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SEA-CHANGE: MODOS DE DESLOCAMENTO (INVENTÁRIO) 
 
 

Ana Cristina Mendes Façanha – ICA/UFCE 
 
 

RESUMO: Este artigo aborda um processo de criação realizado entre 5 (cinco) artistas 

brasileiros. Quatro deles vivem no exterior e um no Brasil, precisamente em Fortaleza. 
Trata-se de uma experimentação processual em curso, onde cada artista recebe um 
experimento artístico composto por um objeto vestível e um caderno pelos correios, dando 
fluxo a diversas interferências no referido objeto. Simultaneamente, a dinâmica da escrita 
registra todo o processo, iniciado a partir da proposição da artista brasileira, Ana Cristina 
Mendes, que reside em Fortaleza. Neste texto, serão abordadas questões quanto a 
circulação, colaboração, contaminação e experiência entre os referidos artistas com o objeto 
e o caderno, que funciona como um diário poético do percurso.  
 
Palavras chave: processo de criação, deslocamento, experimento artístico, colaboração 
 
 

ABSTRACT: This paper discusses a process of creation carried out between five (5) 

Brasilian artists. Four of them live abroad and one of them in Brasil, in Fortaleza. This is an 
experimental process that is still in progress, whereby the artists receive, through the post, 
an artistic experiment consisting of a wearable object and a notebook that allows the diverse 
interactions with this object to flow. At the same time, the dynamics of writing represents a 
record of the whole process which sprung out of the proposal of the artist in Brasil, Ana 
Cristina Mendes, who lives in Fortaleza. This article discusses questions around the 
movement of the object, the collaboration, the contamination and experience between the 
involved artists with the object and the notebook that acts as a poetic diary of the journey. 
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1. Sea-change: um artigo-inventário. 

 

Pode-se dizer que “Sea-change1 – modos de deslocamento” é um artigo-inventário. 

Discorre desde a motivação do projeto aos caminhos e desdobramentos que dela 

gerou - suas ações e transformações. Trata-se de um relato de experiência de um 

processo de criação e colaboração a distância movido por cinco artistas brasileiros, 

em que apenas um deles, a artista propositora desse experimento, reside no Brasil. 

A partir do desejo de trabalhar em processo e dele perceber os disparos que movem 

a criação, essa experiência foi se desenvolvendo de forma atenta aos 

acontecimentos imperceptíveis de fluxo, com suas tramas fluidas, flexíveis e, nestas, 

o encontro com os nexos e relações entrelaçadas em seu “percurso criador” 2 

(SALLES, 2009, p.30). Nesse sentido, o convite aceito dos cinco a participarem 
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desse procedimento foi essencial no primeiro momento, pois a partir desse dado, 

foram marcados no mapa os pontos de localização de cada artista e traçado uma 

linha entre esses lugares. A forma obtida originou o objeto a ser deslocado pelo 

percurso pretendido. Assim, esse trabalho começa com o contato e com o desenho.  

 

                          

Figura 1 - Pontos de localização de cada artista  

(Fortaleza – Tunísia – Paris – Berlim – Oxford – Chicago – Fortaleza) 

 

O objeto foi posto em movimento, passando geograficamente por cada um dos 

lugares. Suas especificidades e singularidades entraram em ação e a proposta 

admitia contaminações. Assim, a intenção era que esses elementos se expandissem 

a partir do seu deslocamento. Essa discussão se desenhou através de um percurso 

em que um objeto-experimento [composto por um caderno de anotações e um 

objeto vestível] viajou, foi recebido e, como todo estrangeiro, se abriu às 

interferências de seus hospedeiros - os artistas participantes e seus lugares de 

morada. 

