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RESUMO: O foco do estudo é o entrecruzamento de espaços diversos a partir da ocupação, 
apropriação, e deslocamentos de/entre territórios singulares, gerando multiterritorialidades 
potencializadas em experiências artísticas híbridas “in situ”. A proposta artística se configura 
como instalação e/ou intervenção com uso de tecnologias analógicas e mídias digitais na 
constituição de registros e relatos híbridos, que vinculam domínios heterogêneos. 
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ABSTRACT:The focus of the study is the interweaving of several spaces from the 
occupation, ownership, and displacements of / between natural territories, generating 
multiterritorialidades potentiated in hybrid artistic experiences "in situ". The artistic proposal is 
configured as installation and / or assistance with use of analog technology and digital media 
in the formation of hybrid records and reports, linking heterogeneous domains.  
 
Keywords: Photography, hybridity, Art and Technology. 
 
 

A experiência artística, objeto deste texto, traz em sua constituição a intenção de 

refletir acerca das concepções de território, envolvendo conceitos de lugar, não-

lugar, espaço, com foco na produção artística contemporânea em arte e tecnologia. 

Compreender e explicar essa problemática e relatar a construção da produção no 

contexto da ação artística, os registros nas intervenções realizadas até o momento, 

sobretudo nas relações e especificidades verificadas nestes deslocamentos entre as 

linguagens específicas geram a reconfiguração de outros espaços, híbridos, que 

nascem dos fluxos e encontros entre físico\virtual, particular\coletivo, por exemplo, 

constitui-se em um desafio ao aceitar os riscos desta produção em arte que parece 

encerrar dualidades e paradoxos em si mesmos, impulsionando o ato criador 

desencadeador da poética.  

O tema envolve a experiência anterior em coletivo artístico (Grupo da Estação/Santa 

Maria) e volta-se à criação de uma proposta in situ para um local/lugar depositário 

de memórias e vivências oriundas desta trajetória. A relevância do estudo remete ao 
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ambiente cultural da cidade e sua história, gerando novas potencialidades 

perceptivas que envolvem a participação coletiva. 

Tal manifestação centra o interesse em determinado local/lugar induz a pensar os 

entrecruzamentos a partir da ocupação, apropriação e deslocamentos de/entre 

territórios singulares, através da proposição de ações (intervenções) com uso de 

tecnologias analógicas e mídias digitais constituído de registros e relatos, híbridos, 

os quais vinculam campos heterogêneos e geram multiterritorialidades 

potencializadas a partir de experiências artísticas cujas questões aqui colocadas são 

pertinentes à reflexão conduzida. Sendo assim, este estudo envolve desde ações no 

espaço diversamente habitado e político, como também as implicações acerca das 

tecnologias empregadas nas ações e em seus registros.  

Nesse sentido, é significativo compor e identificar aspectos considerados relevantes 

para se firmar enquanto proposta artística no campo da arte e tecnologia, tendo em 

vista a constituição da mesma como ações/intervenções, com caráter temporário e 

efêmero, que se concretiza em determinado tempo/espaço.  

Inicialmente cabe destacar que as abordagens e concepções que envolvem vários 

pensadores e algumas sínteses apresentadas neste texto, não tem a pretensão, 

evidentemente, de dar conta da amplitude da temática de concepção abrangente. 

Pelo fato da pesquisa estar em andamento, certamente gerará novos elementos, 

interpretações e indagações sobre o assunto. 

Nesse âmbito, é problematizada a questão da poética e os modos de espacialização 

deste fazer na especificidade do sítio (in situ) no que concerne o entendimento além 

do campo institucional da arte. Busca-se discutir sobre o modo específico da 

instalação in situ, como esta opera no e com o espaço e a instauração da proposta 

em função da escolha de lugar com identidade específica e significação no contexto 

da cidade, considerando o próprio resultado do processo. 

