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Resumo 
 
O texto traz as principais linhas de minha pesquisa como produtora de arte e pesquisadora na 
universidade, procurando relacionar essas duas instâncias de atividade do conhecimento no 
que as une: a questão da imagem no seu sentido mais primordial, como invisibilidade, 
relacionada ao processo de produção do visível. Na genealogia dos estudos da imagem estão a 
doutrina icônica estabelecida durante o Iconoclasmo Bizantino, no século 9, e o pensamento 
psicanalítico, especialmente relacionado ao trabalho da construção dos sonhos como 
paradigma para um modo de aproximação do conhecimento próprio da visualidade 
(diferenciando-a de visibilidade). São apresentados em diálogo com as questões da imagem 
duas obras instalativas: Vista (2010) e Grande nua na poltrona vermelha (2009). A economia do 
olhar é o que lhes é fundamentalmente comum. 
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Abstract 

 
This text conveys the main lines of my research as an art producer and academic researcher, 
attempting to relate these two activities with basis on what they have in common: the question of 
the image in its most primordial sense — an invisibility related to the process of producing the 
visible. In the genealogy of image studies one finds the iconic doctrine established during the 
Byzantine Iconoclasm of the 9th century as well as the psychoanalytical thinking, especially 
related to the work of dream construction as a paradigm for a way to approach the knowledge 
related to visuality (differentiating it from visibility). Two installation works are presented in a 
dialogue with these image issues: Vista (View, 2010) e Grande nua na poltrona vermelha (Large 
nude in a red armchair, 2009). The economy of the gaze is the trace fundamentally common to 
both works. 
 
Key words: image, gaze, process 

 
 
 

Vista foi instalada no espaço do cofre da Casa França-Brasil, antiga alfândega do Rio 

de Janeiro, entre setembro e novembro de 2010. Esse trabalho esteve exposto 

simultaneamente à montagem, no grande espaço central daquela instituição, da obra 

Éden, de Hélio Oiticica, apresentada pela primeira vez na histórica exposição na 

Galeria Whitechapel, Londres, em 1969. 
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O primeiro título de Vista foi Saída de incêndio, que trazia uma conexão bastante 

específica e delicada com o recente e terrível episódio envolvendo o acervo do artista 

com quem, digamos assim, iria estabelecer uma vizinhança na Casa França-Brasil – 

conexão da qual, espantosamente, eu não havia me dado conta no momento em que 

encontrei o título. A pronta percepção de uma interlocutora valiosa, além do desconforto 

de todas as instâncias administrativas da Casa e o olhar daqueles a quem comunicava 

o título do trabalho é que me deixaram clara essa armadilha do mim (de fato, 

engenhoso, não me canso de admirá-lo!). Por muitos motivos, entre eles a diplomacia e 

o afeto, dispus-me a buscar outro nome já com a obra em produção, o que perturbou 

profundamente meu processo de trabalho e provocou uma aparentemente pequena, 

mas estrondosa mudança no projeto inicial. Vivi uma experiência de grande aflição para 

reequilibrar a estrutura da qual o título é importante componente. Encontrar outro nome 

perfeito como Saída de incêndio parecia-me impossível. Essa obra era absolutamente 

site specific, e essa condição foi, portanto, participante do trabalho desde seu início 

mais tenro (e, como pude observar, aquém de meu controle), ainda que o processo 

escultórico envolvido possuísse importantes aspectos que transcendam essa 

especificidade –  mas essa é uma outra estória. 

A convivência com a obra de Hélio Oiticica como especificidade maior do site, 

suplantando até as condições físicas e simbólicas do cofre, foi se anunciando com a 

questão do título. Saída de incêndio havia surgido como clarão. Permitia, como boa 

imagem que assim surge, sintetizar múltiplos significados: além daqueles mais 

disfarçados, o da busca desesperada de uma saída para um interior mais confinado; a 

convulsão – ou o estado de gozo – como saída mais extrema, ou ainda, na hora do 

aperto, a saída pela própria via da arte. 

