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ENTRE O SUBJETIVO E O COLETIVO: “CUIDE DE VOCÊ”, DE SOPHIE CALLE, 
E A POÉTICA PESSOAL 

 
 

Karine Perez – IA/UFRGS 
 
 

RESUMO: O presente texto objetiva o desenvolvimento de “comparatismo diferencial” entre 
a obra Prenez Soin de Vous (“Cuide de Você”), da legitimada artista Sophie Calle, e o meu 
trabalho artístico em processo de desenvolvimento no PPGAV/UFRGS. A abordagem 
procura observar como obras, que tomam a vida privada como ponto de partida, reverberam 
no coletivo, interpelando o público e o campo da arte. Assim, o interesse centra-se nos 
entrelaçamentos entre o “eu” íntimo do sujeito que cria e as alteridades de participantes do 
processo e do público, os quais operam sua constante ressignificação.  
 
Palavras-chave: Sophie Calle; processos colaborativos; micronarrativas.  
 
 
RESUMEN: Este texto tiene como objetivo desarrollar “comparatismo diferencial” entre la 
obra Prenez Soin de Vous (“Cuídate”), de la legitimada artista Sophie Calle, y mi trabajo 
artístico en proceso de desenvolvimiento en el PPGAV/UFRGS. El abordaje procura 
observar como obras, que toman la vida privada como punto de partida, reverberan en el 
colectivo, interpelando el público y el campo del arte. Así, el interés se centra en los 
entrelazamientos entre el “yo” íntimo del sujeto que crea y las alteridades de los 
participantes del proceso y del público, que operan su resignificación constante.  
 
Palabras clave: Sophie Calle; procesos colaborativos; micronarrativas.  
 
 
 
 

Breve contextualização introdutória 

A pesquisa pessoal em Poéticas Visuais abrange a criação de “(autor)retratos”1 

produzidos a partir de micronarrativas cotidianas de sujeitos próximos, rememoradas 

e narradas mediante roupas, pertencentes a seus acervos pessoais, utilizadas para 

a tomada fotográfica. Esse contato com as micronarrativas envolve os pequenos 

relatos, o íntimo, o familiar e o doméstico, potencializando interações do campo 

artístico com a esfera das relações humanas e da vida diária. Nesse sentido, por 

assumir uma relação de proximidade com os colaboradores do trabalho, em razão 

de encontros motivados pela pesquisa artística, arrisco-me, no contexto de uma 

investigação acadêmica, a adentrar o campo dos afetos e da vida cotidiana, os quais 

enunciam o seguinte problema: em que medida os “(autor)retratos” produzidos 

reverberam no coletivo, interpelando o público e tensionando o campo artístico? 
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Na busca de soluções para esse problema, procuro operar através de um “desvio 

pelo outro”2, dialogando com obras de artistas legitimados, como a francesa Sophie 

Calle, na série Prenez Soin de Vous, traduzida em Português “Cuide de você”. 

Nessa série, apesar de a artista partir de uma narrativa de sua vida privada (a carta 

de rompimento amoroso), evidencia-se uma resolução bem sucedida dessa questão 

de fazer com que o trabalho interpele o público e a esfera da arte. Por essa razão, a 

série constitui-se importante referência para a minha pesquisa de doutorado, em 

processo de desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, sob a orientação da 

professora doutora Sandra Rey.  

Nesse sentido, no presente artigo primeiramente abordo “Cuide de você”. Depois, 

busco tecer um “comparatismo diferencial”3 entre a obra de Calle e o meu trabalho, 

para paradoxalmente provocar um distanciamento momentâneo de meu processo e 

tomar consciência acerca dele, mediante identificação de proximidades e diferenças 

em relação à produção da artista. 

Sophie Calle e a série “Cuide de você” 

O uso de vivencias particulares, bem como de vestígios da intimidade da vida de 

outros sujeitos, está no cerne da obra de Sophie Calle como material de criação. 

