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CAVERNA: VISÕES DO INTERIOR 
 
 

Fernanda Rabelo – ART/UERJ 
 
 

RESUMO: Minha atual experiência em arte tem a casa da minha bisavó como campo e 
objeto de estudos, assim como deflagrador de toda a minha pesquisa de mestrado. Neste 
artigo, apresento o encontro entre os processos de criação da exposição Caverna (2014), 
composta por uma instalação de mesmo nome, influenciados pela leitura de O que resta de 
Auschwitz, de Giorgio Aganbem, e pela obra Atrabiliários, de Doris Salcedo, e as reflexões 

acerca da constituição da imagem propostas por Deleuze, Blanchot e Didi-Huberman.  
 
Palavras-chave: imagem, tempo, processo, residência artística. 

 
 

ABSTRACT: My current experience in arts has my great-grandmother's house as a field and 
an object of studies, as well as the starting point of all my M.A. research. In this article, I 
introduce the encounter between the process of creation of my exhibition Caverna(2014), 
consisting of an installation with the same name, influenced by the reading of Giorgio 
Agamben's Remnants of Auschwitz, by Doris Salcedo's work Atrabiliários, and the reflections 
on the constitution of the image by Deleuze, Blanchot, and Didi-Huberman. 
 
Key words: image, time, process, artistic residence. 

 
 

 

Casa / Caverna  

Desde 2009, venho desenvolvendo uma poética fortemente ligada aos universos 

doméstico e familiar. Esse mesmo ano coincide com a minha mudança domiciliar: 

aos 25 anos, me mudava, para morar com minha avó, na casa que desde 1940 

pertencera à minha bisavó.  

Reconheço essa informação como pertencente a uma esfera bastante pessoal, mas 

defendo ser um dado importante, pois considero o período em que vivo nessa 

residência como o de uma residência artística que dá contornos à poética sobre a 

qual venho refletindo em minha pesquisa de mestrado. Durante esse tempo em que 

vivi e sigo vivendo nessa casa, pude, primeiramente, imergir nas histórias e 

costumes da minha própria família e, ao mesmo tempo, fazer o movimento contrário, 

de distanciamento, lançando um olhar crítico sobre esse lugar. A partir desse jogo de 

imersão e estranhamento do familiar, como em uma etnografia, minha pesquisa e 

criação visuais buscam reflexões sobre o lugar e o tempo aos quais, no caso, minha 
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família pertence, sem que sejam omitidas as minhas próprias negociações e 

tentativas de atualização dessa ideia de família.  

Nesse processo de atribuição à casa da minha bisavó de um valor significante, 

percebi que o tempo se impôs como elemento fundamental. A memória, o contato 

com o tempo através dos seus objetos e fotografias acumulados e dispostos por 

toda a casa e a sua antiga arquitetura me instigaram a desenvolver trabalhos 

anteriores e sigo encarando-os enquanto elementos potentes, detonadores das 

investigações que dou continuação, só que, desta vez, destacando a casa por 

inteiro. Assim, as emanações invisíveis que acompanham esse lugar são, para mim, 

também grande fonte de significação como arte. Para dar conta dessa relação com o 

tempo e sobre como a arte pode fazer com que entremos em contato com suas 

diversas dimensões, aproximei-me do pensamento de Henri Bergson. Em Matéria e 

memória1, o autor coloca à filosofia o tempo como uma questão indissociável do 

pensamento. Enquanto na filosofia clássica, Platão e Aristóteles tentavam distinguir 

uma essência imutável no mundo para se chegar a certeza do que se é, Bergson 

propõe a inversão disso e afirma que o ser é a duração, o que muda e o que se 

diferencia. Portanto, não é possível ser alguma coisa a priori, sem levar em conta as 

suas modificações em sua duração no tempo.  

