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LUGARES E ESPACIALIDADES: SOBRE PAISAGEM E TERRITÓRIO1 
 

 
Sheila Cabo Geraldo – Uerj 

 
 
RESUMO: 
 
A inserção que artista carioca Regina de Paula preparou para a exposição Nudez e Territó-
rio, realizada no primeiro semestre de 2009 nas Cavalariças do Parque Lage e que denomi-
nou Cubo paisagem lança o observador a questões de largo lastro na história da arte, mas 
que são, sobretudo, referentes a importantes debates contemporâneos. Algumas dessas 
questões aparecem já no título do projeto e dizem respeito tanto à presença do cubo como 
forma e imagem quanto à relação da arte com a representação do espaço natural, o que 
remete à noção de paisagem, mas também à arte no espaço da cidade, enquanto lugar de 
domínio público.  
 
Palavras-chave: lugar, território, espaço, paisagem 
 
 
ABSTRACT: 
 
The insertion prepared by Regina de Paula for the exhibition Nudity and Territory on Se-
tember 2009 at Parque Lage’s Cavalariças [Coach-Houses], and which she named Land-
scape Cube, challenges the observer to face long-lasting issues of art history, but that refer 
to, above all, to relevant contemporary debates. Some of these issues are already evident in 
the project’s title, and refer both to the presence of the cube as form and image and to the 
relation of art with the representation of a natural space, which invokes the notion of land-
scape, but also the idea of art in the city, as a space of public domain.  
 
Key words: place, territory, space, landscape 
 
 
 

 
Regina de Paula. Cubo paisagem. 2009. Fotomontagem da Instalação nas Cavalariças da EAV do 

Parque Lage. 
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A inserção que artista carioca Regina de Paula preparou para a exposição Nudez e 

Território realizada no primeiro semestre de 2009 nas Cavalariças da Escola de Ar-

tes Visuais do Parque Lage e que denominou Cubo paisagem lança o observador a 

questões de largo lastro na história da arte, mas que são, sobretudo, referentes a 

importantes debates contemporâneos. Algumas dessas questões aparecem já no 

título do projeto e dizem respeito tanto à presença do cubo como forma e imagem 

quanto à relação da arte com a representação do espaço natural, o que remete à 

noção de paisagem, mas também à arte no espaço da cidade, enquanto lugar de 

domínio público.  

O lugar e o espaço 

Como escreve Michel de Certeau, “um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a 

qual se distribuem elementos nas relações de coexistência”.2 No lugar impera a lei 

do próprio, quando duas coisas não ocupam o mesmo espaço, sendo um lugar 

sempre uma configuração instantânea de posições. Ressalta, entretanto, que um 

lugar pode incluir outro, que pode ser o do sonho ou o da lembrança, sendo sempre 

figurado por atores, como um estrangeiro, um cidadão, um fantasma, um andarilho, 

um flâneur. O autor de Invenção do cotidiano nos conta que na Grécia contemporâ-

nea, onde os transportes coletivos são chamados de methaphorai, toma-se uma me-

táfora para ir da casa ao trabalho. Assim, diz, seriam discursos em metáfora, ou rela-

tos que organizariam as configurações das cidades, como lugares. Para Certeau, as 

estruturas narrativas teriam valor de sintaxes espaciais, ou seja, “todo relato é um 

relato de viagem – uma prática do espaço”.3 As narrações, que produzem geografias 

de ações, não são meros suplementos. Não se contentam em transpor os desloca-

mentos para o campo da linguagem. Elas organizam as caminhadas e os desloca-

mentos. Ainda segundo Certeau,4se as metáforas, enquanto relatos organizadores 

de lugares foram pesquisados no campo da semântica do espaço, da psicolinguísti-

ca da percepção, da sociolinguística das descrições de lugares, da fenomenologia 

dos comportamentos organizadores de territórios, sua proposta de investigação, en-

tretanto, prioriza as ações narrativas, que especificam as práticas organizadoras de 

espaço, pensando, sobretudo, na relação entre mapas e percursos. Para tanto, ne-

cessita fazer uma distinção entre lugar e espaço. Se lugar é uma ordem, o que indi-

ca uma certa estabilidade, o espaço estaria associado a vetores de direção, quanti-

dade de velocidade e variável de tempo. O espaço seria, então, um cruzamento de 
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móveis, animado pelo conjunto dos movimentos que se desdobram. Certeau escre-

veu: “Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanci-

am, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas 

conflituais ou de proximidades contratuais”.5  

Diferentemente do lugar, o espaço não teria a univocidade nem a estabilidade de um 

