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Resumo 
 
Este artigo propõe uma reflexão sobre modos de representar e pensar a paisagem fora do 
contexto tradicional, através de apropriação e deslocamento dos conceitos de Gilles 
Deleuze como memória, tempo e fabulação para o campo das artes visuais. Trata-se de um 
texto coletivo de quatro membros do Grupo de Pesquisa Arte Híbrida-CNPq-UFBA. Mais 
importante do que o resultado obtido, foram os encontros,  considerações, investigações 
juntamente à análise crítica da obra de cada participante.  
 
Palavras-chave: Imagem. Paisagem. Memória. Fabulação. Tempo.  
 
 
 Abstract 
 
This paper proposes a reflection about new ways of representing and thinking the landscape 
outside old traditional context, throughout the appropriation and the displacement of 
Deleuzes’ concepts of memory, time, and fabulation for the field of the visual arts. This is 
result of a collective writing of four members of the Hybrid Art Research Group CNPq-UFBA. 
More important than the result, were the meetings, investigations done together with a critic 
analysis of the work of each participant. 
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Introdução 
 
O mais importante, e ao mesmo tempo complexo para o artista/pesquisador em 

artes visuais é entender a ampla variedade de conceitos que permeia a 

contemporaneidade e saber escolher o(s) que mais se aproxima(m) à sua obra, seja 

no campo técnico, seja no processo criativo. Visto que a arte não ilustra teorias, isso 

seria um dos maiores equívocos que poderia ocorrer no seio da Arte. Primeiro, 

porque a Arte, diferentemente da ciência, não tem um objeto externo para 

verificação de uma verdade universal por uma comunidade científica. Assim, por 

mais que nos aproximemos da ciência, continuaremos trabalhando com um signo 

icônico, segundo Charles S. Peirce1, i.e., um signo livre, que independe de normas 

que regem o real. Por ser enigmática, a arte sempre encantou cientistas. Essa 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/webgrupo/estudantes/index.jsp?est=0
http://dgp.cnpq.br/diretorioc/webgrupo/estudantes/index.jsp?est=10


3954 
 

 

condição de ser Prima, em nada compromete seu caráter signico que em muito 

contribui para gerar novos hábitos, conhecimento e inteligibilidade. Portanto a Arte 

está em pé de igualdade com a Ciência como áreas importantes do conhecimento 

humano.  

Dentro dos subtemas propostos pela ANPAP, escolhemos: Memória e 

fabulação: passados e futuros na imagem presente. Essa escolha se justifica pelo 

elo que une nossas pesquisas: Imagem. Outro fato levado em consideração foi 

escrever em conjunto , em que o fato de escrever vai além da visão individual de 

cada um, pois há no coletivo uma troca de saberes, pensamentos, idéias que são 

ativadas a partir do Outro.  

 

Para que servem os conceitos 

Na contemporaneidade, os significados dos conceitos se aproximam uns dos outros, 

e, a depender de sua aplicação, alguns podem até se sobrepor. Desse modo, 

algumas estratégias são apresentadas enquanto abordagem etimológica e 

epistemológica do termo, e as associações às artes visuais surgem dentro de 

contextos mais específicos, pois eles necessitam de uma contextualização particular 

para que se justifique sua aplicação. É importante refletir sobre algumas questões 

que freqüentemente vêm à tona, a saber: como se dá e o porquê da presença 

desses conceitos nas artes visuais? Como eles são entendidos e aplicados? É 

justamente a partir dessas indagações que as teorias filosóficas devem ser 

estudadas e cautelosamente aplicadas às artes visuais, sem que haja, em princípio, 

uma precipitação de transportá-las, de imediato, sem um conhecimento prévio dos 

significados.  

