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INFRA-MINCE OU COMO NOMEAR O IMPERCEPTÍVEL  

 
 

Patricia Franca-Huchet  - EBA/UFMG 
 
 

RESUMO: Infra-mince: enunciado de Marcel Duchamp sobre um conjunto de notas 
evocando aspectos sensoriais e envolvendo percepções da ordem do sensível, da 
sensação, da linguagem e da complexidade dos jogos de palavra. Duchamp, partindo 
sempre do devir imperceptível da sensação, legou-nos pelas notas do Infra-mince aquilo 
que considero o seu maior segredo. Essa palavra — infra-mince — contém toda a potência 
de sua arte e induz a pensarmos em seu caráter plástico, teórico e mesmo histórico. O infra-
mince dialoga com a proposição de um ecosistema artístico, pois trata dos aspectos os mais 
sutis da percepção. 
 
Palavras-chaves: Infra-mince, Marcel Duchamp, alegoria, percepção. 
 
 
SOMMAIRE: Infra-mince: énoncé de Marcel Duchamp sur un ensemble de notes qui 
évoquent des aspects perceptifs de l’ordre du sensible, de la sensation, du langage et de la 
complexité des jeux des mots. Duchamp, partant du devenir imperceptible de la sensation, 
nous a légué à travers ces notes ce qu’on pourrait considérer comme étant son plus grand 
secret. Ce mot — infra-mince — contient pour nous toute la puissance de son art et nous 
conduit à penser son caractère plastique, théorique et même historique. L’infra-mince 
dialogue avec la proposition d’un éco-système artistique dans le sens où il traite des aspects 
les plus subtils de la perception. 
 
Mots-cléfs: Infra-mince, Marcel Duchamp, allégorie, perception. 

 
 
 
Avant-Propos 

Paul Matisse:1 “Quando minha mãe e Marcel começaram a se encontrar no início 

dos anos cinquenta, passava a maior parte do meu tempo na Universidade e não o 

encontrei imediatamente. Antes das férias de Natal, minha mãe me disse que Marcel 

viria fazer-nos uma visita em nossa casa de campo, em New Jersey. Eu cheguei, na 

véspera de Natal, e me dirigi diretamente ao salão para me apresentar e o encontrar. 

No entanto, o que eu vi em primeiro lugar foi a árvore de Natal. Não se precisava 

mesmo perguntar quem a havia instalado. Preferindo não se debater com o 

tradicional suporte de metal, procedimento sempre difícil e frustrante, ele havia 

fixado a base do tronco em uma das vigas do teto, operação que não deve ter-lhe 

tomado mais do que cinco minutos. A árvore estava — bem entendido — de cabeça 

para baixo e, como ele observou com o seu humor habitual, essa orientação deixava 
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mais espaço no solo para os presentes. Nós passamos um delicioso Natal juntos. 

[…] Em 1963, Marcel ficou encantado descobrindo que universitários estavam 

prontos a lhe pagar para fazer uma conferência sobre ele mesmo. Com a ajuda de 

slides de seus trabalhos, ele relembrou a sua carreira e improvisou descrições de 

suas obras com muito humor. No final de uma de suas intervenções, perguntaram-

lhe se o “non-sens” que ele havia utilizado em suas obras eram um verdadeiro non-

sens. Após um momento de perturbação, ele disse finalmente: “sens e non-sens são 

dois aspectos da mesma coisa e o non-sens tem o direito de viver”. E ainda 

continuou:  “Vocês entendem [veem] o que quero dizer?” Houve um momento de 

silêncio e de repente a sala o aplaudiu. 
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Marcel Duchamp Revista Aplicante Erick Vásquez 

Inframince 

No ano de 1998, escrevi um artigo sobre a denominação Inframince. Inframince zona 

de sombra e o tempo do entre dois 2. Enunciado de Marcel Duchamp sobre um 

conjunto de notas evocando aspectos sensoriais e envolvendo percepções da ordem 

do sensível, da sensação, da linguagem e da complexidade dos jogos de palavra. 

