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Resumo 
 

Neste artigo busco refletir sobre a possibilidade de uma escrita do corpo, como uma 
cartografia que relacione corpo e cidade, na qual, ambos se apresentam por meio de 
narrativas infixas. A partir de minha produção artística, busco trazer a ideia dessa cartografia 
corpo-cidade-corpo como um tecido tramado por imagens e palavras que transpassam a 
noção de código verbal ou visual, para deixarem de ser apenas mapas e passarem a 
condição de organismo em movimento constante.  
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Abstratc 
 
In this article I reflect on the possibility of writing the body as a mapping that relates body and 
city, where both are presented through narratives infix. From my artistic production, I seek to 
bring the idea of mapping the city-body-body as a tissue plotted by images and words that 
pierce the notion of code words or pictures, no longer just for maps and pass the condition of 
a body in motion constant. 
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O corpo, objeto de desejos, cárcere de revestimentos, possui mapas 

inventados, anatomias mediatizadas, manipulado em sua trajetória, está fadado a 

permanecer alienado de suas possibilidades idiossincrásicas. Como uma cidade, o 

corpo sobrevive em conformidade à ditadura dos órgãos e metamorfose de sua pele, 

e ambos se revestem de proteções e invólucros que tendem à cristalização.  

Neste artigo busco refletir acerca de uma cartografia do corpo, no sentido de 

uma escrita que explore vias-veias que denotam um percurso em constante 

formação, apesar de promiscuído de devires superficiais atrelados à aparência e às 

sentenças sociais. Pretendo analisar até que ponto é possível fazer um paralelo 

entre uma escrita do corpo e uma escrita da cidade, como um desenho feito de 

palavras1
 de texto, por conta de um recorte pós-moderno2, no qual alicerces 

abalados, fragmentados, acabam sujeitos a transposições e deslocamentos 

constantes. 
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O início dessa reflexão surgiu quando busquei construir narrativas do corpo 

que rompessem com a representação tradicional e trouxessem uma relação com a 

palavra e a imagem. Minha produção, até então, concentrava-se em sugerir palavras 

e imagens, tendo como suporte adesivos transparentes que objetivavam uma 

publicação na qual o leitor\espectador era co-autor na construção da narrativa. Cada 

espectador\leitor iria receber um livro com páginas brancas, acompanhado de um 

número X de adesivos, com tamanhos variados, devidamente envelopados, que 

possuíssem ora imagens ora palavras, ora ambos, que poderiam ser utilizadas e 

coladas ao seu bel prazer.  

À medida que fui buscando subsídios sobre o corpo para construir os 

adesivos me vi envolvida em outras questões que faziam parte desse corpo: que ele 

se encontrava em algum lugar, que além de ser privado, ou emoldurado por 

particularidades, estava também condicionado a outro corpo, o da cidade.  

 

 

Figura 01: Cartografia 01: Permissão 
 

Fonte: Arquivo de imagens de Silvia  Teske 
 

Alguns ícones de representação de cidade começaram a surgir, como o 

transporte público e a ideia de movimento, de vias, de monumentos. Assim como o 
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corpo, traziam palavras chaves que se relacionavam especificamente com ele, a 

cidade também tinha nomes e apelos que a significavam.  

 

 

Figura 02 :Cartografia 04 – Palimpsesto 
 

Fonte: Arquivo de imagens de Silvia Teske 

 

Quanto mais as sobreposições eram testadas, mais a ideia do turbilhão da 

cidade se apresentava, e além de ver a cidade como um corpo eu também passava 

a ver o corpo como cidade. Ambos possuíam elementos sinalizadores e denotadores 

do caos, alguns fixos e outros infixos. Em ambos havia o trânsito e o deslocamento, 

e a grande poluição do excesso de informações, era incompatível com uma 

organização através dos órgãos, e para compreendê-los, ou se permitir vê-los, seria 

necessário olhá-los sem os órgãos, no sentido de „sem deixar-se levar‟ pelos 

significados cristalizados desse organismo, mas abrir-se para sua possibilidade de 

mutação, na qual corpo humano se desestabiliza e pode mudar de direção a 

qualquer momento, e onde, em contrapartida a cidade também se modifica pela 

presença do homem, seu cheiro, seu som, sua subjetividade que ultrapassa os 

códigos para construir novos caminhos e percursos.  
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Figura 03: Cartografia 02: Excesso 
 

Fonte: Arquivo de Imagens de Silvia Teske 

 

Para dar início a esta investigação pontual, interessou-me o conceito de 

cartografia utilizado por Suely Rolnyk (1989) em seu texto intitulado “Cartografia 

Sentimental, Transformações Contemporâneas do Desejo”, no qual a autora observa 

que para os geógrafos a cartografia é um desenho que se constrói ao mesmo tempo 

em que os movimentos acontecem e transformam o próprio objeto a ser desenhado. 