A noção de território é entendida num sentido muito amplo, ultrapassando o uso que 

fazem dele na etologia e na etnologia. Os seres existentes se organizam segundo 

territórios que os delimitam podendo ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a 

um sistema percebido no qual o sujeito se articula entre outros.  
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O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre 
si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais 
vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos (GUATTARI; ROLNIK, 1986, 
p. 323).  
 

Portanto, explorar e compreender os múltiplos territórios inseridos nessa proposta 

artística envolve abarcar conceitos singulares e interdisciplinares que enriquecem a 

dinâmica de produção na construção dessa poética. A reflexão construtora desta 

investigação se dá partindo da história pessoal sem o intento de buscar sequência 

cronológica de passado, presente, futuro e sim deslocar as estruturas temporais em 

recortes, misturando, justapondo, sobrepondo e/ou repetindo, de modo a criar outros 

sentidos.  

O propósito temático remete ao ambiente cultural da cidade e sua história, e tem 

como possibilidade gerar novas potencialidades perceptivas envolvendo a 

participação coletiva.  Isso se dá no âmbito de experiência anterior em coletivo 

artístico atuante no referido local, antes um espaço arquitetônico funcional e 

definido, transmutado de distintas formas e constituído no momento como lugar de 

passagem. Para tal propósito, se faz uso do fotográfico como meio e processo, mas 

também ancora nele a produção de resultados imagéticos. Por abordar questões 

como a multiterritorialidade a partir de entrecruzamento de meios ou linguagens 

especificas, a pesquisa abarca a geração das imagens com base fotográfica, 

analógica e digital. 

Muitas experimentações na utilização de dispositivos tecnológicos e científicos no 

campo da arte vieram acompanhadas por um processo de hibridação entre meios, 

linguagens e suportes diversos. Híbrido, nesse contexto, significa “linguagens e 

meios que se misturam, compondo um todo mesclado e interconectado de sistemas 

de signos que se juntam para formar uma sintaxe integrada” (ARANTES 2005, p. 

49). Segundo a autora, considerando as mídias digitais, a hibridação é parte 

constituinte, pois a linguagem digital possibilita converter qualquer informação, 

sonora, visual, impressa, em uma mesma linguagem, ou também converter uma 

informação em outra. Considerando a arte tecnológica, para Couchot (2003), a 

hibridação ocorre entre todas as imagens, ópticas e numéricas, a partir do momento 
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em que se encontram numerizadas. Para o autor, as artes numéricas, de certa 

forma, dão continuidade aos processos de hibridação ocorridos durante o século XX.  

Longe de se dispensar nas outras artes ou nas outras mídias, o numérico as 
contamina, insidiosa, mas irreversivelmente. Sua força de comunicação se 
deve a simulação e a seu poder de hibridação. Já que, decompondo a 
imagem, o texto, o som, ou o gesto, em seus últimos elementos e os 
reduzindo a poucos símbolos que somente uma linguagem apropriada pode 
“compreender” e ordenar, o numérico torna-se um meio de hibridação muito 
potente. Claro, o pixel, ou mais geralmente o bit, espécie de unidade 
genética que dá acesso ao sentido, não é constituído como um gene. O 
termo permanece metafórico, mas ele designa um nível de operação sobre 
os dados quase genéticos; são programas, mais precisamente, que se 
aproximam dos genes. Certos programas são até mesmo inspirados por 
modelos genéticos. Mas essa hibridação, se ela é bem o fruto do soft, isto é, 
da programação, conservou todos os caracteres que o termo emprestado 
de sua raiz grega (hybrys) que designa excesso (COUCHOT, 2003, p. 269). 

Tal hibridismo de mídias, vídeo, fotografias entre outros, linguagens sonora, visual e 

textual é acompanhado de uma mistura entre áreas como tecnologia e ciência e de 

um rompimento com uma visão radical a respeito de oposições binárias como 

público/obra, artificial/natural.  

