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RESUMO: O presente artigo aborda o conceito de paisagem a partir da expressão 
“paisagens essenciais”, contida na obra As cidades invisíveis, Ítalo Calvino (1990), alinhado 
ao pensamento trabalhado pelo autor, ou seja, tomando-o como processo de 
(re)conhecimento nas descobertas dos traçados culturais e sociais humanos. A partir dessa 
premissa, notam-se as fantasias pessoais vividas no plano do imaginário, no contexto social 
e no privado, bem como no contexto artístico e criativo do olhar atento do artista observador 
e do espectador receptor. A paisagem essencial da qual se trata tem como ponto inicial o 
corpo fotográfico conquanto força estruturante para a formação de uma “imagem identitária” 
carregada de elementos visuais subjetivos, que, por sua vez, se tornam “visíveis” a partir da 
essência daquilo que nos fala, ou seja, a matéria fotográfica. 
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ABSTRACT 
 
The present article address the concept of landscape through the expression "essential 
landscapes" present in the book “Invisible Cities", by Italo Calvino (1990), in line with the 
thought developed by the author, thereby taking it as a process of acknowledgement in the 
discovery of human's cultural and social traces. On the basis of this premise, we can 
perceive personal fantasies experienced in there alm of the imaginary, both in the social and 
private context, as well as in the creative and artistic context of the attentive eyes of the 
observer artist and the receptive spectator. The essential landscape mentioned has a 
starting point the photographic body as a structuring force to form an "identity image" 
impregnated with subjective visual elements, which, in turn, become "visible" based on the 
essence of what speaks to us, in other words, the photographic material. 
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O artista, ao construir imagens deve ter uma razão para obtê-las além de um 

resultado puramente técnico através do que o meio lhe proporcione, seja a partir de 

uma técnica mais rudimentar ou de um aparato tecnologicamente avançado. A 

tecnologia e o domínio dos saberes periféricos apenas nos ajudam na apreensão do 

resultado pretendido. A imagem que se nos apresenta em um primeiro instante e faz 

revelar algo presente no ser, no interior do ser, é a imagem do próprio ser que 

deseja ter sua aura registrada sob a forma daquilo que ele pretende alcançar, tê-la, 

mostrá-la como objeto do olhar, do desejo, para refletir e poetizar. 
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No título As cidades invisíveis, Ítalo Calvino (1923-85) nos coloca o termo 

“paisagens essenciais”, referindo-se ao imaginário de Kublai Khan – grande 

conquistador mongol e mecenas das viagens de Marco Polo, em alusão aos 

caminhos necessários para se percorrer as tantas vias de governança das cidades 

fabulares, como conquistá-las, alimentá-las e pô-las em declínio, a partir das suas 

visões e sob um tabuleiro de xadrez no qual dialoga com o navegador e viajante, 

personagem central das fábulas que as descreve. 

Durante o processo de pesquisa no domínio das artes visuais, mais especificamente 

no campo da fotografia, as “excursões” e “incursões” que um dos autores realiza1, a 

partir da ação para fotografar ambientes desejados, pode conduzir o espectador a 

esses cenários que se configuram como movimentos da memória que se 

descortinam em paisagens essenciais, ou seja, paisagens que remetem a uma 

passagem da vida ou da própria construção de uma futura vivência por parte 

daquele que observa o contexto reificado.  

No percurso dessa pesquisa, e pela característica de “mancha de claridade” quase 

obscura e arrancada da tênue luz noturna, que, na maioria das vezes é iluminada 

unicamente pela luz da lua, provoca-se o ato da criação a atingir certo grau de 

impulso emocional, levando o sujeito criador presente na cena a certo movimento 

que o conduz a redesenhar as suas paisagens pessoais. Há um descortinar de 

fantasias a partir dessas paisagens “invisíveis” e incrustadas no corpo do autor 

fotógrafo, e perceptor, como uma ação desejada pelo olhar desse agente detonador, 

um olhar sensível que percebe e a atém. Trata-se, portanto, do olhar sobre o vazio – 

para o sujeito ausente -, e de um novo olhar sobre o vazio – para o sujeito presente. 

