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RESUMO
Abordando a idéia de representação na arte em alguns momentos da história, este ensaio
busca esboçar algumas reflexões sobre representar e ver-se representado na cidade por
meio do trabalho da artista paraense Roberta Carvalho em seu projeto #Symbiosis.
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ABSTRACT
Addressing the idea of representation in art history at times, this essay seeks to outline
some thoughts on representing and see themselves represented in the city through the
work of artist Roberta Carvalho by the Pará #Symbiosis in your project.
Key-words: representation; photography; city.

Somos todos, no íntimo, criaturas do ver
Imagens surgem à nossa frente, mas as vemos dentro do ser
Cavalos e maçãs e luz do sol sobre vidro
Colchões, cactos e aeroplanos, passam
Fantasmas para nosso prazer e terror em segredo evocado
E depois em espelhos projetados
Sem elas morreríamos, deixaríamos de ser
Pois vemos para viver e vivemos para ver.
David Levi Strauss (2001)

1. Sobre representação

Paisagens naturais podem ser encantadoras e, normalmente, o são. Pinturas
ou fotografias com largos horizontes, árvores monumentais, rios e mares caudalosos
atestam a beleza, exuberância e mistério que a natureza guarda em si. A busca por
entender os elementos constitutivos das coisas, o mundo em que vivemos, o desejo
humano de conhecimento da natureza advém das primeiras investigações filosóficas
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realizadas pelos gregos da antiguidade. Mas que mundo é esse? O mundo das
coisas que vemos? Somos criaturas do ver, diz David Levi Strauss (2001), mas
sabemos que de dentro da caverna é outro mundo que nos alcança.
As imagens produzidas pelo ser humano são o resultado de sua experiência
com o mundo acrescida do imaginário, são geradas a partir do ato perceptivo,
surgem primeiramente num processo cognitivo de representação psicológica e,
depois, materializam-se, são externalizadas, e é esta capacidade de representação
inerente ao ser humano que o faz um ser conferidor de significação às coisas, um
constante fabricante de índices de sua existência.
Os modos de produção das imagens pelo ser humano sempre foram
diversificados, desde o período Paleolítico, há cerca de 35 mil anos, quando faziam
desenhos de figuras esquemáticas nas cavernas e paredões rochosos à céu aberto,
ou quando adotavam a lei da frontalidade nas pinturas e esculturas egípcias três mil
anos a. C..
Como nos conta Benedito Nunes (1999), na filosofia grega, a arte estava
diretamente ligada à idéia de imitação. Para Aristóteles, “[...] imitar é representar, por
certos meios – linhas, cores, volumes, movimentos e palavras – coisas e ações, com
o máximo de semelhança ou fidelidade.” (p.17). Por outro lado, para Sócrates
representar se trata não de imitação, mas da idealização do modelo; diferentemente
de Platão que afirmava que a pintura e a escultura “[...] não imitam a idéia, a forma
essencial, que é a verdadeira realidade, mas a aparência sensível, já ilusória,
defectiva, que o conhecimento intelectual tem por fim ultrapassar.” (p.18). Era a idéia
de mimese tida na antiguidade clássica.
No século XV, durante o Renascimento, surge no processo de produção de
imagens, um dado importante: a perspectiva, que por meio da geometria, ordena as
linhas no espaço bidimensional, o que possibilita a tridimensionalidade no plano. A
capacidade ilusionista de tornar a representação o mais semelhante possível de
uma natureza idealizadamente perfeita. Isso denota que a questão da representação
está sempre ligada ao contexto, período e ideologia vigentes.
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A fotografia surgiu como um catalisador nas discussões sobre realidade e
representação, causou incômodo e fascínio na sociedade no período de seu
surgimento por sua relação físico-química, ótica e mecânica constituinte.
No final do século XIX, iniciou-se um questionamento a respeito das noções
de realidade e sua representação, abalando toda uma confortável noção de
imitação da natureza. Essas novas reflexões, que surgiram a partir do
Impressionismo, impulsionaram uma auto-reflexão estética, destruindo a
idéia de representação no sentido do ilusionismo Greco-romano,
renascenstista, neoclássico.” (DERDYK, 1990, p. 80)