O conceito de tempo na imagem abordado por Deleuze trata-se de uma 

experiência cinematográfica que considera aspectos históricos, ou seja, seu 

interesse maior privilegiava certos tipos de imagens e os signos produzidos pelas 

suas qualidades imagéticas. Seu recorte histórico situa-se no final da segunda 

grande guerra mundial, considerado de imagem-tempo do cinema moderno. Os 

desdobramentos a que Deleuze denomina de multiplicidade imagética vem do seu 

interesse pela obra de Bergson, mais especificamente em Matéria e Memória, que 

inclui a imagem, o movimento e a percepção, e na seqüência, outros tipos de 

classificação da imagem-movimento, a saber: a imagem-percepção, a imagem-

afecção, a imagem-ação, a imagem-relação e a imagem-tempo. Deleuze aclara em 
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um de seus últimos escritos que a filosofia é a teoria das multiplicidades. Com 

influência de filósofos, como Bergson, Spinoza, Leibniz dentre outros, Deleuze deu 

continuidade ao seu pensamento criando conceitos, aplicados amplamente em 

vários campos do conhecimento humano, ao propor uma desestabilização das 

bases que rompem com a filosofia do sujeito, o múltiplo como conceito de 

continuidade rompe com o pensamento dicotômico presente na cultura Ocidental por 

mais de dois mil e quinhentos anos.  

Para Deleuze e Guattari2 a arte, a ciência e a filosofia se diferem por suas 

transversalizações e singularidades, ou seja, enquanto a arte cria formas, a filosofia 

cria conceitos e a ciência busca a verdade. Deleuze e Guattari3 nos apresentam uma 

definição de arte, a saber: “O que a arte cria é um bloco de sensações, de afectos e 

perceptos: Os perceptos não são percepções, são conjuntos de sensações e de 

relações que sobrevivem àqueles que as experimentam”. Assim como os afetos não 

são também sentimentos, mas devires. Ao considerarem a arte como um 

“monumento”4, esses autores afirmam que não se trata de um monumento de 

comemoração de um tempo – o passado -, nem de memória, conseqüentemente. De 

acordo com Deleuze e Guattari5, o ato é a fabulação, visto que “não se escreve com 

lembranças de infância, mas por blocos de infância, que são devires-criança do 

presente. Essa colocação nos leva a crer que o conceito de fabulação não tem 

ligação direta com algo vivido, existente, localizável no espaço-tempo. O que 

interessa é a criação e o que se extrai de um fabular, que são as potências, 

possibilidades de vir a ser, sem a necessidade de efetuação. O devir se aproxima do 

conceito de fabulação por ambos estarem entre categorias; estar em passagem ou 

modos de existência; um tipo de movimento que nunca chega a ser, mas sempre em 

via de se tornar. Deleuze6 diz que um fabular muitas vezes surge através de um duplo 

devir: “A fabulação não é um mito impessoal, mas também não é ficção pessoal: é 

uma palavra em ato, um ato de fala pelo qual a personagem nunca pára de 

atravessar a fronteira que separa seu assunto privado da política, e produz ela 

própria, enunciados coletivos.”  

A partir da obra de Bergson, Deleuze faz outras releituras, sobretudo no que 

se refere à intuição, duração e tempo, e assim o descreve: “Um grande filósofo é 

aquele que cria novos conceitos: esses conceitos ultrapassam as dualidades do 

pensamento ordinário e, ao mesmo tempo, dão às coisas uma verdade nova, uma 

distribuição nova, um recorte extraordinário.”7 A intuição está relacionada à duração 
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interior, i.e., uma apreensão à sucessão de tempo sem confundir essa passagem 

com uma justaposição espacial. Já a duração é a prolongação constante do passado 

no presente que, por sua vez, penetra no futuro; “Pensar intuitivamente é pensar em 

duração”8. A sucessão de estados, para Bergson9 é, ao mesmo tempo, aquilo que 

anuncia o futuro, já nele contido o passado. Assim vejamos:   

Não é nunca a própria ação que é divisível, mas a linha imóvel que ela deposita embaixo de si como 
um rastro no espaço. Libertemo-nos por fim do espaço que subentende o movimento para só levar 
em conta o próprio movimento, o ato de tensão ou de extensão, enfim, a mobilidade pura. 