A construção das imagens pode, então, proporcionar o estado de solidão em busca 

do desejo para desenhar novas paisagens para o corpo.  

As paisagens essenciais reforçam o sentimento de sonho e de convivência 

harmônica. Entretanto, falta-lhes o agente perturbador que é o homem, o corpo 

físico que interage e a modifica de acordo com as necesidades do próprio homem. 

Pretende-se, nessas extensões do imaginário, alcançar o pico do sensível, ser 
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provocativo, para reunificar o elo perdido entre cidade e habitante, para que se 

possa obter, com mais destreza e firmeza, os momentos de plena imaginação e 

sublimação. Joga-se como na mesa de xadrez: cada peça cunhada, e deslocada, 

traçará um novo percurso para uma aventura por minuciosas estradas, e 

desconhecidos saberes, que colocará seu personagem em plena dúvida sobre qual 

caminho seguir, entre os claros e escuros, torres e rainhas, ou com finos veios e 

saliências a descortinar. O jogo nos traz os anseios da vitória, para a ordem do 

pensamento. As paisagens essenciais preenchem-nos com a sensação de estarmos 

entre a paisagem sonhadora e o desejo da paisagem real, por vezes fractal, 

disforme e cercada de outras sensações. Uma breve reflexão sobre esses lugares 

imaginários leva-nos a ensaiar o jogo de estarmos ausentes de nós, mas presentes 

na paisagem imaginária, como um corpo fluido que traz uma essência própria, uma 

essência além de uma simples paisagem visual. 

Na atualidade, o artista contemporâneo busca em si os espectros e espelhos dessa 

paisagem interior, ou seja, a paisagem medida, desejada, sonhada e pessoal, para 

que dela se instaure o diálogo entre a mentira e a verdade, entre a certeza e as 

incertezas, entre a dinâmica do caos e a quietude do silêncio do campo para uma 

paisagem próxima ao seu eu poético. Sendo assim, o sujeito reflexivo se situa entre 

dois campos opostos que o colocam em xeque sobre a dualidade do viver entre a 

“desordem” das grandes cidades e a “ordem” da paisagem rural. Paralelo a isso, 

instala-se a grande interrogação para o “ator” principal, ou seja, o homem das 

grandes cidades e o homem “imaginário” da grande cidade, que deseja viver o 

campo criativo e aplicar a metamorfose ideológica no contexto da sua vida, e na 

comunidade que o cerca, reconstituindo, assim, a percepção e a sensibilidade para 

o olhar, para perceber o outro e compreendê-lo como equilíbrio entre forma e ser, 

entre pensamento e vida, dentro de uma perspectiva determinante para as questões 

da contemporaneidade. Surge, então, a grande dúvida do próprio ser como criador e 

instaurador das questões inerentes à cultura, dentro de um modelo retroalimentador, 

ou autodinâmico: como imbuir-se com elementos perturbadores e instauradores da 

ordem do pensamento da ação criadora e ativar os mecanismos da criação sem 

isolar-se da grande desordem desestabilizadora para essa mesma ação que o faz 

criar?  
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Segundo Gustavo Bernardo, (2011)2 , o autor Vilém Flusser nos traz um breve 

conceito de natureza, no qual, para ele, “a natureza que vemos é um produto da 

cultura, assim como a cultura que temos é naturalizada e reificada a ponto de pôr 

correntes e cadeados no pensamento reflexivo.” Ora, percebendo por esse ângulo, 

estamos sempre envolvidos nas correntes do pensamento cartesiano – que existe 

natural e anteriormente a Descartes, como gênese cultural do ser humano -, sob as 

quais pomos nossas premissas a favor de uma estética aprisionada na tradição 

política e criadora desse homem cultural. Esse homem é, por natureza sociológica, 

naturalmente, ou, natural:mente político desde a sua primeira formação social e mais 

primitiva de ser, para com a necessidade em tocar em algum objeto e criar outro 

objeto a partir do objeto primevo. Atua, portanto, como ser criador desde o primeiro 

instante de encontro com a matéria bruta, que o compreende como objeto para 

dialogar, e interrogar, desde a prática primeira até o processo criativo do 

pensamento presente. 