Coloca o cartógrafo como alguém que se alimenta como um antropófago, das 

formas e estratégicas que o corpo desenvolve para estar no mundo. Nesse conceito 

de cartografia é possível, como salienta Rolnyk, propor-se a uma teoria que absorve 

quaisquer línguas, linhas, traços, apropriando, expropriando, devorando, desovando, 

transvalorando no afã de encontrar elementos\alimentos para compor um mundo. No 

caso específico deste artigo, o de compor um recorte desenho-texto relacionando 

corpo e cidade, através de uma escrita do corpo que se coloca como cartografias 

sob tensão. 

Diante dessa intenção é necessário encontrar um procedimento coerente, 

mesmo que inventado para um desenho-texto de corpo que reflita sua condição de 

pertença, ou não-pertença à cidade. Pensar um começo e um entremeio que leve a 

ver o corpo como inserido num corpo coletivo, a cidade. Para Mongin (2009,p.37): 
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Ora, escritores e poetas evocam diretamente a dimensão corporal e 
respondem a uma pergunta: o que fazer de meu corpo? Mas sobretudo: o 
que fazer de meu corpo dentro de um Corpo coletivo? Se a cidade é uma 
forma que se pode especificar, ela desposa imediatamente uma dupla 
dimensão corporal: a da cidade vista como um corpo e a da cidade vista 
como um tecido de trajetórias corporais infinitas. 
 

Inicio, portanto, essa trajetória, pensando num corpo que não se encontra 

solitário, mas vivenciando um território, um lugar que tal qual o sangue que lhe 

percorre as veias, possui vias, percursos e monumentos que lhe impõe estratégias e 

comportamentos que lhe assegurem o viver.  Quero refletir um corpo que se 

encontra no limiar entre o seu desejo de vida e sua máscara inventada para fuga da 

morte.  Para Rolnik (1989):  

 A análise do desejo, desta perspectiva, diz respeito, em última 
instância, à escolha de como viver, à escolha dos critérios com os 
quais o social se inventa, o real social. (grifo da autora). diz respeito à 
escolha de novos mundos, sociedades novas. 
 

Pensar através dessa perspectiva é também pensar a cartografia como uma 

narrativa do corpo inventada, fragmentada e frágil. Sujeita a transposições e 

reentrâncias, sujeita a representações desestabilizadas que mudam, assim como se 

transformam seus entornos, à medida que são sentidos e vividos a mercê de novos 

mascaramentos e posturas. 

Diante do corpo-cidade e suas peculiaridades geográficas e históricas, 

dependendo de qual lugar se vive, o ser humano acaba por ensaiar um “lugar 

praticado” (Mongin,2009) onde seu comportamento e envolvimento com o próprio 

corpo e também com o corpo dos outros tem, ao mesmo tempo, uma necessidade 

urgente de manter-se fiel a si mesmo e em contrapartida outro mandato, o de ser 

aceito e sentir-se pertencendo. Neste sentido, Mongin  (2009,p.36) ao referir-se a 

cidade como um lugar praticado comenta: 

“Lugar praticado”: a expressão não é irrelevante, uma vez que ela remete a 
condição urbana à ação, à vita activa. A cidade acompanha de fato, uma 
valorização da vida activa, da práxis, à custa da vita contemplativa.[...] 
Praticar um lugar qualificado como urbano é levar em consideração um 
“tipo de homem”.  
 

Esse “tipo de homem”, apontado por Mongin, pretende-se que seja um ser 

liberto das servidões. Não um exilado, privado de sua singularidade, mas um homem 

que faça parte da cidade, que habite a cidade por inteiro, não apenas sendo ele 

próprio mais um monumento a serviço dos monumentos impostos pela arquitetura e 

pelo espaço urbano, prisioneiro do fora, irremediavelmente afastado do dentro. 
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Para uma cartografia, ou narrativa como propomos, deste corpo, há que se 

levar em consideração algumas questões que acabam por permear a própria 

visibilidade do corpo, tida como “natural” e a consequente influência da cidade, ou 

do espaço urbano tradicionalmente fadados a dicotomia entre privado e público. 