 
Trata-se de uma noção de ação do tempo constante, em que é impossível a 

distinção de dois momentos iguais, visto que o movimento não permite esse tipo de 

parada, ou divisão. Temos apenas acesso à ação realizada, somente essa é 

apreensível, pois ela está localizada no passado. A ação futura é inapreensível, dela 

nada sabemos, apenas podemos ter uma intuição. Para Bergson, “essa intuição que 

é invenção e não descoberta projeta um mundo de imagens e de idéias que, durante 

um tempo mais ou menos longo, são submetidas à experimentação.”10 Neste 

sentido, aqui poderíamos falar sobre o processo criativo, em que o artista trabalha 

na obra conforme sua intuição para chegar a uma realização, concretização de suas 

idéias no futuro.  

 

Paisagens em Fuga 

A partir deste ponto, através dos conceitos apresentados, acima, iniciamos  

reflexões sobre Paisagens, propondo um pensar diferente do que costumamos 

entender sobre este termo. As paisagens, como o título já indica, estão sempre em 

fuga, a depender do ponto de vista do interpretante. Para o artista, a construção da 

paisagem está em constante devir, cambiante, sem conexão com uma determinada 

noção de espaço-tempo, com a realidade nem com a sua existência. Assim como o 

termo representação, também a imagem tornou-se um termo elástico. E através da 

obra de cada participante, a paisagem assumi diferentes formas de representação. 

 

Celeste Almeida - Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I 

will meet you there. Rumi. 
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Celeste Almeida, 2011, fotomontagem digital  

 

As imagens, descreve Celeste Almeida, são construídas a partir de apropriações de 

imagens, sem autoria, que são modificações e hibridizações de vastos campos 

bucólicos, vistas aéreas, céu, nuvens, mar, floresta etc. A maioria apresenta o avião 

como símbolo de transporte, ícone do “progresso” que se contrapõe com lugares de 

uma realidade distante: campos em flores primaveris invadidos. Nota-se a presença 

de uma invasão que parece tomar a paisagem de súbito, pelo embate de 

posicionamentos de cada elemento. São recorrentes na sua obra uma poética do 

excesso, acumulação e dissolução da imagem que simulam efeito de tempo e 

movimento. Imagens que emergem sem divisão de fronteiras, chegando perto de 

uma abstração, propondo um jogo semiótico, visto que o signo não é indicial, com 

um referente real, mas signos híbridos. O efeito de camadas transparentes, bem 

como iluminação, recortes, desfoques etc. são obtidos através de simples 

programas da tecnologia digital. O processo de cortar, organizar e colar imagens 

fotográficas não é nada novo, isso já era feito nas fotomontagens dadaístas, de uma 

maneira analógica. Com a tecnologia digital esse mesmo processo pode ser feito 

através de ferramentas do computador que permite o artista a criar suas próprias 

imagens sem qualquer relação com uma representação da realidade.     
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Celeste Almeida, 2011, fotomontagem digital 

 

Beth Sousa - Elisabete Regina Conceição Sousa 

No trabalho atual as paisagens se hibridizam com o corpo fabulado a partir de 

vídeos-performance. As imagens se misturam através do movimento do corpo 

construído, perdido, desencontrado, em busca de uma identidade, reduzido a um 

objeto inapto de responder às exigências do sistema dominante. As imagens 

estabelecem suas fabulações a partir da gênese do “cinema do corpo deleuziano”11 

quando o filósofo explica o fenômeno da câmera diante do corpo cerimonial e do 

corpo cotidiano. Deleuze teoriza as diferenças entre a imagem-movimento e a 

imagem-tempo a partir do cinema clássico e o cinema moderno, interpretando 

imagens que ele denomina como “ensaio de classificação dos signos”12  Esse 

mesmo pensador afirma que “a imagem dá lugar ao signo[...]há vários signos, pelo 

menos dois, para cada tipo de imagem”13  

  Dessa forma, fiz uma reflexão do corpo onde os signos emergem na 

representação de Gina14, que carrega paradigmas construídos pelo poder nas 

diferentes subculturas urbanas absorvido por narcóticos15 produzidos pela mídia.  

