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Resumo 
 
O artigo modelizou-se nas propostas de Guattari sobre a subjetividade e de Deleuze sobre 
“Imagem Tempo”. Discutiu-se a partir de duas produções de Vik Muniz para mídias 
audiovisuais: televisão e cinema. Na televisão enfocamos a vinheta de abertura da 
telenovela Passione de Sílvio de Abreu vinculada à rede globo – 2010; no cinema, no 
documentário Lixo Extraordinário - 2010. Discutiu-se, outrossim, o “retorno” do lixo, presente 
naquelas duas produções, o olhar fotográfico e a utopia do aqui-agora. 
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Abstract 
 
The paper modeled on the proposals on the subjectivity of Guattari and Deleuze, on time-
image. It was discussed from two productions V.M for audiovisual media: television and film. 
On television, we focused on soap-opera Passione (2010), in film, documentary, Lixo 
Extraordinário (2010). It has been argued, even “the return” of garbage, present in those two 
productions, the photographic look and utopia in the here-now concept. 
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De uma maneira mais geral, dever-se-á admitir que cada indivíduo, cada 

grupo social veicula seu próprio sistema de modelização de subjetividade, 

quer dizer, uma nova cartografia feita de demarcações cognitivas, mas 

também místicas, rituais, sintomatológicas, a partir da qual ele se 

posiciona em relação aos seus afetos, suas angústias e tenta gerir suas 

inibições e suas pulsações. GUATTARI, F. ( 2088, contra-capa) 

 

Comecemos este artigo abordando o tema do 20º encontro da ANPAP: 

“Subjetividades, Utopias e Fabulações”. Os organizadores do encontro apontaram 

três livros que norteariam os caminhos da subjetividade: Felix Guattari “Caosmose”; 

Ernest Bloch, “O espírito da utopia”, Gilles Deleuze “Imagem e tempo”. Procuramos 

lê-los a fim de que, mais adequadamente escolhêssemos o assunto a ser abordado. 

Além daqueles autores pesquisamos em outros teóricos acadêmicos e em artigos 
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publicados pela mídia impressa. Tentamos abordar as condições de subjetividade, 

do oximoro utópico, e através da coesão dos elementos plásticos, uma efabulação 

implícita. 

Centramos em Vik Muniz no seu recente trabalho plástico dentro de um filme que 

concorreu ao Oscar como documentário intitulado: Lixo Extraordinário, visto como 

um documentário irônico sobre a sociedade de consumo, tema constante 

encontrado em suas obras e também na vinheta de abertura da novela Passione 

produzida pela rede globo de televisão em 2010. Vale refletir que em ambos os 

trabalhos feitos para a mídia audiovisual, o artista implanta, em uma só cena, o 

sentido narrativo questionador, revelando sua subjetividade polifônica: 

Para ilustrar este modo de produção de subjetividade polifônica em que o 
Ritornelo complexo representa um papel preponderante, consideremos o 
exemplo da consumação televisiva, (página 28) (...) como Bahktin diria que o 
ritornelo não se apóia nos elementos de forma, de matéria, de significação 
comum, mas no destaque de uma “motivo” existencial se instaurando como 
“atrator” no seio de uma caos sensível  e significacional. (F. GUATTARI. 
2008. Pág 29) 

 

A subjetividade polifônica de Vik Muniz junta-se à utopia oxímora (em relação à 

definição tradicional do termo) ao construir a fotografia de lixo extraordinário e a 

vinheta de abertura de Passione; naquele o contraponto do título é adjetivado por 

extraordinário e em Passione o contraponto é feito pela divisão entre o urbano e o 

campo.  

O vídeo de ambos, pesquisado por nós, revela o olhar do fotógrafo voltado para 

investigação de um show rubbish dump sob os vários focos da subjetividade. Mas 

com que olhar? Seria de um olhar pictórico transposto para a linguagem fotográfica? 