Nesta perspectiva, a ação artística e seus registros, objeto da pesquisa, em um 

primeiro momento, destacam a opção pela inclusão do local (in situ) como ponto 

fundamental na constituição da proposta, tendo em vista suas particularidades e 

significação neste contexto. A articulação da ação artística através desses suportes 

(arquitetura, espaço, objetos) e suas relações com o meio, sejam eles tecnológicos 

ou o próprio espaço público, prevê a interação com o espectador (interator).  

Acompanhando com a câmera a experiência daqueles que passam e vivenciam o 

espaço, e com o olhar sobre o lugar, sobre as ações e acontecimentos que dele 

emergem, busca-se registrar fragmentos de trajetórias de personagens que circulam 

diariamente por este território. Ao estar nele inserida, a presença na ação retém-se a 

observar a passagem enquanto fluxo, no movimento das pessoas e vaivém de 

passos. Modificando o lugar enquanto permanência e organização material do 

espaço, as presenças em movimento, registradas pela câmera fotográfica, tornam-

se passado porque são passagens. Fotos captadas isoladamente são transferidas 

da esfera do registro para a esfera da arte. A tecnologia pode testemunhar nos 

registros o que passou.  
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Figura 1 - Lugar de passagem 

Na busca de um aprofundamento sobre as questões ligadas à imagem na arte, este 

estudo procura dialogar com a concepção e inter-relações possíveis em resposta às 

inquietações geradas nas aprendizagens que surgiram nesse processo. 

Considerando a imagem técnica, a fotografia e todos seus desdobramentos a partir 

das tecnologias, no diálogo com outros autores, reflete-se sobre os conceitos da 

fotograficidade e a arte, que segundo Lemagny apud Soulages (2010, p. 159), “Toda 

fotografia pode ser considerada sob o ângulo do documento ou sob o ângulo da obra 

de arte. Não se trata de duas espécies de foto. É o olhar de quem a considera que 

decide” 1. Sobre isso, Soulages comenta: 

não há um decreto peremptório (ou pretensamente fundamentado) de um 
sujeito que declararia: “isto é uma obra e isto não é”. Há uma postura do 
sujeito que, diante de uma foto, a recebe num horizonte de expectativa que 
é da esfera da documentação ou da arte; que pode ser frustrada tanto em 
relação à arte quanto em relação à documentação e não desembocar na 
declaração: “Isto é uma obra” ou “Aquilo é um documento (SOULAGES, 
2010, p.159). 

Nesse sentido, a partir das referências iniciais que motivaram essa pesquisa, voltou-

se à produção de imagens compostas pela apropriação de registros fotográficos de 

acervos diversos em combinação com os registros pessoais. Buscou-se produzir 

imagens vinculadas ao contexto do espaço público em questão, sobretudo, ligada às 

atividades artísticas ali realizadas naquele local, focando lugar abandonado, 

esquecido, ou espaços que resistem ou que emergem.  



 
 

1203 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

   

Figura 2 - Imagens de registros reais no local com interferências e manipulações digitais 

Sendo assim, o fundamento inicial deste diálogo se dá na proposta artística voltada 

à ocupação do espaço não institucionalizado da arte, onde se ilustram essa 

ocupação através da inserção de imagens que compõem com o cenário de espaço 

expositivo. Neste mesmo local será constituída a presente proposta, gerando um 

hibridismo na relação tempo-espaço, lugar e não lugar. As imagens geradas neste 

processo, foram produzidas através dos registros, sofreram interferências e 

manipulações que geraram novas imagens referentes ao contexto. São resultantes 

de simulações a partir da proposta intitulada (Cá e Lá). As imagens adquirem 

espaço privilegiado na pesquisa e são utilizadas nas ações poéticas. 

