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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo analisar a representação dos espelhos em minha pintura bem 
como na obra da pintora brasileira Adriana Varejão  na tentativa de demonstrar como ainda 
é possível problematizar e atualizar antigos procedimentos autorreferenciais em pintura. 
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Abstract 
 
This article analyzes the representation of the mirrors in my work as well as work by brazilian 
painter Adriana Varejão in an attempt to demonstrate how we can discuss and update olds 
self-referencials procedures in painting. 
 
Key Words: painting,mirrors representation, self-referentiality. 

 
 

 

        Em minha pesquisa de doutorado em Poéticas Visuais pelo PPG-AVI do 

Instituto de Artes da UFRGS, intitulada Autorreferencialidade em território partilhado, 

2009, procurei investigar diversos procedimentos metapicturais. A representação 

dos espelhos na pintura apresenta-se como um dos procedimentos mais eficazes 

quando se deseja discutir sobre a autorreferencialidade e os mecanismos da 

representação. A história da pintura nos oferece inúmeros exemplos e nunca é 

demais lembrarmos de As meninas de Velásquez e de todos os tratados que tal 

pintura suscitou. Para o momento, gostaria de discutir, a partir de minha prática 

artística, quais as implicações na utilização e atualização desse procedimento na 

contemporaneidade. Para tanto, partirei da análise de uma pintura específica de 

minha produção, seguida de um arcabouço teórico de modo que me permitirá refletir 

sobre os diferentes aspectos da imagem especular no decorrer da história bem 

como possibilitará debruçar-me sobre a obra Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro 

Espelho (Estudos sobre Tiradentes de Pedro Américo), (1998), da pintora brasileira 

Adriana Varejão. 
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1. A reflexão do processo ou o processo de reflexão? 

        A partir do ano de 2005, começo a realizar, efetivamente, projetos específicos 

para os espaços expositivos nos quais as obras seriam exibidas, tomando como 

motivo representacional a arquitetura do próprio espaço de exposição. Entre muitas 

questões que os trabalhos procuram levantar, está o vínculo inelutável entre a 

parede, a instituição e o quadro como constructo cultural.  

        Da experiência de inserir a fotografia tanto na captura das imagens 

arquitetônicas quanto durante o processo de realização das pinturas, surge a 

representação en abyme1, tanto do espaço de exposição quanto do espaço de 

produção, do processo da pintura. Sendo assim, o processo da pintura também é 

registrado e torna-se motivo representacional para o trabalho. A presença do 

dispositivo fotográfico permite evocar as três instâncias que constituem a pintura: o 

espaço de produção, o espaço de representação e o espaço de apresentação. A 

representação en abyme, como recurso metalinguístico e operacional, tem como 

principal função colocar essas três instâncias em circularidade infinita. Nesse 

processo, instaura-se, em território partilhado, um espaço de pensamento no qual a 

pintura se interroga sobre seu próprio espaço na contemporaneidade. 

        Em Reflexões sobre (a) tela (Fig.1), acredito ter obtido, através da 

representação especular, a conjunção das três instâncias citadas acima.  
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Durante o processo de Inversões em branco (primeira pintura que deflagrou o tema 

de minha tese)(Fig.2), realizei vários registros fotográficos da parede de meu atelier. 

Na parede que forma um canto com a parede onde trabalho, há um espelho que 

reflete as pinturas que estão em curso (Fig.3). Observar estas imagens refletidas e 

fotografá-las gerou uma imagem que me causou estranhamento. 