Volto a este assunto que sinto vontade de reiterar. Duchamp, partindo sempre do 

devir imperceptível da sensação, legou-nos pelas notas do Infra-mince aquilo que 

considero o seu maior segredo. Essa palavra — inframince — contém toda a 

potência de seu trabalho e induz a pensarmos em seu um caráter plástico, teórico e 

mesmo histórico. No âmbito da história da arte, poucos são os que se interessaram 

pela questão da invisibilidade e pela sensorialidade perceptiva em arte. Fazer obras 

com o quase nada, o quase imperceptível ou com o invisível — fumaça, respiração, 

hálito — parece-nos lidar com coisas intocáveis, mas que constituem um estado das 

coisas presentes em nosso entorno.  A imaginação junto ao nada, ao quase nada, 

nos faz refletir, pensar, indagar. Implica formações de imagens, contemplação e a 

percepção de procedimentos visuais e plásticos. Acredito que aí está Duchamp, na 

exigência do cotidiano da vida, na brincadeira que podemos fazer, nos erros que 

podemos cometer — erros de apreciação, de compreensão das coisas na busca do 

entendimento de si mesmo e, sobretudo,  no encarar uma prática artística que não 

seja simplesmente cercada de intenções formais, tentando encontrar um espaço 

onde o mistério traga algo a acrescentar, algo que não seja imediatamente visível.  

Falamos de uma obra jubilatória.  

Duchamp propõe três maneiras de escrever o inframince: grafando-o com uma só 

palavra: inframince; com duas palavras, o infra se seguindo de mince; e como um 

substantivo composto, com o uso do hífen 3. Observa-se que o uso de diferentes 

grafias da palavra já faz dela um exemplo daquilo que descreve. Duchamp, 

brincando com as formas linguísticas, indica através de uma forma experimental e 

escritural aquilo que queria explorar teoricamente. Ora, ela seria, então, uma só 

palavra e concentraria todo o sentido de um só golpe, de uma só visada. Ao se 

utilizar do espaço entre Infra mince, poder-se-ia até mesmo pensar na plasticidade 
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da palavra, sua espacialização, sua temporalização, sua elastização.  A terceira 

versão, com o uso do hífen — como traço-de-união ou o simples traço horizontal, 

pressuporia algo partido ou igualmente composto. Na Boîte Blanche encontramos a 

nota “Procurar discutir sobre a duração plástica. Eu quero dizer tempo e espaço”.4 

Praticamente, todas as Notas de Duchamp e suas intervenções podem ser definidas 

como um jogo linguístico que incluiria o clichê, o provérbio, o ditado e o aforismo, 

como se Duchamp quisesse distender um pouco as realidades físicas.  “No nível da 

palavra, o duplo calembour de Duchamp é, na grande maioria dos casos, ancorado 

em uma dialética homofonia/homografia, homonímia/paronímia. Todas as 

interferências, relações e combinações son/sentido/grafia são utilizadas.” Michel 

Sanouillet ainda assinala o ardor subversivo de Duchamp no que diz respeito à 

linguagem, que aliás se recortam frequentemente: o nível da palavra e o da frase, 

isto é, ao plano da estrutura celular do texto. 5 

Paul Matisse — autor do avant-propos do livro Marcel Duchamp Notes — encontrou-

as após a morte do artista em 1968 e disse havê-las descoberto em um pequeno 

pacote de notas manuscritas; estas já datavam pelo menos de cinquenta anos 

precedentes. Em 1967, Teeny Duchamp, viúva e mãe de Paul Matisse, lhe pediu 

para colocá-las em ordem tal qual as teria encontrado, o que foi realizado. Paul 

Matisse relata que a ordem dessas notas, livradas em Marcel Duchamp Notes, era 

quase exatamente aquela na qual as havia encontrado, pois Duchamp as 

conservava agrupadas em diferentes envelopes e pastas.  

“Dividi a obra em quatro sessões, a primeira condizendo ao conceito 
de infra-mince. Na segunda estavam as que se referiam ao Grande 
Vidro e na terceira estavam aquelas que se reportavam a diferentes 
projetos. A última sessão era consagrada às notas dos jogos, 
palavras, aforismos, calembours e anagramas”. 6 

Paul Matisse intrigou-se com o fato de nenhuma explicação acompanhar essas 

notas e, parafraseando Duchamp, disse que  “as explicações não explicam nada”, e 

que, talvez, o melhor fosse, como podemos ler no avant-propos que dedicou ao 

Marcel Duchamp Notes, concluir o texto sem nenhum comentário. Mas as notas 

inspiram e aguçam os sentidos, e a “essência linguística do homem consiste naquilo 

que o faz nomear as coisas.” 7 
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Nota n˚ 1 

 

O possível é um Infra-mince. 

A possibilidade de muitos tubos de cores devirem um Seurat é a “explicação” 

concreta do possível como infra-mince. 

possível implicando um devir — a passagem de um ao outro tem lugar no infra-

mince. 