Quando Hannah Arendt (2007) percebe que no processo de modernizar-se o 

homem buscou “tornar artificial a própria vida” (p.10), ela supôs o desejo do homem 

de superar e abandonar sua condição humana. Nesse sentido, o corpo passa a 

imprimir-se uma atividade política por excelência, e impor-se novas condições para 

estar no mundo, e dentre essas condições estão as coisas e objetos. Artifícios que 

libertam o corpo de seu estado de fragilidade humana, para inserir-lhe novas formas 

criadas por ele, tais como provetas, clones melhorados, com alteração de tamanho, 

aspecto e função, prolongamento de vida para mais de 100 anos, entre outros 

maneirismos que ditam ao homem uma nova e “moderna” condição. 

Esta ação de “naturalizar” um corpo artificial criou uma relação do homem 

com seu corpo deformada pelo discurso e pelo paradigma de civilidade. Para 

Norbert Elias (1990, p.189) a civilização “é cegamente posta em movimento pela 

dinâmica própria de um tecido de relações, por alterações específicas na maneira 

como os homens têm de viver uns com os outros”, neste sentido demonstra que o 

controle dos corpos e sua espontaneidade foram modelados pela vida social, na 

qual regras reprimem a vida, tornando-a privada. O que começou como uma ação 

“ativa” para libertar-se de um corpo sujeito aos intempéries da natureza e da própria 

Terra, acabou por afirmar-se em discursos como meio de persuasão e controle.  

A experiência urbana não é a alquimia de uma vontade geral que permite 
se elevar milagrosamente do individual ao coletivo. A experiência urbana 
coloca em cena a dialética interminável do privado e do público. Ela marca 
a relação sempre reiterada do dentro e do fora, uma capacidade de 
abertura que corresponde a uma libertação. (MONGIN, 2009, p.39) 
 

A cartografia do corpo passa então a ter que levar em consideração não 

somente aquilo que está aparente, na pele, visível e formatado, mas também, 

buscar um processo de escavação, de exercício ativo e flexível de ir mais além do 

aparente para o encontro com as sensibilidades do sujeito que habita o corpo.  

Para Denise Bernuzzi de Sant‟Anna (2002,p.3): 

Escrever uma história do corpo não é uma tarefa fácil de concretizar, 
porque tudo o que se relaciona com o assunto é, de um modo geral, 
remetido para as zonas mais obscuras da conduta humana. O corpo é o 
lugar do que se esconde ao olhar, do que se furta à promiscuidade, é o 
espaço da intimidade e da dissimulação dos subentendidos, do que não se 
diz ou vê de imediato. Realizar uma história do corpo é um trabalho tão 
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vasto e arriscado quanto o de escrever uma história da vida. Mesmo se 
restringindo ao estudo do corpo humano, são incontáveis os caminhos e 
numerosas as formas de abordagem, da medicina à arte, passando pela 
antropologia e pela moda, há sempre novas maneiras de conhecer o corpo, 
assim como possibilidades inéditas de estranhá-lo 
 

Um caminho possível para essa história do corpo que buscamos refletir neste 

artigo é vê-lo em sintonia com o urbano, com a cidade, com o lugar dos homens. 

Quando Robert Ubell (1998), em seu texto Men in Space, no livro de Rosalyn 

Deutsche Evictions: art and spatial politics3 , aborda questões referentes à 

importância de inserir os estudos urbanos no debate pós-moderno, é perceptível que 

sua preocupação com uma abordagem interdisciplinar, tão em voga no pensamento 

pós-moderno, não pode deixar de incluir em sua investigação o sujeito que habita a 

cidade e que faz dela o que é, direta ou indiretamente. A partir do momento, 

segundo Ubell, de que a condição pós-moderna traz discursos sobre o espaço, a 

cultura e a estética, há ali uma teoria social que não mais se exime de pôr o próprio 

homem como referência de mundo. Não há mais como permanecer atrelado as 

tradicionais categorias estéticas que se prendem a um todo absoluto. Este momento 

é descrito pelo autor como aquele que revela as incertezas, a indeterminação e o 

controle exercido por discursos e exclusões.  