“próprio”. Conclui, então, que o espaço é um lugar praticado. Uma rua geometrica-

mente definida seria transformada em espaço pelos pedestres, o que aproxima sua 

concepção de espaço daquela fenomenológica ou existencial de Merleau Ponty, que 

fala de um espaço antropológico em que o existencial corresponde a uma existência 

espacial, como experiência do mundo.6 Em Fenomenologia da percepção, Ponty 

indica a estrutura essencial do ser como ser situado em relação ao meio, um ser si-

tuado pelo desejo indissociável de “uma direção da existência” e plantado no espaço 

de uma paisagem. Assim, segundo Ponty, existiriam tantos espaços quantas experi-

ências espaciais distintas.  

Lugar e discurso 

A discussão do lugar na arte, sobretudo na produção mais recente, chamada con-

temporânea, tem como uma das questões mais acirradas a que se poderia denomi-

nar − apropriando-se de uma expressão difundida por Miwon Kwon7 − de “espaciali-

dade discursiva”. Historicamente falando, a produção de arte contemporânea estaria 

conceitualmente associada à recusa da auto-reflexividade, defendida pelo movimen-

to moderno e teorizada por Clement Greenberg. Esse foi um processo ligado, pe-

remptoriamente, à busca e garantia de um lugar ou território anônimo, que ficou co-

nhecido, enquanto espaço expositivo, como cubo branco.  

A partir desse pressuposto da recusa contemporânea é que se poderia entender 

uma certa espacialidade discursiva, no que essa está ligada à busca de uma relação 

com o outro, que tanto pode ser o outro espectador, definido como participante e 

associado à experiência fenomenológica, como a outra disciplina, que Brian Holmes8 

defende como extraterritorialidade, ou a outra cultura, como discute Homi Bhabha9. 

Nesse processo, caberia, ainda, o outro como um desdobramento psíquico, teoriza-

do pelo surrealismo e mais recentemente por Rosalind Krauss10 e Hal Foster11. 
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O investimento nesse direcionamento para o outro, ou para a exterioridade, que é, 

em si, um movimento de confirmação da condição pública da arte, leva a concluir 

que as práticas contemporâneas evitam os conteúdos essencialistas, identificando 

uma impossibilidade universalista e abstrata para arte.  Voltam-se, inicialmente, co-

mo escreveu Miwon Kwon12, para a afirmação da especificidade do lugar, ou melhor, 

para o que, desde os minimalistas, denominou-se site specific . Houve, nesse pro-

cesso, um deslocamento da especificidade do meio para a do lugar, o que implicou 

em uma série de problemas e discussões do ponto de vista da teoria da arte e da 

prática artística. Miwon assinala, com muita propriedade, que esse deslocamento 

teve, como desdobramento, a problematização da própria definição de lugar.  

Os minimalistas, como escreveu Benjamin Buchloh13, já teriam entendido que a re-

cepção era parte fundante da construção de sentido das obras. Já haviam percebi-

do, também, que não era só no nível físico que a relação com o observador era im-

portante. As condições contextuais, culturais e institucionais eram tão significativas 

quanto as físicas, o que vai ser essencial para o desenvolvimento das ações de Da-

niel Buren, Michael Asher e Hans Haacke na passagem dos anos 60 para os 70, e 

que poderíamos, guardando especificidades, relacionar com a virada social e psico-

lógica efetuada pelas obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark no Brasil. 