O olhar pictórico instiga a pesquisa sobre a tela de Jean Louis Davi (a morte de 

Marat, 1793) colada ao cenário do lixão Do Jardim Gramash, o maior da América 

latina que com os catadores transforma em uma obra de arte. Outra questão, por 

que Marat? As duas fotos lado a lado, permitem um diálogo narrativo (Figura 01 e 

02). 
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Figura 01 

A morte de Marat, J. L. David, 1793 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 

Lixo Extraordinário, Vik Muniz, 2010 

 

A história de Marat e a do catador de lixo: Jean Louis David e Vik Muniz; 1793 e 

2010 respectivamente; dois homens e duas revoluções sociais. Pela busca da 

significação, pesquisamos no dicionário de Oxford (1793, pág 144) o verbete de 

Jean Louis David, o que diz ele? “Em 1780 David retornou a Paris vindo da Itália e, 

nesta década, estabeleceu-se firmemente como uma figura mais representativa da 
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reação social e moral à frivolidade do rococó. Suas três pinturas dos mártires da 

revolução ainda que concebidas como simples retratos foram elas: “A morte de 

Lepelitier; A morte de Marat e a Morte de Bara”” haveria entre a tela de David e a 

instalação de Vik Muniz uma contaminação de sentido como uma reação social, 

moral e ética? Quem assassinou Marat? A girondina Charlote Corday. Quem 

assassinou o catador de lixo? A sociedade. 

Recitando Felix Guattari complementamos o nosso pensamento com a seguinte 

citação: “Dever-se-á admitir que cada individuo, cada grupo social veicula seu 

próprio sistema de modelização de subjetividade (2008, Contracapa)  E assim Vik 

Muniz criou o seu Marat de cujo corpo saía terra misturada ao sangue, expondo a 

doença dermatológica do revolucionário francês. É assinatura de brasilidade a fita 

amarrada ao pulso do catador de lixo, ausente da tela do museu de Bruxelas? 

Ambos, o francês e o brasileiro são vistos como revolucionários sociais, ambos 

contextuam uma ebulição econômica e política afunilando-se no homem. 

Continuando com o pensamento de Guattari, V.M faz uma nova cartografia da 

imagem plástica, demarcando sua posição “em relação aos seus afetos e suas 

angústias” nesta nova cartografia o social é o traço marcante do seu caminhar 

afrontando até o conceito de utopia, ao concretizá-la para o aqui-agora, através de 

suas fabulações cenalizadas pelo lixo de objetos e humanos, visto em lixo 

extraordinário, um projeto social de V. M. Já passione, resulta de uma leitura de um 

roteiro televisivo. Mayer Shapiro (2000) pondera a dificuldade de um artista plástico 

ao transpor para a sua linguagem as imagens emanadas dos textos verbais, pois 

passariam pelos crivos do inteligível, compreensível e interpretativo até construírem 

uma criação ou se desejar a poética que, Apud de Guattari, teria por função 

universos de subjetivação arteficialmente rarefeitos e singularizados. Possivelmente, 

este tipo de subjetivação resultou em uma cartografia para a composição de Lixo 

Extraordinário e Passione. 

Vejamos as imagens de abertura de passione produzida por Vik Muniz, ele (figura 3) 

ela ( figura 4), as bicicletas ( figura 5), o campo ( figuras 6, 7) e o dinheiro (figura 8). 
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Figura 03 

 

 

 

 

 

Figura 04 

 

 

 

 

 

Figura 05 
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Figura 06 

 

 

 

 

Figura 07 

 

 

 

 

 

Figura 08 

 

 

Interferindo no raciocínio linear buscamos, mais uma vez, o pensamento de Guattari 

“Bahktin descreve uma transparência de subjetivação que se opera entre o autor e o 

contemplador da obra, o olhador, no sentido de Duchamp. Neste movimento, para 

ele, o consumidor se torna de algum modo criador”.  

O olhadores “destes textos plásticos de V. M” despojam-se da pretensão de co-

autores e colocam-se como estudiosos e pesquisadores daquelas obras plásticas.  