O objeto-experimento [caderno e objeto vestível] iniciado por mim foi enviado via 

postal para a primeira artista, Alina d’Alva que o recebeu e, a partir dos afetos onde 

reside, partilhou o objeto, que, sendo percebido por ela como msafer3, abarcador de 

mundos, o dividiu com uma mulher nativa do Magreb, esta por sua vez acrescentou 

a ele, objetos de seu uso pessoal, particulares da região. Após essa estadia, o 

objeto-experimento seguiu seu destino para o artista seguinte, Miro Soares, 

continuando o processo, fez um vídeo-registro de um passeio pelo 18º 

arrondissement de Paris, bairro onde mora. Ele tornou o objeto presente no seu 

cotidiano, recontextualizando-o em um bairro bastante populoso por imigrantes do 



 
 

840 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

mundo inteiro. Em seguida, Nathalie Fari, de Berlim, o acolhe na água, em um nado 

performático; Lucas Dupin, o próximo artista recebeu o objeto em uma estação 

chuvosa, em um período crítico, pois Oxford estava inundada. Assim como a 

paisagem estava de passagem, o objeto também. Lucas  o inseriu nessa paisagem, 

ele deu uma paisagem estrangeira para aquilo que lhe veio como estrangeiro. As 

interferências foram livres e as questões de cada um criou um processo de 

acumulação, na medida que a obra permaneceu em cada lugar de acolhida. A 

estadia ganhou o tempo de cada artista embora o percurso do deslocamento 

seguinte tenha sido determinado previamente.  Com esse intuito o objeto-

experimento seguiu seu percurso, iniciado na região do Magreb do continente 

africano, primeiro na Tunísia, seguindo depois ao continente europeu, para a 

França, Alemanha, Reino Unido. Nesse percurso surgiu um acontecimento, a 

desistência da quinta artista participante, onde o objeto seguiria pelo continente 

norte-americano, em Chicago. Desse modo, Oxford foi seu último pouso antes de 

voltar para o Brasil, à Fortaleza, lugar de origem. Ao ser recebida em cada um dos 

lugares por onde passou, a obra permanecia aproximadamente duas semanas. 

Tendo como principio norteador um processo colaborativo de criação, apresentei 

para os artistas o jogo surrealista “cadavre exquis” e as caixas editadas pelo Grupo 

Fluxus, que contém uma grande variedade de trabalhos e objetos.  

Este jogo foi proposto pelo poeta surrealista André Breton que, após insinuar a ideia 

de colaboração em suas publicações, escreveu com Philippe Soupault, Les Champs 

magnétiques, de 1920, lançando a prática da técnica de escrita automática. O jogo 

proposto por ele abrange a linguagem verbal e visual, sem nenhuma preocupação 

prévia com a autoria ou com o talento dos jogadores (PIANOWSKI, 2007). Os 

preceitos dessa proposta são simples e, ao mesmo tempo, desafiantes: alguém 

inicia uma frase ou um traço em uma folha de papel e passa adiante ao próximo 

participante, para que este continue o texto ou o desenho. Uma terceira pessoa 

acrescenta mais um trecho à sentença, ou elemento à composição. E assim 

sucessivamente. No entanto, cada jogador só é autorizado a ler ou ver a 

contribuição do participante imediatamente anterior a ele; o conteúdo inteiro do 

papel só é revelado no final. Quanto às caixas do grupo Fluxus, elas consistiam em 

trabalhos (filme, gravura, print, etc) ou apropriação de objetos de pequena escala 
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acomodados em malas ou pequenas caixas que passavam de um artista para outro. 

Elas continham cerca de 20 envelopes com trabalhos de integrantes do grupo 

Fluxus das mais distintas partes do mundo. Entre os meios de distribuição das 

caixas, estão os correios (“FluxPost”). 

Com o desejo que parte da intenção de sair do controle, cheguei a essa referência 

de colaboração surrealista, seguindo esse procedimento. Embora hoje, termos como 

“colaboração”, “cooperação”, “interação”, “coletivo” e “participação” sejam 

incorporados ao repertório crítico e ao imaginário criativo do cenário da arte 

contemporânea, muito do que se apresenta como colaborativo, na realidade 

apresenta uma escala de baixa intensidade, que pode ser perfeitamente entendida 

como “participação”, um tipo de ação que está “associada com a criação de um 

contexto em que participantes podem tomar parte em algo que outra pessoa [no 

caso, o artista] tenha criado” (LIND:2006, p. 17). O processo proposto desenhou-se 

nas malhas da colaboração, contudo, foi no processo que isso foi sendo entendido. 

