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A MÃE CONTEMPLA O MAR OU LA MÈRE REGARDE LA MER 
 
 

Cristina Salgado – ART/UERJ 
 
 

RESUMO: O texto traz as principais linhas de minha pesquisa como produtora de arte e 
pesquisadora na universidade, e procura relacionar essas duas instâncias de atividade do 
conhecimento no que as une. Aqui, a composição de minha exposição mais recente, A mãe 
contempla o mar, é a oportunidade para elaborar reflexões sobre o campo da imagem e as 
dinâmicas da produção de sentidos dentro de um repertório de formas que possui limites. 
Participam conceitos de Marie-José Mondzain e Didi-Huberman, e a teoria lacaniana do olhar 
escópico para pensar sobre o olhar, o processo simbólico e a genealogia da imagem na relação 
com meu processo de criação como artista, relacionando trabalhos realizados nos últimos 25 
anos. 
 
Palavras-chave: imagem, olhar, processo, deslocamento, exposição 

 
 

ABSTRACT: This text conveys the main lines of my research as an art producer and academic 
researcher, attempting to relate these two activities with basis on what they have in common. 
Here, my latest exhibition's making off, The mother gazes the sea, is the opportunity to develop 
reflections on the image field and the dynamics of the production of meaning within a repertoire 
of forms that has its own limits. Marie-José Mondzain's researchs and Didi-Huberman's thought 
on image, besides the Lacanian theory of the gaze scopic are the scopes of this essay, to think 
about the gaze, the symbolic process and genealogy of the image relating to my creative 
process as an artist, putting into dialogue works performed in the last 25 years. 
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Em novembro de 2013, a galerista Laura Marsiaj veio ao meu ateliê para conhecer um 

pouco mais de perto minha produção e talvez, quem sabe?, conversarmos sobre a 

possibilidade de um futuro trabalho conjunto. 

Foi uma primeira visita e a sugestão de trabalho feita pela marchand  foi uma exposição 

com trabalhos importantes e emblemáticos da minha trajetória: seriam reunidos objetos 

e desenhos, estes, inéditos, ainda que também de diferentes períodos. Nada se acertou 

ali, porque meu desejo era expor projetos novos, novíssimos, pesquisas de ponta, 

como venho fazendo desde 2008 apenas em espaços institucionais. Passaram-se 

alguns meses e um novo encontro com Laura pareceu se dar sob uma nova formação 
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prismática, ao ponto de que me foi possível visualizar a reunião daquelas obras 

próximas ao mar de Ipanema, onde se localiza a galeria, formulando mesmo a 

exposição como uma imagem. A exposição se configurou, então, vertiginosamente, 

para dali a pouco mais de um mês. E, de fato, aconteceu entre março e abril de 2014. 

  

  

A mãe contempla o mar, Galeria Laura Marsiaj, março/abril de 2014. Fotos: Wilton Montenegro 

Os objetos – a categoria seria escultura? – que afinal participaram da exposição são 

pertencentes a duas séries: Nuas, de 1999 e Instantâneos, de 2002. Essas duas séries 
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de trabalhos são, na verdade, bastante próximas em termos de vocabulário, território 

simbólico e materialidade. Fazem parte de um mesmo fluxo de sentidos – aí 

considerando que o sentido de uma obra não se cristaliza em uma única possibilidade, 

mas mantém-se em dinâmica produtividade na relação subjetiva com o observador. 

Isso não significa, em absoluto, que todo o infinito do campo simbólico esteja aberto. A 

obra conduz um fluxo de sentidos determinado, como Roland Barthes menciona em seu 

ensaio sobre A História do olho, de Georges Bataille. Ali, segundo o ensaio de Barthes, 

Bataille trabalha com uma cadeia de derivações a partir do tema dos líquidos e das 

formas globulares, que vão se deslocando e transmutando dentro dos limites de duas 

séries finitas uma rede rasa – cujas camadas inferiores seriam assunto deixado, talvez, 

para discussões de psicologia profunda. Barthes menciona uma diferença no 

procedimento entre Bataille em A História do olho e Breton , em Nadja. Bataille tece 

uma rede de entrecruzamentos nas suas cadeias de derivações, em que os 

deslocamentos percorrem um campo finito, enquanto Breton segue um fio contínuo de 

derivações. Observo que meu processo de produção de arte, nesses já mais de trinta 

anos de produção, até esse momento, se aproxima mais do reviramento dentro de um 

mesmo campo limitado de temas que vejo descrito na análise de Barthes. A visão 

quase instantânea da montagem da exposição A mãe contempla o mar, na forma como 

se deu, em meu ateliê, com os desenhos e os objetos – novamente: seria esculturas? - 

de diferentes períodos dispostos lado a lado foi uma experiência de imagem na qual o 

título teve importância fundamental. 

