio trabalho.  

 Esta idéia da limpeza do ateliê, dessa poeira que se acumula, da „Élevage 

de Poussière‟ relaciona-se com questões presentes no item „Dust Breeding‟, em que 

Cornell e Duchamp „representam‟ na vida real a composição deste personagem 

descrito por Sebald. Tanto Duchamp quanto Cornell apresentam uma relação 

análoga com a poeira, como vimos anteriormente. Seus ateliês ficavam cobertos de 

pó e chegaram a utilizá-la como material de trabalho.  

A presença do impalpável e do sensível em um mesmo lugar. 

Pó    

Dust 

Poussière 

1.3      Sísifo 

 Segundo Yve-Alain Bois (2000), no verbete „Zone‟ do livro ‟Formless‟, a 

poeira tem um duplo índice, já que na escala urbana, os locais em que ela aparece 

(terrenos baldios, estacionamentos em desuso, prédios abandonados etc.), 

representam a poeira na escala residencial. Se em casa temos aqueles objetos 

velhos empoeirados que queremos não ver (e por isso eles acabam em locais que 

também são abandonados), nesta escala urbana, os locais inóspitos representam o 

asco da poeira residencial. São locais que não desejamos ver e, se pudéssemos, 

evitaríamos sua existência. Além disso, estes espaços seriam o lixo, a perda 

inevitável da produção, resultado de uma „overproduction‟, segundo Bataille (1995).  

 Ao mesmo tempo, podemos dizer que em sua teoria econômica, Bataille 

(1995) trata da „despesa improdutiva. Este conceito abre possibilidade para 

pensarmos estes espaços vazios sob outro aspecto. Ao trabalhar o princípio de 

perda como algo importante para a sociedade, Bataille chega a relacioná-lo com a 

arte, as jóias, os jogos e a religião e o que significa sua importância para os 

homens7. Podemos aproximar isto do fato de que estes espaços „desperdiçados‟, de 
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alguma maneira, são necessários para o equilíbrio da cidade, pois os gastos 

visivelmente empregados e perdidos nestas construções fazem com que 

percebamos melhor tudo que está a sua volta. Eles são os espaços „inúteis‟, 

indefinidos, em que quanto maior o desperdício maior sentido eles fazem para o 

equilíbrio urbano. Eles carregam um valor agregado simbólico que faz com que 

olhemos para eles com certo receio de que aquilo tome uma proporção maior do que 

já têm, tal como a poeira que pode se acumular indefinidamente se deixarmos de 

limpar. 

  Essa poeira que se acumula nas casas à revelia de tantos esforços também 

poderia ser relacionada com estes espaços vazios, abandonados, que estão em 

constante movimento de reaproveitamento pela cidade (quando estão adormecidos 

em sua poeira) ou ficarem por um tempo sem utilização adequada (quando perdem 

sua função anterior). Os locais passam sempre pela „limpeza‟ para serem renovados, 

modificados e deixarem de ser o „local sagrado urbano8‟ para virarem um local 

‟produtivo‟. Ou passam por todo um processo de degradação para virarem um não-

lugar. Nesse movimento entre produtivo ou sagrado, estes espaços proporcionam 

alterações significativas na paisagem urbana. Segundo Marc Augé (1994) '(...) por 

„não-lugar‟ designamos duas realidades complementares, porém, distintas: espaços 

constituídos em relação a certos fins (transportes, trânsito, comércio, lazer) e a 

relação que os indivíduos mantêm com esses espaços. 

  Podemos aproximar esta idéia sobre o não-lugar de Marc Augé com as 

heterotopias de Foucault (2001) que ele conceitua em seu texto „Outros Espaços‟. 

Na verdade, o próprio Augé chega a fazer isso em seu livro quando classifica o não-

lugar como o contrário da utopia. Para Foucault, existem dois posicionamentos: as 

utopias e as heterotopias. A primeira é um posicionamento sem lugar real. A segunda 