Vista, o título que tomou seu lugar e reconfigurou o trabalho, surgiu a fórceps. A 

aparição da imagem do olho como novo elemento de interferência na superfície 

convulsionada não teve a espontaneidade da aparição da própria superfície 

inteiramente rósea, convulsionada e cortada por uma faixa vermelha, que foi a primeira 

configuração que recebeu o título de Saída de incêndio. O olho foi profundamente 

solicitado, puxado a partir da rede de significantes de que disponho, como “vazios” à 
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espera da encarnação do sentido que melhor a eles se adaptar. O olho foi chamado e 

serviu – e, não por acaso, porque não acredito nele em relação ao meu processo, 

sinalizava novamente que a especificidade maior do site, sem que eu, novamente, 

percebesse de imediato, era a convivência com o Éden de HO.  

       

Vista, 2010, Casa França-Brasil 

Claire Bishop declara textualmente que a premissa de interatividade da arte relacional é 

observada como lhe conferindo uma inerente superioridade em relação à contemplação 

ótica. Esta seria passiva e desengajada, enquanto aquela promoveria um efeito 

emancipatório de implicação política. 1  Vista, com algumas exceções, recebeu 

principalmente um público que vinha à procura das históricas experiências sensoriais 

do Éden de Hélio Oiticica. Estas eram compartilhadas por grupos de amigos, 

estudantes e famílias. Ao sair do Jardim do Éden, muito ativadas, essas pessoas 

chegavam à Vista em busca de mais sensações e se deparavam com um trabalho, em 

tese, exposto apenas ao seu olhar. Alguns se esfregavam na obra, outros a apertavam 

ou beliscavam. Vi uma pessoa repetidas vezes enfiar o dedo no olho que parecia olhá-

la – era um objeto de resina resistente e não foi perfurado. O título parecia então 

desdobrar-se dialeticamente, confirmando a especificidade – sobretudo, daquele 

trabalho. 
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Considero contemplação, passiva ou não, mergulho fusional, identificação primária, 

projeção e estabelecimento de uma dialética com o objeto visual temas fundamentais 

em arte. A indústria cultural, a religião, pessoas carismáticas e estrelas estão entre os 

que podem trabalhar bastante bem com essas questões, que, por sua vez, fazem parte 

das atividades do poder visual que alguns seres ou objetos possuem mais que outros – 

o poder de ser olhado e retribuir o olhar. É claro que a arte lida com esse campo, daí 

considerar que a declaração de Claire Bishop não pode ser compreendida 

simplistamente. O desvelamento ou simulação de uma imagem na sua elaboração 

como artifício ou como magia; ou seu poder de ativar memórias, estabelecer analogias, 

comparações e conexões reestruturadoras de sentidos, penso que são experiências 

vividas por meio da função visual. 

Talvez, em Vista, a contemplação passiva, e até alguns delírios, tenham acontecido. 

Mas havia limites: parafusos mostravam bem como o drapeado da superfície era obtido; 

o próprio tecido, ao alcance das mãos (nervosas, gulosas, agressivas) dos 

“espectadores”, se revelava claramente na sua natureza de pele artificial. Vista era um 

trabalho feito principalmente para a contemplação de longe e de muito perto – 

contemplação que, sabemos, envolve mais que a mecânica ótica e não é 

necessariamente passiva (e mesmo a passividade não é uma coisa tão simples). 

Desejo, olho e tato estariam em cena, medindo-se. 

Há uma certeza: a de que a perspectiva de outra vizinhança produziria um trabalho 

diferente. 

Grande nua na poltrona vermelha, obra anterior a Vista, foi feita e instalada pela 

primeira vez nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 2009. 

Entre novembro de 2010 e março de 2011 foi remontada na Galeria Funarte de Belo 

Horizonte. De fato, espaços e atmosferas diferentes produziram Nuas diferentes, mas o 

que é específico para a Grande nua não é seu local, mas sua nudez. E o que a Grande 

nua compartilha com Vista é a nudez, porque todos os corpos que construo são nus, 

mesmo quando vestidos. Isso se deve ao simples fato de que a nudez a que me refiro é 

de outra ordem, que não a do tecnicamente pelado – por isso, a nudez vale também 
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para Vista, e aquele monte de peles e reentrâncias, menos ainda aquele olho, não 

negariam isso de modo algum. Simbolizar a nudez é necessário.  