Rosalind Krauss, no famoso texto sobre a escultura no campo ampliado,14também já 

havia comentado como, a partir do Minimalismo, a exigência de pureza e indepen-

dência do meio, que estaria associada com a neutralidade do espaço do cubo bran-

co, se esgarça. Assim, a discussão da arte não residiria mais na especificidade (pin-

tura, escultura), mas, expandindo-se, abrangeria outros e quaisquer meios, o que 

implica em uma problematização coetânea do espaço e do lugar da arte.15 

Miwon Kwon investiga as práticas site specific e explica a transformação da noção 

de lugar em espaço discursivo, que implica na expansão do termo site para um con-

texto cultural. Traça uma genealogia do site-specific desde os anos 60, quando, a 

partir das noções do minimalismo, o site seria compreendido nos termos fenomeno-

lógicos e experienciais. Depois, as investigações próprias da “crítica institucional” 

abrem outra concepção baseada na “rede de espaços e economias inter-

relacionadas” (ateliê, galeria, museu, mercado, crítica). Nesse momento o site já não 

é somente físico, nem estético, mas um lugar construído por cruzamentos. O que 
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Kwon chama de terceira noção de site estaria disperso em um campo mais amplo. 

Nesse sentido, vários artistas tentarão reinventar o site-specific, agora como uma 

prática discursiva. 

 
 

Cubo paisagem, 2009. Vídeo 14´41´´. 
Instalação nas Cavalariças da EAV do Parque Lage. 

 

 
Sem título (cubo paisagem), 2009. 

Técnica mista com areia. 120x120x120cm. 
Instalação na EAV do Parque Lage 
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Lugar e discurso 

O que Regina de Paula configura em Cubo paisagem se mostra de maneira muito 

evidente na elaboração das duas instalações que preparou para o espaço. Embora 

materialmente diversos, os projetos revelam-se próximos, como prolongamentos 

conceituais e teóricos um do outro. Vamos encontrar, assim, em uma sala, um gran-

de cubo de areia formado pelo acúmulo de pequenos cubos, resultado do enrijeci-

mento de um material que, na natureza, dificilmente se deixa apreender ou moldar. 

Na outra sala, um grande território de luz, formado pela imagem projetada da praia 

de Copacabana, no Rio de Janeiro, na qual, como atração e problema, uma geome-

tria cúbica e recortada se impõe à imagem de crianças que brincam no movimento 

das ondas.  

O trabalho que Regina vem desenvolvendo desde os anos 80 tem como uma das 

questões principais as relações entre os lugares e os usos, o que revela sua preo-

cupação, desde o início da carreira, com os problemas espaciais na arte, em que o 

cubo assume dimensão tanto poética quanto histórica. Não há como olhar seus pe-

quenos cubos de areia e não pensar nas discussões de Donald Judd e Robert Mor-

ris. Não há também, entretanto, como não pensar no Berlin Block for Charlie Cha-

plin, o cubo torto de Richard Serra, cuja homenagem ao ator e diretor de cinema re-

verencia a maneira como seu personagem Carlitos, apesar da fragilidade, se manti-

nha em equilíbrio. Na escultura de Berlim, contraditoriamente, a pesada massa de 

aço mostra-se hesitante, enquanto a fragilidade do vidro da Neue Nationalgalerie, 

contra a qual é vista, se apresenta estável. O grande cubo de Regina parece tam-

bém apontar para essa inconsistência, que é a experiência do olhar. Em seus traba-

lhos com areia da praia, reitera as questões não só da imagem do cubo, como a do 

equilíbrio precário chapliniano, mas também a do deslocamento, que é o que ela faz 

com a própria areia. É quando aparecem os resquícios da paisagem da cidade, en-

quanto espaço público, mais evidentes na segunda sala, a do vídeo. 

A artista desenvolvera já algumas dessas questões em instalações, como a realiza-

da no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1997, em que equilibrava um 

pequeno castelo de areia em precário banco de madeira que, por sua vez, se apoia-

va em pequenos e frágeis cubos e paralelogramos, também de areia. Ou quando 

arquitetou Entre lugares, estrutura exposta no Parque das Ruínas, também em 
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1997, na qual os espaços “entre” eram unidos por pequenas fotografias impressas 

em papel, cujas imagens revelavam deslocamento da cidade do Rio de Janeiro até 

Niterói. Além de deslocar e compactar a areia da praia, havia o registro do movimen-

to entre as cidades, não por acaso separadas pelo mar e unidas por uma ponte. 

 

 
Sem título, 1999. Tijolos de areia e madeira. Dimensões variáveis. 