Dentro da casa, o conservadorismo de minhas avó e tia avó, suas mantenedoras, 

convive com um apreço pela sensação de suspensão do tempo que esse espaço 

provoca nas gerações mais jovens que costumam frequentá-la. Este encontro 

confere ao lugar um caráter de reduto da experiência. Aqui, aproximo-me da ideia de 

experiência de Walter Benjamin: uma maneira de compartilhamento cotidiano de 

saberes em extinção, pois não está alinhado ao ritmo e às direções que o mundo 

capitalista moderno preconiza.2 Observo, assim, que, dentro dessa casa, as parcas 

mudanças ocorrem em função da conservação daquilo que já existe, - uma garrafa 

de cerâmica que ganha um laço de fita para esconder a sua rachadura, um anjo que 

ficou com a cabeça fora do lugar porque a teve quebrada e colada, adesivos de 

papelaria que foram colados cada um em um azulejo da cozinha para disfarçar as 

manchas adquiridas com o tempo, um relógio cuco antes guardado e que passou a 

ser pendurado na parede mesmo sem funcionar ou ainda gambiarras que mantêm o 
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funcionamento de canos aparentes – sendo possível ver um tempo persistente nas 

coisas que quase nunca são jogadas fora e substituídas. Considero, assim, a 

duração dessa casa no tempo como uma tentativa de resistir a ele.  

Ainda que se tente resistir, sabemos que é impossível não sucumbir ao tempo. Isso 

é bastante visível nos objetos e na própria casa. A poeira entesada nas flores de 

plástico, objetos lascados e remendados e o aspecto de decomposição das coisas 

em geral sugerem o breve fim desse lugar. Assim como nas imagens das vânitas do 

século XVII, nas quais a efemeridade das coisas é apresentada através de 

naturezas-mortas e signos específicos, como o crânio humano, bolhas de sabão e 

flores e frutas em decomposição. 

Nesse sentido, a casa da minha bisavó ainda que se conserve, apresenta um 

instante de quase morte porque está se decompondo. Portanto, transformá-la em 

objeto de arte, de acordo com a perspectiva de Bergson acerca do tempo, é criar 

uma outra possibilidade para a sua existência, garantindo, dessa forma, a sua 

sobrevivência.  

Em tempos atuais de desenvolvimento de tecnologias que procuram uma suposta 

sensação de aceleração do tempo, procuro, nesta experiência artística, estender 

ainda mais esse momento de quase fim dessa casa, de tal modo que seja possível 

perder-se dentro do seu infinito... 

A casa como imagem-tempo 

Comum aos trabalhos que desenvolvi anteriormente, Caverna também é constituído 

por objetos selecionados dentro da casa da minha bisavó. Preocupo-me em investir-

lhes de um propósito artístico e selecioná-los mentalmente para depois manipulá-los 

fisicamente a fim de realizar um trabalho para ser exposto. 

Para isso, é preciso estar dentro dessa casa e interferir o mínimo possível em sua 

dinâmica. Quero dizer que, mesmo morando nela, procuro me manter como sua 

espectadora. Assim, todo esse espaço e suas relações já se tornam imagens 

potentes que impregnam minha memória e imaginação. 
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Em A imagem-tempo3 , Deleuze reconhece no cinema do pós-guerra uma nova 

dinâmica entre a narrativa e as imagens, na qual a visão dos personagens torna-se 

mais potente e relevante do que as suas ações. Por isso, é possível que essa visão 

do personagem e a do próprio espectador coincidam ao assistirem o 

desenvolvimento dos acontecimentos e criem certa indiscernibilidade entre uma 

imagem subjetiva e objetiva ou entre o que é real e imaginário.  

Enquanto o cinema da narrativa clássica apresentava o encadeamento de uma série 

de ações em direção a um único desfecho possível, esse novo cinema é dispersivo 

e solicita a imaginação do seu espectador para a criação de sentidos sobre o que se 

vê. Mais especificamente, o novo cinema proporciona a quebra dos esquemas 

sensório-motores e promove um outro tipo de interação entre o espectador e o filme: 

os sentidos do espectador não se prolongam mais em ação, mas, sim, em uma 

relação onírica, de sentidos libertos.  Como explica Deleuze, “Dir-se-ia que a ação 