A aparição importante na Grande nua, junto com o título novamente, foi o 

estabelecimento da relação com o Grande nu na poltrona vermelha, de Picasso (1929), 

o corpo nu exposto, como um modelo aos olhos do pintor. [Lembro a foto de Brassaï 

(1939): Matisse, sentado, papel e lápis a postos, observa de perto a modelo nua, talvez 

esboçando uma nova pintura.] 

         

Grande nua na poltrona vermelha, 2009, Cavalariças, EAV/Parque Lage 

                   

Picasso, Grande nu na poltrona vermelha, 1929           Brassaï, Matisse com sua modelo, 1939 
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A torção de nu para nua faz parte dessa aparição, porque ativa aquilo que é o objeto do 

olhar, como que alterando alguma ordem, tida como natural, do “posar nua para o pintor 

que pinta nus”. 

Voltando às ações e reações de Vista ao seu entorno, elas se deram, evidentemente, 

porque trabalho partia também de um local próprio, como sua especificidade anterior, 

que é, tanto quanto para a Grande nua, a economia do olhar. É dali que pelo menos um 

discurso autoral parte. 

Dentro desse grande tema, a economia do olhar, é fundamental compreender o sentido 

mais primordial da imagem, que tem início com o relato da criação do homem à imagem 

e semelhança de Deus. A tradução das palavra hebraica tselen, da palavra grega eikon 

e da palavra latina imago não se refere, segundo W. J. T. Mitchell, 2  a nenhuma 

instância de visibilidade ou a qualquer objeto visual, mas à semelhança espiritual; e a 

palavra semelhança que toma parte da expressão “à imagem e semelhança”, não seria 

uma informação a mais, mas para prevenir uma possível confusão de imagem como 

uma representação material, e para ser entendida como semelhança espiritual. 

W.J.T. Mitchell vê no uso pelo senso comum do termo image a mesma amplitude de 

significações que nos é possível encontrar na palavra imagem em português: “uma 

grande variedade de coisas vem sob esse nome (...) e denominar todas essas coisas 

pela palavra „imagem‟ não significa que necessariamente todas elas tenham algo em 

comum.”3 Segundo esse autor, diferentes concepções de imagem são construídas a 

partir de diferentes práticas culturais e sociais. Em inglês, a existência de picture e 

image permite uma operacionalidade maior do que o nosso termo imagem, de amplo 

espectro. Apesar de ambas possuírem várias significações, algumas mesmo se 

sobrepondo como sinônimos, é útil operar com o termo picture para designar a imagem 

visível em um suporte material, ainda que mais restrito à planaridade, mesmo incluindo 

a imagem projetada, e reservar o termo image para sua acepção como “espectro” 

imaterial. Essa particularidade no idioma permite que, em inglês, se faça uma boa 

diferenciação entre a imagem visível compreendida pelo senso comum e a imagem no 

seu sentido primordial: “Você pode pendurar uma imagem concreta [a picture], mas 
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você não pode pendurar uma imagem [an image]. A imagem [image] parece flutuar sem 

qualquer meio ou suporte visual, uma aparição fantasmática, virtual ou espectral.”4 

O que esse autor defende é que a amplitude de aplicações do termo se deve a que a 

essência da expressão imagem não é “o objeto”, mas algo que “está nele”. 

O encontro com essa “dimensão bíblica” do termo imagem ilumina aspectos 

essencialmente relacionados às sensações quanto ao meu trabalho, sobretudo quanto 

a algo que sempre pressenti como questão de origem na minha experiência como 

artista: a presença de uma obsessão, de uma espécie de presença contínua em todos 

os meus trabalhos, como um fio que se conduz por uma cadeia de derivações; um 

espectro, independente da materialidade ao qual lanço mão durante meu processo de 

criação, ou mesmo depois, e que chamei de imagem  em um certo momento. Pode 

receber nomes, como aqui, há pouco, chamei de nudez àquilo que é presente em todos 

os meus trabalhos; mas a nudez é apenas um significante, que para mim, em minha 

rede de significantes, bem ao modo de Bataille, se interliga ao olhar. 