é uma espécie de utopia concreta, com posicionamentos reais. São locais opostos, 

tal como a conceituação de Augé. Já para Miwon Kwon (2000), em seu artigo „O 

lugar errado‟, diz que estes locais, que podem ser chamados de „não-lugares‟ e 

heterotopias, são relacionados com uma sensação de inadequação, de estar em 

trânsito. Em todos os casos há um ponto em comum. Esses são locais em que a 

disjunção está presente. Em que habitamos um „entre‟, uma fresta, um espaço 

provisório, de passagem. É um espaço que na maior parte das vezes não é 

percebido como tal e, por isso, quando ele chega a ser percebido, sentimos esta 

sensação de „lugar errado‟.   
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 Apesar dessas conceituações se referirem sempre a locais que representam 

lugares de passagem, podemos perceber como isso pode ser aplicado aos locais 

tratados neste trabalho. Estes terrenos ou construções imprecisas não deixam de 

apresentar características similares aos locais que são apresentados pelos autores 

(hotéis, aeroportos, barcos, ônibus, jardins, cemitérios).9 Ao vermos os 

terrenos/construções a partir de uma escala urbana, percebemos que estes locais 

são os espaços em que a cidade vive de fato. Se isso representa uma espécie de 

posicionamento, é justamente o de poder trabalhar o caos, de ser entrópica.  

 Isto seria, ainda segundo Yve-Alain Bois (2000), o trabalho eterno de Sísifo 

ou mesmo o mito de Hidra de Lerna e suas cabeças que sempre nascem 

novamente. A cidade sempre trabalha por modificar este espaço urbano em ações 

entrópicas já que estão sempre em um moto-contínuo. Ora, a poeira que estava lá 

no „Grande Vidro‟ era um sinal de abandono, de algo que fora deixado de lado por 

algum tempo.  

A reconstrução é eterna e, assim como Sísifo,  

sempre estaremos impossibilitados de perceber nossa ação como um todo,  

presos que estamos nesse moto-perpétuo. 

 

2. Apontamentos  

 Imagem 1: Onde Estou? - Série de fotografias 30X40 cm – 2007- 2011- work in 

progress 

  

  



3363 
 

 

 Ao buscar estes locais abandonados pela cidade, pensei que agiria em um  

movimento de recuperação, de valorização de um ambiente que não apresentava 

valor real. Ao apontar minha câmera para eles eu os trazia para a realidade, para a 

cidade, como se eu os contextualizasse novamente. Este trabalho começou quando 

eu passei a perceber, nos meus caminhos diários, alguns desvios, locais que faziam 

meu olhar ter um estranhamento.  

  Quer dizer, eles me tiravam de uma espécie de transe, de um olhar que 

vagava sobre uma superfície contínua. Os terrenos eram uma interrupção no ritmo 

contínuo, um buraco que tropeçamos na calçada quando andamos sem prestar 

muita atenção e que nos faz olhar para trás para ver o que realmente ocorreu.  Mas 

no caso dos terrenos a sensação de choque era maior pois eu não tinha como voltar. 

Esses caminhos cotidianos eram feitos de carro e ao passar por uma localidade que 

apresentasse essa peculiaridade, já era tarde demais quando me dava conta do que 

havia ocorrido. A única maneira de preservar este momento era anotar em um 

pequeno bloco que carrego na bolsa, para poder observar com mais calma quando 

fosse passar novamente. 

 De fato, poderia voltar já com a câmera para registrar logo a existência deste 

espaço fugidio, já que eles costumam desaparecer rapidamente, mas isso nunca 

ocorria. Costumava voltar e observar este local inúmeras vezes até achar que era  

Imagem 2: Onde Estou? - Série de fotografias 30X40 cm – 2007- 2011- work in progress 

 

necessário  fazer a fotografia. Na maioria das vezes, só tomava a decisão quando   

sentia que o local estava novamente se transformando, quando havia uma ocupação 
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por moradores de rua ou quando uma empresa começava a limpar o terreno para 

uma nova construção. Precisamente este era o momento perfeito, o momento em 

que a entropia era percebida, a mudança de estado era visível.  Acredito que esta 

não-ação em relação à fotografia era uma atitude de resistência, um modo de achar 

que aquela situação poderia permanecer por mais tempo. Observava 

constantemente, numa ilusão de que aquilo era minimamente duradouro. Mas, ao 

menor movimento inerente à cidade (seja de crescimento ou destruição) se fazia 

necessário guardar esse pequeno instante. Seria a paráfrase do „instante decisivo‟ 

de Henri Cartier-Bresson. Se ele estava sempre pronto, com sua câmera à mão para 

poder fazer a melhor foto, eu quase perco este momento ideal por preferir observar e 

acreditar que ele vá durar para sempre sem a minha interferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Onde Estou? - Série de fotografias 30X40 cm – 2007- 2011- work in progress 