Ritornelo, eis um dos motivos de V.M, o lixo; visto por uma subjetividade polifônica 

que vai do trágico em Lixo Extraordinário, ao romântico em Passione. 
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Homem ético ao construir o cenário de Lixo Extraordinário inclina-se para o trágico 

destino dos catadores, cujo gênero é reforçado pela imagem da morte de Marat, 

Martir da revolução francesa. Porém, o seu Marat é um catador de Lixo. 

Homem ético ao criar a vinheta de abertura de Passione contrapondo a sucata 

industrial à do campo; sai do trágico Lixo Extraordinario, para o romântico através da 

poetização de duas figuras enxarcardas das peças metálicas de bicicletas e de 

girassóis que florescem no eixo de uma roda de trator. A presença de uma dama e 

de um trovador trajado à moda do século XVI italiano tocando um alaúde. Todavia 

entre sucatas, flores e trovador há uma máquina registradora marcando o consumo 

que aparece como sentido primeiro na visão do olhador. As outras imagens se 

sucede em uma disposição linear e formam a linha-tempo contruindo desta forma a 

fabulação. Impresso o texto plástico de V.M permite ao leitor organizar as 

sequências como quiser desde que elas guardem relações entre em si e criem a sua 

fabulação cenalizadas pelo campo e a indústria: sucatas de bicicleta, pneus, trator, e 

protagonizadas por um trovador do século XVI e por uma dama ambos 

contaminados por um lixo maquinal oriundo da cidade. Essa invação de lixo colada 

ao ser-humano encontra-se tanto em passione como em lixo extraordinário e 

participa, em ambas produções como motivo complementar da fabulação. Tais 

produções para a mídia audiovisual, embora exibidas em 2010, caminham como 

registramos por gêneros diferentes sinalizados pela pesquisa pictórica que interfere  

no cenário e na fabulação: Em lixo extraordinário uma tela de David e em Passione 

acreditamos pela leitura do texto verbal serem Romeu e Julieta buscados na 

memória do autor. Ainda que a primeira produção de V.M resulte de seu projeto 

social de uma instalação, e a segundo do roteiro da novela de rede globo de 

televisão, o lixo e a figura humana são o ritornelo composicional absorvidos pela 

sensibilidade polifônica de Vik Muniz 

“...se a banalidade cotidiana tem tanta importância é porque, submetida a 

esquema sensório motores automáticos e já construidos, ela é ainda mais  

capaz, a menor pertubação de equilíbrio entre a hesitação e a resposta de 

escapar subitamente às leis do esquematismo e de se revelar a si mesmo (G. 

DELEUZE. 1990 pág 12) 

O Lixo é fruto da banalidade cotididana poetizado pelo imaginário de V.M através da 

imagem em movimento, dentro da fabulação e da imagem, tempo decorrente das 
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sequências linear e não linear da  narrativa, sequência interrompida por um 

processo alegórico tanto em lixo extraordinário como em passione pela presença do 

catador de lixo intertextualizado com a morte de Marat de David, que abre alguns 

campos semânticos interrelacionados. Vejamos:  

Lixo, campo A; Catador, campo B (V.M); Marat. Campo A’ revolução francesa,  

campo B’ catador e Marat campos A e A’;  Morte, Lixo campo A e revolução francesa  

campo B’, campos comuns de revolução social. Quem liga os campos semânticos é 

o olhador. 

Em Passione o estranhamento está na caixa registradora; o campo e a cidade se 

separam pela presença do trovador e a dama, colocados no centro da obra de V. M. 

Quantos campos semânticos nós temos? A sucata da bicicleta, o par amoroso, a 

sucata do campo, e a máquina registradora a parte dos outros quebrando a sintaxe 

da obra plástica. Assim Vik Muniz constrói a sua ficção, o seu “olhar imaginário faz 

do real algo imaginário ao mesmo tempo em que por sua vez se torna real ao nos 

dar a realidade” (G. DELEUZE, 1990 – pág 18). 