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/webgrupo/estudantes/index.jsp?est=0
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      Fotografia do vídeo-performance “Gina” (2011) 

Sendo o corpo lócus de debates contemporâneos que abordam temas 

conflitantes tais como a sexualidade e racialidade que estão engajados nas teorias 

pós-estruturalistas de gênero e de identidade, Gina está carregada de subjetividade. 

Seu corpo relata e rompe com a representação do ideal que é o protótipo de beleza 

e de perfeição. Para Foucault16 na contemporaneidade o corpo sai da ofensiva do 

poder, mas está subjugado pelo seu controle. Esse mesmo autor afirma que: “Como 

resposta à revolta do corpo encontramos um novo investimento que não tem mais a 

forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: Fique nu..., mas seja 

magro, bonito e bronzeado!”  

 

                     

   Fotografia do vídeo-performance “Gina” (2011) 

 

Dessa forma, trabalho no sentido de construir uma identidade de gênero para 

fabular Gina e assim conjugar imagens-signos através de aparatos femininos, tendo 

o corpo como meio. Meias finas, maquiagem, sapatos de saltos altos e peruca loura 

são os elementos principais dessa construção. Por ser Gina um homem, há uma 

subversão da norma hegemônica com a materialização de um corpo que transita 

entre o feminino e o masculino quando ela aparece transvestida. Estas são 
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representações do poder para possíveis paisagens construídas sobre o próprio 

corpo.            

         O vídeo performance é recorrente ao primeiro trabalho da série que faz 

referência ao termo “Boi” que era usado para significar a menstruação, isso porque o 

fluxo menstrual era um tabu entre as mulheres e tido como impuro. Gérard Vincent17 

historicia os tabus relacionados ao corpo da mulher e a igreja. No campo rural as 

mulheres quando estavam menstruadas não podiam ir à salga, pois, estragaria o 

toucinho.  

       A série “Ginas” representa tais tabus que ainda hoje são passados para as 

meninas em formação. Gina aparece com uma calcinha branca, deixando visível o 

absorvente, cercada por manchas vermelhas. A mesma obra chama a atenção para 

a exploração do corpo feminino pelas mídias e pela publicidade quando mostra a 

esqualidez do seu corpo. Tais veículos são comentados por Santaella18 – “São elas 

que nos levam a imaginar, a diagramar, a fantasiar determinadas existências 

corporais, nas formas de sonhar e de desejar quem propõem.” No cenário público, 

os corpos devem alcançar o ideal almejado, vencendo todos os obstáculos, todas as 

formas de imperfeição, sobretudo, as marcas da velhice. 

        O rosto da mulher loira, olhos azuis, cabelos lisos (padrão estético eurocêntrico) 

são convenções ditadas pela mídia do mercado de consumo.  A análise da imagem 

original, estampada em uma caixa de palitos para dentes induz ao questionamento 

sobre a realidade das Marias, Joanas, Antonias, entre tantas outras. Afinal, será que 

elas desejam ser a imagem de Xuxa, Angélica, Barbie ou será que seu cotidiano 

nefasto, de fato, é a realidade que lhes permeia?                     

 

Pablo Lucena - Sweet Blue Dream 

O espelho do real, “imitação mais que perfeita da realidade”, esta capacidade 

mimética foi associada à fotografia por um longo período. A respeito deste equívoco 

Dubois19 coloca: “A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de 

uma ação ou uma a representação de papel que se olha simplesmente numa 

clausura de objeto finito), é também um verdadeiro ato icônico.” Da mesma forma o 

ato icônico refletido na minha fotografia revela um devir-objeto, uma subjetividade 

não menos livre de contextualizações. 