O registro fotográfico e seu referente  

Desde o seu surgimento uma série de teorias foram produzidas para o entendimento 

sobre o que é a fotografia.  Vários são os agentes que caracterizam o fazer 

fotográfico, como exemplo tem-se a câmara escura, efeitos ópticos, o fotógrafo, o 

fotografado, a imagem fotográfica, os meios de difusão, o público, etc. Porém, esses 

elementos isoladamente não definem a fotografia, assim sendo, críticos e teóricos 

ajustam esses elementos objetivando um saber sem definir o certo ou o errado 

definitivamente. Considerando o panorama histórico da fotografia, percebe-se que 

há correntes teóricas distintas. A primeira teoria analisa a fotografia a partir da sua 

relação com o seu referente, a imagem fotográfica com aquilo que foi fotografado. A 

imitação mais perfeita da realidade (DUBOIS,1990), que segundo o autor essa teoria 

se justifica, principalmente, na geração da imagem pelo uso do dispositivo 

fotográfico. Dubois comenta sobre a importância em analisar o objeto de 

representação e o objeto representado, a fotografia e o fotografado, o modo como se 

dá a representação do real. O autor cita três grandes teorias: a fotografia como 
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espelho do real, a fotografia como transformação do real e a fotografia como traço 

de um real. A fotografia em relação de semelhança com seu referente, um símbolo, 

um conjunto de códigos, uma convenção e uma relação física com seu referente.  

No que se refere a segunda teoria, para o francês André Rouillé entende que 

analisar a fotografia através de seu referente é reduzir a questão a o que é e ao que 

não é fotografia. Para Rouillé (2005, 18), “o importante é explorar como a imagem 

produz o real. O que equivale defender a relativa autonomia das imagens e de suas 

formas perante os referentes, e reavaliar o papel da escrita em face do registro”. 

Segundo o autor, a fotografia como produtora de uma realidade, estabelece três 

categorias de análise: a fotografia como documento, como expressão e como 

matéria. No primeiro discurso onde a fotografia é considerada espelho do real,  em 

função da mimese com seu referente (DUBOIS,1990) justificando-se no processo de 

geração da imagem pelo dispositivo fotográfico, pela “ausência do sujeito” em 

comparação ao ato da pintura onde existe a inevitável subjetividade na obra 

considerada como a presença do homem. O nome, objetiva, já refere à ideia da 

igualdade com a realidade. A ausência da mão humana na produção da imagem, 

(sem considerar a paixão, ideologia, posicionamento, etc.) isenta as distorções 

causadas que são inerentes ao humano como acreditavam os primeiros críticos da 

fotografia e os artistas visuais do século XIX.  Na visão dessa teoria o homem-

fotógrafo se restringe ao clic que aciona o obturador tornando o ato da captura 

mecânico,  enquanto que nas práticas reconhecidas como arte, pintura e escultura, é 

pela ausência do sujeito que não observa, não interpreta, não distorce, que a 

fotografia é considerada o espelho do real. Nesse ponto de vista do real legitima a 

fotografia-documento e ao mesmo tempo alimenta e compartilha a ideia de muitos 

críticos de arte do período em que a fotografia e a arte são incompatíveis a pintura e 

a escultura. É a partir do séc. XX que termina o reinado da fotografia-documento 

onde o aspecto de impessoalidade da imagem e o dispositivo fotográfico garantem o 

caráter documental que até então era absoluta, só dando lugar a fotografia como 

expressão no séc. XX. Conforme Rouillé, trata-se da “estética da transparência e da 

ética da exatidão” (ROUILLÉ, 2005, p. 62). 

Intervenção: espaço, objeto e sujeito mobilizados 
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O cenário que aqui se apresenta começa a aproximar a arte dos ambientes e ações 

da vida cotidiana. O desafio do deslocamento do sujeito que observava por fora da 

obra e o significado da experiência corporal vivenciada de dentro do objeto artístico 

em seu contexto (re)estruturado é evidenciado nessa proposta.  

Para o entendimento, faz-se uma referência ao fenômeno físico da percepção 

espacial no pensamento de Merleau-Ponty (1999) que vem a criar uma noção de 

espaço entendida como a presença concreta da arquitetura ou elementos naturais, e 

considera o indivíduo um participante ativo da obra, conectando-se a partir das 

sensações coletadas no lugar da proposta artística que se insere.  