For anyone in the art world eager to escape the control that traditional 
aesthetic categories exercise over how art is defined, such interdisciplinary 
approaches have a strong, even fatal, attraction. Strong for many reason, 
but especially because they permit us to view art from previously excluded 
perspectives within which, linked to new elements, it modifies is very 
identity.  [...]The interdisciplinary approach is appealing, then, because it 
momentarily undermines the authority of all knowledge that claims to know 
definitively the things it studies. (Ubell apud Deutsche, 1998, p.195)

4
 

 

O mesmo Ubell acaba por traduzir esse novo momento, da inclusão dos 

estudos urbanos sobre este mundo, fragmentado e indeterminado, como um reflexo 

de que não cabe mais uma anàlise das representações totalizantes e absolutas, 

uma visão de fora, como voyer, que não se envolve com os sujeitos e seus 

interiores, não é mais possível atrelar-se a uma imagem visual apenas, seja da 

cidade, seja do corpo que a habita. Ubell lembra a avaliação que  Fredric Jameson 

desenhou em seu conhecido Pós-Modernismo, ou a Lógica Cultural do Capitalismo 

Tardio5: como uma “patologia‟ cultural, ou seja uma condição produzida pela múltipla 

“fragmentação” – do espaço, da sociedade, do corpo, do sujeito. E ainda completa 

que a fragmentação destruiu nossa habilidade para encontrar nosso lugar no mundo 

– não há mais um nós coeso, mas diferenciações claras: feministas, gays, pós-
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coloniatistas, anti-racistas. Cada corpo ocupa um lugar praticado, uma 

idiossincrasia, uma pertença.  

    Mas se para Jameson a fragmentação pós-moderna é negativa, para Ubell 

ela traz o reconhecimento, observado em obras de artistas como Cindy Shermann, 

Bárbara Krueger, Silvia Kolbowski entre outros, de que cada corpo é produzido 

dentro de um contexto específico, é individual e não mais universal como queriam os 

modernos. E dessa maneira, ressalta Ubell, não há por que, como sugere Jameson, 

criar “mapeamentos cognitivos” que forcem cada espaço discursivo a manter-se 

dentro de uma disciplina que lhes confira uma consciência de classe. Pois, para 

Ubell, pensar que tal atitude pudesse vir a significar o retorno ao pseudo-conforto 

totalitário é ilusória e reflete apenas mais uma maneira de reproduzir formas 

opressivas de conhecimento. (Ubell apud Deutsche,1998) 

Ao analisarmos o corpo sobre essa ótica, podemos também estar analisando 

o que Julien Cracq chama de “cidade ideal” sendo aquela que “se forma em função 

de percursos corporais” (Cracq apud Mongin, 2009, p.47). Mas também, e é isso que 

nos interessa observar, o corpo, ao mesmo tempo que dá forma a cidade, é também 

por ela transpassado. Segundo Olivier Mongin,  Paul Claudel, diplomata e escritor 

francês, faz coro a Julien Cracq: 

Se a imagem do corpo privilegiada por Claudel enfatiza a identidade da 
cidade, sua forma enquanto cidade singular, a experiência propriamente 
corporal do transeunte, do andarilho, do flâneur é marcada pela chancela 
da descontinuidade, da ruptura do ritmo. O corpo dá uma forma à cidade, 
mas a forma de uma cidade está, antes de tudo, ligada ao percurso dos 
corpos individuais que se aventuram no corpo da cidade. Se o corpo é a 
imagem que surge espontaneamente quando o poeta ou o fenomenólogo 
evocam a cidade, se o coração da cidade bate a um ritmo mais ou menos 
constante, se ele pode conhecer a arritmia ou um batimento excessivo, 
então há tantas poéticas da cidade quanto corpos que a percorrem e nela 
se aventuram. (Mongin, 2009, p.46) 
 

Uma cartografia pós-moderna do corpo deve, portanto, pretender, como 

sugere Rolnik (1989) estar atenta as estratégias do desejo desse corpo no campo 

social, observando as reações contra si e\ou ao outro para manter-se nesse mundo. 

Há que se ficar alerta sobre as novas línguas formatadas e sua fragilidade temporal. 

Um corpo, sempre se transforma, se não exteriormente, mas internamente se 

consome de sensibilidades e subjetividades próprias advindas da sua própria 

organização. Para Deleuze (1999, p. 15) o “Corpo sem Órgão - CsO”  não se opõe 

aos órgãos mas à organização que se chama Organismo. Para ele: 

O CsO é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência própria 
do desejo (ali onde o desejo se define como processo de produção, sem 
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referência a qualquer instância exterior, falta que viria a torná-lo oco, prazer 
que viria a preenchê-lo).  
 