Dos “vivos aos mortos”, da “carne a pedra”. Para Dubois20 ainda, a fotografia é 

o ato de cortar o vivo para perpetuar o morto, o recorte transfere o vivo, petrifica-o 



3961 
 

 

para um tempo não mais evolutivo e sim perpetuo. O medo subterrâneo do poder 

mortífero da fotografia é exemplificado na ingênua descrição de Adolphe Eugene 

Disdéri21 sobre fotos após falecimento, onde o fotógrafo se utiliza do tempo e de 

uma teatralização para devolver certa vida ao defunto. Ora se no fundo existe uma 

vontade de disfarçar o que é inerente à fotografia, ou seja, a “morte” de quem é 

fotografado, de maneira não mais ingênua é justamente isto que acontece nessa 

série de fotografias intitulada Sweet Blue Dream. Trata-se do retrato desta tentativa, 

a de conferir vida ao objeto, ou seja, natureza morta como elemento sedutor que se 

faz presente, com a ressalva de que esta tentativa não é a priori montada pelo 

artista, mas pela própria sociedade. 

É dentro desta linha de pesquisa que esta fotografia se insere, a fotografia 

permeada por signos, objetos e espaços. Nesta série de fotografias aproprio-me de 

piscinas azuis, à noite, colocadas à venda à beira de autovias. Estas piscinas foram 

deslocadas de sua posição tradicional (horizontal) para a posição vertical e sua 

aparência é reforçada por uma iluminação azul incidente sobre o azul já existente no 

objeto. Talvez o que Charlotte Cotton22 chamaria de Imagem “inexpressiva”, 

segundo ela caracterizada por um estilo “frio”, distanciado, agudo e cortante. 

 

 

Pablo Lucena, 2011, da série Sweet Blue Dream 

 

Ao capturar estes objetos pela câmera, posiciono-me politicamente, segundo 

Ernst Ficher23 “a arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não 
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só a suportá-la como transformá-la”, o que lhe interessa não é somente o significado 

do objeto como símbolo de status ou de uma sociedade de consumo, mas sua 

possibilidade híbrida, o material utilizado em sua fabricação, o modo como estão 

dispostas, sua escala, o ambiente no qual estão inseridas, as sutilezas na 

representação que revelam significados peculiares e imprevistos em cada formação. 

Algumas características do objeto como o brilho, a assepsia, a inércia, a frieza e a 

imponência totêmica do objeto, parecem revelar um certo vazio, uma tal 

superficialidade onde estamos imersos e que nos distancia do humano. 

Dentre as diversas leituras, podemos estabelecer também, uma relação da 

verticalidade e formato das piscinas com a figura humana, antropomórfica, uma 

figura estática, oca, cuja característica monumental se coloca de maneira 

imponente. A inércia dos objetos reforça a idéia de uma paisagem amnésica. Estas 

piscinas vazias e possuidoras de um brilho intenso parecem funcionar como uma 

metáfora do espetáculo ao relatar um processo de desumanização em curso através 

de afetos e perceptos. 

 

 

Pablo Lucena, 2011, da série Sweet Blue Dream 

 

Antes de qualquer maniqueísmo, Sweet Blue Dream parece refletir sobre o que 

a sociedade poderia ser e no que ela vem se transformando. Diante da câmera, o 

espaço é sugado pelo “buraco negro” do ato fotográfico, onde o tempo cronológico é 

substituído por um tempo outro o devir-objeto onde perceptos surgem através destes 

monumentos, totens (piscinas), à beira de auto-vias. Assim sendo, cria-se o registro 
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cirúrgico de uma paisagem ao relatar sensações, natureza morta, cenário 

teatralizante da contemporaneidade. Trata-se, portanto, de uma valorização do 

humano, mesmo com o levantamento destas ausências, já que foram colocadas 

como sintoma. 

 

Péricles Mendes da Silva - Outdoor: objeto da paisagem cultural 
 
 
[...] Pessoalmente tenho paixão por paisagens, e nunca vi nenhuma ser melhorada por um outdoor. 
Em todo panorama agradável o homem manifesta seu lado mais desprezível quando ergue um 
cartaz. Quando me aposentar da Madison Avenue, fundarei uma sociedade secreta de vigilantes 
mascarados que viajarão pelo mundo em silenciosas bicicletas motorizadas, arrancando pôsteres à 
luz tênue da lua

24
  

 

Por acreditar que todo tipo de documentação/descrição jamais equivalerá ao objeto 

de arte ou ao fato ocorrido25 - apenas o representa em sua ausência -, pois a vida e 

o real são insubstituíveis, esse texto apresenta fragmentos de eventos passados que 

foram anotados em um diário-de-campo para que em um momento oportuno seja 

analisado, mostrado como uma trajetória poética, onde não se conhece o começo 

nem o fim.     