 

 Esses lugares em relação à cidade representam o indício de sua entropia, o 

local em que isso pode ser percebido de maneira mais clara, mas que ao mesmo 

tempo, nem sempre é notado. São espaços de transição e, justamente por isso, não 

são apreendidos por todos que passam perto deles. Ao fotografá-los, crio um duplo 

indício (duplo índice).  Eles simbolizariam a poeira do ambiente urbano, o que não 

pode ser contido, o que extravasa. Quando são fixados em forma de imagem, 

tornam-se o indício de sua existência. A fotografia, o trabalho, transforma-se na 

afirmação desta poeira. Duplamente, ela faz com que a poeira nunca deixe de existir, 

pelo contrário, a poeira encontra ali sua maneira de eternizar-se. Segundo Elio 
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Grazioli (2004), em seu livro „Polvere nell‟arte‟, assim como  os objetos, os lugares a 

natureza e o homem se transformam,  se „consomem‟, todos tendemos ao 

desaparecimento, onde a poeira é o índice deste mundo moderno que morre a cada 

dia, aquele local tem apenas na fotografia a chance de ultrapassar o presente e 

chegar ao futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Onde Estou? - Série de fotografias 30X40 cm – 2007- 2011- work in progress 

 

  A poeira seria como um símbolo de morte e vida, de transformação entre um 

lugar que não é mais o que era e que pode ser uma nova coisa a qualquer momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5: Onde Estou? - Série de fotografias 30X40 cm – 2007- 2011- work in progress 

 

O local da entropia per se, onde não há volta para aquele resquício de construção e 
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o que virá nunca será igual àquilo que se foi. Poeira como a passagem entre o 

antigo e o novo, como metáfora10 da eterna transformação „você é pó, e ao pó 

voltará.11‟  

 A busca por esses lugares ocorre de maneira semelhante a flânerie 

parisiense. Análogo porque a apreensão da cidade também está relacionada com a 

observação tediosa que leva a uma descoberta. O „belo‟ que desperta do habitual. 

Porém, não tenho o mesmo tempo do flâneur. Tento criar este tempo quando retorno 

ao local. Entretanto, a experiência sempre ocorre através de um filtro. Ela não é 

direta como a do flâneur que vaga pelas ruas sem rumo atrás de um momento que o 

desperte do tédio. Estou sempre atrás de uma janela, seja ela a do carro ou da 

câmera. O meu caminho é sempre tedioso, é o caminho da casa para o trabalho ou 

derrubados, mas que deixaram impressos nas paredes, que cercam o terreno ao 

qual pertenceram, a sua poeira, o seu índice de que um dia ali estiveram com toda a 

sua força construtiva. Os restos frágeis tentam reproduzir o que havia ali. Ao mesmo 

tempo, percebe-se o vazio, a sensação de não-existência, de alguma coisa que 

tenta resistir, mas não consegue. Ao refazer esse caminho, a repetição das fotos traz 

de volta as inúmeras observações que foram feitas do terreno antes da apreensão 

das imagens. Uma monotonia e, de alguma maneira, uma tentativa de armazenar, 

reter a memória fugaz do local.  

 

 

 

                                                 
1
   KRAUSS, Rosalind. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge: MIT 

Press, 1986. Pág. 202-203. 
2  Segundo Dubois, “(…) a fotografia pertence a toda uma categoria de „signos‟ (sensu lato) chamados pelo 

filósofo e semiótico americano Charles Peirce de „índice‟ por oposição a „ícone‟ e a „símbolo‟.” -  DUBOIS, 
Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2003. Pág.61. Em relação ao Duchamp, o 
próprio Dubois diz que a obra dele é essencialmente indicial,  quer dizer, pertencente à lógica do 
índice.(páginas 254 e 256). 