Nascida em Paris, em 1953, a artista, cuja produção começa a destacar-se a partir 

da década de 1970, torna-se conhecida por produções pautadas em instigantes 

obsessões, estratégias e regras, confundindo os limites entre realidade e ficção, arte 

e vida cotidiana, público e privado, intimidade e alteridade. 

Tomando-se como base a publicação “Histórias reais”4 (CALLE, 2009), observa-se 

que a artista, valendo-se de distintos processos de criação, manifesta interesse em 

averiguar comportamentos de seres anônimos. Mas, também investiga sua própria 

conduta, em busca de elementos da vida diária que sirvam de estímulo ao processo 

artístico. Dentro desse contexto surge a série “Cuide de você”. Para a criação dessa 

obra, Calle convocou mais de cem mulheres, além de uma papagaia e duas 

marionetes, para ler e responder em seu lugar uma carta de rompimento, enviada 

por e-mail à artista, através da qual o escritor Grégoire Bouillier terminou seu 
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relacionamento amoroso com ela, usando, no final da carta, a frase que nomeia a 

série: “Cuide de você”.  

As narrativas das mulheres escolhidas pela artista consistem em interpretar a carta 

de acordo com suas profissões, já que Calle (apud Associação Cultural Vídeo Brasil, 

2009) afirma não saber como responder a carta recebida, parecendo que não lhe 

tinha sido destinada. Foi então que algumas mulheres analisaram-na sob uma 

perspectiva analítica, enquanto outras inscreveram suas observações ou criaram 

movimentos, músicas, cenas e personagens, sendo tais ações registradas pela 

artista, mediante fotografia e vídeo (figura 01 e figura 02). 

 

Figura 01: Sophie Calle. Cuide de você. Interpretação da compositora Laurie Andreson. Fonte: 

http://www.lillehammerartmuseum.com/?p=5652 



  
 

1065 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

 

Figura 02: Sophie Calle. Cuide de você. Interpretação da atriz portuguesa Maria de Medeiros. Fonte: 

http://d.i.uol.com.br/album/sophie_calle_cuide-de-voce_f_008.jpg 

Esta busca obsessiva pelo esgotamento e compreensão das palavras contidas na 

carta, de acordo com Calle (apud Associação Cultural Vídeo Brasil; Sesc São Paulo, 

2009, p.01), é “uma maneira de ganhar tempo antes de romper. Uma maneira de 

cuidar de mim”. Suas palavras vão ao encontro das considerações de Chiron 

(2014)5, quando afirma que no processo criativo o artista funde emoções ressentidas 

em sua vida privada com outras experiências diferentes, dando forma a algo novo. 

Para Chiron (2014, p. 8):  

Foi a mulher Sophie Calle que não soube responder, no âmbito de 
sua vida privada. Mas foi a artista que decidiu fazer disso uma 
exposição [...]. O que está exposto não é a vida privada de Sophie 
Calle. A exposição dá uma forma à impossibilidade, muito íntima, de 
responder. Esta forma é pública, ela mostra esse íntimo, camuflando-
o no número de respostas das outras mulheres. 

Desse modo, “Cuide de você” envolve uma narrativa pertencente à vida privada da 

artista (a carta de Bouillier) interpretada por outras mulheres, que a reconfiguram, 

envolvendo a “ficcionalização” do real. As “respostas” das intérpretes abarcam 

variados modos de reação ao e-mail, como comentários, apropriações, traduções, 

revisão gramatical, análise literária e linguística, leitura de tarô, balanços contábeis, 
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análises jurídicas, sociológicas, de discurso e de lexicometria, sendo, inclusive, 

mastigada e estraçalhada por uma papagaia. Assim, a carta gerou produtos 

variados, como contos, partituras musicais, palavras cruzadas, performances, 

passos de dança, representação em jogo de xadrez, pareceres clínicos, tabelas e 

torpedos SMS, dentre outros. 

“Cuide de você” foi primeiramente apresentada na Bienal de Veneza, em 2007. 