 

 

Péricles Mendes, 2010, Subtraído. 

 

A escolha do outdoor como objeto principal de pesquisa, surgiu com a 

investigação/apreensão do espaço que transito, onde meu olhar percorre, contempla 

e estabelecem hipóteses, conjecturas estéticas. A maioria dos outdoors da Avenida 

Paralela, em Salvador, (são aproximadamente 180 unidades) está localizada ao lado 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/webgrupo/estudantes/index.jsp?est=10
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da pista, em áreas públicas (concedida pelas autoridades municipais) com 

resquícios de mata Atlântica, e uma minoria em áreas privadas.  Essa disputa 

desleal entre o natural (flora) e o progresso fica claro neste espaço. Notam-se 

diversos empreendimentos e construções sendo realizadas, modificando, 

transformando a paisagem em algo que ainda estar por vir.  Ao longo da pista de 

rolagem alternam-se, hora pedaços de mata e lagoas; hora prédios imponentes, 

inacabados, tomando forma. É neste percurso de alternância, que dezenas de 

outdoors/lightdoors estão distribuídas e é neste contexto, de paisagem de devir que 

iniciei minha pesquisa sobre o outdoor.   

 

 

Péricles Mendes, 2011, Subtraído. 

 

O outdoor funciona como um instrumento de comunicação de massa 

essencial para o comércio livre, que dispensa a inserção de uma mensagem dentro 

de um mercado de compradores, em vez disso, permiti que o mercado circule em 

torno de uma mensagem26. Sabendo-se que o número de pessoas expostas a 

propagandas durante seu trabalho era pouco, os anunciantes buscaram expor suas 

mensagens nesse percurso e dessa forma, as estradas tornaram-se vitais para o 

comércio ao ar livre. Tal estratégia é essencial para as corporações de marketing e 

publicidade, pois tendo que atingir e seduzir o indivíduo contemporâneo no seu 

cotidiano cujo ritmo diário está cada vez mais acelerado, incorporam um estilo de 

vida o qual sua atenção se prende cada vez menos ao espaço que transita. As 
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empresas com a contribuição de designers reelaboraram os sinais de comunicação 

para atender a demanda de anunciantes na era da informação e da imagem.  A 

percepção da sociedade contemporânea tem evoluído com o avanço das 

tecnologias de comunicação, a exemplo, a internet que é largamente distribuída no 

meio social, contribuindo dessa forma, na alfabetização do olhar e percepção de 

seus usuários. As empresas de publicidades capitalizaram esse saber e 

reconfiguraram suas estratégias visuais para os anúncios expostos nas rodovias e 

auto-estradas, onde o olhar do receptor não se prende mais do que alguns 

segundos, mas que é suficiente para atingir/coagir o motorista e seus passageiros.  

 

 

 Péricles Mendes, 2011, Subtraído. 

 

A inclusão definitiva do automóvel como extensão do lar e do indivíduo, 

passou a ter prioridade nas campanhas de anúncios ao ar livre,  explorando a ideia 

de liberdade e fantasia propocionada pelo ato de conduzir um veículo. A publicidade  

passou a assimilar em seus outdoors essa nova percepção da paisagem em 

movimento, criando o conceito de que os vidros dos carros são similiar a uma tela de 

tevê, onde tudo passa em fração de segundos. Era necessário a criação de uma 

estutura espacial - tanto as estradas quanto nos centros urbanos - que atendese a 

esse olhar de passagem, e neste sentido, a arquitetura das grandes avenidas 

também ajustaram suas fachadas.   
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