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Resumo 
 
O Artigo discute a questão da medida e da escala enquanto dispositivos artísticos, examina 
aspectos da produção contemporânea em diálogo com o trabalho plástico da autora e 
analisa obras que operam relações com o espaço da arquitetura e da paisagem. 
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Abstract 
 
The article discusses the measure and the scale as instruments and strategies for different 
artists, examines aspects of the contemporary art works in dialog with the author artistic work 
and brings to evidence works that are related to architectonic space and landscape. 
 
Key words: contemporary art, art and space, art and architecture. 
 
 
 

O estabelecimento de padrões métricos universais é algo bastante recente do ponto 

de vista da história das ciências. Desde o Renascimento uma série de tratados tenta 

estabelecer equivalências entre unidades de medidas que possuem nomenclaturas 

e significados diversos, variando de acordo com o país, o regime político, a cidade, 

ou o ramo de atividade. Muitos “nomes” como onças, libras, marcos, siclos, minas, 

milliares, toesa, entre outros, compõem esse panorama. É somente no contexto 

político da história francesa - mais especificamente da Revolução Francesa, que se 

dá o estabelecimento do sistema métrico decimal que levaria muitos anos para ser 

adotado internacionalmente.
1 

A Academia de Ciências de Paris e Sociedade Real de Londres participam de vários 

projetos para a definição de uma unidade básica de medida que passa pelo tamanho 

do meridiano terrestre, a oscilação do pêndulo e outras fabulosas e engenhosas 

proposições métricas. Em 1793, o tamanho do metro foi calculado como a décima 

milionésima parte do quarto do meridiano terrestre. E em 1799, o metro de ferro 

considerado ideal, escolhido como comparador dos demais, é depositado nos 

arquivos da França2.  
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Atualmente, o metro é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela 

luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo.3 

Chegamos a uma precisão imaterial, mas, na história das medidas, o registro da 

relação antropomórfica permanece ainda nas medidas inglesas adotadas atualmente 

- o pé (foot) equivale a 12 polegadas (inch) que corresponde, aproximadamente, ao 

comprimento da segunda falange do dedo polegar.4  

Esta introdução histórica apresenta detalhes de um longo percurso até o 

estabelecimento de medidas que hoje utilizamos objetivamente. Podemos pensar 

que a arte contemporânea dobra esta história ao utilizar a medida e a escala para 

ativar aspectos políticos, históricos, biográficos, públicos e privados que resgatam 

sentidos esquecidos que emergem a partir da utilização de métricas particulares 

ordenadas por linguagens artísticas. 

 

 

                  François Morellet - Tiras de 2 cm com acréscimo de espaçamento a cada 2 mm. 

Alinhamento do lado direito, 1974, óleo sobre tela, 1.40 x 1.40 m, detalhe (fig.1) 
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Alguns artistas realizam operações poéticas fundadas em relações que esgarçam e 

modificam o sentido objetivo das medidas, como François Morellet, Mel Bochner e 

Marcius Galan, que acessam a questão da escala e da medida de diferentes 

maneiras no processo de trabalho artístico.  

François Morellet 5 na obra - Tiras de 2 cm com acréscimo de espaçamento a cada 2 

mm. Alinhamento do lado direito, 1974, ironiza as leis da perspectiva euclidiana 

criando uma espécie de duplo trompe-l'oeil: visual e histórico. À primeira vista a 

impressão é a de que a pintura de Morellet foi construída a partir das regras 

clássicas do desenho da perspectiva, mas, ao invés de um ponto de fuga temos uma 

regra matemática que, simultaneamente, rege a organização do espaço e nomina o 

trabalho desvendando o segredo do artifício. 

No trabalho de Mel Bochner 6 a questão da medida é evidenciada pela utilização de 

materiais industrializados. A folha de papel pardo utilizada, segundo ele – apenas 

por uma questão de solução prática, pois era uma coisa que sempre havia no 

Studio7 - determinou a percepção da intensidade em que as medidas industriais 

estão arraigadas na nossa experiência e regulam ou interferem na nossa percepção. 

Na série 48” Standards (# 1, 9, 27), 1969, o artista dá visibilidade às medidas que 

introjetamos a partir dos condicionamentos gerados pela métrica dos materiais 

industrializados. Mostrar as medidas, sobrepor as medidas das coisas às próprias 

coisas pode evidenciar novas possibilidades de percepção de invisibilidades 

presentes nas medidas supostamente “objetivas”.  
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Mel Bochner - 48” Standards (# 1, 9, 27),1969, papel pardo e fita adesiva e letraset. (Fig. 2) 

 

Mel Bochner - Measurement: Room,1969, fita adesiva e letraset sobre parede. Col. do Museu de Arte 

Moderna de NY. (Fig. 3) 

 