Assim acontece com Lixo Extraordinário no qual o real se torna ficção e nos dá esse 

tom com inserção de uma tela também real de Jean Louis David, contextuada no lixo 

e ajustada ao contexto por V.M. 

Em passione o imaginário de V.M passeia pelo roteiro de Sílvio de Abreu operando 

com conjuções e disjunções das sequências efabuladoras. 

As duas obras plásticas aqui relacionadas oriunda de fatos sociais aliadas à arte e à 

fantasia atentam às questões sociais e ecológicas. Real e ficção correm paralelas e 

se imbricam  pelo questionamento do olhador. 

Passemos a justificar o título dado do nosso artigo originário de Daniel Arasse “On 

n’y voit rien (2000) no qual o autor mergulha em detalhes das telas relacionadas. 

Escolhemos a exemplo “Le regard de l’escargot” presente em L’annonciation de 

Francesco Del CossaI – (1440 – 1472) .(Figura 09) 
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Figura 09 

L’annonciation, Francesco Del Cossa  (1440 – 1472) 

 

Qual é a função do minúsculo “escargot” em uma tela de anunciação? Em que 

contribuiu para o sentido? Qual a sua simbologia na narrativa? Diz Arasse: “Ils Ne 

regarden rien” – imagem. Mas porquê está ali? Com quem encontrar a resposta? Se 

caminharmos com Duchamp pensamos no olhador. 

Façamos passos simulantes com V.M em Passione e Lixo Extraordinário. Em 

Passione, num primeiro olhar temos campo, trovador, dama, sucatas industriais.  O 

que há de estranho? No campo, legumes, grãos, pão, frutas são partes metonímicas 

do todo e mais, os girassóis nascem em um vazio de sucata de um trator. Na 

industria tudo é sucata, não há peças construídas. Que diz essa sintaxe contrária? O 

que diz a flor entre sucata? On n’y voit rien. 
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Em Lixo Extraordinário, qual o sentido do catador de lixo (O Marat de V.M) 

atravessar a foto? E a fita em suas mãos? E o copo plástico pelo tinteiro? E a falta 

da faca? Que dizem esses constituintes do motivo central do left-motive? 

Deixamos de arrolar a máquina registradora. A que campo semântico pertence? A 

todos? Seria ela o motivo  desencadeador da efabulação? O campo produz, e a 

indústria? O dinheiro seria um referente efabulador? 

São questões que segundo Arasse estão “On n’y voit rien”. Retomando Duchamp, 

apud Guattari; o olhador que se torna um leitor, junta e colhe sentidos e cabe discutir 

a ficção plástica, sua efabulação, seus motivos geradores decorrentes de 

subjetividades e utopias.  

Deixamos, a título de conclusão, uma sugestão: leia e olhe muitas vezes a obra de 

arte, pois seu sentido é plural. 

 

Notas 

I. Francesco del Cossa è un pittore Italiano, nato a Ferrara nel 1435, conosciuto principalmente per aver dipinto Il 
Salone dei Mesi di Palazzp Schifanoia di Ferrara. Un’impresa molto impegnativa nella quale il pittore dimostra già 
di padroneggiare un proprio linguaggio espressivo, caratterizzato dalla misura solenne degli spazi, figure 
plastiche e luminose, linguaggio tra l'altro influenzato dalle sperimentazioni di Pietro della Francesca( rigore 
geométrico) e di Cosmé Tura. 

Una delle sue opere più importanti è "l'Annunciazione alla Vergine", ora conservato a Dresda, che ci porta a 
riflettere su determinate tematiche importanti nell'ambito artistico. 

Cosa ci fa quella lumaca alla base del quadro, bavosa, che dall'angelo prostrato si dirige verso la Vergine? 
Perchè del Cossa ha voluto inserire un soggetto del genere in un'opera che doveva essere collocata come pala 
d'altare? Le domande a riguardo non sono incolore, specialmente se prendiamo in considerazione il fatto che, 
essendo l'opera collocata sull'altare maggiore, ogni qual volta il sacerdote avesse dovuto innalzare al cielo l'ostia 
avrebbe dovuto per forza di cose fare i conti con la lumaca posta alla base della tela.Come mai una scelta del 
genere?  Molto spesso l'estro dell'artista porta alla rappresentazione atipica: ma perchè proprio una lumaca? 
 