 

 

 

 

 

         

Ao imprimi-la em jato de tinta, a nitidez apresentou-se diminuída se comparada à de 

uma cópia fotográfica; o que me parecia curioso era a presença de certa 

homogeneidade de luz entre as paredes, que se transformavam quase em um plano 

único contendo a imagem perspectivada do espelho, que, por sua vez, continha o 

reflexo de uma parte da pintura. Mas esse espelho era ainda mais inquietante, pois, 

parecendo flutuar no ar e apresentando uma luz completamente distinta da luz do 

espaço que refletia, parecia abrir, ao invés de refletir, um buraco de um branco 

luminoso dentro da parede. A imagem refletida no espelho apresenta, em uma 

distorção perspectiva, partes de telas em branco nas laterais de uma pintura de uma 

escada perspectivada em outra direção. Linhas de fuga se cruzam em várias 

direções. Mas, além de todos os efeitos visuais de luz, de distorção e reflexos que 

pareciam desafiadores de serem transpostos para a pintura, chamava-me a atenção 

e parecia misterioso o reflexo da pintura. Perguntava-me do que se tratava aquela 

imagem aparentemente sem qualidades, tão simples. O que estaria implicado na 

reflexão da própria pintura? Ao transpor esta imagem para a pintura, que questões 

Fig. 1 - Marilice Corona - “Reflexões sobre (a) tela”, 2009 – acrílico 
sobre tela – 100 x 100 cm 

Fig. 2 Inversões em branco em processo, 2005. Fig. 3 Vista do atelier 
e documentos de trabalho 



4067 
 

 

estariam implicadas? Há, aqui, uma série de projeções en abyme, à semelhança de 

uma matrioska russa. Ao fotografar a parede do atelier, surgiu a imagem refletida no 

espelho. O espelho caracteriza-se por ser um plano de projeção. A pintura é, 

também, um plano de projeção. Nesse sentido, tem-se um plano de projeção dentro 

do outro. A fotografia, da mesma forma, caracteriza-se como plano de projeção em 

que os raios luminosos do objeto se fixam. A pintura derivada deste documento de 

trabalho reúne três campos de projeção, conformando um quarto campo à medida 

que se realiza. Fotografia e espelho apresentam alguns aspectos em comum: o 

corte e o enquadramento. Ambos caracterizam-se por pressuporem um recorte do 

real e o fora de campo da imagem.  

        Por outro lado, essa pintura não se configuraria como um território partilhado 

entre pintura, fotografia e aquele instrumento que durante muito tempo foi 

considerado como metáfora de ambas? O estranhamento causado pela imagem 

especular representada não estaria apontando para o cerne do qual se trata a 

representação, ou seja, da relação dialética entre presença e ausência? A 

representação especular não introduziria aqui uma relação ambivalente de presença 

e ausência da própria pintura, uma vez que ela se torna o referente dela mesma? 

Como pintura, ela está presente, mas imaginariamente, ou, quando passamos para 

a dimensão transitiva da representação, o que nos é oferecido é a ausência do 

referente.  

        Diante da imagem, nosso olhar torna-se intermitente. “Entramos” no espelho, 

mas somos imediatamente devolvidos para fora em decorrência da presença da 

margem, que nada mais é do que a representação de um visor. A meu ver, o visor, 

duplicando a estrutura do quadro, reafirma o estatuto de imagem da representação. 

        Esse trabalho reúne uma série de elementos autorreferenciais: de fora pra 

dentro, tem-se a representação de um documento de trabalho indicada e 

caracterizada pela margem branca que o circunscreve. Esse Documento documenta 

o processo de outra pintura (invertida), que só nos é acessível pela presença do 

espelho, que traz para dentro da imagem um fora de campo estabelecido pela 

fotografia. Nesses sobre-enquadramentos, tem-se, então, a presença da 

representação de três cortes, aquele efetuado pelo espelho, outro efetuado pela 

câmera e um terceiro pela representação do visor do documento. A imagem 
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constitui-se, de fora para dentro, pela pintura de um documento, que em seu interior 

tem um espelho que em seu interior tem outra pintura (Inversões em branco), que, 

no momento da exposição, estará disposta ao lado desta que descrevo. Sendo 

assim, o jogo especular da mis en abyme interior abrirá espaço para a mis en abyme 

exterior, repercutirá nas outras pinturas, no mesmo espaço de exposição. (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Este trabalho reúne e sintetiza a representação das três instâncias que 

perpassam o trabalho artístico: o espaço de produção, o espaço de representação e 

o espaço de apresentação da obra. Curiosamente, tendo sido o último trabalho 

realizado para a tese, reflete, em seu interior, o trabalho que lhe deu origem. A 

circularidade que busquei com a representação en abyme se vê aqui representada. 