Tanto quanto os objetos escolhidos, os desenhos participantes também compartilham, 

entre si, da uma mesma técnica, e diria que também de sentidos, mesmo pertencendo a 

datas que vão de 2001 a 2012.  
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À direita, sem título (Batatas interiores) 2001, guache e nanquim s/papel, 23 x 32cm.  

La mer, 2012, guache e nanquim s/papel, 30 x 40cm. Fotos: Wilton Montenegro. 

Desde meu projeto para o doutorado, que se chamou Escultura como imagem, elaborei 

minhas relações com a imagem e algumas formulações sobre o conceito de imagem 

com o apoio de pesquisas sobre esse campo de conhecimento, dialogando 

especialmente com Marie-José Mondzain e Georges Didi-Huberman.  

Assim que entrei em contato com os textos de Marie-José Mondzain, fique interessada 

na ideia de imagem natural, logo no início da pesquisa para a tese, em 2004.1 Em 

seguida, chegou-me sua pesquisa sobre o Iconoclasmo Bizantino e muito rapidamente 

identifiquei, em meus procedimentos de criação elementos tanto iconófilos quanto 

iconoclastas – estes últimos, no sentido de uma crença nas possibilidades mágicas das 

visualidade. Primeiro, entusiasticamente, senti-me engajada nas hostes iconófilas. Mas 

gradualmente fui percebendo, que iconofilia e iconaclastia são, como a própria 

Mondzain diz, as duas faces de uma mesma moeda.2 

O que me levou ao sentimento de filiação iconófila imediata seria o amor pela 

visualidade, sendo esta entendida como diferente de visibilidade, bem como entendo o 

sentido dado por Didi-Huberman, de uma elaboração, uma construção, coisa diversa do 

mero dado visível, manifesto, e, de fato aquilo que pela visibilidade dá indícios de uma 

rede virtual, não manifesta, de processos, articulações, trabalhos que indicam uma 

elaboração que aponta para a potência de produção de significados.3 Tão importante 
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conceitualmente quanto, e certamente dentro da mesma discussão, ainda me é hoje 

fundamental aquilo que descobri que se elaborava dentro dos textos de defesa da 

imagem no século IX, as Antirretiques, escritas pelo patriarcas bizantino Nicéforo: ali 

estavam reunidos argumentos de conceituação que buscavam afastá-la de um contágio 

com a magia e da possibilidade da incorporação. Um deles era o de que a imagem 

visível não se tratava de cópia da realidade, mas uma construção abstrata, que teria 

como ponto de partida e referência uma imagem invisível – a imagem protótipo, a 

imagem natural. Evidentemente, esse argumento buscava evitar a semelhança imediata 

e o perigo de que, por meio dela houvesse a facilitação da incorporação – daí a 

escultura ser ainda mais ameaçadora, na sua literalidade tridimensional. Essa condição 

de uma referência a algo fora do campo da realidade visível imediata, para mim, como 

artista simpatizante a priori do partido da imagem, como para um iconófilo bizantino, é 

uma situação relacional. Isso significa que a obra se relaciona a algo que a precede, um 

significado. De fato, esse significado é instável e a definição mais nítida sobre minha 

imagem protótipo seria a de um campo de significados que se relacionaria à 

incompreensão sobre o estar no mundo. Bem, também para um iconófilo, sua imagem 

natural é difícil de ser apontada: nada menos que o dogma da encarnação, Deus visível 

como sua imagem, Jesus.  

O contrafluxo, minha queda iconoclasta, se deu ao perceber o investimento irracional 

nos processos, tendo em vista toda a racionalidade exigida pelos processos de 

produção visual dos iconófilos. 