 

 

Entre lugares, 1997. Tijolos de areia e fotografias de uma travessia na ponte Rio-Niterói. 
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Discurso e território 

Nessas últimas obras, embora sobressaiam as formas e as imagens dos cubos, com 

suas referências históricas, há a presença de dois elementos que nos lançam a ou-

tras questões: as fotografias e o castelo. No caso das Cavalariças, o cubo, em sua 

dimensão e escala, nos remete inicialmente à massa e à forma concreta, minimalis-

ta, requerendo aproximação fenomenológica, experiencial-corporal, em que a pe-

quena capela da antiga propriedade dos Lage funciona como nicho em que estamos 

inseridos, junto com o grande cubo. É, contudo exatamente essa vivência corporal 

que nos abre outros níveis de experiência, níveis discursivos, como escreveu Miwon 

Kwon,16 posto que a aproximação revela o desfazer da matéria e da forma, expondo 

as irregularidades, as falhas, os restos e, sobretudo, um espaço interno que, mais do 

que ao lugar físico, diz respeito a um lugar simbólico, já que ali está o castelo de a-

reia, capaz de nos levar, por exemplo, às histórias de Scheherazade ou ao conto 

inconcluso O Castelo, de Kafka: o lugar inalcançável. 

 

 
Sem título (cubo paisagem), 2009. 

Técnica mista com areia. 120x120x120cm. 
Instalação na EAV do Parque Lage 
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Walter Benjamin, quando escreveu sobre a perda da experiência no tempo moderno, 

propôs a construção de uma experiência artística que se constituía na relação com o 

passado, em que história e arte seriam abertas, potentes em relações e em fluxos. 

Não sendo uma retomada da narrativa artesanal comunitária, seria uma construção 

de experiência, que, como tal, só poderia ser ativada pelas confluências 

mnemônicas e pela tradição, sem deixar de considerar a memória individual. Jeane-

Marie Gagnebin17 sugere que em O narrador evidencia-se a ligação da narrativa 

tradicional com aquela aberta, que Benjmain vai defender e que estaria, por 

exemplo, nos contos de Scheherazade. Isso se deve ao fato de que a narrativa 

tradicional se apoia na plenitude do sentido, o que acarreta uma profusão ilimitada, 

um movimento infinito da memória, que Benjamin identificara também em Proust, 

quando o escritor rompe com o caráter contingente e limitado da lembrança, 

instaurando uma profusão em que um texto chama outro, uma imagem chama outra, 

profusão também associada a um movimento que vai além do texto, além da 

imagem, ou seja, que leva a leituras e interpretações múltiplas. Esse conceito já 

estava presente na teoria da alegoria, quando Benjamin escreve A origem do drama 

barroco alemão, em 1923. A multiplicidade de sentidos no drama barroco viria de 

seu não acabamento essencial – que Benjamin identifica no trabalho de 

rememoração de Proust e no de Kafka. Se, porém, Proust personificava a força 

salvadora da memória, Kafka, escreve Benjamin, nos faz lembrar que não existe 

uma totalidade de sentidos, mas apenas trechos de histórias e sonhos. São 

fragmentos esparsos, que falam sobre um sujeito inacabado e uma palavra dispersa. 

Um discurso que é sempre sobre outros comentários, sobre outros textos, que já 

não remetem a um texto primordial. O grande cubo de areia, assim como o castelo e 

as fotografias dos deslocamentos no trabalho de 1997, apesar de definirem espaços 

de experiência, nos lançam para essa narrativa sem fim, para os comentários forma-

dores de sentido, nunca identificável em sua inteireza, em sua unidade, puros frag-

mentos de narrativas, de discursos. 

As imagens fotográficas estariam de alguma maneira presentes ao longo do trabalho 

de Regina. Não é à toa que ela insistentemente nos mostra uma antiga foto do casa-

rão de família, em que, parece, teriam começado, ainda na infância, suas especula-

ções sobre espaços, ocupações, territórios. Seu projeto fotográfico abordando luga-

res de passagem, lugares de trânsito, que ela chamou Não-habitável, registra deslo-
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camentos, corredores e subterrâneos, e começa ainda durante sua estada na Co-

lumbia Univesity, entre 1988 e 1992, desenvolvendo-se durante os estudos de dou-

toramento no início da década de 2000. São essas imagens que dão origem a uma 

série de trabalhos de site-specific, como o que Regina desenvolve em 2006 para a 

exposição Não-habitável (SSCC), na galeria Novembro, então localizada no Super 

Shopping Center de Copacabana – também conhecido como Shopping dos Antiquá-

rios –, bairro em que mora a artista. Nesse trabalho, Regina ordena emaranhadas 

delimitações e transposições de territórios, fazendo do espaço da galeria também 

um lugar de trânsito, como os corredores, e desses espaços não habitáveis, enquan-