Posteriormente, itinerou por países como França, Estados Unidos e Canadá. Em 

2009 esteve no Brasil e percorreu cidades como São Paulo, Salvador e Rio de 

Janeiro, chegando ao país por ocasião do Ano da França no Brasil6, o qual 

proporcionou-nos variados eventos culturais. Por essa mobilidade geográfica 

adquirida pelo trabalho, ele acaba por tornar-se mutável e reconfigurar-se em seu 

modo de mostrar-se ao público, atendendo às particularidades de cada local que o 

abriga. 

Levando-se em conta essa capacidade “recombinante” da mostra, cabe mencionar 

que a exposição a qual se teve oportunidade de visitar foi a ocorrida no Museu de 

Arte Moderna da Bahia, MAM, em Salvador. Tratava-se de uma grande instalação 

constituída de múltiplas linguagens, principalmente de fotografias, textos e vídeos, 

os quais estavam ora montados justapostos no espaço expositivo (figura 03), ora 

agrupados por linguagens isoladas, como é o caso da figura 04, na qual são 

mostrados vídeos com encenações da carta.  
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Figura 03: Parte da configuração expositiva de “Cuide de você”, de Sophie Calle, no MAM - Bahia, em 

Salvador, ocorrida de setembro a novembro de 2009. Registro da autora. 

 

Figura 04: Vídeos com encenações da carta de Bouillier. Exposição Cuide de você, de Sophie Calle, 

no MAM - BA. Fonte: registro da autora. 

Os vídeos pertencentes à série se davam a ver em pequenos e modernos monitores 

em tela plana ou mediante grandes projeções sobre a parede. Englobavam o 

desenvolvimento das mais variadas ações, abarcando desde a realização de uma 

dança oriental até uma sessão de tiro, tomando como mira a carta. A temporalidade 

dos vídeos corresponde à mesma da ação executada pelas intérpretes, 
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possibilitando uma linearidade narrativa, apenas quebrada quando variadas imagens 

são apresentadas em conjunto, no todo da instalação. Quanto à captura do som, em 

razão de sua sincronia com o vídeo, parece ter ocorrido concomitantemente à 

filmagem, possivelmente com uso de outros equipamentos além da câmera, não 

havendo sobreposições de faixas sonoras. 

Percebe-se que a filmagem dos sujeitos geralmente se dá a partir de um ângulo 

frontal, com a câmera fixa, o que demonstra seu uso direto e pessoal. Embora em 

alguns momentos os sujeitos não olhem para a câmera, seja ela fotográfica ou 

filmadora, as ações são desenvolvidas para ela, pois as participantes sabem de sua 

vigilante presença. Cotton (2010) aponta para a freqüência com que essas criações 

preconcebidas, dirigidas à câmera, tem sido recorrentes na arte contemporânea. As 

origens desse tipo de trabalho estão na arte conceitual de meados dos anos de 

1960/70, cuja fotografia e vídeo serviam como registro, documentando ações feitas 

diante do público. Com o passar do tempo, muitos artistas passaram a conceber 

experiências performáticas em função da câmera e, até mesmo, guiadas por ela. 

Assim, o vídeo e a fotografia deixam de ser encarados como meros dispositivos de 

documentação de ações e passam a ser parte do processo de trabalho artístico, 

tornando-se também obra. 

Diferentemente de muitas “videoperformances” e “fotoperformances”, crescentes a 

partir da década de 1980, em “Cuide de Você” não é Calle quem se expõe, como o 

faz Cindy Sherman em seus autorretratos7, por exemplo. Calle solicita a outras 

pessoas a interpretação de uma narrativa pertencente à sua vida privada, em que 

outras mulheres tentam entender a carta de rompimento amoroso e esgotá-la em 

seu lugar. Portanto, a autoria da obra não se fecha somente na artista, idealizadora 

do processo, dependendo para existir da participação e da alteridade do outro.  