Mondzain observa que Platão serviu ao pensamento cristão de forma ambígua: tanto à 

causa iconoclasta quanto à iconófila. Por um lado, a condenação de toda imagem, 

como cópia de um modelo já suspeito, porque sensível.4 Por outro lado, no Timeu, 

Platão fala da identidade entre criador e criação, e vê a disposição temporal do mundo 

natural como a imagem perfeita e harmoniosa do paradigma eterno, a manifestação do 

divino. E é esse Platão que inspira os cânones matemáticos relacionados à harmonia 

do cosmos, que são aplicados, na doutrina icônica, na construção da imagem artificial – 

visível - para torná-la digna da imagem natural: o corpo do homem figurado tem nove 
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cabeças; a cabeça dividida em três partes iguais etc. Uma obsessão numérica de 

origem pitagórica que expõe um secreto desejo de, pelas vias canônicas, encontrar um 

itinerário plástico à altura da similitude essencial. Assim, a imagem natural permite uma 

definição fundadora da imagem radicalmente independente da visibilidade. De certa 

forma, essa obsessão matemática, guarda toda semelhança com qualquer prática 

devocional e por sua vez, toda devoção me traz a lapidar frase de Tertuliano: "Creio 

porque absurdo". 

As séries Nuas e Instantâneos foram emblemáticas de procedimentos pautados pela 

irracionalidade – involuntária, como toda irracionalidade, geralmente travestida de 

esforço racional. Foram trabalhos realizados com intenso investimento artesanal e uma 

autossimulação de cálculo racional. Esse investimento artesanal envolveu uma 

temporalidade, que, ao contrário dos cálculos matemáticos – ou não -  ensejou 

devaneios e projeções fantasmáticas, e vejo isso como fundamental que conste como 

significante, como produtor de significados, como o processo sendo, portanto, integrado 

indicialmente. Percebo cada vez mais em meu trabalho essa temporalidade como parte 

de sua materialidade, muitas vezes nos desenhos. 

Penso em Lessing e suas reflexões sobre o Laocoonte, onde ele discorre sobre as 

adequações das artes do tempo e das artes do espaço.5 Evidentemente, ali a questão 

se concentra na eficácia da recepção. O leitor de um poema dramático teria a 

oportunidade de ser preparado para o clímax sem o risco de se deparar com o horror 

de um só golpe. Já uma obra escultórica que aborda também o terrível, na visão de 

Lessing, deve restringir-se em grau de dramaticidade, sob o risco de expor seu 

observador ao grotesco sem qualquer preparação. Nessa lógica, as artes do espaço – 

as artes visuais - teriam menos poder de fogo que as artes do tempo – as da palavra. 

Mas se essa discussão faz parte de um certo contexto, e pôde levar a argumentos e 

ramificações muito interessantes – Clement Greenberg inclusive -, o que realmente me 

levou a lembrar disso é que, sob o ponto de vista do processo, o tempo entra em cena 

também nas artes do espaço mas para olhos que estão para ver sob uma disposição de 

recepção fenomenológica, e, de modo mais amplo, multidimensionalmente, levando em 
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conta os atravessamentos auráticos espaço-temporais, benjaminianos e, isso ocorre 

quando se coloca as obras para falar, e conexões verbais produzidas por uma exegese 

são ativas produtoras de sentidos. Estou lidando aqui com uma aproximação da obra 

como imagem, tanto a partir de minha inspiração ao formular meu projeto de pesquisa 

Escultura como imagem, quanto a partir do grande encontro na escrita de Didi-

Huberman. 

Portanto, o tempo do trabalho artesanal investido nas obras da série Instantâneos é 

perceptível visualmente, porque não se pode acreditar que aquelas obras, com suas 

superfícies lisas tenham sido produzidas de pronto, com suas superfícies lisas – e que 

elas não digam nada com isso. Realmente, sua feitura parte de uma modelagem muito 

rústica, uma estrutura construída de dentro para fora, sem qualquer racionalidade, diria 

mesmo que como pulsão construtora – seria extrema ironia usar a expressão "pulsão 

construtiva" – e chega a uma exterioridade como "pele" rosada e lisa, mas não polida, e 

sim opaca. Na verdade, é similar a uma parede, já que é à base de massa acrílica e 

tinta pva, o que diz de sua opacidade, e, portanto, de sua transparência. A 

materialidade desses trabalhos é realmente enigmática – e o exercício do enigma é sua 

riqueza -, porque sua estrutura interna é totalmente vedada ao olhar, coisa muito 

diversa de outros trabalhos realizados por mim, como a série Mulheres em dobras 

(2006), as instalações Escultura como imagem (2008) e Grande nua na poltrona 

vermelha (2009), todos trabalhos em que as estruturas internas são expressas. 
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Escultura como imagem, 2008. Foto: Wilton Montenegro 