2. Sobre os espelhos 

        Os espelhos, as janelas, as portas e o quadro dentro do quadro podem ser 

considerados metáforas da pintura e elementos que reafirmam o trabalho 

metapictural. Todos eles reafirmam, se o espelho é retangular, a estrutura do 

quadro-objeto. Janelas e portas têm a função de passagem, de entrada e saída do 

quadro ou mesmo, como as vedutas italianas, de ampliação do espaço pictórico. O 

espelho, por seu lado, mais aproximado do quadro dentro do quadro, trata-se de 

uma superfície de projeção como o próprio suporte da pintura. A imagem refletida no 

espelho é regida pelas mesmas regras da perspectiva linear. Por isso, muitas vezes 

Fig. 4 - Marilice Corona – Cenário de produção e “Reflexões sobre (a) 
tela”, 2009 –2010 - acrílico sobre tela – 100 x 100 cm 
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pode ser considerado um quadro dentro do quadro. “O reflexo no espelho constitui 

uma meditação pictural sobre a relação entre produção de imagem e o modo de 

representação adotado pelo pintor”.2 Desde a Renascença, o espelho é dado como 

modelo do mundo real; em função disso, muitas vezes os pintores empregaram 

tratamentos pictóricos distintos no quadro e no espelho nele representado, de modo 

a dar maior realidade à imagem refletida3.  

        Em seu tratado sobre a pintura, Alberti, ao delimitar o quadro como janela e 

espaço de projeção, apontara Narciso como sendo o primeiro pintor: “que outra 

coisa se pode dizer ser a pintura senão o abraçar com arte a superfície da fonte?”.4 

Alberti refere-se aqui à superfície de projeção5 e à possibilidade de construir uma 

“nova arte”, capaz de representar de forma “verdadeira” todas as coisas do mundo. 

“O pintor se esforça para representar aquilo que se vê”.6  

        No século XVII, conforme Melchior-Bonnet, o procedimento pictural da mise en 

abyme está estreitamente ligado à produção de espelhos. Os espelhos, as lentes 

ópticas, a câmera escura, ofereceram aos pintores novos instrumentos de 

conhecimento e de apreensão do real, graças aos quais o olhar pode descobrir 

simultaneamente o avesso e o direito e justapor, para compará-los, vários campos 

de visão.7   

         O espelho, como se sabe, sempre foi objeto de fascínio dos pintores desde a 

Renascença e, no século XX, o veremos extrapolar o campo da representação, 

sendo utilizado das mais diversas maneiras: como material agregado a meios 

diversos, objetos, fotografia, instalações, vídeo e outros. Pensemos aqui em Robert 

Morris, Pistoletto, Richter, Buren, Kappur, Nauman, Bill Viola, só para citar alguns 

nomes, entre muitos. 

         A autorreferência, manifestando-se no emprego de procedimentos como o 

enquadramento, concretiza-se no tratamento da imagem dentro da imagem, nas 

justaposições de espelhos, janelas e sobre-enquadramentos. O espelho e a janela 

são objetos de interesse das mais diferentes técnicas, procedimentos e tecnologias 

da representação, desde o início dos estudos da perspectiva até as mídias mais 

recentes, da tavoletta de Brunelleschi até os programas de computador.8 Mas que 

novas questões levantariam, hoje, estes procedimentos autorreferenciais, além de 
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manifestar-se através de novas tecnologias? Conforme Jaroslav Andel, esta 