A esse respeito, Frange afirma: 

Em Sophie Calle, o trabalho se constrói na negociação com o outro – 
em Cuide de você, as 107 mulheres a partir do e-mail. Compartilha, 
doação, aceitação, agregação e circulação compõem as ações 
colaborativas. Isso é o trabalho da arte, do artista, de pessoas 
fazendo e se debruçando sobre pessoas outras, um trabalho de co-
labor-ações. (FRANGE, 2013, p. 9) 
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Toda essa situação em que a autoria se evade, sendo a obra originada por muitos, 

relaciona-se com o que Sharp (1975) denomina “Vídeo relacional” (Relational 

Video), encontrando como representante desta modalidade Vito Acconci, cuja ideia 

de relações e relacionamentos, é central na obra. Contudo, diferentemente de Calle, 

Acconci através do vídeo e da performance testa seu poder sobre os outros, como é 

possível perceber em “Remote Control” (1971), obra na qual instiga sua parceira 

Kathi Dillon a amarrar-se a si própria com 50 metros de corda. Essa questão 

relacional também se encontra presente em outras obras de Acconci, nas quais 

torna seu relacionamento com Dillon substância interativa da obra, inclusive 

insultando-a e revelando pensamentos íntimos, numa performance feita em uma 

galeria, que o leva ao rompimento de seu relacionamento com ela. Contudo, em 

1974 Acconci deixa de explorar a relação com o outro, em seu processo criativo, 

pois percebe e assume que colocava os participantes numa posição de impotência. 

Apesar de a obra de Calle “Cuide de Você” também apoiar-se em um momento de 

sua vida privada – o rompimento de uma relação amorosa – e de tornar material de 

trabalho seu relacionamento com Grégoire Bouillier, trazendo para a esfera pública 

situações da vida privada, Calle não busca testar relações de poder com as 

participantes de seu processo, apesar de vingar-se da atitude de Bouillier. Ao 

contrário, a artista parece querer buscar “aliadas”, em seu processo de assimilação 

do ocorrido e “tocar” o público através da exposição de uma situação comum nos 

dias atuais: a efemeridade das relações amorosas. 

Defendendo esta formação de relações de convívio, latente na obra de Calle, 

Bourriaud (2009, p. 42-43) afirma:  

boa parte do trabalho de Sophie Calle consiste em apresentar seus 
encontros com desconhecidos: quer esteja seguindo um passante, 
revistando quartos de hotel depois de conseguir emprego como 
camareira ou pedindo a cegos que definam a beleza, ela formaliza a 
posteriori uma experiência biográfica que a leva a “colaborar” com as 
pessoas com quem se deparou.  

Portanto, em “Cuide de Você”, as colaborações entre o “eu” da artista e as 

alteridades são mútuas, pois ao mesmo passo em que convida o espectador a 

reflexão, são também as participantes do trabalho que colaboram para a superação 

e o entendimento de uma experiência negativa vivenciada pela artista, atingindo, 
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quem sabe, uma espécie de Catarse8 por meio da obra, como apontam as Teorias 

Psicanalíticas, quando se referem à criação artística. 

Contudo, é preciso tomar cuidado para não reduzir o sentido de sua ação poética à 

superação de um trauma pessoal, pois salienta Gonçalves (2010, p. 211): 

o que sobressai no conjunto da exposição não são os elementos de 
uma auto-expressão, mas a formação de um mecanismo de 
produção de discurso, de distribuição de saberes e de deslocamento 
de pontos de vista. O e-mail de rompimento, de pessoal e banal, 
passa a ser fato cultural e objeto de análise em um domínio mais 
amplo. É que, enquanto “resposta”, o trabalho pode ser visto como 
uma “pergunta” e não simplesmente como forma de “curar” uma dor 
íntima.  