Este corpo tem um desenho que flui entre o todo e a parte, que se 

desorganiza quando é atingido por sensações, pois possui intensidades, nervos, que 

volta e meia se afligem e sente-se obrigado a construir outra ordem, ou desordem, 

nas quais, ausências se transformam em presenças e vice-versa dependendo do 

nível de envolvimento em que se encontra. É, pois, este corpo, com tamanha 

infixidez e que se permite infinito em seu jogo de órgãos, que constrói a “cidade 

ideal.” 

Mas, o que podemos falar do corpo? De qual corpo queremos falar? Por certo 

não é de um corpo físico atrelado a um modelo biológico, mas de um corpo que no 

momento contemporâneo busca o infinito. Esse corpo, que hoje é mais o corpo 

subjetivo, ou seja, o sujeito dentro do corpo físico, já que é perceptível no desapego 

às disciplinas rígidas, que tudo é possível ao corpo engendrado pelos desejos do 

sujeito. 

Mais do que nunca o poder do “artifício” apontado por ARENDT (2006) se 

tornou a máxima para viver no mundo ao qual esse corpo está condicionado. Se 

existe uma condição que se lhe impõe limites, há também o poder do livre arbítrio de 

ir além dessa condição humana e de seu processo biológico advindo de um 

crescimento espontâneo e eventual declínio. É possível produzir mundanidades e 

pluralidades, que asseguram ao corpo um controle maior sobre sua sobrevivência e 

mesmo sobre o mundo que habita, a Terra, e, portanto, as cidades.  

É deste corpo, construção do sujeito que queremos falar. Não é de um corpo 

monolítico, mas de um corpo que possui “corporeidades”, diferentes estados, um 

corpo em ação no mundo. Para Christine Greiner (2005, p.33): 

No Ocidente, à primeira vista, parece ter sido o filósofo Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961) e toda a genealogia do pensamento fenomenológico, a 
partir de Husserl (1859-1938) que disseminou amplamente a proposta do 
corpo como estrutura física e vivida ao mesmo tempo. [...] Assim a noção 
de corporeidade possuiria um sentido duplo, designando ao mesmo tempo 
estrutura vivida e contexto ou lugar de mecanismos cognitivos. 
 

Nesse sentido, uma escrita do corpo, sua cartografia a que nos propomos 

refletir é o que Antonin Artaud (1866-1948), citado por Greiner (2005) chama de 

“avesso da representação” no qual surge um corpo não orgânico, anarquista, em 

que o foco está nas fissuras e fendas, nas entrelinhas, nos “entre-lugar” e não em 
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partes organizadas de um todo. Trata-se de uma cartografia do corpo que emerge 

de sua respiração.  

...não é a respiração pulmonar, mas um tipo de fome vital mutante, opaca 
que percorre os nervos e luta com os princípios inteligentes da mente. 
Trata-se, portanto, de uma rede móvel e instável de forças e formas. 
(Greiner,2005,p.25) 
 

Um corpo que está em contato com o seu entorno, onde surgem os percursos 

da mente, da mesma maneira que deseja que seus percursos físicos possam 

reorganizar o sujeito que ele tenta ser transitoriamente, como um fenômeno mutante 

que migra pelo mundo a fora. São várias as corporeidades que se assinalam criando 

um corpo-organismo que se manifesta em vários fenômenos do mundo: organismo 

social, organismo-político, cidade-organismo, entre outros.  

...organismo como um princípio de conhecimento. [...] não necessariamente 
uma realidade em si, mas poderia ser compreendido como um fundamento 
original que permitiria discutir fenômenos empíricos particulares que se 
manifestam nos comportamentos. (GREINER, 2005.p.26) 
 

Para Greiner, a noção de organismo, não se trata de um conceito formado, 

mas algo em processo, como uma imagem- eixo para reflexão. Mas cada corpo é 

um caso em particular e possui discursos específicos6. E cada corpo entrelaçado no 

convívio com o outro se modifica, como se modificam seus textos, suas tramas, e 

seu jeito de praticar o espaço, o lugar, a cidade.  