Grande nua na poltrona vermelha, 2009. Fotos: Wilton Montenegro 

Assim, minhas dúvidas quando à possibilidade de uma pureza iconófila ficaram 

bastante intensas sobretudo em relação a essas obras das séries Nuas e Instantâneos, 

quando percebi que, sim, a imagem protótipo ou imagem natural estava lá – sinalizada 

pelo meu campo finito temático: a condição do alvo do olhar do mundo, as anatomias 

alteradas, corpos traumáticos – ou aquilo que eu já pressentia como uma visibilidade do 

sintoma. A presença do sintoma já indicaria de todo modo na elaboração dessas 

anatomias – mostrava sua face nas longas e repetidas sessões de emassamento e 

lixamento. Portanto, penso que a irracionalidade se impregna nos meios e métodos de 

produção - sempre, com a presença de pensamentos mágicos e do delírio projetivo que 

participam inevitavelmente da hibridez entre objetividade e subjetividade, característica 

das experiências transicionais - permitindo-me aqui utilizar a uma terminologia de 

Donald Winnicott. 6  De fato, Lacan aponta que a "única possibilidade de liberdade 

humana resulta da consciência que o sujeito pode ter de não ser livre, devido à 

determinação inconsciente."7 
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Assim, de um modo ou de outro, parte da coisa que reúne o grupo de obras a que 

nomeei A mãe contempla o mar , eu penso, é sua imagem natural. Quero dizer, é aquilo 

que as antecede, de onde essas obras partem. Por outro lado, hoje considero que essa 

idéia da imagem natural iconófila, sustentada por uma argumentação racional, tem seu 

significado instável inapreensível, em fluxo, movido pela mesma pulsão delirante e 

projetiva que inspira a irracionalidade iconoclasta e sua impossibilidade de manter a 

negociação serena possibilitada pela oikonomia iconófila. Mas é dessa imagem natural 

que se pode falar, como se ela própria já fosse suporte significante, meio de modelar o 

vazio de conceito, aquilo sobre o qual não se consegue elaborar significado. A coisa 

que não se sabe. Como no todo da minha obra, seria o drama da origem. Mãe e mar 

são palavras homófonas em francês e La mère regarde la mer funciona como uma 

circularidade – trabalhos antigos e recentes que volteiam por um mesmo território de 

vocabulário simbólico e formal. Essa sonoridade parecida seria, além disso, mais uma 

justificativa para a reunião de elementos – mãe e mar: de onde tudo vem.  

     

À direita, La mer, 2013, 40 x 30cm, guache e nanquim sobre papel. Foto: Wilton Montenegro 

À esquerda, La mer, 2003, 20 x 30cm, guache e nanquim sobre papel. Foto: Wilton Montenegro 
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NOTAS 

                                                        
1 MONDZAIN, Marie José. L’image naturelle. Paris: Le Nouveau Commerce, 1995. 
2 MONDZAIN, Marie José. Image, icône, économie: Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain. Paris: 

1996. 
3 DIDI-HUBERMAN, Georges. Confronting images: questioning the ends of a certain history of art The 

Pennsylvania State University Press, 2005. 
4 Lacan apresenta sua versão (sem dúvida, mais saborosa) sobre a objeção de Platão à pintura: esta, na sua 
qualidade de trompe-l’oeil, só é interessante na medida em que não é aquilo pelo que supostamente deseja passar e, 

nesse sentido, sendo “outra coisa”, para além da aparência, rivaliza com a idéia: “Platão se insurge contra a pintura 
como contra uma atividade rival da sua.” LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 109. Trad. M. D. Magno. 
5 LESSING, G. E. Laocoonte – ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: Iluminuras, 1998. 
6 WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975 
7. ROUDINESKO, Elizabeth. Jacques Lacan: Esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento.SP: 

Companhia das Letras, 2008 
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