Cabe ao artista, quando trabalha em um processo colaborativo, elaborar situações e 

circuitos para discutir o que poderíamos chamar, a partir de Jacques Derrida, de 

hospitalidade.       

Em "Da hospitalidade" Jacques Derrida e Anne Dufourmantelle (2003), discutem em 

uma entrevista sobre os aspectos da hospitalidade, o ato de receber, hospedar, 

abrigar e alojar incondicionalmente alguém, numa hospitalidade absoluta que não 

requisita um nome próprio, uma identidade ao hóspede (portanto, a hospitalidade 

passa a ser inexistente, assim deixando o hospedado à vontade, sentir-se parte). 

Dessa maneira, a hospitalidade está relacionada ao ato de abrigar alguém, 

emprestando ao "estrangeiro" um estatuto de pertencimento. Essa acolhida acionou 

um termo importante para o projeto, a hospitalidade, isto é, “a acolhida, a 

hospedagem” passam pelo endereçamento ao outro. (DERRIDA; DUFOURMANTELLE: 

2003. p. 117). 

A partir de Jean-Luc Nancy, em Vers Nancy -Ten Minutes Older 4, filme de Claire 

Denis, é preciso ressaltar que receber estrangeiros estabelece uma situação de 

troca. A maneira em que isso é imposto, no entanto, normalizada e padronizada  

indica que o hospedeiro acaba ignorando seu caráter estrangeiro. Por outro lado, ele 
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reforça que o estrangeiro é sempre um intruso, e como todo intruso, uma ameaça. 

Nesse lugar, o “objeto-experimento viajante” não deixa de ser uma intruso quando 

ele altera o cotidiano de seu hospedeiro, pois em algum momento ele vai ter que 

dedicar-lhe uma parte do seu tempo, interrompendo sua rotina. Nesses movimentos, 

todo o processo e suas fricções desse novo cotidiano juntos (artista hospedeiro e 

objeto-experimento viajante), foi registrado (documentação dos processos de criação 

– esboços, anotações, registros audiovisuais). O artista-anfitrião era livre, tanto 

podia movimentá-lo a outra proposição, como também podia modificá-lo, alterá-lo, 

transformá-lo, acrescentá-lo, reutilizá-lo ou desdobrá-lo. A experiência com cada um 

dos artistas fez da presença do objeto, uma situação para transformar o cotidiano.   

2. Encontro, escolhas… 

Considerando como fonte relevante para este trabalho, o texto "exílio e criatividade” 

de Vilém Flusser foi motivador para o projeto. Ele foi o primeiro disparo que ocorreu 

trazendo uma questão, uma sensação familiar semelhante em outros momentos que 

ativaram o processo criativo da artista. Dessa forma, essa leitura deu origem ao 

desejo da viagem, da experiência com artistas que tivesse feito exílio voluntário, 

sabendo que “o exílio, não importa sua forma, é incubador da criatividade a serviço 

do novo.” (FLUSSER, 2011).  Assim, foi iniciada a busca dos artistas. Desse modo, 

o interesse de encontrar artistas brasileiros que vivem no exterior, foi determinante 

para os lugares percorridos na viagem. A primeira observação funcionou como uma 

espécie de síntese da situação de exílio em que o exilado se adapta, recria os 

códigos locais, criando novas situações. Isso arma uma questão de interesse nesse 

projeto em curso - O exilado na maioria das vezes é também um estrangeiro no seu 

local de origem, ele encontra no exílio uma saída, uma possibilidade de encontro 

com o outro, mas também consigo mesmo. Embora, o exílio altere tradições e, na 

medida que é atravessado pelas diferenças, ele produz outras, que não pertencem 

mais nem a ele, nem ao seu local de origem. 