 
3    “A foto é literalmente uma emanação do referente.” - BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a 
fotografia. Rio    de Janeiro, Nova. Fronteira, 1984. Pág. 121 
 
4  “Poeira é outro material implausível para o artista, ainda que ambos os artistas ficassem intrigados pelas 

partículas da existência cotidiana.(...)Cornell freqüentemente falava de maneira encantadora da tarefa 
mundana de limpar restos no chão do seu porão. Ele tinha tanta ligação com a poeira que chegou a adicionar 
um pouco dela na caixa chamada „Mouse Material‟. Ele citou um precedente artístico: „Refletindo sobre 
Morandi – a poeira cobria suas amadas garrafas usadas, utensílios de metal etc., o acordo feito com sua mãe 
permitia que ela só limpasse metade do quarto!‟. Na mesma edição da View de janeiro de 1943 que publicou 
pela primeira vez o Cristal Cage, Cornell incluiu um quadro fotográfico dedicado ao Edgar Allan Poe, intitulado 
Spent Meteor: Night of Feb. 10, 1843 (for E.A.Poe) que combinava três símbolos recorrentes para evocar o 
tema de Vanitas: um livro objeto recoberto de poeira e vidro quebrado. Enquanto tomado por verdadeiro, o 
acúmulo de poeira realmente marca um aspecto profundo do temperamento de ambos os artistas, quer dizer, 
uma elevada consciência dos processos naturais. A fotografia de Harry Roseman tirada na garagem de 
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Cornell  captura isto de maneira essencial – a imagem da bailarina do século XIX Fanny Cerrito em uma caixa 
deteriorada é envolvida por restos, sujeira e folhas secas. Para Duchamp e Cornell, poeira era uma 
companhia agradável.” – PHILADELPHIA MUSEUM OF ART AND MENIL COLLECTION,1998.Op.cit. Pág. 
250-251. 

 
5  Além dessas construções terem o aspecto melancólico por ficarem expostas ao „tempo‟ e com isso, 

apresentarem o indício da poeira, elas serviam como uma forma de reviver cidades destruídas, paisagens 
que haviam sumido, trazendo com isso a questão das „ruínas românticas‟, que tanto encantou os pensadores 
da modernidade, em um paradoxo inerente aos seus textos. Segundo Sonia Hilf Schulz, em seu livro 
„Estéticas Urbanas‟, “(...) os panoramas registravam cenários de cidades desaparecidas e possibilitavam, 
assim, a análise das mutações no ambiente construído (...).” Benjamin  diz que as “passagens são casas ou 
corredores que não têm o lado exterior – como o sonho.” Os panoramas vão geralmente se localizar na 

entrada ou na saída de uma passagem, o que seria quase como um sonho dentro do outro. 
 
6  Segundo o Dicionário de Psicanálise, de modo simplificado, a melancolia é um “termo derivado do grego 

melas (negro) e kholé (bile), utilizado em filosofia, literatura, medicina, psiquiatria e psicanálise para designar 
uma forma de loucura caracterizada pelo humor sombrio, isto é, por uma tristeza profunda, um estado 
depressivo capaz de conduzir ao suicídio, e por manifestações de medo e desânimo que adquirem ou não o 
aspecto de um delírio. (...) a teoria hipocrática dos quatro humores, que durante séculos, permitiu descrever, 
de maneira mais ou menos idêntica, os sintomas clínicos dessa doença: ânimo entristecido, sentimento de 
um abismo infinito, extinção do desejo e da fala, impressão de hebetude, seguida de exaltação, além de 
atração irresistível pela morte, pelas ruínas, pela nostalgia e pelo luto.” PLON, Michel; ROUDINESCO, 
Elizabeth.  Dicionário de Psicanálise. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 1998. Pág. 505-506. 

 
7  A importância de gastar uma quantia grande ao comprar uma jóia; a importância da arte para uma sociedade, 

já que ela é inútil por princípio; a questão da competição esportiva etc. 
 
8  Sagrado no sentido que Bataille emprega em relação às despesas improdutivas, em que a religião, 

principalmente ao realizar cultos, estaria associada. 
 
9  Não deixa de ser interessante notar que Benjamin, em sua obra „Passagens‟ caracterizou estes lugares 

como “moradas de sonho do coletivo: passagens, jardins de inverno, panoramas, fábricas, museus de cera, 
cassinos, estações ferroviárias.” - BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas II. Rua de Mão Única. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. Pág. 449. 

 
10  “A metáfora da poeira é evidentemente antiqüíssima já que Deus na Bíblia a utiliza para criar o corpo do 

primeiro homem. Subitamente é ligada à origem, à matéria e ao tempo.” – GRAZIOLI, 2004. Op.cit. Pág. 1. 

 
11  SBCI . Bíblia Sagrada - edição pastoral. São Paulo: Paulus, 2000, 40º reimpressão. Pág. 17 – Gênesis 3,19 
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