Tais considerações apontam, quem sabe, para um interesse, por parte da artista, em 

desenvolver uma narrativa que se forma a partir de múltiplas outras, ficcionalizando 

o íntimo e problematizando os modos como se dão a apreensão e a interpretação de 

uma narrativa por diferentes sujeitos, embora pertencentes a um mesmo gênero: o 

feminino. Assim, a obra que parte de uma única narrativa como parâmetro para 

criação, agrega inúmeras outras, contando com as vivências e os conhecimentos 

profissionais de cada intérprete, na concepção de uma rede de circulação discursiva 

e afetiva.   

Comparatismo diferencial  

Assim como Calle, em minha pesquisa artística também me interesso pelas relações 

estabelecidas com outras pessoas, durante o processo criativo, produzindo um 

trabalho que agrega narrativas de diversos colaboradores. Contudo, em “Cuide de 

você”, Calle solicita a outras mulheres a interpretação de uma única narrativa de sua 

vida privada (a carta de rompimento), agregando-lhe outros sentidos. Já em meu 

trabalho, tomo como referência variadas narrativas, contadas por sujeitos que façam 

parte de minhas relações interpessoais. Logo, os encontros para tomada fotográfica 

estão sendo entendidos como momentos de convívio, nos quais os sujeitos narram 

episódios de suas vidas, os quais são recriados por mim e encenados por eles para 

a concepção de imagens. Portanto, são as relações humanas, os vínculos 

sentimentais, os encontros com pessoas e as apropriações de suas imagens, roupas 

e memórias narradas que dão origem ao trabalho artístico.  
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Dentre as linguagens presentes em “Cuide de você”, interessa-me em especial o 

uso que Calle faz da fotografia como elemento para interação com o outro, sendo 

difícil distinguir nitidamente os limites entre arte e vida cotidiana, ficção e realidade, 

já que dados de sua vida privada se fazem presentes na obra. Diversamente, na 

poética pessoal, meus dados biográficos ou referentes à vida privada não se 

mostram claramente, pois remonto visualmente histórias nem sempre vivenciadas 

por mim. São os sujeitos que encenam narrativas passadas de suas próprias vidas, 

dirigidas em grande parte por mim, mas levando também em conta suas 

colaborações para a construção da cena a ser fotografada (figura 05). 

Em “Cuide de você” pode-se encarar a busca pelo esgotamento das palavras 

contidas na carta como um modo de ressignificar essa narrativa pertencente à vida 

de Calle, mediante contato com o outro. Em meu trabalho, as narrativas de outras 

pessoas ressignificam-se primeiramente pelos próprios participantes, uma vez que 

atribuem novos sentidos a suas memórias, cada vez que as recordam ou as contam 

a outros. Quando remonto as cenas, dirigidas à câmera, a imagem incorpora 

novamente outros significados, pois acabo inserindo-me no retrato do outro, através 

de minha interpretação e meu imaginário sobre as histórias narradas. Assim, o 

trabalho abarca a reconfiguração de fragmentos de comportamentos vivenciados por 

outros, recriados para a cena fotográfica. Isso envolve a ficcionalização do real, já 

que não retrato os eventos vivenciados pelos sujeitos no momento em que 

acontecem, mas opero uma recriação das memórias passadas, vivenciadas em 

outro tempo e lugar.   
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Figura 05: Karine Perez. Imagens fotográficas tratadas digitalmente, prontas para impressão em voil. 

As imagens serão expostas sobrepostas, constituídas por camadas translúcidas. 166x60,5 cm. 2014. 

Com relação aos áudios, em “Cuide de você”, apresentam certa linearidade, sem a 

existência de sobreposições de faixas sonoras, havendo uma transformação dos 

fragmentos da carta em fábula, música e encenações. Já em meu trabalho, há a 

inserção de áudio, juntamente com as imagens, usando a sobreposição e a 

fragmentação das narrativas dos sujeitos. Assim, a compreensão das palavras e a 

linearidade narrativa não se apresentam de modo claro ao público. 

Outro aspecto que provoca diferenças entre o meu processo e o de Calle é o fato 

de, em “Cuide de você”, a fisionomia e os dados identitários dos participantes, tais 

como nome e profissão, serem revelados, tanto nas imagens quanto nas legendas. 