3. Os artistas 

Cinco artistas aceitaram o convite a colaborar com esse projeto. A vontade criadora 

que exílio os provoca passou a ser uma vontade compartilhada. Esses artistas 
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lançados ao desenraizamento5, a um novo lugar de moradia foram movidos pelo 

risco que a experiência de arte os convocara, e, foi esse risco que passou a ser 

interesse do projeto. O encontro com dois dos artistas convidados, aconteceu a 

partir do contato com suas respectivas obras. O primeiro deles, o artista “viajante” 

Miro Soares, residente em Paris, a partir da revista eletrônica INTERARTIVE6, o 

outro, Lucas Dupin 7 , de Minas Gerais, foi apresentado pela artista inglesa da 

performance, amiga em comum. As outras artistas mulheres, eram previamente 

conhecidas, embora, apenas uma delas, a artista da performance residente em 

Berlim. Com Nathalie Fari8, existia uma aproximação maior, em devido a um projeto 

anterior 9 , no trabalho “em espera” para a Exposição “libe leidenschaft” 10  [amor 

paixão] na Alemanha e em São Paulo. Alina D’alva (Tunisia) 11  e Laís Pontes 

(Chicago)12 nascidas em Fortaleza, deixaram a cidade há vários anos.  

4. Dos encontros 

O desejo da partida se materializou ao ser traçado o desenho da viagem no mapa 

mundi13. Desse desenho, surgiu a primeira imagem de orientação – o esboço, ou 

melhor, croquis do objeto-experimento. No mapa, foram marcados os pontos de 

localização onde cada artista mora. Uma linha fez o trajeto da viagem. Partindo de 

Fortaleza para Tunísia; de Tunísia para Paris; de Paris para Berlim; de Berlim para 

Oxford; de Oxford para Chicago e de Chicago de volta para Fortaleza.  

O desenho-croquis revelou uma forma, trazendo para esse projeto a possibilidade 

de um objeto vestível14 . O encontro com essa forma foi uma “matriz geradora” 

(SALLES, 2006, p.125) 15 nessa pesquisa, considerada como retorno: do mapa para o 

desenho. Esse segundo disparo foi fundamental para o desenvolvimento dessa 

experiência artística. Em medidas bastante significativas, esse processo veio como 

retorno a questões-problema relacionadas à experiência da artista com produção de 

vestuário 16  em sua trajetória. O desenho inesperado inicialmente acionou 

resistência, segregada em relação à arte, nesse ponto, veio como alavanca 

fundamental para a investigação. 

5. Dos disparos 
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Nesse processo, foi percebido um “processo de individuação”, pois, a partir dessa 

fase, esse desenho veio como um atravessamento de sensações que são 

reelaboradas a partir da individuação. Segundo Gilbert Simondon, nesse processo 

de individuação, a percepção está na busca de perguntas potenciais, possíveis 

respostas no interior das próprias metamorfoses do trabalho. A individuação foi 

ativada por aquilo que o autor chama de "disparação", processo que estabelece 

comunicação entre disparidades de diferentes ordens de grandeza para dar lugar a 

uma dimensão nova, dessemelhante em relação aos materiais que entram em 

comunicação neste processo.17 Esse está em constante relação de causalidade com 

o meio e é impressionante como os encontros são potentes. Os disparos 

impulsionaram novas compreensões, possibilitando desdobramentos provenientes 

das interferências entre o meio e o indivíduo. Simondon percebe o sujeito como 

parte de um todo em transformação e que é, ele mesmo, variação. Assim, não se 

trata em pensar, primeiro, em ideias fixas que permanecem estáveis, pelo contrário, 

A experiência propôs-se a ser uma experimentação processual não acabada e não 

finalizada em que a cada dia permitiu-se transformação, no ato de experienciar, 

corpos e meios adaptam-se e constroem-se, mutuamente. (Apud OLIVEIRA: 2012, 

p.102). Pode-se dizer que ocorre uma associação entre corpos e meios nas 

experiências da vida, não uma experiência pessoal, mas um modo de individuação 

que vai além da obra e do humano em si. O autor enfatiza que indivíduos e meios 

são duas fases distintas desse processo, a relação enfatiza o que está entre, ela 

define o Ser. Esse provém de uma estrutura, de uma pré-disposição a partir de uma 

singularidade inicial, pré-individual repartida segundo as várias ordens de grandeza 