Sobre seu trabalho Bochner declara que a obra não é um objeto portátil, mas uma 

idéia portátil; o importante não é a arquitetura ou o lugar medido, mas a medida em 

si como suporte de percepções. 
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Na 29ª Bienal de São Paulo o artista Marcius Galan8 apresentou trabalhos 

relacionados à questão da escala. Na obra Entre (fig. 4) o artista trabalha com 

imagens de linhas de fronteiras de lugares em conflito no mundo. Ao olharmos as 

imagens nos surpreendemos com o aspecto nada cartográfico; ao contrário, as 

linhas de fronteiras ao serem ampliadas em milhares de vezes são 

desterritorializadas e deixam ver uma outra paisagem que alude a estranhos 

interstícios que poderiam figurar em um livro de biologia. 

Ao andarmos pelo pavilhão da Bienal reparamos um estranho volume de concreto 

cinza que é a materialização, em escala real, de um ponto escolhido em um mapa 

que está em uma escala de 1:130000. Galan nomina o trabalho de forma a explicitar 

o mistério da “escultura”: Ponto em Escala Real. 

 

 

Marcius Galan- Entre, 2010.Fotografia. (Fig.4) 

 

No primeiro trabalho mencionado, a linha de fronteira é ampliada milhares de vezes; 

no segundo, um ponto é retirado de um mapa e construído em escala real. A 

ambiguidade e a transição de escalas instrumentalizam o processo determinando 

um estranhamento ao criar novas visibilidades entre as representações e as coisas. 
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Encontro ressonâncias destas questões em meu trabalho artístico. A reversibilidade 

de escalas e medidas é algo presente em obras que estabelecem o que poderia 

chamar de uma poética ou dialética das distâncias. Escolho dois trabalhos como 

exemplo: uma série de fotografias realizadas em instalações artísticas de minha 

autoria em espaços cariocas e um trabalho apresentado recentemente na exposição 

Tempo - Matéria no MAC de Niterói, com a curadoria de Luiz Cláudio da Costa. 

A escolha de um lugar específico é muito importante na proposição e no 

desenvolvimento do meu processo de trabalho; a obra para mim não é uma idéia 

portátil como citou Mel Bochner a propósito do Measurement: Room (fig. 4), mas, 

vincula-se ao lugar onde é exposta e frequentemente desenvolvida. A variação de 

escalas passa por objetos, paisagens e arquiteturas conhecidas e escolhidas 

cuidadosamente. 

 

Malu Fatorelli – Série Desenho 1:1, HO, 2008. (Fig. 5) 
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Malu Fatorelli – Série Desenho 1:1. HO, 2008. (Fig. 6) 

As imagens (fig. 5 e 6) foram feitas durante a montagem da instalação “Homenagem 

a Morellet” realizada na exposição Arquivo Geral - 2008, com curadoria de Paulo 

Venâncio Filho. Centenas de lápis “entravam” por uma janela fazendo um “desenho” 

que aludia ao trabalho do Morellet apresentado na mesma sala do Centro Hélio 

Oiticica, por ocasião da retrospectiva do artista.  

Ao fotografar os lápis em contraposição aos edifícios da cidade a ambiguidade da 

escala domina a imagem. A medida passa por um objeto sabidamente pequeno que 

tem sua imagem tencionada pela contraposição à escala urbana. 
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Obra da série Objeto: paisagem  - O Lugar do Tempo. 2010. Vídeo sobre tela. (Fig. 7) 

 

Este trabalho denominado O Lugar do Tempo alude a um relógio de sol. Trata-se de 

um vídeo projetado em uma tela horizontal que foi mostrado no espaço central do 

Museu de Arte Contemporânea de Niterói.  

A paisagem recortada no segredo da chave é o morro do Pão de Açúcar visto do 

MAC. A luz registrada no vídeo evoca a passagem do sol. Imagens do objeto, de 

sua sombra e reflexo dançam em um espaço que não segue as ordens cartesianas, 

mas, transformam latitudes, longitudes, horizontais, verticais e diagonais em 

coordenadas poéticas. 

A sombra do relevo da montanha evoca a escala da paisagem, mas cabe na palma 

da mão. O objeto chave guarda a medida tornada ambígua pela imagem do ícone 

carioca. O jogo de escalas ativa métricas do afeto operadas por uma poética do 

longe e do perto. 

Nas obras apresentadas diferentes estratégias artísticas realizam quebras de 

fronteira entre o grande e o pequeno, permitem o acesso a aspectos invisíveis das 

medidas, ironizam a objetividade da escala arquitetônica. Matemática, geografia, 
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cartografia e arquitetura são transformadas por fabulações que acessam a medida e 

a escala como dispositivos artísticos. Na arte contemporânea métricas particulares 

evocam a história das medidas para abrir espaços, lugares e sentidos. 
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