A imagem fotográfica aparece como uma suposta apreensão fiel da realidade
e à medida que a industrialização dos equipamentos e materiais necessários à
prática fotográfica se intensifica, sua tarefa primordial na sociedade burguesa da
segunda metade do século XIX (esta em processo de urbanização crescente), é o
registro do cotidiano. “A duração da estética documental demarca a dinâmica das
transformações que a burguesia operava na natureza” (COSTA; SILVA, 2004, p. 19).
Nesse processo de registro da vida cotidiana, retratar as cidades tem sido
uma das modalidades mais recorrentes no campo da fotografia, assim como o
retrato, desde o surgimento da técnica fotográfica. No entanto, as formas de
enxergar e fotografar a urbe em muito diferem umas das outras. Do olhar
contemplativo e documental das fotografias urbanas realistas dos séculos XIX e XX,
percorre-se a experimentação moderna caracterizada “[...] pela disposição formal do
espaço, das massas e dos volumes.” até chegar-se à contemporaneidade de
imagens sensoriais, revelando “[...] a apreensão do local de embate do homem na
busca de sua identidade” (CHIODETTO, 2006, p. 2-3).
Esse embate identitário tem movido o ser humano em muitas de suas ações,
o retrato é um exemplo. Ver sua imagem projetada em um outro, que é o lugar do
ausente, um lugar sem lugar, diz Michel Foucault (1967), uma utopia, como no
espelho que também é real, é heterotopia, e no retrato interrompe o fluxo temerário
do tempo.
A origem da palavra retrato, do latim retrahere, significa copiar e tem seu
sentido primeiro na idéia de mimese. A fotografia naquele momento inaugural teve
uma intensa produção de retratos que ajudaram a conferir à classe burguesa o
status de ter seus rostos eternizados em uma imagem e projetados na sociedade,
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valor anteriormente reservado à nobreza em suas majestosas pinturas. Com o
surgimento da carte de visite a partir de 1860, o retrato fotográfico se tornou ainda
mais acessível e as famílias burguesas puderam tornar pessoas e lugares, acima de
tudo, “perenes” e colecionáveis.
Para além dos usos e funções do retrato no final do século XIX, um gênero
relevante dessa vertente fotográfica que aqui interessa é o autorretrato, a projeção
da imagem do próprio artista numa busca auto-reflexiva. É na confluência da
representação do ser contemporâneo, autorretratado ou retratando outrem, inserido
no contexto urbano numa relação direta entre arte e natureza que se encontra o
projeto #Symbiosis, da artista paraense Roberta Carvalho.
Surgido em 2008, o projeto é composto por diferentes séries de imagens em
foto, vídeo e videomapping, que são projetadas nas copas das árvores em espaços
públicos de diversas cidades brasileiras, tendo sido iniciado em Belém. Mas o que
nos dizem essas representações? Que relações são construídas no fluxo cidade,
arte e natureza?
2. A experiência da cidade
Belém, capital do estado do Pará, possui a alcunha de Cidade das
Mangueiras, fundada há quase quatrocentos anos, apresenta uma população de
1.351.618 habitantes (IBGE, 2010). Hoje é a segunda cidade mais populosa da
região Norte.
Durante mais de vinte anos morei na Avenida 25 de Setembro (me recuso a
usar o nome de Avenida Rômulo Maiorana imposto a essa avenida atualmente),
logo atrás do Bosque Rodrigues Alves, e durante esse período eu costumava fitar
todos os dias aquele colosso verde claroescuro, uma enorme massa texturizada,
imponente e irredutível frente às tentativas de engolimento do avanço desordenado
da cidade. A temperatura amena na calçada ao entorno, a sensação amedrontadora
de se perder nos caminhos e bifurcações estreitas de areia por entre a imensidão
das árvores e a impressão estranha, quase onírica, de estar em um lugar fora e
dentro da cidade ao mesmo tempo.
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Fig. 1 – Visão aérea do Bosque Rodrigues Alves, Simone Moura, 2004.