(SIMONDON: 2005, p. 31-32). Dessa forma, o ponto mais importante no 

pensamento de Simondon nesse processo foi que esta relação vital propiciou uma 

investigação ao longo do processo que não se resumiu a uma adaptação do 

indivíduo a um meio já dado, mas uma construção de percurso aberto aos “erros e 

acasos construtores” 18  (SALLES, 2006, p.132). A percepção agiu como receptor 

sensível das “disparações”: A percepção não é a apreensão de uma forma, mas a 

solução de um conflito, a descoberta de uma compatibilidade, a invenção de uma 

forma (SIMONDON: 1989, p. 76).  
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Simondon sublinha então, a necessidade de estabelecer uma distinção entre dois 

níveis de separação da situação perceptiva. Num primeiro nível a segregação dá-se 

de acordo com o princípio de assimetria, implicando uma diferença de potencial que 

cria uma heterogeneidade no campo configurando polaridades afetivas. O que 

podemos relacionar ao incômodo causado pelas sensações onde em primeira 

instância não é possível definir algo estranho, entretanto, familiar.  

Nesse estágio, acontece um conflito, um embate. Apenas num segundo nível, a lei 

da boa forma se aplica, produzindo um equilíbrio estável nos subconjuntos 

destacados. Para além de um conjunto de transformações convergentes na direção 

da estabilidade e do equilíbrio, há um momento em que a diferença de potencial (o 

embate) alcança um grau limite, onde o sistema possui um grau máximo de 

ativação. Aí há um colapso (aquele momento em que somos colocados contra a 

parede). Vê-se assim a necessidade de resposta, no entanto, o equilíbrio surge 

quando o que ele chama de “problema perceptivo” já está resolvido. Essa resolução 

acontece quando há uma abertura ao embate. O que Simondon reforça é que o 

ponto chave para a justa compreensão do fenômeno perceptivo se encontra 

precisamente nessa face ‘problemática’, e não em sua face de problema já 

solucionado. 

Nessa face ‘problemática', essa investigação foi movida pela abertura à escuta, pelo 

estranhamento das sensações familiares. No embate com essas sensações, Cecília 

de Almeida Salles, trouxe aportes teóricos e práticos nas bases do “projeto poético”, 

lembrando de onde tudo parte. Segundo ela, trata-se do “conteúdo” das ações do 

artista: em suas escolhas, seleções e combinações. Cada obra representa uma 

possível concretização de seu grande projeto poético. (SALLES: 2009, P. 42). Ela 

reforça que “os desejos, interesses e paixões, ou seja, aqueles que parecem ser 

princípios direcionadores que mobilizam o artista em direção à construção de suas 

obras podem pertencer a “arquivos internos” dos artistas, que aparecem em suas 

tomadas de decisão, por exemplo”(SALLES:2012, p.753).  

6. Seguimentos 
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Em observação ao processo de individuação que caminhava junto com o processo 

de feitura do objeto, eis as linhas de força desse trabalho - Signos potentes ao 

processo. Imagens que conduziram o processo de criação: 1. O mapa, 2. O desenho 

croquis, 3. O elástico, 4. O mar. 

                       

Figura 2 -  relação entre o  desenho do Mapa e os desenhos croquis registrados no caderno 

Sobre o “elástico”, este também recorrente no projeto poético da artista, 

inevitavelmente foi relacionado à linha que circundou os lugares formando uma 

borda, fazendo parte da materialidade do objeto. Relacionado a um círculo de força, 

talvez, mas também móvel, sabendo-se que ele propunha um movimento próprio da 

elasticidade. O elástico age como a linha que tanto contrai como se expande, 

elemento que denota resistência, mas também aproximações. Elemento familiar 

encontrado na experiência que se materializou na série de esculturas espasmos 

(2007) de autoria da artistaxix. 

O “mar” como matéria situando-se entre a borda de elástico percebido no mapa, o 

mar como um intervalo. O mar, o Oceano Atlântico como espaço “entre” os lugares 

da viagem. O mar que é passagem, é um espaço que propõe viagem, suspensão e 

deslocamento. Recorrente também na trajetória artística, podendo ser conferido nos 

trabalhos Enquanto por ali discorria e contra o fluxoxx , ambos de 2008. Nesse 

projeto, foi o próprio mar, que  forneceu elementos de escolha para os tecidos do 

objeto. 