Ao propormos uma cartografia infixa, não estática, trazendo o contexto 

efêmero da cidade como “teatro da vida ativa”(Mongin,2009) e também o alerta feito 

por Ubell (Deusther, 1998) de novas teorias culturais sobre a imagem, nas quais o 

fetiche é utilizado como uma maneira irônica de apontar o aprisionamento das 

máscaras do corpo, o conceito de organismo precede ao de monolito. Infixo é o 

corpo que transita pela cidade, e infixa deveria ser a cidade ideal. Não há porque se 

manter uma ideia de cidade atrelada a modelos imperiais, como é o caso citado por 

Mongin (2009) de Paris, Londres e Nova York. Em nenhum desses casos há a 

possibilidade de uma cidade onde infinidades de redes subsistem: “percursos 

afetivos, bifurcações, defasagens, assimetrias, espaços vazios ou cheios, 

harmoniosos ou não que constroem a nossa experiência pessoal de cidade.” 

(Mongin,2009,p.49). Seja o de Paris, como cidade centro, onde a ideia de corpo 

orgânico é condicionada a si própria, deixando poucas possibilidades para a 

descoberta de um outro, seja lugar, seja corpo. Seja Londres, cidade “justaposição 

de órgãos, acumula e fabrica” (Mongin,2009,p.43), com a finalidade de acumular, 
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separa e divide. Nem mesmo Nova York com sua tentativa da “arte do 

intervalo”(ibidem), com vazios que separam no afã de reunir, com sua promessa de 

futuro e ode ao passado, consegue pensar nos corpos que a habitam, a ponto de 

permitir que eles criem vínculos provisórios, efêmeros e vivos como um organismo, 

um palimpsesto.  

Uma cidade, assim como um corpo, possui cicatrizes, lendas, camadas 

históricas, e mandatos. Mas corpo e cidade vão além desses marcos, apesar de 

fazerem parte de sua ontologia. Centrados, justapostos ou entremeados de pausas, 

ambos podem, se pensarmos numa cartografia que lhes legitime possibilidades, 

abraçar uma causa que extrapole os mandatos de pertença. Uma cartografia na qual 

a narrativa não conta uma história com início, meio e fim, mas que apresenta o 

protagonista nu, em suspenso, a mercê do tempo e do espaço, como um livro 

ilegível no primeiro momento, mas com páginas, espécie de solo de proteção, só 

que em branco, à espera do primeiro derretimento de tinta a maculá-lo, pro-vi-so-ria-

men-te7. Com textos que são mais pictóricos do que verbais, como um corpo, um 

objeto erótico, como “uma descrição através da ausência” (Banner,2009).  

O diálogo com a artista inglesa, Fiona Banner, que propõe a ideia de 

publicação como um ato artístico de intervenção, no qual a narrativa é conspiratória, 

pareceu-me interessante para minha investigação.  

Sua obra na capa de seu livro Nude Performance (2009), que mostra uma 

tatuagem de ISBN (International Standart Book Number), espécie de catalogação de 

registro de direitos autorais americanos em um corpo nu, traz uma contribuição que 

ilustra bastante essa ideia de publicação e de escrita do corpo que queremos 

produzir.  

 

Figura 05: Performance Nude de Fiona Banner 
 

Fonte: www.curatedmag.com 
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Nesta proposta Banner, ao pôr os direitos autorais sobre o corpo, elucida o 

olhar sobre o corpo, sobre a imagem, ela não é dona do corpo em si, mas é dona de 

seu olhar sobre o corpo, e nesse sentido vai além daquilo que o corpo é do ponto de 

vista físico ou mesmo subjetivo, para pensar nele como uma cartografia do sensível, 

do pessoal e advindo de vivências de quem o vive, seja ou não o sujeito que mora 

nele. Outra obra de Banner que me parece interessante entrar em contato  para um 

diálogo com minha produção é Stainless Steel Full Stops (2002), que faz parte de 

sua exposição no Courtesy Frith Street Gallery, em Londres, intitulada Concrete 

Poetry (2002), onde utilizando isopor e gesso constrói grandes letras que dão a 

impressão de concreto, e causam uma relação íntima com o urbano.  