Espaço de convívio, de passagem, de distração, de perambulação. Uma
idealização provinciana, versão tropical do Bois Bologne localizado nos arredores de
Paris. Um jardim – noutro sentido também intitulado Jardim Botânico da Amazônia
em 2002 -, semelhante aos jardins sobre os quais fala Michel Foucault (1967) em
seu terceiro princípio da heterotopologia, capaz de sobrepor espaços múltiplos em
um só.
O espaço contemporâneo é a constituição de uma rede de relações entre
saberes. Mas e a natureza em sua relação com o homem citadino, que espaço
ocupa? Giulio Carlo Argan (2005, p. 213) nos conta que no passado a natureza era
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tida como a região do mito e do sagrado, “[...] que se encontrava além dos muros da
cidade, o espaço não protegido, não organizado, não construído.” E era lá onde
aquele homem encontrava o seu refúgio, se deparava com o sublime, assim como
buscava Chris McCandless em sua jornada até o Alasca, se desprender da vida
materialista da sociedade norte-americana, viver em comunhão com a natureza,
conhecendo-a e dela se nutrindo. No entanto, o sentimento que moveu a busca do
jovem estadunidense no início da década de 1990, contada por Jon Krakauer no
livro Na natureza selvagem e dirigida por Sean Pean no filme homônimo, foi muito
mais a angústia e o desespero de viver na “cidade moderna”.
É a inversão apontada por Argan (2005), na qual o mito do sublime é
transferido para as forças tecnológicas que assumem o poder de superioridade e
perfeição frente ao humano. “A cidade, que, no passado, era o lugar fechado e
seguro por antonomásia, o seio materno, torna-se o lugar da insegurança, da
inevitável luta pela sobrevivência [...]” (p.214). Conseqüências das transformações
causadas pela frenética revolução industrial, o boom populacional, a urbanização e
expansão crescente e desordenada.
Território de complexas relações sociais, culturais e econômicas, palco das
experiências humanas cotidianas, do fluxo diário de pessoas, histórias, lugares e
objetos que a compõem, a cidade se configura a partir da atuação dos que nela
habitam e da forma que, com ela, se relacionam. A experiência da cidade nos chega
diferente a cada um. Para a artista visual Roberta Carvalho, a experiência no sentido
de experimentar, pôr em prática, ensaiar, é a própria arte. “A vida é experiência. A
arte é experiência”i e citando Friedrich Nietzsche, ela também afirma, “A arte nos
conecta à vida”.
O projeto #Symbiosis empresta o termo da ecologia, que assinala uma
relação entre dois seres de espécies diferentes de maneira mutuamente vantajosa,
usa a tecnologia para conectar a artista às pessoas. A projeção das imagens nas
copas das árvores causa impacto visual a quem passa, o trabalhador que volta
cansado pra casa, a dona de casa indo ao supermercado, as crianças distraídas
muitas vezes se assustam com os rostos que emergem da escuridão por entre as
folhas. “É uma projeção além da projeção, suscita reflexões, que emociona pessoas,
que cria afetos e novas relações com o espaço”ii.
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Fig. 2 – Imagem do projeto #Symbiosis, Roberta Carvalho.

Percebemos as coisas em sua totalidade formal e estrutural. A percepção,
como mostraram a Fenomenologia e a Gestalt, é a experiência de conhecimento por
meio das diversas perspectivas, dotadas de sentido, numa relação entre o sujeito e
o mundo exterior. Segundo Cecília Almeida Salles (2001), o artista em seu fazer
processa o mundo em nome da criação na nova realidade que a obra de arte
oferece. “É a construção de mundos mágicos decorrentes de estimulação interna e
externa recebidas por meio das lentes originais” (p.90), os próprios olhos humanos.
Roberta Carvalho traz a possibilidade da experiência da cidade, do estímulo à
percepção, ao conhecimento sensível, constrói questionamentos sobre o ver e
colocar a si mesmo em relação com o mundo. Suas imagens surgem na/da cidade,
em espaços entre a verticalidade de cimento, na relação com a natureza. E resta
perguntar: somos nós seres simbióticos?
i

Trecho extraído do depoimento da artista Roberta Carvalho no vídeo TEDx Ver-o-Peso 2011.

ii

Idem.
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