presença do espelho e da janela nas técnicas e tecnologias de representação 

tornaram-se um lugar comum e seguidamente pouco refletido. “É sintomático, nos 

diz o autor, que o crescimento da autorreflexão na arte do século XX tenha 

conduzido os artistas a utilizar os espelhos. Este desenvolvimento culmina na obra 

dos artistas conceituais, interessados pela natureza ontológica e ideológica da 

representação. Eles atraíram a atenção sobre o objeto da arte enquanto objeto da 

arte, sobre a condição da produção artística, da apresentação e da recepção da 

arte”. Se, por um lado, o processo de autonomia da arte garantiu um campo vasto de 

liberdade e experimentação, o seu afastamento da vida cotidiana colocou-a em 

permanente crise e questionamento sobre sua função. O espelho como objeto de 

autoconhecimento passa a ser incorporado na arte contemporânea, seja 

representado ou como material, com a função de colocar obra e observador em 

situação autorreflexiva.  

        Outro aspecto particularmente importante para a minha pesquisa é o fato de 

que no Renascimento o espelho, como máquina catóptrica9, está inserido na cultura 

da curiosidade. Segundo Jean-François Chevrier, a presença dos espelhos na arte 

contemporânea aponta para uma atualização da cultura da curiosidade devido ao 

cruzamento entre as ciências, as artes e as humanidades. “Uma cultura que associa 

incomensuráveis repertórios de saber e experiências heterogêneas. Em uma época 

de grande mutação cultural como a nossa, é normal que este modelo ressurgisse 

aqui ou lá. A curiosidade é um campo móvel, em movimento, portanto favorável a 

uma interrogação sobre a cultura”.10 

        No entanto, é importante salientar que, mesmo que se faça uma comparação 

entre o período da Renascença e o período atual, no que concerne ao manancial de 

informação e cruzamento de saberes, reside aqui uma diferença crucial, que é a 

noção de Sujeito e em que o espelho como símbolo da autorreflexão e instrumento 

de autoconhecimento (ou a representação do espelho) está intimamente envolvido. 

Se a representação do espelho no Renascimento, conforme Melchior-Bonnet, está 

vinculada à constituição da noção de Sujeito e, posteriormente ao século XVII, 

segundo aponta Stoichita, à autorreflexividade do Sujeito cartesiano, que 

significações teriam as representações ou o uso de espelhos hoje? Com as 

investigações dos processos inconscientes somados à consciência e análise das 
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estruturas e, como agregaria ainda Melchior-Bonnet, “a inflação de imagens que se 

referem a elas mesmas, a dispersão de um mundo privado de sentido”,11 toda noção 

de Sujeito e de suas certezas foram colocadas em questão. Fala-se, então, em 

fragmentação do Sujeito. Suscetível às ações do inconsciente e submerso na 

engrenagem das estruturas, dá-se conta do mundo como representação, sempre 

relativa, condicionada e nunca fixa. Os espelhos, desse modo, tornam-se múltiplos, 

en abyme, não apenas para dentro, mas para os lados. O “conhece-te-a-ti-mesmo” 

vê seu objeto ampliado, impossível de ser desmembrado da cultura que também o 

constitui. 

         Na pintura contemporânea, tal aspecto não se apresentará diferente. A 

representação do espelho continuará seduzindo e possibilitando aos pintores 

encontrar estratégias para colocar questões à pintura. 

3. Reflexões de um processo autofágico. 

        Uma pintura exemplar seria Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro Espelho 

(Estudos sobre Tiradentes de Pedro Américo), (1998), da pintora brasileira Adriana 

Varejão12 (1964) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fig. 5 Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho (Estudo sobre o “Tiradentes” de Pedro Américo), 

1998, Adriana Varejão – Instalação composta de 21 telas  – óleo sobre tela.  Fig. 6 detalhe 
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         De modo geral, no conjunto de sua obra, a artista articula, como poucos 

pintores brasileiros contemporâneos, um universo imagético local fortemente 

entrelaçado com a história brasileira e a história da pintura. Conforme teria dito 

Herkenhoff, a respeito de sua obra, “essa é uma pintura de espessuras”13. 