 

Figura 06: Stainless Stell Full Stops de Fiona Banner 

Fonte: www.frithstreet.gallery.com 

Nesta obra Banner traz uma forte relação com a palavra e a imagem e, ao 

mesmo tempo que evoca a ideia de cidade, de urbano, do concreto, traz também a 

relação com o humano com o corpo por meio da escrita e do ato de narrar. Está 

presente aí tanto a relação com o poder do homem sobre a cidade como um lugar 

praticado, como a própria interferência da cidade na poética do homem. A maneira 

como as palavras estão amontoadas em um canto lembram tijolos ou restos de 

construção arquitetônica, novamente relacionando corpo e cidade. As letras estão à 

disposição e podem ou não formar um novo texto, pois já existe, mesmo sem a 

intervenção do visitante, um texto que se apresenta pela disposição das letras e o 

convite para que elas digam algo.  

Em minha produção me interessa tratar dessas questões que se mesclam em 

sinais, letras, e gestos humanos, como uma maneira de trazer para a própria 

http://www.frithstreet.gallery.com/
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representação do corpo algo volátil e sempre efervescente. Vejo nas letras de 

Banner o mesmo chamariz que pretendo com os adesivos transparentes, em que 

eles próprios já trazem uma narrativa, uma cartografia própria, mas que convidam e 

pretendem seduzir o leitor\espectador a fazer o seu próprio texto e perceber-se 

como autor. 

 

Figura 07: Cartografia 06: Sinalização 
 

Fonte: Arquivo de imagens de Silvia Teske 

 

Há sinais inequívocos, verbais e visuais, tanto do corpo quanto da cidade, 

mas a maneira como os colocamos definem nossa intenção de prática, de percurso, 

de vida urbana.  

 

Figura 08: Cartografia 06: Sinalização 3 
 

Fonte: Arquivo de imagens de Silvia Teske 
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Há sempre uma tensão entre corpo e cidade, e é dessa tensão que sobrevive 

os modos e maneiras de viver. Uma publicação como uma escrita do corpo que vai 

sendo construída e sinalizada por meio de cartografias que se sobrepõem e possam 

configurar um norte, um mapa de subjetividades, emoções e metamorfoses 

constantes.  

Quando Barthes (1987,p.82) aponta que “o texto se faz, se trabalha através 

de um entrelaçamento perpétuo”, podemos pensar em uma cartografia do corpo ou 

cidade que trame tanto imagens quanto palavras propondo uma leitura não-linear, 

esvaziada de um sentido fechado, ou fixo. Finito sim, mas que provoque ruídos, que 

limite a “força da linguagem, bem como a força comunicativa dela [...] não são nem 

escrever, no sentido formal, nem são imagens” (Banner,2009). Uma cartografia 

infixa, que permita o silêncio, a nudez despojada de mandatos e que possibilite um 

movimento infinito do corpo e do lugar em que ele pratica sua subjetividade. 

                                                 
1
 Finna Banner usa essa nomenclatura ao referir-se ao retrato feito por ela de Samantha Morton, como um 

“striptease em palavras”  
 

 
2
 Para Lyotard (2002), o pós-modernismo é uma pós-condição, onde a condição anterior era baseada em visões 

totalizantes da história, que prescreviam regras de conduta política e ética para toda a humanidade. 

 

 
3
 Deusther, Rosalyn. Eviction: art and spatial politics.1998  

 
4
 Para quem no mundo da arte estava ansioso para escapar do controle que as tradicionais categorias estéticas 

exerciam sobre como a arte era definida, as abordagens interdisciplinares passaram a ter uma forte, até mesmo 
fatal atração. Fortes, porque permitem ver a arte  por uma perspectiva antes excluida que está relacionada a 
novos elementos que modificam sua própria identidade. [...]A abordagem interdisciplinar é atraente, então, 
porque momentaneamente mina a autoridade de todo o conhecimento que afirma conhecer definitivamente as 
coisas que estuda. 

 
5
 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo,. Ática, 1997 

 
6
 Derrida e outros filósofos vão chamar a atenção para o que seria “o discurso acerca do corpo”. Como se o 

corpo tivesse condição de ser interrogado a partir de uma enunciação da experiência sensorial, motriz e 
imaginária,  mas, em certas instâncias, se restringisse às amarras do próprio discurso.(GREINER,2005,p.27) 

 
7
 Uso como referência para esta metáfora a fala de Fiona Banner em conversa com Stewart Home e Cosey 

Fanni Tutti no livro Nude Performance (2009):  “...a narrativa é retirada, as roupas estão fora, e as imediações 
estão se afastando – não é uma história, mas apenas a protagonista nua, suspensa no tempo.” 
(Banner,2009,p.14) 
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