Portanto, caminhamos para uma abordagem entre os meandros “naturais” e 

“artificiais”, no qual Flusser (2011), procura nos delimitar entre as escolhas pessoais 

para certo significado de cultura que, segundo o autor, seria, de acordo com tal 

critério, a imposição deliberada de um significado humano ao conjunto insignificante 

de ‘natureza’, e ‘arte’ seria o método pelo qual o espírito humano se impõe sobre a 

natureza.”3 Sendo assim, temos aí o fator humano como vetor da criação dentro do 

sistema da natureza, dentro do sistema da crença e da hegemonia divina, como 

pensamento indutor. 

Por um instante estamos diante da natureza. Por um instante perguntamo-nos: o 

que é a natureza? Surge, então, a dúvida: por qual natureza nos propomos cultivar? 

A natureza humana com suas matrizes primitivas, ou a natureza da natureza com 

suas matrizes cósmicas? Volta-se aqui às “Cidades Invisíveis”, obra na qual o autor 

fabula que “O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o 

desejo de uma cidade” (CALVINO, 1990, p.12).  Entretanto, não conseguimos mais 

ser selváticos; não incorporamos mais o pensamento primitivo; não desejamos mais 

descobrir o fogo, mas descortinar a mácula do mundo contemporâneo com sua 

patologia eletrônica, e necessária. Fica, então, a conhecida pergunta: de onde 
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viemos, para onde vamos? E sobre qual paisagem deslocaremos nossos corpos 

para construirmos o mundo desejável? Nos instantes de isolamentos, nos quais 

buscamos respostas para estas e tantas outras dúvidas, ficamos a imaginar, e a 

criar, sob nossos desejos, as cidades, ou grupos de seres desejáveis. Perguntamos, 

enfaticamente, com veemência e redundância: existirão, um dia, as paisagens 

essenciais? 

A paisagem é como uma nuvem passageira que deixa em nossas mentes 

lembranças voláteis de memórias armazenadas. A nossa memória é um reservatório 

de imagens que se interligam através de redes comunicadoras para os desejos. Os 

desejos são coisas, objetivos palpáveis a serem alcançados para satisfação do 

nosso corpo: sensações. As sensações nos transportam para o limite do prazer da 

alma, aquilo que conhecemos como felicidade, ao realizarmos, ou alcançarmos o 

todo desejado. Na atualidade nos comunicamos através das redes eletrônicas, 

construímos “paisagens” mediáticas, pessoais e interpessoais, abertas e colocadas 

à disposição do público sob um plano telemático. Habitamos a era da eletrônica na 

qual as barreiras da comunicação foram superadas e os canais transitivos 

ultrapassam fronteiras celestiais. A paisagem é aquilo que construímos dentro de um 

ecossistema criador, e se torna uma constelação de paisagens etéreas que se 

modificam na próxima ordem para novos deslocamentos. As paisagens essenciais 

se perdem na volatilidade dos desejos e nas possibilidades criativas de novos 

grupos criativos dentro das possibilidades de novos “seres” introduzidos no sistema 

contemporâneo. Preocupa-nos a extinção da paisagem essencial e a sobrevivência 

do, apenas, não essencial, e volátil. Somos então, passageiros da paisagem. 

Revendo um pouco da nossa história da comunicação visual, a fotografia surge 

como a grande mudança de paradigma ainda na primeira metade do século XIX e 

em meio a uma efervescência cultural e tecnológica da época. Com isso, passa a 

ser o novo meio para se construir imagens, modula uma forma de expressão de 

caráter intimista e extensora das percepções e sensações de seu agente criador, ou 

seja, o “novo artista”, que, como na pintura em seu momento áureo de mudanças, 

haja vista a escola impressionista se impor como um estilo em resposta ao 

surgimento da técnica mecânica da fotografia, essa escola cria uma efervescência 
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romântica na qual o artista buscava as paisagens e os moldes familiares da época 