to imagens, lugares de discurso. Os corredores do Shopping, quase sempre deser-

tos, como uma espécie de futuro das passagens parisienses descritas por Benja-

min,18 são transpostos não só pelas imagens fotográficas, mas também pela repro-

dução gráfica de suas perspectivas nas paredes da própria galeria. Transpõe ainda 

a artista para a instituição, desses antigos lugares de consumo, seus resquícios, 

como resíduos do tempo: imagens de quinquilharias, registradas em vídeo de deslo-

camento. Como uma deriva, a câmera vai capturando o vazio e o tempo das recor-

dações, assim como o futuro do passado, como escreveu também Benjamin.  

 
Não-habitável (SSCC), 2006. 

Fotografia, desenhos com fita adesiva, vaso de planta e vídeo. 
Galeria Novembro Arte Contemporânea, Rio de Janeiro. 
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A questão do lugar na arte contemporânea, que parece ser um problema para Regi-

na desde que empreendeu a série Não-habitável, remete inquestionavelmente ao 

debate sobre o site-specific, em que se estabeleceu uma relação indivisível entre o 

trabalho e sua localização. Além do apego à realidade do lugar (site), a produção 

assim denominada excedia os limites das linguagens, desafiando o significado inter-

no dos objetos e abrindo-o para as contingências do contexto. Miwon Kwon,19 entre-

tanto, elenca uma série de trabalhos contemporâneos, que, no âmbito dos esforços 

para a redefinição do site-specific – que já teria perdido sua força articuladora e críti-

ca, no sentido que o gerou, ou seja, anti-idealista e anticomercial – ela chama de 

“orientados para o site”, em que a preocupação em discutir o lugar na/da arte tem 

como referência as discussões do minimalismo, da arte conceitual, da própria pro-

dução de site-specific e do movimento de Crítica Institucional, que levaram a arte 

para fora do sistema museu/galeria, constituindo conceito mais amplo de lugar, en-

volvendo a discussão da arte no espaço público. Esses trabalhos, ainda segundo 

Kwon, ocupam espaços não tradicionalmente referenciados na prática artística, co-

mo hotéis, ruas, igrejas, moradias, ou infiltram-se na mídia, como jornais, rádio, in-

ternet. Além disso, abrem importante ponto de debate na arte contemporânea, já 

que, tanto quanto a localização em si e a moldura social (institucional), estão subme-

tidos a um lugar (site) determinado discursivamente, que é delineado como campo 

de conhecimento, troca intelectual ou debate cultural. Esse lugar discursivo, não 

preexistindo ao trabalho, é gerado pelo próprio trabalho, mediante sua convergência 

com uma formação discursiva já existente. Desse modo, continua Kwon, “diferentes 

debates culturais, um conceito teórico, uma questão social, um problema político, 

uma estrutura institucional (não necessariamente de arte), uma comunidade ou e-

vento sazonal, uma condição histórica, mesmo formações particulares do desejo são 

agora considerados sites, lugares”. 20 

Assim como as transições do não habitável ao habitável, entre lugar e não lugar,21 

entre o presente e o passado, que Regina articulou na exposição da galeria Novem-

bro, o território de vídeo que cria nas Cavalariças articula um lugar discursivo em 

que estão conjugadas, especialmente, duas narrativas: a videográfica – com todas 

as implicações que ali remetem à caixa de projeção, à temporalidade da imagem, à 

fisicalidade da luz, às relações corporais (pela escala) – e o discurso da cidade, so-

bretudo do bairro de Copacabana, em que não se pode apreender outra paisagem 
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senão a que se mostra no vídeo, ou seja, a da imagem inconstante, como o próprio 

movimento das ondas e das crianças que brincam na praia, registradas por Regina 

em uma tarde de outono, apesar da figura geométrica que a artista sobrepõe a esse 

registro e que nos leva à inquietação. 