7. Entendendo o processo de feitura do objeto-experimento-vestível 
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Antes de incorporar a sugestão do desenho croquis no mapa em um primeiro 

momento, ele foi substituído pelo procedimento remetido ao vestuário, tendo em 

vista uma obviedade irritante, embora surpreendente. Inicialmente a motivação foi 

criar uma espécie de cápsula, de casulo, um guarda-corpo que também trouxesse 

a sensação recorrente de borda, limite ao corpo. Chamado de “cápsula-casulo-

guarda-corpo”, este foi feito com ideia de campo de proteção, envelope, podendo ser 

comparado ao o exílio do próprio corpo remetido ao exílio em um ambiente familiar, 

cercado de diferenças e formas distintas de lidar com a vida, com o mundo. Foram 

produzidos dois deles, cada um em sua fase, a primeira se consolidou em um tecido 

produzido na cor da pele e a segunda também seguindo o mesmo processo de 

feitura, no entanto, evocando o mar, tons azuis, uma forma de pensar aproximação e 

saída, expulsão da pele. O conceito simondoniano de “meio associado” foi 

importante para esse procedimento artístico, uma vez que propôs um pensamento 

processual de uma experimentação artística em constante fazer-se com o meio em 

que se associa, onde tanto produz como é produzida por ele (SIMONDON, 1989). A 

ação se deu da seguinte forma: 

1. Modelagem a partir do seu contorno do corpo; 
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Figura 3 – processo de modelagem da cápsula-casulo-guarda-corpo 

 

2. Escolha dos tecidos -  no primeiro momento, um tecido para o “guarda-

corpo pele” que remetesse à pele, à maciez, à elasticidade, à opacidade. No 

segundo momento, os tecidos azuis, em referência à água para o “guarda-

corpo água” - em sua fluidez, nas transparências, nas sobreposições de 

nuances, nos reflexos e no movimento em si.  

3. Confecção das texturas  - cada tecido, seguindo a sequência de cada 

um, ganhou um drapeado, rugas produzidas com a linha elástica, cujo modo 

de fazer formou um enrugamento no tecido proposto a se esgarçar, que 

estica quando da ação de vestir o corpo. 

                            

Figura 4 – preparando a textura 

4. Corte dos tecidos produzidos de ambas as texturas (pele e água) 
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Figura 5 – preparação para o corte 

 

Nesse momento, um conflito (processo explicado acerca do ‘problema perceptivo’) 

se instaurou quando ao cortá-lo, percebeu-se que não é a forma que molda o corpo 

e sim o corpo que molda a forma. Na verdade, O corpo enfatiza o estado de pré-

individuação da matéria, que nesse trabalho implicou no tecido diante da pele pelo 

viés da modelagem. Antes de sua utilização ao ato do corte, um outro disparo 

indicou que esse molde já teve sua função enquanto processo, pois a forma 

somente seria dada com o preenchimento do corpo, uma vez que ao entrar no 

guarda-corpo, este corpo, ou qualquer outro que se propusesse a essa experiência, 

determinou a forma do mesmo. 
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Figura 6 – forma dada ao guarda-corpo quando vestido 

 

Ao longo desse processo foi compreendido que como um ser pré-individual, estando 

ativo a novos disparos que  possibilitam transformações e atualizam novos 

processos de individuação, percebeu-se que a condição funcional, energética, desse 

sistema pré-individual é a metaestabilidade. A estabilidade e a instabilidade são 

insuficientes para o pré-individual porque já vetorizam, já encaminham casos de 

resolução e absorvem a defasagem inicial do sistema que passa, então, a funcionar 

em virtude das fases resultantes de conflitos (linearidade do par causa e efeito). 

Somente a metaestabilidade, enquanto modo de organização imanente de um 

sistema heterogêneo, coloca as condições do problema, (pois é o momento de 

disparação que enquanto potencializador do acontecimento puro) enquanto energia 

potencial para possíveis atualizações. O ser original não é estável, é metaestável; 

ele não é um, é capaz de expansão a partir de si mesmo [...] O ser não se reduz ao 

que ele é; é acumulado em si mesmo, potencializado (SIMONDON: 2005, p. 284). A 

imagem do elástico foi vital para esse estudo - tanto alarga o movimento como 

quando tencionado, no seu vigor, se retrai.    