Nell'antichità la lumaca era una figura allegorica molto importante. Si credeva infatti che la lumaca venisse 
fecondata dalla rugiada della sera. Successivamente, l'allegoria della lumaca si fa forte di una filosofia 
prettamente mariana: il mollusco illibato, fecondato dalla brina della sera rimanda alla fecondazione di Maria per 
mezzo dello Spirito Santo. Ogni dubbio, da parte degli iconografi deve essere necessariamente eliminato per non 
trasalire di fronte all'incompreso. I dubbi rimangono e questa spiegazione non basta. La lumaca non può essere 
semplice vezzo dell'artista o allegoria della verginità mariana, altrimenti si rintracciarebbero innumerevoli opere 
con riferimenti simili già dal medioevo. Cosa sta ad indicare allora la lumaca? 
Essa si inserisce in uno spazio aperto, contrapposta alla Madonna che si installa salda sotto un salda architettura. 
Alcuni studi, che porteranno poi alla realizzazione dell'alzato plastico delle architetture rappresentate nell'opera, 
dimostreranno come l'edificio dipinto sia immaginario, come non segua le regole della prospettiva lineare con 
punto di fuga centrale (nata in quegl'anni), ma sia frutto di un rilievo degli spazi e delle forme " ad occhio ", quindi 
seguendo una prospettiva trigonometrica o angolare, quindi una razionalizzazione personale della realtà. 
 
Importante anche la colonna, che divide in due lo spazio, destro e sinistro, e si interpone salda a rappresentare 
Dio, suddividendo così la scena in veri e propri spazi determinati. Secondo delle diagonali immaginarie che 
andremo a tracciare possiamo notare come la Madonna vada a legarsi strutturalmente con l'angelo. E la lumaca? 



4190 

 

La lumaca con Dio. Dio che è raffigurato nell'ultimo piano in alto a sinistra secondo una silhouette che combacia 
perfettamente con quella del mollusco preso in considerazione. Cosa vuol dire? 
Dio e la lumaca. Dio è la lumaca!La lumaca che sembra trascinarsi dietro, con la sua lentezza, con il suo 

avanzare stanco e calmo, tutto il tempo. Non a caso, se andiamo a rifletterci sù, la lumaca si trascina molto 
spesso dietro l'allegoria del tempo che scorre. E cosa centra Dio con il Tempo? 
Nel medioevo molto spesso veniva associato Dio alla lumaca, un Dio Lumaca, come forma di rimprovero. Si 
rimproverava a Dio il fatto che, dal giorno della Creazione alla venuta del Signore, avesse lasciato correre troppo 
tempo. 
Ma può una tesi del genere essere esaustiva? NO, non basta. La lumaca si porta dietro un segreto ancora più 
grande, è la chiave di lettura di tutta l'opera! Si dirige dall'angelo verso Maria, da Dio verso Maria. Si cerca, si 
cerca... fino a quando non si vede!Il senso dell'opera nascosto. Non l'Annunciazione ma la Fecondazione. 
Dio che feconda Maria, l'historia albertiana, la finestra aperta su un fatto specifico e non su tutta la realtà. 
Il fatto che non si vede ma che avviene: nel grembo!La Madonna che si alza le vesti quasi a farsi fecondare. 
L'angelo che nel saluto indica la colonna-Dio!La lumaca, che si porta dietro la sua casa, che si lascia fecondare 
dalla brina della notte, che si dirige verso la donna.E intanto, in quel grembo, avviene una trasformazione. 
La grandezza dell'arte nel rendere ciò che non può essere visto.Che bellezza!Quasi mi commuovo. 
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