Nos meus “(autor)retratos”, procuro ocultar esses dados, bem como a fisionomia, já 
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que ao fotografar em silhueta crio certo padrão no modo de representação e 

apresento apenas algumas peculiaridades dos sujeitos, tais como detalhes do corpo, 

modos de posar ou mover-se, mantendo os traços fisionômicos ocultos e 

preservados por meio da sombra e da escuridão. Assim, a semelhança física não é 

um dado importante, mas sim o vestígio da presença dos sujeitos diante da câmera 

e a “retenção” dos trejeitos de cada um.  

Considerações finais: reconfigurações do subjetivo 

Retomando a questão proposta em minha tese, na qual indago sobre os modos com 

que meu trabalho não se fixa somente numa dimensão pessoal, volto-me, 

novamente, à série “Cuide de você”. Essa obra é compreendida como referência 

importante ao meu trabalho em desenvolvimento. Retomo-a para observar como ela 

interpela o público e o campo da arte. Percebo que Calle sensibiliza o público 

mediante abordagem da fragilidade das relações amorosas, em face do rompimento 

de um relacionamento íntimo, fato pertencente à vida cotidiana de qualquer sujeito.  

Calle ao tomar como ponto de partida a narrativa contida numa carta pessoal 

transpassa essa esfera privada, ressignificando-a no contato com a alteridade do 

outro. Isso ocorre ao englobar múltiplos imaginários à obra, os quais a fazem atingir 

realidades outras, que beiram a ficção. Desse modo, a partir de uma constante troca 

de olhares, de ver-se no olhar do outro e de ver o outro em si, operam-se 

espelhamentos e deslocamentos de pontos de vista, evidenciando-se diferenças no 

modo de compreensão de uma mesma realidade que se ficcionaliza quando 

interpretada por múltiplos sujeitos.  

Portanto, “Cuide de você” constitui-se de uma ampla gama de olhares e 

perspectivas, geradoras de novas narrativas, agenciadas por múltiplas vozes que se 

entrelaçam na totalidade da obra. Assim, centrando-se na ressignificação de uma 

narrativa de sua vida diária, com a colaboração dessas outras subjetividades, Calle 

repensa a questão da autoria única de uma obra e atinge o campo movente da arte, 

ávido pela problematização de seus próprios conceitos e pela criação de novas 

realidades. 
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Buscando atuar num sentido próximo ao de Calle, embora com variadas diferenças, 

principalmente no que tange à visualidade da obra, busco interpelar o público com 

um trabalho cujo ponto de partida também envolve afetos pessoais. Tendo em vista 

não cerceá-lo somente ao meu círculo interpessoal mais restrito, ao levá-lo a 

público, em exposições, acredito que um fator que dialogue com a sensibilização do 

outro se dê na medida em que ocorra a ocultação fisionômica dos sujeitos 

fotografados, a ressignificação das micronarrativas alheias e a ficcionalização do 

real. 

No meu processo, ao imprimir as silhuetas em escala próxima a humana e instalá-

las suspensas no espaço expositivo a partir do teto, pretendo apresentá-las como 

um quase sujeito em relação ao outro, que poderá colocar-se numa interação física 

com elas, já que são impressas em tecido translúcido e maleável. Desse modo, 

qualquer movimento do espectador lhes afeta, possibilitando o movimento quando 

alguém se desloca entre elas. Uma vez que as figuras não têm um rosto visível, 

apresentando-se quase anônimas, ao transitar em seus entremeios o público não 

poderia transportar imaginariamente às imagens outros rostos, sejam eles familiares 

ou estranhos a si? Isso possibilita relações de identificações ou repulsões, entre o 

trabalho e o público.  