Em geral nossa percepção não comportaria nem contornos, nem figuras, 
nem fundo, nem objetos, por conseguinte ela não seria percepção de nada 
e enfim ela não seria, se o sujeito da percepção não fosse este olhar que só 
tem poder sobre as coisas para certa orientação das coisas, e a orientação 
no espaço não é um caráter contingente do objeto, é o meio pelo qual eu o 
reconheço e tenho consciência dele como de um objeto (MERLEAU-
PONTY,1999, p. 341)  

No caso desta pesquisa, considerado o local selecionado, os tijolos aparentes das 

paredes desgastadas e corroídas, somados às tiras de material translúcido, onde se 

inserem as imagens, funcionado como cortinas nas portas que não impedem a 

passagem e, ao serem ultrapassadas, levam o espectador a adentrar entre 

paisagens, sendo tocado pelas imagens do passado, bem como os elementos 

naturais que compõem a paisagem no entorno interferem nas sensações do 

indivíduo participando de sua percepção do espaço. Neste sentido, surgem 

questionamentos sobre o que muda, o que se integra e o que empresta elementos 

para a produção em arte. 

Couchot (2007) remete à questão do tempo ucrônico, onde a imagem do 

espectador/interator, projetada em imagens simuladas - também projetadas em 

tempo real no espaço físico - coloca o espectador imerso no cruzamento de dois 

fluxos temporais: a temporalidade própria (ele vive, decide, age) e a temporalidade 

própria da máquina que desenvolve seu programa à velocidade fulgurante, 

caracterizada pelo “tempo real”, que permite o dispositivo responder quase 

instantaneamente aos comandos (rapidez dos cálculos pelo relógio interno e 

programas). O autor coloca que deste cruzamento entre o tempo subjetivo vivido e o 
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tempo da máquina, resulta um tempo híbrido, um tempo fora do tempo que Couchot 

qualifica de u-crônico.  

A contagem do tempo da máquina é mais veloz que a contagem de tempo da 

realidade fora dela, tempo u-crônico. O espaço/tempo do dispositivo digital é menor 

que o espaço/tempo da realidade física. Todos os dispositivos digitais em tempo real 

podem ser considerados como simuladores. A hierarquia do sensório se reconstrói. 

Uma nova matriz perceptual se desenha, correspondendo a uma corporeidade 

sensivelmente diferente, híbrida de carne e cálculo (COUCHOT, 2007).  

  

Figura 3 – Registros na Intervenção Lugar de Passagem, 2014,  

Gare, Estação Férrea, Santa Maria 

 

Esta modalidade de instalação que abriga a obra de arte e a vincula à concretude do 

espaço, também exige a presença física do espectador para completar o trabalho, 

intimando-o a atravessar as molduras e movimentar-se dentro dos limites 

arquitetônicos onde se instala a proposta.  

Segundo a crítica de arte Rosalind Krauss (1979), as produções no campo da 

instalação modificam as características das práticas escultóricas desenvolvidas até o 

Modernismo, trazendo, assim, à escultura, um nível de movimento e interação 

participativa com o público. 

A proposição artística, experienciada a partir de um ponto vista interno, móvel e 

particular de cada individuo, permite situações mais abertas e inclusivas. Neste 

sentido, a proposta do estudo em questão considera o espectador quanto as suas 

sensações e percepções referentes ao espaço, às imagens, ao evento, às 

memórias. Isto pode ocorrer de formas diversas, no local da instalação ou através de 

redes sociais, no próprio momento da intervenção ou através de registros deixados 
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no local. O contexto que se agrega ao “espaço da obra” ganha complexidade e inclui 

universos que extrapolam o campo físico, podendo chegar ao terreno da política, da 

psique do individuo em sociedade. 

A percepção dos passantes no cotidiano neste espaço onde ocorre a proposta, em 

dias normais, ou seja, sem interferências/intervenções no local, é diferente da 

percepção entre o ambiente alterado pela proposição, seja pelas imagens ou objetos 

no ambiente. A atenção do passante comum em relação ao que o cerca neste lugar 

é menos viva que aquela possivelmente esperada de uma interferência no espaço. 