Espessuras é o termo apropriado a uma poética que se apresenta construída por 

camadas tanto materiais quanto de significação. Pintura e corpo parecem ser 

sinônimos para a artista. Um corpo é formado por partes; caracteriza-se por uma 

dialética entre exterior e interior: a pele e a carne, a pele, superfície e invólucro dos 

órgãos que contém; o corpo desenvolve-se, cresce e transforma-se no decorrer do 

tempo; conforma uma história ao mesmo tempo em que é fruto de uma história 

precedente; suas marcas e cicatrizes são registros do tempo. De modo geral, não 

seriam estas as mesmas características da pintura?  

         Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro Espelho (Estudo sobre Tiradentes de 

Pedro Américo) apresenta-se como uma pintura exemplar, desde o que concerne 

seu processo de produção até o modo como foi apresentada na XXIV Bienal 

Internacional de São Paulo, em 1998, cujo tema fora a Antropofagia. 

         A artista escolhe como Documento de Trabalho a obra Tiradentes 

Esquartejado (1893), de Pedro Américo (1843-1905) (Fig.6). Mas tal imagem leva 

Adriana a construir um novo documento para a pintura. A artista, a partir da ideia de 

esquartejamento, constrói em seu atelier um ambiente fechado, negro, de 3 m, onde 

suspende por meio de fios de nylon partes do corpo de um manequim despedaçado 

e pintado de branco que flutuam no ar. Ao longo das paredes, distribui espelhos de 

diversos formatos e tamanhos, planos e convexos (Fig.7).  
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Posteriormente a isso, fotografa os espelhos, que não apenas refletiam os 

fragmentos suspensos do corpo, mas os demais espelhos e suas reflexões. A partir 

dessas fotografias, Adriana produz vinte e uma pinturas em telas do mesmo formato 

e dimensões desses espelhos. No espaço concedido pela Bienal, Adriana reconstrói 

uma réplica do espaço de seu atelier, dessa vez completamente branca, e dispõe as 

telas no mesmo lugar onde anteriormente se localizavam os espelhos (Fig.8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         O caráter antropofágico da obra principia no momento em que a artista se 

apropria de uma imagem não apenas cara à história da arte brasileira, mas presente 

em nosso imaginário desde o período escolar. Segundo a artista, quando menciona 

a “carne” da pintura, está se referindo à história da arte. A pintura em questão 

alimenta-se da história da arte local, bem como de seus antigos procedimentos e 

mecanismos autorreferenciais. Adriana não se apropria somente da iconografia de 

Pedro Américo, reconfigurando-a, mas também se alimenta das representações 

especulares caras à história da pintura e da representação. 

         A ideia de esquartejamento, por sua vez, perpassa todo o processo de 

produção da obra: esquartejamento do modelo; esquartejamento imposto pelo 

espelho, na medida em que fragmenta a visão de conjunto e multiplica os pontos de 

 Fig. 6- Tiradentes Esquartejado ,  

1893 de Pedro Américo 

 

 Fig. 7- Adriana Varejão - Documentos de trabalho 

 

Fig 8 e 9. Adriana Varejão - Montagem na XXIV Bienal internacional de São Paulo, 1998. 

Fonte: Catálogo  da exposição Azulejões e charques de Adriana Varejão no Centro Cultural 

Banco do Brasil – Brasília: Editado por Louise Neri  em 2001. 
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vista; novo esquartejamento, realizado pelo corte fotográfico; por fim, o 

esquartejamento da própria pintura, que se apresenta ao espectador na forma de 

vinte e uma telas que simulam vinte e uma imagens especulares.  