Alegoria sobre o “esquecer”. 

 

Nesta nota, observamos que uma certa mise-en-scène da realidade, uma pequena 

cena ou um pequeno espaço acolhem muitos tubos de cores esperando a 

possibilidade de se tornarem um Seurat.  Possibilidade concreta de um possível 

como infra-mince. Duchamp havia escrito suas Notas em torno dos anos 1930 e 

Seurat já era uma lembrança, pois morrera em 1891, aos 31 anos.  Suas imagens 
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luminosas eram fruto da técnica que inventara: o cromo-luminarismo, conhecido 

familiarmente por pontilhismo. Essa teoria vem inspirada pelos escritos do cientista 

Michel-Eugène Chevreuil sobre a lei do contraste simultâneo das cores. Outras 

teorias o influenciaram, como a Gramática das artes do desenho, do crítico Charles 

Blanc,  e a teoria científica das cores, de Ogden Rood.  Seurat interessava-se por 

teorias científicas e encarnava a nova geração de pintores e artistas que 

anunciavam novas concepções do espaço pictural. A teoria cara a Seurat, o cromo-

luminarismo, era fundamentada sobre a ótica e a ideia de que a luz resulta da 

combinação de muitas cores e que um conjunto de pontos coloridos justapostos 

podem, observados de uma certa distância, recompor a unidade do tom e tornar a 

vibração luminosa com superioridade sensorial. Mas, por isso, Seurat foi condenado 

como positivista, sendo visto mais ao lado do laboratório científico que do ateliê do 

artista. Fala Duchamp: “Entre os impressionistas, Seurat me interessa mais do que 

Cézanne […] O único homem do passado que eu respeitava realmente era Seurat, 

que fazia os seus grandes quadros como um carpinteiro, como um artesão”.  8 

 No seu livro Nominalisme Pictural, Thierry De Duve se pergunta: Mas, por que 

Seurat? Por que a explicação não se desviaria e diria “a possibilidade de muitos 

tubos de cores se tornarem um Duchamp”?  De Duve penetra em uma longa análise 

sobre a nota n˚ 1, não datada, e diz que o “tubo de cor ready-made é um quadro 

possível”. 9 É certo que a nota n˚ 1 nos fala dos muitos tubos de cores se tornando 

um Seurat como uma explicação concreta do Infra-mince. Contudo, imaginamos 

pontos de cores se tornando uma imagem, o jogo infra-mince das explorações táteis 

da visibilidade. Seurat construindo uma imagem [um quadro] por gestos, admitindo a 

observação científica da luz para construi-la. O quadro possível é a imagem 

possível, aquilo que faz corte e recorte na vontade artística da operação técnica, 

celebrando a luz e a questão cara a Duchamp do écart e do acaso, — hasard — 

chamado também por ele de “Regime da coincidência” em uma de suas notas da 

Caixa Verde sobre seu trabalho Les Trois Stoppages Étalon.  Seurat manifesta um 

salto no pensamento técnico, cuja referência à atmosfera luminosa de suas 

representações figurais funciona como um encontro físico entre os tubos de cores e 

a superfície pictural.  O pintor parecia se interessar pelo inteligível em sua pintura 

pontilhista, mas queria torná-las sensíveis. Quando olhamos de uma distância justa 



 

1274 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

um quadro — imagem — de Seurat, percebemos as modulações luminosas. 

Faculdade que a imagem tem de nos fazer repensar coisas, fazendo a concepção 

técnica e científica voar pelos ares.   

Considera-se de forma mais preponderante o conhecimento científico, fundado 

sobre a razão e a lógica, sobre a experimentação e a verificação como um método. 

Entretanto, podemos observar que existem outros caminhos para o conhecimento. 

Lembramos igualmente a abordagem que se desenvolve muito hoje em dia, na qual 

a ideia principal é dizer que o mais importante não são os objetos em si, mas a 

relação que produzirá um certo número de fenômenos entre esses objetos.  No 

entanto, poder-se-ia pensar em duas outras vias de abordagem do conhecimento 

que tratam da questão do sentido, pois os dois primeiros caminhos tratam, no fundo, 

do mundo objetivo, do mundo da realidade material. Ora, o homem não se alimenta 

somente de pão, mas também de sentido, e isso é uma realidade bem objetiva: 

forças significantes existem ao mesmo título que as forças físicas, que as forças da 

mecânica newtoniana ou mesmo quântica. Portanto, existem formas de pensamento 

ou abordagens de conhecimento elaborando o mundo dos sentidos. 