Em “Cuide de você”, apesar de algumas imagens vistas isoladamente parecem 

remeter a certa melancolia, quando outras mulheres interpretam a carta de 

rompimento, no todo da obra predomina uma dimensão irônica, já que ocorre certa 

perversidade por parte da artista, ao expor publicamente sua relação privada com o 

outro. Diferentemente de Calle, meu trabalho não apresenta uma carga de humor ou 

ironia, pois percebo nele certa atmosfera de cunho melancólico, imposta pelas 

memórias transitórias de corpos que estiveram diante da objetiva.  

Como os referentes são pessoas que não necessariamente se relacionam entre si 

na vida cotidiana, ao colocar suas imagem em conjunto no espaço expositivo, 

evidencia-se uma situação existente apenas no trabalho. Cada fotografia foi 

apreendida em espacialidades e temporalidades diferentes, mas, ao vê-las em 

conjunto, deparo-me com a coexistência da ficção e do anonimato dos sujeitos 

fotografados.  
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Percebo que busco transpassar a esfera subjetiva dos afetos interpessoais, que 

poderia aproximar a visualidade das produções à aparência de um “álbum de 

família”. O interesse consiste em afastar-me dessa tipologia de imagem, através da 

descontextualização e ressignificação das fotografias e das micronarrativas. Assim, 

surgem realidades outras, que se aproximam da ficção, ao englobar múltiplos 

imaginários no trabalho: o imaginário dos sujeitos colaboradores da pesquisa, o meu 

imaginário como artista e o imaginário do público, que poderá agregar-lhe inúmeras 

outras interpretações, na concepção de uma rede de criação e de circulação de 

sentidos. Essa rede se potencializa, portanto, no compartilhamento da autoria com 

aqueles que me confiam suas histórias, as quais dão origem ao trabalho, mas só se 

completam quando dialogam com o corpo e o olhar do outro, ao serem 

apresentadas em espaços públicos.  

 

NOTAS 

                                                           
1 Conceito em desenvolvimento no decorrer de minha tese, como proposta de expansão da ideia tradicional de 
retrato e autorretrato, indicando cruzamentos entre ambos, pois o sujeito que retrata e o retratado se confundem 
na concepção de realidades criadas em função da câmera. 
2 Noção usada por Lancri (2002) para tratar de um “vaivém” entre outros artistas e si mesmo, essencial para a 
introdução de um distanciamento crítico do artista em relação a seu próprio trabalho, objetivando com que a 
pesquisa artística não incorra em narcismo. 
3 “O comparatismo diferencial consiste na tarefa de aproximar o que parece muito diferente, diferenciar o que 
parece muito semelhante. [...] não podemos nos fiar apenas na aparência da obra, mas investigar nos seus 
escritos e procurar desvendar os conceitos que o artista está veiculando. É importante procurar diferenças no 
que, à primeira vista, pode parecer muito semelhante.” (REY, 2002, p. 137). 
4 Obra lançada no Brasil, em 2009, publicada na França em 2002 sob o título Des histoires vraies. Nela, Calle 
relata experiências autobiográficas e suas relações com outros sujeitos, mesclando nas curtas narrativas 
supostas verdades que podem instaurar dúvidas no leitor, aproximando-se da ficção.  
5 Artista francesa e professora emérita da Universidade de Paris I. Entrevista concedida ao Jornal Zero Hora, na 
ocasião em que esteve em Porto Alegre para desenvolver atividades como professora visitante junto ao PPG 
Artes Visuais da UFRGS, ministrando o seminário “O íntimo, o público e o privado na arte contemporânea”.  
6 A exposição chegou ao país através de Solange Farkas, presidente da Associação Cultural Vídeobrasil e 
diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. 
7 Nesses autorretratos é a própria artista quem atua frente à câmera, guiada por narrativas embasadas nos 
variados estereótipos femininos, presentes em obras da tradição ocidental. 
8 Conforme a perspectiva psicanalítica, a Catarse “permite a evocação e o reviver de acontecimentos traumáticos 
que foram reprimidos, permitindo a descarga dos afetos ligados a estes” (Glossário com Termos Psicanalíticos). 
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