Daí o encontro com essa definição primeira de imagem como relacionada à 

invisibilidade ter me parecido mais uma espécie de reencontro. A essa constatação 

seguiu-se a leitura da pesquisa de Marie-José Mondzain sobre o Iconoclasmo 

Bizantino, no século 9, que traz uma profunda análise dos processos  envolvidos na 

legitimação da imagem no Ocidente quando se estabeleceu textualmente a ontologia da 

imagem artificial – a imagem visível – a partir de seu protótipo invisível, naquilo que 

seria uma doutrina da imagem cristã.5 A vitória daqueles que militavam a favor das 

imagens definiu o que somos hoje: uma cultura de imagens, diferente das culturas 

judaica e mulçumana, também relacionadas ao Livro. O processo de defesa das 

imagens, elaborado pela Igreja durante os ataques dos iconoclastas procurou deixar 

claras as diferenças entre imagens artificiais – os ícones – e os ídolos. É interessante a 

perspectiva comum de estudiosos da imagem, como Marie-José Mondzain, W. J. T. 

Mitchell e mesmo Arlindo Machado,6 quanto à atualidade das questões envolvidas no 

Iconoclasmo Bizantino. Mondzain, por exemplo, afirma que nunca vivemos um mundo 

de visibilidade tão destituída de imagens como contemporaneamente: “a inflação de 

visibilidades não significa de forma alguma uma inflação de imagens”.7  A autora se 
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refere à nossa visibilidade contemporânea como tomada pelas imagens mágicas da 

idolatria, imagens sem mediação, nas quais o espectador mergulha acriticamente e com 

as quais se identifica fusionalmente. 

É interessante a conexão da afirmação da visualidade pela Igreja no auge do poder 

expansionista do Império Bizantino e de síntese entre a cultura de herança judaico-

cristã e grega – a defesa da imagem, as Antirrhétiques, foi redigida pelo patriarca 

Nicéforo, bastante apoiado nas Categorias de Aristóteles. O poder terreno da Igreja 

estendeu-se, assim, junto com a afirmação da visualidade, bem de acordo com a visão 

paulineana de uma imagem filial para Deus. A construção dessa concepção divina que 

permite uma um aspecto de visibilidade pela encarnação no Filho é uma elaboração de 

São Paulo, filho de mãe grega, e que escreveu suas Epístolas em grego.  

A doutrina icônica cristã conseguiu a vitória contra aqueles que desejavam banir a 

imagem no ocidente (porque a temiam), graças à elaboração de uma teoria sobre sua 

ontologia que a separa completamente de qualquer possível contaminação com a 

matéria divina, e portanto, a livra do perigo da transformação em ídolo. O ícone, 

imagem artificial, imagem visível, teria sua origem a partir da imagem natural. Esta, sim, 

pela operação econômica, seria consubstancial com o divino, e o protótipo da imagem 

visível. A imagem natural é a encarnação de Jesus, o próprio dogma cristão de Deus 

que se faz visibilidade. Para Mondzain, a derrota dos iconoclastas deveu-se à sua 

incapacidade de operar conceitualmente com o conceito mediador da economia – a 

oikonômia, termo aristotélico que expande o sentido de administração material para 

uma ação de harmonia funcional mais ampla, atuando nas negociações mais sutis, 

como por exemplo entre aquilo que é justo e o que é possível; seria uma ciência da  

adequação, da distribuição – é pela economia trinária que Jesus é a imagem de Deus. 

A economia é um operador que coloca em relação, promove uma solução de 

continuidade do invisível para visível, do mistério divino para sua visibilidade como 

enigma. 

A definição primordial de imagem como invisibilidade fundadora da visualidade – não da 

visibilidade – é o ponto que a mim interessa e que me colocou também em contato com 

George Didi-Huberman. Esse autor também marca a diferença do entendimento comum 
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da palavra imagem, bem como da distância das noções de reprodutibilidade e 

iconografia e mesmo do termo “figurativo”. Huberman propõe, inclusive, uma noção de 

imagem que não presuma de forma alguma a figuração, no sentido da representação. 