Em geral o passante não está a contemplar, mas sim apenas se encaminha o mais 

rapidamente possível de um ponto ao outro, ou seja, toma o local como um lugar de 

passagem. 

Neste âmbito, a realização da pesquisa e produção poética em torno das 

possibilidades que a arte e tecnologia abarca, sobretudo no que concerne à relação 

obra/espectador, é ressaltada na escolha pelo procedimento in situ, com atenção 

especial à participação do público. 

 

Figura 4 – Participação do público na Intervenção Lugar de Passagem, 2014, 

Gare, Estação Férrea, Santa Maria  

Levando em conta que as tecnologias, analógica e digital, permitem compartilhar 

sistemas tradicionais de fruição estética com os novos sistemas tecnológicos, a 

investigação proposta abrange desde tratamento de imagens, edições de vídeos, 

podendo inserir a comunicação em rede (redes sociais) e dispositivos de 

interatividade em tempo e espaço real.  

Os desenvolvimentos de conteúdos em torno dos quais as questões técnicas 

articuladas com problemas de ordem teórica se orientam a partir de múltiplos 
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territórios abrangendo memória, tempo, paisagem, esfera pública, tecnologias, 

hibridismos desenvolvidos e ocorridos nestas ações. 

 

Figura 5 – Registros do Evento. Intervenção In situ, Ação#1 Lugar de Passagem, 2014,  

Gare, Estação Férrea, Santa Maria 

 

Na concepção da instalação, do ponto de vista conceitual algumas questões estão 

presentes: Como aproximar contextos de épocas que se desenvolveram a partir de 

situações históricas, políticas e culturais distintas? De que maneira cruzar pontos de 

vista, atitudes, hábitos, e valores simbólicos, identificados em cada sujeito? Seria 

possível entrecruzar olhares para aproximar poéticas de contextos semelhantes, 

problematizando questões relativas à contemporaneidade? 

Do ponto de vista técnico, buscou-se o envolvimento e a interação do espectador, 

em uma concepção poética inserida no local por meio de fotografias analógicas, 

registros e relatos através de equipamentos e dispositivos como máquina de 

escrever, registros à caneta bico de pena e tinta, imagens digitais com manipulação 

em softwares gráficos, tudo isso voltado ao desenvolvimento de uma proposta 

plástica de instalação. 

O que se evidencia na sobreposição de imagens entre o que é impressão e a 

realidade do momento causa ambiguidade na percepção do espaço ao redor, 

misturando o dentro e o fora, o que é imagem do presente e do passado. Chama a 

refletir sobre as ligações entre a arquitetura e o seu espaço circundante, onde o 

diálogo entre arquitetura-escultura e a paisagem do ambiente - aparece com ênfase. 

O tempo presente do espaço, espaço/tempo focalizado aqui e ilustrado nas 

imagens, refere-se a registros do passado que dão lugar à duração no tempo 

presente na experiência espacial imediata. O tempo está implícito na proposta e o 
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que se avalia é a experiência impregnada na própria natureza da percepção espacial 

em torná-la mais consciente e articulada. A memória e a experiência imediata são 

tratadas aqui como uma ocorrência óbvia, sem necessariamente uma teoria da 

consciência na experiência do espaço que se configura na memória, na reflexão e 

no imaginário. 

A instalação tem como elemento constitutivo básico a impressão digital sobre 

materiais planos e translúcidos (placa de policarbonato e similares mais flexíveis) 

com impressões de imagens captadas anteriores à ação, que funcionam como apelo 

e provocação ao espectador para instigar suas memórias, quase sempre, com tema 

relacionado ao contexto. Em algumas das peças instaladas, as imagens foram 

impressas na base plástica (triacetato de celulose), flexível e transparente. A 

aparência de “negativo” (de filme fotográfico) foi produzida digitalmente através de 

programas gráficos.  As imagens foram colocadas estrategicamente com intuito de 

instigar o espectador os acontecimentos anteriores nesse local.  