         O ponto que eu gostaria de salientar nesse trabalho é a reflexão especular dos 

quadros dentro dos quadros, das telas vazias, dos fragmentos de bastidores, de 

elementos arquitetônicos e do rebatimento que o espaço de produção (negro), 

transformado em espaço de exposição (branco), provoca no espectador quando este 

se encontra no centro da sala. As pinturas colocam o espaço expositivo en abyme, 

assim como os próprios quadros que o habitam. Nesse sentido, seria possível dizer 

que, além de um caráter antropofágico, a obra assume um caráter autofágico, na 

medida em que as pinturas de Adriana passam a alimentar-se de sua própria 

“carne”, de seu próprio processo de produção, de seu próprio espelhamento.  

         O olhar do espectador, que procura reunir as partes, os fragmentos, se vê em 

situação de vertigem. Se as pinturas dispostas no ambiente refletem umas às outras 

ao modo de espelhos, onde está o corpo esquartejado? O espectador não 

experimentaria, de forma imaginária, a fragmentação de seu próprio corpo? Adriana 

não nos colocaria, aqui, em meio a uma situação paradoxal, pois não se teria já 

afirmado que o espelho é um instrumento fundamental para a percepção do corpo 

próprio, em sua inteireza, para a constituição do sujeito e assunção deste ao mundo 

simbólico? E, de uma forma mais ampla, a pintura de Adriana, como um espelho, 

não refletiria a fragmentação do próprio corpo da história da pintura brasileira e a 

busca que se vem tentando empreender para reconfigurar suas partes e discursos? 

         Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro Espelho (Estudo sobre Tiradentes de 

Pedro Américo) apresenta-se como uma profunda reflexão da pintura sobre si 

mesma, seus procedimentos, sua história, seus mecanismos de representação e 

apresentação e o contexto histórico de sua produção, inegavelmente vinculado aos 

procedimentos fotográficos, tão presentes nos processos artísticos contemporâneos. 

         Toda representação especular coloca em uma circularidade dinâmica o espaço 

de representação e o espaço de visibilidade em que está inserido o espectador. O 

espelho representado provoca um movimento ambivalente entre o espaço interior e 

o espaço exterior do quadro. É nesse trânsito entre espaço real e espaço ficcional 
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que a pintura nos interroga (ou se interroga?). Nessas pinturas/espelhos, não somos 

nós, espectadores, que nos refletimos, ao modo de Pistoletto, que nos inclui na 

representação. Diante destes espelhos, ou nos fragmentamos, ou nos tornamos 

mortos-vivos, espectros desprovidos de reflexo. Na imagem especular proposta por 

Adriana, só a pintura e a representação sobrevivem. Mas, ao mesmo tempo, não 

seria essa a natureza de nossa própria condição?  

 

 

 

                                                      

1
 O termo en abyme é oriundo da crítica literária e fora cunhado por André Gide, em 1893, em seu Journal (1889-

1939). A frase en abyme descreve o fragmento de um texto que reproduz em miniatura o texto em sua inteireza – 
o texto dentro do texto em uma duplicação especular. A expressão mise en abyme não é gideana. Foi forjada por 
C. E. Magny (1950) a partir da interpretação do termo utilizado por Gide em seu Journal. Outros autores também 
utilizaram termos semelhantes, como construction ou composition en abyme. Os termos têm em comum a 
designação en abyme. Apesar de o leitor identificar o significado do termo com aspectos de vertigem, abismo, 
perda de referência, na verdade, abyme é um termo técnico retirado da heráldica. Segundo Dällenbach, “em um 

tratado de heráldica, encontramos a explicação de abîme ou abyme: é o centro de um escudo. Diz-se que uma 
figura está em abîme ou abyme quando ela está, com outras figuras, no meio do escudo, mas sem tocar 
nenhuma delas”