Ao invés, ele propõe como imagem o processo, aquilo que entra em ação para se 

configurar, aquilo que é colocado em meios de cor ou volume e se torna visível.8 É 

interessante como essa concepção de imagem em Huberman se harmoniza à doutrina 

icônica e à mediação da economia. A divindade não se incorporaria diretamente na 

materialidade da imagem visível – como acontece com o ídolo – mas seria mediada 

pela operação econômica na encarnação, na formulação primeira da imagem natural e 

seu papel como protótipo fundador da imagem artificial. A adoração e terror inspirados 

pelos ídolos devem-se ao fato de que divindades não são entidades morais e ídolos 

compartilham, portanto, da esfera dos demônios e do indiferenciado. E economia 

acompanharia a normatização da execução dos ícones, apoiada em cânones 

matemáticos relacionados à harmonia do cosmos, para que a imagem artificial seja 

digna da imagem natural que a inspira – uma questão fina de tekhné. 

Minha instantânea filiação, como artista, às hostes iconófilas, assim que tomei contato 

com os primeiras leituras sobre o Iconoclasmo Bizantino e com os conceitos 

relacionados à doutrina da imagem, foi também rapidamente questionada em termos 

menos idealizados: relações mágicas com a visualidade parecem-me inevitáveis já a 

partir de todo o processo de criação. Sempre há algum tipo de investimento irracional 

colocado em cena – talvez delirante, talvez projetivo, mas certamente algo da ordem do 

gozo, que subverte a lógica da produção, chegando mesmo a conduzir o trabalho de 

ateliê a procedimentos mais tortuosos que o funcionalmente necessário – mas não 

seria toda tekhné um tanto contaminada pela ilusão? Mesmo a mais cartesiana não 

viveria a ilusão da soberania da racionalidade? 

O fato é que nesses caminhos “gratuitamente” complicados novas soluções e 

elementos formais se fazem visíveis, completamente entrelaçados a uma narrativa 

repleta de sentidos internos, harmônicos em relação àquilo que considero minha 

imagem primordial (enquanto uma artista que se vê, ou se deseja, iconófila). As 

soluções, os materiais que ali estão, mesmo escolhidos um tanto na obscuridade, os 
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meios ali dispostos, tudo parece se adequar à essa imagem primordial e ter sido bem 

calculado. Cada fiapo de barbante à mão parece ser do tamanho certo para amarrar a 

sobra, que sobra na medida exata. 

Isso tudo quer dizer o processo do fazer, envolvendo a temporalidade e toda uma ação 

corporal. Em Vista, é o que se impregna na urdidura da pele pregueada pelos parafusos 

que perfuram e pressionam suas dobras, produzindo figuras, rostos, imagens de partes 

do corpo; na fabricação do pequeno corpo em que o olho se encrava e, depois, seu 

amalgamamento ao resto – tudo acompanhado, em certos momentos, de algum delírio 

projetivo; em outros, de muitos pensamentos e descobertas sobre o funcionamento do 

meu próprio psiquismo, sobre o funcionamento do sistema de arte, sobre o 

funcionamento do mundo, da vida e da morte. O que acontece é que todos esses 

insights costumam ser imediatamente esquecidos logo que o trabalho se interrompe, 

como quem se esquece de um sonho logo que acorda. 

É uma condição de impossibilidade de apreensão de descobertas que parecem tão 

absolutas por instantes, e que são completamente simultâneas à construção do 

trabalho. O trabalho permanece como instante congelado. Os pensamentos se 

dissipam. É do campo da visualidade e não da visibilidade mais ampla de que se trata: 

daquilo que nos olha em retorno ao nosso olhar. Didi-Huberman chega a algo, no 

confronto com a imagem que me soa muito próximo. Há um aspecto da visualidade, 

mencionado por ele, que entendo, paradoxalmente, como matéria superdensa. 