flutua na situação, mais do que a arremata ou a encerra.”4 

Para esse autor, a banalidade cotidiana, também nesse novo contexto 

cinematográfico, assume importância porque está submetida a esquemas sensório-

motores automáticos e já construídos. Assim, à menor perturbação dentro da 

dinâmica entre excitação e resposta, ela é capaz de escapar subitamente desse 

esquematismo e de se revelar a si mesma numa nudez, crueza e brutalidade visuais 

e sonoras que a tornam insuportável, dando-lhe o aspecto de sonho ou de 

pesadelo.5 

O encontro com essas ideias de Deleuze é fundamental para ampliação e 

conscientização sobre os meus sentidos em relação ao que me cerca na casa da 

minha bisavó cotidianamente. De um modo mais crítico, compreendo que a 

conservação de objetos que perderam a sua utilidade ou que estão quebrados e a 

acumulação e organização das coisas, que presencio no interior dessa casa, 

constituem uma experiência marcada por uma forma peculiar de se lidar com a 

passagem do tempo.  

Embora não se trate da produção de um filme, projeto o meu papel de artista 

também no papel de uma diretora/espectadora que assiste a própria duração dos 
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acontecimentos e as parcas mudanças dentro dessa casa nesse período em que 

tenho morado nela. Essa projeção de papeis tornou-se essencial para a minha 

prática de seleção de objetos, que deixam subsistir essa dimensão invisível do 

tempo e compõem a instalação Caverna.   

Caverna 

Para essa instalação, foram reunidos um armário do tipo chipandele de madeira 

escura, roupas, uma toalha de mesa e uma fronha brancas, além de cotões de 

poeira. A partir de certa perplexidade flagrada em minha percepção em relação a 

esses objetos, passei a enxergá-los em profundidade, querendo alcançar o que há 

por trás da imagem que me oferecem superficialmente.  

Mas para além do que vejo, o que constitui esse estranhamento entre mim e os 

objetos, ou, talvez, esse chamamento, na medida em que solicitam meu olhar 

insistentemente? 

De acordo com Georges Didi-Huberman, em O que vemos, o que nos olha6, essa 

vontade de ver além do que se apresenta aos olhos pertence ao que ele determina 

como o homem da crença. Para compreender melhor o que vem a ser essa 

categorização do filósofo, é preciso conhecer o debate que desenvolve sobre o ato 

de ver. 

Para esse autor, uma imagem é constituída essencialmente de ausência. Isso quer 

dizer que, ao contrário da impressão comum que se possa ter ao ver alguma coisa 

como o mesmo que ganhá-la, ver remete-nos a um vazio que nos olha, nos 

concerne e, em certo sentido, nos constitui; e reforça que "o que vemos só vale – só 

vive – em nossos olhos pelo que nos olha."7 

Esse vazio do qual fala Didi-Huberman é a própria imagem criada a partir da relação 

entre sujeito e objeto. Imagem essa que é uma espécie de fenda ou portal que nos 

dá acesso a um tempo e espaço suspensos, a traumas profundos ou mesmo à 

sensação de morte. 

Essa inelutável condição do visível fundamentada no vazio pode ser mais 

concretamente entendida se observamos a situação exemplar de se estar diante de 
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um túmulo - por um lado, há a evidência de um volume, e, por outro, nenhuma 

evidência, mas, sim, o estranhamento diante de um esvaziamento latente, a morte.  

A partir disso, o autor identifica dois modos opostos de se lidar com essa situação: 

um, através do exercício da tautologia e, o outro, através do exercício da crença. 

O homem da tautologia é aquele que escolhe reduzir a situação afirmando que não 

há nada além de um volume a ser visto. Nesse sentido, ele é indiferente às latências 

do objeto, ao que é misterioso e ao que não se consegue precisar - a experiência de 

morte. A fim de superar essa tensão e separação entre o que vemos e o que nos 

olha, o homem da crença, por sua vez, cria um modelo fictício no qual tudo - volume 

e vazio, corpo e morte - poderia se reorganizar, subsistir, continuar a viver no interior 

de um grande sonho acordado.8   

Acredito que a casa da minha bisavó, as coisas que lá encontro e, mais 

especificamente, esse armário e as peças brancas são comparáveis ao túmulo visto 

no exemplo anterior. São objetos cuja materialidade, volume, cheiro e cor são 

evidentes, porém, provocam a sensação de se estar diante de uma ausência.  