Em um local como este, a proposta artística de interação é irrestrita e permite o 

direito a todos de interagirem conforme suas percepções. Lidar com esta condição 

implica em buscar uma linguagem plural e aberta a um público abrangente e 

diversificado, capaz de provocar uma emoção, ou alteração de percepção, quem 

sabe até mesmo capaz de gerar reflexão sobre o entorno do objeto da ação artística, 

no caso, a Gare e a Estação. Assim, o que está afixado é a expressão de uma ideia, 

o registro de uma intenção já materializada, tornada código acessível, que pode ser 

assimilado por todos, ainda que diversamente. O olhar se impõe sobre algo 

particular e redesenha sobre a memória, o projeto, a ação planejada num outro 

tempo espacial. Observar e provocar, reter pelo registro os fragmentos de trajetórias 

de personagens que circulam diariamente por este território, que, igualmente, tomam 

parte em outras situações no mesmo local, como por exemplo, um evento cultural. 

Tal percepção apontou a possibilidade de se fazer imagens diretamente no local, na 

ação artística proposta (intervenção), ou seja, no percurso. Mediadas no registro do 

fenômeno, geradas diretamente no meio, diante de uma ação mediada que nasce 

inteiramente no lugar. Assim, a viabilidade da ação e os registros se dão por 

questões operacionais como o acesso à estrutura física em termos de dimensionar o 
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espaço, seja em detalhes arquitetônicos como nos campos de visão, realizando uma 

triagem mediante uma leitura e estudo do espaço no local bem como o acervo de 

fotografias no que se refere às questões visuais captadas, destacando-se a prática 

das mídias digitais. São registros documentais que se tornaram objeto artístico. As 

mídias tornam-se ferramentas fundamentais neste processo, pois é através do 

processamento das imagens que se escolhe como será o processo de intervenção e 

a permanência nos registros. A proposta se configura como instalação e/ou 

intervenção com uso de tecnologias analógicas e mídias digitais na constituição de 

registros e relatos híbridos, que vinculam domínios heterogêneos na constituição da 

poética. Relaciona a fotografia como componente da produção artística, propondo 

refletir sobre a elasticidade do meio em seus aspectos e potencialidades presentes 

na produção artística contemporânea.  

Das intervenções programadas para a ação artística uma primeira já foi efetivada, a 

“Ação#1, Inter[ação] Lugar de Passagem”. Ela ocorreu no prédio em ruínas da Gare, 

que é um local de passagem e propôs a intervenção no espaço para recolher 

percepções e registros a partir da situação estabelecida no lugar, ou seja, a 

instalação com imagens e objetos, esteve associada, em parte de seu transcurso, a 

um show musical no evento Mixturações1.  

Na sequência outra intervenção que está prevista constarão as imagens obtidas da 

primeira, manipuladas e impressas em material translúcido e colocadas no mesmo 

local onde foram registradas. Desta forma, entre a primeira intervenção, onde as 

imagens apresentadas tratam do passado, a segunda trata da atualidade. Assim, 

serão abarcadas épocas distintas acontecendo no mesmo local. A porta que separa 

estes dois mundos, passado e presente pode ser transposta, tem o poder de separar 

lá e cá, a porta é um limite claro, ela demarca territórios, é um limite definido. Mas e 

a janela? O que acontece quando se olha pela janela? Ao contrário da porta, ela 

mistura territórios, pois se está cá e se vê lá, a janela permite viver para onde se 

olha e o que se vê se encontra lá. Está-se cá e lá, essa distância entre o cá e lá 

materializa o efeito de separação, mostra que, nesse momento, o que se olha se 

encontra lá, esse é exatamente o movimento que anima a experiência da paisagem. 
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NOTAS 
 
1 Evento “MIXturações: Encontros e Mutações”, promovido por estudantes universitários de instituição privada da 
cidade e realizado em março de 2014 no espaço em ruínas que compõe o complexo arquitetônico da Estação 
Férrea de Santa Maria. 
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