Paradoxalmente, porque Huberman a considera de tal modo vazia de sentido que a 

associa à materia informis, uma representação que se presenta.9 Superdensa porque 

absolutamente sintética. Como um buraco negro capaz de agregar muitos sentidos, 

mesmo sentidos contrários. Seria essa a força negativa da imagem, segundo 

Huberman. Não associa essa negatividade à nostalgia, como o faz a iconofilia, segundo 

Mondzain, com o vazio da imagem icônica – esta esvaziada de Deus duas vezes, 

porque o Filho é Deus despido de sua divindade ao encarnar no humano e porque se 

foi, de volta ao Pai.10  Também descarta a apologia da inocência perante a imagem, a 

pura contemplação ou a poética do inconsciente e das pulsões. Mas em seu texto, o 

que me parece uma busca para encontrar a definição para essa dimensão do visual vai 
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construindo o que relaciono com o encontro com o conceito lacaniano do real, 

coincidindo em todos os níveis com o que tece Hal Foster em seu Retorno do real, ao 

falar sobre as fendas no campo simbólico que exemplifica na obra de Andy Warhol e 

aponta na arte contemporânea, como recolocando em cena a potência negativa das 

vanguardas do início do século 20.11 

Eu própria, parece que sempre sujeita a um impulso analogizante, associei, em minha 

tese de doutorado Escultura como imagem12 o vazio icônico – o espaço contornado da 

figura da divindade encarnada – ao objeto a lacaneano, no sentido de ambos 

receberem tentativas de definição como espaço do irrepresentável ou do objeto para 

sempre perdido. Penso que nomear o afeto iconófilo como nostalgia não seria 

equivocado, apenas um degrau abaixo em um organograma dos afetos, e que a 

iconofilia tem conexões com o grande ramo romântico, assim como o pensamento 

psicanalítico. Huberman, no entanto, não pretende aproximações com o romantismo 

naquilo que procura elaborar para a experiência visual da imagem, ainda que ao 

relacionar aquilo a que chama de negatividade da imagem – uma falha no tecido 

simbólico no qual se adequa, entrelaçado, a iconografia, o conhecimento lógico, a 

História da Arte – àquilo que coloca em ação um outro conhecimento, um “não-

conhecimento”, pareça-me transparecer os vínculos, mesmo que de parentesco 

ancestral, com esse ramo. Esse “não-conhecimento” seria o instrumento acionado pelo 

olhar que se bate com a opacidade da imagem, com essa instância de conflito entre o 

que vê e não sabe e o que não vê e sabe, e que Huberman – recorrendo a Freud – 

identifica como sintoma. Não é surpresa, portanto, chegar em Huberman à referência à 

intervenção conceitual de Freud na “caixa da representação” por meio de sua 

Interpretação dos sonhos. Aquilo que seria o mais essencial no trabalho de construção 

da imagem onírica – que Freud se encarrega de diferenciar da construção plástica ou 

pictórica, por empregar também a palavra, aproximando-se mais da estrutura do rébus 

– e, segundo Huberman, sua condição de resto, de relíquia, de sobra, de vestígio que 

almeja a “visibilidade”.13 

A noção freudiana do trabalho onírico na figurabilidade é um paradigma, segundo a 

proposta de Huberman, quanto a um certo tipo de comunicação pela visualidade: uma 
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instância de soberania do visual que exige “olhos fechados”, como quando se olha para 

as imagens de um sonho, em que o esquecimento, o que é negado, omitido, em função 

da censura e da repressão, é exatamente a base do conhecimento que transporta: as 

omissões, os deslocamentos, as sínteses, as inversões nos sonhos, seu caráter fugidio, 

são o ponto. A potência visual de uma imagem estaria na impossibilidade de seu 

completo deciframento, de uma interpretação total, porque o sentido escapa, e daí a 

referência de Huberman ao sintoma no registro freudiano: não há sintoma sem um 

trabalho de esquecimento. Relacionar esse trabalho de esvaziamento, ocultamento, 

que é simultaneamente conteúdo, àquilo que se dá por meio da operação da economia 

icônica na imagem cristã me parece potencialmente promissor como algo para se 

pensar – minha tendência analogizante indica essa possibilidade, reforçada por Marie-

José Mondzain, que afirma que a origem de nossas relações contemporâneas com as 

imagens está na doutrina icônica elaborada no Bizâncio do século 9. 