2
. Com o decorrer do tempo e a partir da interpretação da crítica literária, o termo carregará os 

significados citados acima e assumirá um sentido mais amplo. No entanto, para Gide, há um sentido preciso: o 
sentido de retroação.  
2
 Ver PHAY-VAKALIS, S. Le miroir dans l’art, de Manet à Richter. Paris : L‟Harmattan, 2001, p. 95. A autora 

refere-se ao espelho como emblema da pintura e como instrumento metapictural. A partir de uma investigação 
profunda sobre o papel do espelho na história da pintura, faz uma análise sobre a utilização deste por artistas 
contemporâneos, como Richter e Pistoletto. 
3
 Importante ressaltar que é na Renascença que se inaugura a noção de sujeito e à qual a metáfora do espelho 

se vê agora vinculada – o homem visto não mais como reflexo de Deus, mas no exercício da consciência de si. 
Segundo Melchior-Bonnet, é através de um duplo olhar, introspectivo e mimético, que o indivíduo pode definir-se 
como sujeito: “a atenção voltada a si no espelho do „conhece a ti mesmo‟ permite-lhe se apreender na soberania 
de sua consciência, enquanto que se constitui imagem no espelho do outro, ele torna-se espetáculo para si 
mesmo sob um olhar exterior: se ver e ser visto, conhecer-se e ser conhecido são atos solidários. Sob este duplo 
registro, se afirmou, através da história, a importância da consciência especular”. Ver MELCHIOR-BONNET,S. 
Histoire du miroir. Paris: Imago, 1994, p. 161. 
4
 Ver ALBERTI, L.B., Da pintura. Campinas: Unicamp, 1999. p. 103.  

5
 De outro ponto de vista, seria possível ressaltar também aqui a superfície como espaço de projeção narcísica, 

de si,ou seja, que o olhar que pousa sobre a tela ou que a constrói está implicado em uma projeção de si. Como 
teria já nos teria lembrado Arthur Danto sobre uma afirmação proferida sabiamente por da Vinci: “todo aquele 
que representa representa a si mesmo”. Ver em DANTO, A. Mark Tansey: visions and revisions. New York: Harry 
N. Abrams, Inc., Publishers, 1992, p. 26. 
6
 Ibid.: p.76. 

7
 Ibid. p. 171. Conforme o autor, muitos pintores foram filhos de fabricantes de vidro, e alguns também 

fabricavam espelhos e os vendiam. Velásquez possuía, segundo consta em seu inventário, mais de dez 
espelhos. 
8
 Ver Jaroslav Andel em “Espelho e auto-reflexão” in: À travers le miroir de Bonnard à Buren. Editions de la 

Réunion des musées nationaux : Paris, 2000. pp.80-87.  
9
 O espelho, nos diz Jean-François Chevrier a partir das ideias desenvolvidas por Baltrusaitis, “é uma máquina. 

O espelho participa então de uma ciência, de uma ciência mecânica: a catóptrica, que é também uma ciência 
imaginária. Baltrusaitis ressalta: “a catóptrica não é apenas uma ciência da reprodução exata da realidade. Ela é 
também ciência de um surrealismo visionário”. A catóptrica começa na antiguidade, mas a cultura da curiosidade 
só será formalizada na Renascença.” Ver Jean-François Chevrier em «  Le miroir, objet de spéculation »  in: À 
travers le miroir de Bonnard à Buren. Editions de la Réunion des musées nationaux : Paris, 2000.p.26. 
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10

 Ver Jean-François Chevrier em «  Le miroir, objet de spéculation »  in: À travers le miroir de Bonnard à Buren. 
Editions de la Réunion des musées nationaux : Paris, 2000.p.26.  
11

 Ver S. Melchior-Bonnet em Histoire du miroir. Paris : Imago, 1994, p. 258-259. 
12

 A artista carioca Adriana Varejão nasceu em 1964 no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha.  
13

  Ver Paulo Herkenhoff em “Pintura/Sutura in: Adriana Varejão. São Paulo: galeria Camargo Vilaça, 1996, p.1. 
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