O tempo de existência desse armário percebido através do seu modelo, da presença 

de fungos no espelho e de uma fina crosta de poeira sedimentada em cada 

reentrância de seus arabescos talhados e cantinhos e a sua permanência na casa 

desse modo, sem nenhuma tentativa de reforma ou atualização, dá a impressão de 

um corpo em decomposição. As peças brancas originalmente, mas que se 

encontram repletas de manchas amareladas e cinzas ou com pequenos rasgos são 

frágeis roupas, como uma camisola e um casaquinho de brocado, que devem ser 

manipulados com cuidado, e a toalha de mesa e a fronha rendadas. Todas essas 

peças não são mais utilizadas, de algumas não se sabe nem a quem pertenceram, 

entretanto, seguem sendo conservadas pela minha avó e tia avó. 

Maurice Blanchot, em As duas versões do imaginário9, também considera a imagem 

como ausência, assim como Didi-Huberman, e aproxima essa estranheza própria da 

imagem a da estranheza cadavérica. Segundo Blanchot, quando a ausência do 

cadáver se torna presente, é também então que o pranteado defunto começa a 
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assemelhar-se a si mesmo.10 A si mesmo não diz respeito aquele que era quando 

tinha vida, mas, sim, a sua imagem, a sua parte inacessível e impessoal. 

Seguindo essa ideia do autor, o cadáver é a sua própria imagem porque só agora 

tem as relações de imagem com o mundo, é uma sombra daquilo que tem ou teve 

vida. “E, se o cadáver é tão semelhante, é porque num certo momento, é a 

semelhança por excelência, semelhança plena, e também nada mais é. (...) É por 

isso que todo homem vivo ainda é, na verdade, sem semelhança”. 11 

Por analogia, é possível conceber que um utensílio danificado torna-se a sua 

imagem. O seu caráter de uso não mais desaparece quando se tenta utilizá-lo, mas, 

simplesmente, aparece ao reconhecê-lo.  

Estar na casa da minha bisavó é estar dentro dessa oscilação, ora sou arrebatada 

pela sua forte materialidade - presente na arquitetura e nos inúmeros objetos 

acumulados empoeirados, remendados, recolados, quebrados ou deteriorados, ora 

pela sensação de suspensão de tempo, passado, vazio ou morte que essa mesma 

materialidade em decomposição suscita.   

A ideia da semelhança cadavérica de Blanchot, portanto, é determinante para uma 

mudança em minha forma de encarar a casa da minha bisavó e seus objetos: passei 

a compreendê-los como cadáveres e imagens na medida em que reconheço a 

morbidez que lhes envolve e a ausência que lhes constitui.  

Tanto o armário como as peças brancas são imagens que capturam a minha 

atenção porque piscam, aparecem e desaparecem, ora os vejo ora deixo de vê-los. 

Nesse intervalo, quando emerge a ausência, é possível enxergar imagens 

pertencentes a outras esferas de tempo e criar tantas outras mentalmente. 

Para a montagem dessa instalação na galeria Gustavo Schnoor, no Centro Cultural 

da UERJ, o armário foi limpo e reformado e seus puxadores tornaram-se dourados 

novamente. Retirei-lhe as portas que foram penduradas em uma parede oposta e de 

frente para o próprio armário. Dessa maneira ficaram expostas duas das suas partes 

interiores. Essas duas partes estão separadas por um gaveteiro e um par de 

portinholas de vidro. Portanto, ficaram aparentes esses dois espaços vazios do 
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armário de cor escura e detalhes dourados, assemelhando-se, para mim, a dois 

túmulos ou caixões. Para fazer referência ao processo de deterioração do lugar, 

trouxe acúmulos de poeira, coletados na própria casa, para dentro desses “túmulos”. 
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Caverna, 2014, Centro Cultural da UERJ 

As peças brancas foram sobrepostas ou penduradas em grandes pregos formando 

uma sequência ritmada de objetos.  A altura na qual foram pendurados corresponde 

mais ou menos a altura de uma pessoa média. Com isso, procuro indicar a presença 

e, ao mesmo tempo, a ausência de um corpo que as tenha possivelmente usado. 