para “retratar” os desejos de uma sociedade aristocrática. Surgem, então, os 

primeiros fotógrafos que assustam o mundo com suas paisagens reproduzidas em 

tamanha força e semelhança ao ambiente natural fazendo crescer, com isso, o 

processo fotográfico, e artístico, para além dos ateliers. Documentam os interiores 

familiares com a roupagem cênica de estúdio, dando uma nova percepção e caráter 

à imagem. Esse “novo artista”, lidando com a mais recente tecnologia da época, a 

utiliza para elaboração de uma imagem técnica na qual indexava suas “impressões” 

sobre o mundo, o modo de vida nas cidades e das “paisagens” que ele pôde 

deflagrar a partir do aparato recém-surgido no campo das artes visuais. A imagem 

tecnológica passou a ser, então, a nova maneira de se construir “paisagens”, teias 

de paisagens essenciais do desejável e do sonhado no imaginário do indivíduo, para 

uma nova ressignificação dos símbolos e para uma poética da criação de cada 

personagem, ou de cada espectador. Constrói-se, a partir daí, os caminhos para a 

abordagem de uma nova imagem, a pré-imagem, conquanto imagem ‘imaginada’, 

criada no seio de cada substância ou essência para o ato criativo, caminhos estes 

cercados de histórias pessoais e desejos de cada sujeito criador. Portanto, não há 

imagem tecnológica sem história, ou melhor, não há história sem imagens. Segundo 

Cauquelin (2007, p. 12), “a obra é a visão de um conjunto ordenador das categorias 

de espaço e de tempo.” Num conceito mais amplo, o espaço e tempo determinado 

nas paisagens, em nossas paisagens pessoais, nos trazem referências de fatos que 

cercam nossas vidas, de ambientes em que estivemos presentes e, nos quais 

estaremos posteriormente ausentes. As paisagens essenciais nos costuram teias 

históricas, tempo e local, através das quais, sem elas, não seria possível construir a 

“literatura” do imaginário, a escrita do viver, e os sensíveis desejos para alcançar o 

saber. Quando se está no presente criativo no instante poético da ação e da 

ausência de luz clara, ou seja, a criação da imagem noturna iluminada pela luz da 

lua, ou quando trabalhamos sob uma luz diurna quase noturna, se ressignifica a 

construção dessas imagens, para que, a partir daí o autor ou o espectador possa 

retirar daqueles registros visuais as suas próprias paisagens internas, paisagens 

estas sob as quais se estarão iniciando outros espaços-memória melódicos que 

reverberam o sensível dentro do humano, dentro desse ser que, mesmo ausente da 
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sua temporalidade, estará presente nos terminais da cultura contemporânea que 

provocará ressonâncias entre as constelações fabulares do nosso imaginário. Sob 

essas constelações fabulares, resgatamos os nossos desejos urbanos, atiramo-nos 

nos espinhos do campo para, e a partir deles, abrirmos a ferida que irá cicatrizar em 

formato imagético, as fotoimages, ou seja, terão elas, as pós-imagens da criação, a 

função para a qual a elaboração das linhas imaginárias tornar-se-á a maneira de 

expor o nosso ser sensível em confronto com o sensível do outro, do saber e da 

ignorância do não saber o jogo proposto pelas recém-imagens. Portanto, o 

desconhecido encontra-se nas profundezas de nossas paisagens pessoais, e a 

imagem, ainda que seja turva, traz à tona as nossas paisagens essenciais. 

 

NOTAS 

                                                        
1 Trata-se, aqui, da pesquisa no campo das artes visuais a qual Edgard M. De Oliva Jr. se empenha 
no processo de doutorado, cujo objeto de pesquisa tem como foco o tom da luminosidade noturna, e 
os estados de isolamentos propiciam, e provocam, o estado de reflexão. 
2 In: Natural:mente: vários acessos ao significado de natureza. – São Paulo, Annablume, 2011. 176 
p.; (p. 9-10). 
3 Op. cit.; p. 27. 
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