Se a cidade do Rio de Janeiro é, por excelência, lugar de contradições, como escre-

ve Beatriz Resende,22 Copacabana possui de peculiar certos contrates que criam 

uma “cidade dentro da cidade...” Na orla, território em que essas contradições se 

aguçam, mas, ao mesmo tempo, se dissolvem no comum, transitam os moradores 

da avenida Atlântica, os habitantes dos conjugados da Barata Ribeiro, os da Babilô-

nia, do Pavãozinho, da ladeira dos Tabajaras, os idosos, que ali são muitos, os fre-

qüentadores de finais de semana, que vêm nos trens do metrô, as prostitutas, os 

viúvos, os solitários, os cachorros, as crianças. O site (lugar) discursivo que se esta-

belece, então – no bojo da instituição de arte, representado pelo espaço expositivo 

da Escola de Artes Visuais –, enquanto relação entre arte e espaço da cidade, é o 

texto da Copacabana múltipla, feérica, barulhenta, cosmopolita, ensolarada, viciada, 

amada, cantada, com enorme densidade populacional, onde cabe ainda o lúdico – o 

livre jogo de entrar e sair das ondas.  

 

 

Série Cubo paisagem, 2009. Fotografia. 52x70cm 
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Michel de Certeau, em Invenção do cotidiano, ao escrever sobre as trajetórias, as 

táticas e as estratégias, menciona prática que, mesmo diante de sistemas regulado-

res, assim como a linguagem diante de uma sintaxe prescrita, é capaz de realizar 

como tática “as astúcias de interesses outros e de desejos que não são nem deter-

minados nem captados pelos sistemas onde se desenvolveram”.23 Essa prática tem 

a forma da bricolagem, da inventividade artesanal, da discursividade, que combina 

elementos obtidos de um processo de montagem. Ao contrário da estratégia, que 

postula lugar capaz de ser circunscrito como próprio, a tática, não contando com 

fronteira que distinga o outro como totalidade visível, “só tem por lugar o do outro.”24 

Insinua-se no outro fragmentariamente, sem o apreender, sem o poder reter. Se-

gundo Certeau, o próprio (estratégia) é uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao con-

trário, a tática é um não lugar e depende do tempo. Assim, no vídeo que Regina de-

senvolve na praia, como um jogo, para além do lugar geométrico que se impõe co-

mo cubo recortado, os acontecimentos se transformam em ocasiões, em não luga-

res, temporalidades que combinam movimento das ondas e mergulhos das crianças, 

certezas e incertezas. Ainda citando o pensador francês, “essas táticas manifestam 

igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos prazeres 

cotidianos que articula, ao passo que as estratégias escondem sob cálculos objeti-

vos a sua relação com o poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela 

instituição”.25. Assim é que as ações de não lugar apresentadas por Regina como 

táticas “.... circulam, vão e vêm, saem da linha e derivam num relevo imposto, ondu-

lações espumantes de um mar que se insinua entre os rochedos e os dédalos de 

uma ordem estabelecida”. 

A insinuação nos meandros da cidade, expondo lugares improváveis, como não lu-

gares, estaria no mesmo nível da exposição de seus habitantes na praia, com os 

quais Regina se sente de tal maneira envolvida, que acaba se expondo também. Na 

série Ressonâncias, que desenvolveu em 2002, há o deslocamento da imagem de 

um espaço privado, no caso a própria moradia da artista, para outro, público, que 

constitui a paisagem urbana do Rio de Janeiro – contra a tendência à subjetivação e 

à “tirania da intimidade” da sociedade contemporânea, a exposição e o alcance do 

ser público. 

A esfera pública, sugere Rosalyn Deutsche26, segundo Hannah Arendt pode ser de-

finida como “o espaço da aparição”, ou o que a fenomenologia chama de “tornar vi-
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sível”. De acordo com Deutsche, Arendt assim conectava a esfera pública à visão e 

abria, sem saber, “a possibilidade de que as artes visuais pudessem ter algum papel 

no aprofundamento e extensão da democracia, papel que alguns artistas contempo-

râneos, felizmente, estão ansiosos por desempenhar”.27 Assim, ser público é estar 

exposto à alteridade, e, como conseqüência, escreve Deutsche, “artistas que que-

rem aprofundar e estender a esfera pública têm tarefa dupla: criar trabalhos que aju-

dem aqueles que foram tornados invisíveis a “fazer sua aparição” e desenvolver a 

capacidade do espectador para a vida pública ao solicitar-lhe, mais do que reagir 

contra, que responda a essa aparição.” O que se sabe é que esses fragmentos de 

discursos que Regina articula, tornando-se aparição nos lugares institucionais ou 

nos espaços públicos, em suas divergências e proximidades, certamente provocam 

respostas. 