Mesmo a fronha e a toalha de mesa também ganharam esse aspecto de entidade ou 

corporeidade por conta da maneira com a qual foram arranjadas uma vez estando 

penduradas de modo a ganharem volume. 

Essa forma escolhida de dispor os objetos contempla a ideia de testemunha que 

acompanha esta instalação. Desde o início da minha busca por essas peças 

brancas, no processo de revirar as gavetas e armários da casa, podendo sentir o 

cheiro das roupas antigas guardadas, passei a refletir sobre que possíveis eventos 

festivos, tragédias ou banalidades aquelas roupas já haviam testemunhado. As 

manchas amareladas, rasgos ou furos, o caimento próprio de cada peça pendurada 

e seu volume, ou a poeira entesada no tecido são alguns índices que possibilitam 

uma vaga leitura de acontecimentos remotos até os mais recentes que envolvem 

esta família. 
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Caverna, 2014, Centro Cultural da UERJ 

Essas peças, que já não são mais brancas, através da sua deterioração visível, 

parecem balbuciar algo incompreensível porém extremamente forte sobre essa 

casa. Em O que resta de Auschwitz12, Giorgio Agamben faz uma reflexão profunda 

sobre os relatos dos sobreviventes do Holocausto, tentando compreender as 

fronteiras entre o humano e o inumano. Neste livro, interessou-me mais trazer à 

discussão, não as questões específicas relacionadas ao biopoder e ao Holocausto 

propriamente, e, sim, as que constituem e condicionam o papel de testemunha 

suscitadas pelo autor. 

Para Agamben, o papel de testemunha é formado por lacunas, pois os seus relatos 

não dão conta de toda a experiência vivida. Para ilustrar melhor essa condição, a 

seguir, um trecho do relato de um sobrevivente do Holocausto:  

“Repito, não somos nós, os sobreviventes, as autênticas 
testemunhas. [...] Nós, sobreviventes, somos minoria anômala, além 
de exígua: somos aqueles que por prevaricação, habilidade ou sorte, 
não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, não voltou 
para contar, ou voltou mudo; mas são eles os "muçulmanos", os que 
submergiram - são eles as testemunhas integrais, cujo depoimento 
teria significado geral. Eles são a regra, nós, a exceção..."13 
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Esse depoimento faz referência aos muçulmanos, prisioneiros que atingiam um 

estado agudo de desnutrição, fadiga e apatia e já não se comunicavam mais. De 

acordo com os relatos analisados por Agamben, pareciam cadáveres vivos. A 

ausência de fala dos muçulmanos é significativa, pois seriam os únicos a poderem 

contar sobre a sua própria situação-limite, e, reforça essa condição do testemunho 

de jamais conseguir transmitir a totalidade de um evento. 

A obra Atrabiliarios14, da colombiana Doris Salcedo, também constrói uma alegoria 

baseada na ausência e no testemunho. A artista exibe sapatos de pessoas que 

morreram vítimas de violência na Colômbia como se estivessem dentro de um 

túmulo, numa espécie de segundo sepultamento ou sepultamento do objeto. Ao 

mesmo tempo que podem ser considerados mortos, esses sapatos dão indicações 

imaginárias sobre quem os usavam e como levavam a vida ou mesmo de que 

maneiras específicas morreram. Além da morbidez implicada na visualidade que 

criam e que remetem à morte e à ausência, de certa maneira, esses sapatos, aos 

olhos dos espectadores, ganham um tipo de sobrevida e contam sobre os seus 

donos, ainda que não seja possível saber de tudo através deles. 

As correspondências aqui criadas entre Caverna e Atrabiliários ressaltam os seus 

processos de decomposição. Os objetos, que constituem ambos os trabalhos, 

apresentam-se em situações-limite das quais é possível salvar uma espécie de 

escrita acerca de quem os utilizou, do tempo, da morte e da arte e, por isso, 

considero-os como testemunhas desse período no qual vêm durando. 

 

NOTAS 
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