As afinidades entre certas questões de ordem teórica e meus processos de criação 

como artista são vividos como reencontros, por um lado, ou como a condição para o 

desenvolvimento da pesquisa institucionalizada, por outro. Objetividade e subjetividade 

em negociação operada pela economia, iconofilamente falando.  

Encontro tão promissor e afetuoso como o da coincidência entre a descrição de minha 

experiência de insights imediatamente esquecidos e a formulação de Huberman para a 

negatividade da imagem, como a comunicação de um “não-conhecimento”, que esse 

autor relaciona com o conhecimento contido no esquecimento do sonho – tive ao 

relacionar meu trabalho com sintoma há alguns anos, e em seguida conhecer o projeto 

surrealista de dar forma visível ao sintoma, e também o teor das pesquisas do 

historiador e psiquiatra alemão Hans Prinzhorn, que publicou em 1922 seus estudos 

sobre as obras visuais de pessoas mentalmente doentes: Artistry of the mentally ill, 

importante referência para muitos artistas modernos, onde procurava observar a 

configuração visível do psiquismo.  

Impossível não concordar com Freud quanto a suas objeções em relação a certas 

pretensões de certas obras surrealistas (de fato, sabe-se, sua objeção ao Surrealismo 

era ampla, geral e irrestrita), tendo em vista o profundo conhecimento consciente sobre 
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o funcionamento do inconsciente, colocado à plena luz, como é o caso da complexa 

“colagem” de Max Ernst, Master’s bedroom (1920): uma perfeito esquema “em quatro 

dimensões” das camadas que estruturam a consciência, a memória imediata e o 

inconsciente, indicando, inclusive, o funcionamento da pulsão de repetição. 14  Ernst 

sabia o que fazia, ou, pelo menos, sabia um bocado do que fazia, mas, com certeza, 

não sabia tudo. Como diz Huberman, não se trata de uma questão de inocência. 

Inclusive, porque inocência não é premeditável. É porque admiro Master’s bedroom, 

mesmo em sua dimensão de cálculo racional e conhecimento à clara luz, que posso ser 

uma artista pesquisadora dentro da universidade, e também porque acredito na 

negatividade da imagem – algo sempre escapará ao ataque do conhecimento; há um 

não conhecimento que sempre se reformula, se reconfigura. 

O encontro do título de minha tese de doutorado – Escultura como imagem – surgido 

antes de formular o projeto de pesquisa, sem conhecimentos sobre a imagem, foi 

também um encontro objetivo (essa é a inocência possível, a que o desejo permite), 

que me colocou no rumo da pesquisa sobre a imagem, partindo da certeza, inexplicável 

conceitualmente naquele momento, de que se tratava de outra coisa que não a imagem 

material e visível. Era do olhar, e não da visão, que eu, sem saber, queria me 

aproximar. É nesse sentido que penso que minha filiação iconófila ainda se justifica, 

apesar de algum investimento mágico e delirante. É a economia iconófila que rege essa 

negociação entre o visível e o invisível e seus percalços, na dimensão do processo. 

Penso, neste instante da escrita deste trabalho, em que menciono o esquecimento 

como constitutivo da imagem, segundo Huberman, relacionando-o ao trabalho do 

sonho. Só agora, ao justapor as imagens do Grande nu de Picasso e de minha Grande 

nua para a finalização deste texto, pude ver mais: percebo (crio? Lembro?) uma relação 

entre o papel de parede verde e florido na pintura de Picasso (certamente, parte da 

provocação a Matisse – ele é o pintor que pinta nus em poltronas vermelhas, que os 

observa de perto, como se vê na foto de Brassaï) e a vegetação do Parque Lage que 

aparece na fotografa feita por Wilton Montenegro da instalação nas Cavalariças da 

EAV. Mas minha nua olha para fora; a parede vira saída, espaço de evasão, paisagem. 
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É ela que contempla a vista. Ela não é modelo, ela é primeira pessoa. Observo que 

Saída de incêndio já prenunciava Vista desde a Grande nua. 
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