No ateliê, a experiência imersiva no entrar e permanecer nas cápsulas-casulos-

guarda-corpos, permitiu sensações, sendo elas de profundo recolhimento, 

contenção e imobilidade do corpo [adaptado, protegido...]. Dessas sensações, as 

questões todas, anteriormente colocadas em processo investigativo, se colocaram 

em “cheque” O caminho se bifurcou, transformou-se. A produção de uma obra é 

uma trama complexa de propósitos e buscas: problemas, hipóteses, testes, 

soluções, encontros e desencontros” (SALLES: 2009, p. 39). 

Após todas essas fases descritas, foi chegada a hora de seguir o caminho da feitura 

do objeto-experimento-vestível, tal qual o desenho croquis proposto pelo traçado do 

percurso do mapa. O tecido foi produzido da mesma forma dos guarda-corpos. Na 

sequência dos acontecimentos em processo, um desenho reuniu o trajeto, a 

materialidade, o projeto poético, a obra em si. Configurou-se, portanto, como um ato 

de deslocamento. Todo esse processo foi registrado no caderno de anotações 
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compondo todos os passos. O registro do processo esboçado no caderno forma um 

conjunto de imagens (iniciada pelo mapa), as referências e experiências. 

 

8. A viagem da objeto-experimento-vestível - O pacote. 

                                      

                                                        Figura 7 – objeto vestivel e caderno viajante 

 

A partir desse momento, o processo seguiu para aos artistas anfritriões, passando a 

ser uma surpresa. O objeto-experimento-vestível seguiu como estrangeiro, aberto 

para o novo. Nessa direção, Salles reflete sobre os percursos, as relações com o 

acidental e as modificações de rumo: “O estado de dinamicidade organiza-se na 

confluência de tendências e acasos, tendências essas que direcionam, de algum 

modo, as ações, nesse universo de vagueza e imprecisão.” (SALLES:2006, p. 22) 

Diferentemente do pacote [vestido e caderno], a obra de arte, de um modo geral, 

tem um roteiro mais ou menos previsível: do ateliê do artista para a galeria de arte, 

de lá para uma coleção pública ou privada. Em seu circuito, a obra de arte deixa a 

realidade do ateliê do artista para incorporar outras realidades, que podem ser 

“totalmente contraditórias à própria obra e normalmente servem tanto a benefícios 

comerciais como à ideologia dominante” (BUREN: 2004, p. 18). Nesse processo, a 

decisão foi suprimir as práticas de produção de objetos artísticos, que abre mão do 

controle e do reduto protegido do ateliê em busca de significados de sua arte, 

optando pela efemeridade do evento despojado do olhar, passando a enfrentar 
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novos riscos e novas armadilhas inesperadas em um ambiente completamente 

estrangeiro.  Nesse ambiente, o objeto-experimento-vestível contaminou-se e os 

artistas passaram a ser  cocriadores  em seu deslocamento, ou seja, as 

transformações do objeto viajante. O espaço digital tornou-se fundamental. É um 

dos lugares de alimentação, é onde mesmo não interferindo,  a artista recebeu as 

informações da viagem, do processo de cada um em contato com a objeto. Embora, 

daqui, o processo de espera e acompanhamento, silenciosamente, podendo assim 

dizer, foi acompanhando cada processo, sem interferir nas decisões de cada um, 

pautada na incerteza (MORIN, 2007) e aberto aos “acasos e erros construtores” 

(SALLES, 2006). Cada processo foi registrado no caderno. Cada registro, ao final de 

cada passagem foi digitalizado pelo artista anfitrião e enviado por email. Dessa 

maneira, daqui foi acompanhado e percebido de longe as interferências, as 

impressões e caminhos do processo criativo. Mesmo longe do controle da 

proponente, o percurso da viagem da obra foi sendo visualizado pelo mapa.  A linha 

elástica percorrida de fato, formou o desenho da viagem.   