                                                            
1 Essa comunicação é parte da pesquisa Lugares como espacialidades discursivas, financiada pela FAPERJ – 
Fundação Carlos Chagas de Amparo à  Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro –, coordenada por Sheila Cabo 
Geraldo e desenvolvida no Instituto de Artes da Uerj por Regina de Paula (Uerj), Cristina Salgado (Uerj) e Luiza 
Interlenghi (UCAM), entre novembro de 2008 e dezembro de 2009. O projeto incluiu a exposição Nudez e Territó-
rio, com trabalhos de Regina de Paula e Cristina Salgado e curadoria de Sheila Cabo Geraldo e Luiza Interlenghi 
nas Cavalariças da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, entre maio e junho de 2009, assim como a publica-
ção de dois livros-catálogos: Regina de Paula: o cubo paisagem e Cristina Salgado: Nudez e território com textos 
das 4 participantes do projeto, publicados em dezembro de 2009 pelo Instituto de Artes-Uerj. 

2Certeau, Michel. A invenção do cotidiano I. Petrópolis: Vozes, 2007.  

3 Certeau, op.cit. p. 200 

4 Certeau, op.cit. p. 201 

5 Certeau, op.cit. p. 202 

6 Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

7 Kwon, Miwon. “One Place After Another.” In. October 80. Massachusetts:  MIT Press, Spring 1997.  

8 Holmes, Brian. “Investigações extradisciplinares. Para uma nova crítica das instituições.” In Concinnitas 12. Rio 
de Janeiro, IARTES, junho de 2008.  

9 Bhabha, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 

10 Krauss, Rosalind. The Optical Unconscious. Massachusetts: MIT Press, 1994. 

11 Foster, Hal. Compulsive Beauty. Massachusetts: MIT Press,1993. 

12 Kwon, Miwon.Op. cit.   

13 Buchloh, Benjamin. “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la crítica de las 
instituciones.” In. Formalismo e Historicidad. Madrid: Akal, 2004. 

14 Krauss, Rosalind. “Sculpture in the Expanded Field.” In. The originality of the Avant-Garde and Other Myths. 
Cambridge/London: MIT Press, 1986. 
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15 Por seu lado, O’Doherty defende que a história do modernismo poderia ser relacionada às mudanças no espa-
ço expositivo. Escreve, ainda, que a compreensão de espaço expositivo neutro acabou desmistificada, já que 
entendeu-se que o cubo branco não era exatamente neutro, mas um espaço cheio de sentido, sendo, desde o 
início do modernismo, um pressuposto da maioria dos trabalhos de arte. O’Doherty, Brian. No interior do cubo 
branco:  a ideologia do espaço da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

16 Kwon, Miwon. One place after another: Site-specific art and locational identity. Massachusetts/London: The Mit 
Press, 2004. 

17Gagnebin, Jeanne Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

18 Benjamin, Walter. Passagens. Organização de Willi Bolle. Colaboração Olgária Féres Matos. Belo Horizon-
te/São Paulo: Ed UFMG/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 

19 Kwon, op. cit. 

20 Kwon, Miwon. “Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity”. In Arte&Ensaios. Rio de Janeiro, EBA-
UFRJ, n. 17, dez. 2008, p. 172.  

21 Augé, Marc. Não lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papiros, 1994. 

22 Resende, Beatriz. “Ai de mim, Copacabana”. In Morgato, Izabel; Gomes, Renato Cordeiro (orgs.). Espécie de 
espaços. Territorialidades, literatura, mídia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

23 Certeau, Michel. A Invenção do cotidiano. N. 1. Artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 45. 

24 Certeau, op. cit. p. 46. 

25 Certeau, op. cit. p. 47. 

26Deutsche, Rosalyn.“The Art of Witness in the Wartime Public Sphere.” In. 
http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/Members/jmbarreto/Rosalyn.Madrid.talk.doc/view. Acessado 
em setembro de 2009. 

27 Deutsche, op. cit. 
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