Sea-change...  mudança radical, no rastro, forma de criação de outros artistas, o 

objeto como um disparador.  

 

NOTAS 

                                                        
1Sea-change é um termo usado para significar uma metamorfose ou alteração. Por exemplo, um personagem 

literário pode transformar ao longo do tempo em uma pessoa melhor depois de passar por várias provações. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_change_(transformation).  
2 Cecilia de Almeida Salles compreende uma visão de complexidade de pensamentos, ações, experiências e 

significados envoltos no processo artístico. “O percurso criador mostra-se como um itinerante recursivo de 
tentativas, sob o comando de um projeto de natureza estética e ética, também inserido na cadeia da 
continuidade e, portanto, sempre inacabado.” 
3  todos os registros das interferências dos artistas podem ser conferidos em http://inventario-
seachange.tumblr.com 
4 https://www.youtube.com/watch?v=97VLl_H9oSc (último acesso em: 13/07/14) 
5 Termo usado por Vilém Flusser retirado do texto Exilio e criatividade – “Os exilados são pessoas desenraizadas 
que buscam desenraizar tudo à sua volta para criar raízes (...) O exilado terá consciência do lado 
vegetal/vegetativo do seu exílio. Talvez ele descubra que o ser humano não é uma árvore”.  
6 [http://artmobility.interartive.org/2013/09/imprecise-itineraries-miro-soares/] 
7 http://www.lucasdupin.com.br/site/en/ 
8  http://www.nathaliefari.com 
9  http://emespera.tumblr.com 
10  http://www.pontecultura.de/home/?p=325 | http://www.pontecultura.de/home/?p=418 
11  http://www.alinadalva.com  
12 Laís Pontes participou do inicio do projeto, mas, pediu desligamento ao longo do processo.  
13 veja figura 1 na página 2. 

http://artmobility.interartive.org/2013/09/imprecise-itineraries-miro-soares/
http://www.lucasdupin.com.br/site/en/
http://www.nathaliefari.com/
http://www.pontecultura.de/home/?p=325
http://www.alinadalva.com/
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14 A existência de uma roupa ou “escultura vestível”, apropriação do termo empregado por Luiz Hermano e Laura 
Lima em seus trabalhos artísticos, refaz-se a cada movimento, abrindo assim uma infinidade de leituras de 
acordo com quem veste, dependendo também do lugar onde esse sujeito está. Dessa forma, podemos 
compreender essa criação como algo em constante construção, obra eternamente inacabada, sem molduras que 
definam os pontos onde começa ou termina. Disponivel em http://www.pparalelo.art.br/docs/moda-e-arte-
anamorfoses-do-corpo-contemporaneo/ 
15 Cecilia de Almeida Salles diz que “A natureza dos dados das matrizes é que oferecem possibilidade de 
falarmos em singularidades processuais. (...) São um tipo de arquivamento, não necessariamente físico: alguns 
dados que constituem essas matrizes fazem parte das reflexões do artista. 
16 Na sua trajetória profissional, Ana Cristina Mendes atua no campo do estilismo e moda, embora sua relação 
com a arte e com a moda tenham seus limites demarcados, separando-as em seus determinados lugares. 
Embora essa experiência a auxilie na forma de criar. Em suas performances, a primeira motivação é pensar o 
figurino, tendo esse como parte integrante e conceitual ao trabalho.  
17 SIMONDON, 2005, p. 205  
18  Salles coloca que  “Erro e acaso interagem com o processo que esta em curso, propondo problemas que 
provocam a necessidade de solução”. 
xix  Espasmos é uma série de esculturas feitas de ferro e recobertas com tiras de tecidos elásticos. Essa 
materialidade vem de minha experiência em mapear movimentos, rompantes do corpo Nesse mapeamento, a 
pesquisa é provocada pela necessidade em entender as sensações de contenção percebidas ao longo das 
experimentações na prática de dança. A passagem do desenho para a escultura veio como proposta de corpo. 
imagem disponível em http://anacristinasite.wix.com/portfolio#!esculturas. 
xx  http://anacristinasite.wix.com/portfolio#!video-performances 
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