Nós, humanos, temos uma linguagem falada, que é ao mesmo tempo lógica e 

simbólica, gramatical, mas as palavras podem parecer dizer outras coisas que 

parecem dizer. Por exemplo: a natureza, os acontecimentos com os quais nos 

deparamos: um rosto, uma flor, uma árvore, um animal — tudo isso como linguagem 

muda que nos conta e inspira histórias. Linguagem muda não quer dizer que seria o 

“non-sens,” mas antes de tudo que é uma história que cabe a nós decriptar e 

perceber a dimensão poética em nossa relação com a realidade. Assim, parte da 

nota n˚ 1, “o possível implicando um devir — a passagem de um ao outro tem lugar 

no infra-mince”, nos integra a toda uma contingência de futuros possíveis, uma tênue 

percepção da superfície [pictural]; “a fenomenologia do infra-mince seria uma 

fenomenologia do afloramento” 10. Afloramento poderia ser confundido com 

fragilidade, no entanto, o inframince nos parece de uma grande exigência, pois é 

algo essencial, mas que não podemos ver facilmente. 
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Alegoria sobre o “esquecer” 

Nota n˚ 6 

 

 

A alegoria, (geralmente) é uma aplicacão do inframince.   

 

 

Marcel Duchamp, Allégorie d’oubli, 7,1 x 9,2 cm  

  

Walter Benjamin concebe a alegoria como uma chave do conhecimento. As 

alegorias, para ele, são para o reino do pensamento o que seriam as ruínas no 

domínio das coisas. “A consciência do carácter efêmero das coisas, e a 

preocupação de as tornar eternas, para as salvar, é um dos motivos mais fortes da 

alegoria”.11  Alegoricamente o passado ressurge na experiência da memória, 

marcada pela imagem. O que esquecer? Não procuremos muito rapidamente 

responder o que seria a alegoria do esquecimento, mas lembremos de Walter 

Benjamin e sua posição sobre a memória involuntária, dizendo que somente poderá 

pertencer à memória involuntária o que foi realmente vivido, pois longe de restituir a 

duração integralmente conservada no sentido de Bergson, ela nos livra sobretudo 
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percepções inconscientes. Infra-mince e intervalos imperceptíveis de esquecimento 

entre dois fenômenos. O recurso à alegoria, figura retórica que consiste em 

representar uma ideia abstrata através de símbolos ou imagens poéticas, parece nos 

propor para o esquecimento uma operação de sentido temporal. O termo alegoria na 

nota do infra-mince possui um significado bem mais amplo do que em primeira 

instância, pois se aplica a um certo tipo de operação de leitura. Um texto é dito 

alegórico quando propõe, em uma primeira leitura, um certo significado, quando na 

verdade recobre um outro; assim, o leitor deverá perceber os jogos e as 

transposições necessárias. Oferecendo um duplo jogo à compreensão, a alegoria 

tende a ocultar o alvo semântico que constitui a leitura de um texto e a colocar a 

produção sob o signo da transposição das aparências. Estávamos em tubos de 

cores em devir de se transformarem em quadros de Seurat, e o possível seria o 

lugar do futuro, onde o devir da imagem aí encontraria sua concretude. As 

passagens dos tubos para a imagem e a imagem tecnicamente feita pelas cores, 

resultam em modulações inframinces. Duchamp parece propor o ready-made [tubos 

de cores] como proposição para pensar a pintura, mas também para esquecê-la no 

sentido em que esta era vista pelo meio artístico do início do século. Posto isso, 

percebemos uma dimensão espacial – o devir do quadro, da imagem e a 

possibilidade de um tubo de cor se tornar um Seurat, uma espacialidade concreta do 

possível em uma dimensão temporal. O inframince é sensorial, é perceptivel 

infinitesimalmente, contudo existe um misterioso esquecimento.  

 

Regime de coincidências 

Não seria possível investigar Duchamp sem penetrar nesse modelo temporal que 

seria o acaso. Voltemos ao “Regime de coincidências”. Em seu trabalho, Duchamp 

considerando o jogo como fator de produção, colocava as palavras sobre as coisas 

percebidas na invisibilidade. Os inframinces nos revelam perturbações e modulações 

no sensorial, na compreensão do visível que está em torno de nós. As notas nos 

falam da invisibilidade da arte. 
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Todo conhecimento se presta a um ato de nascimento, e conhecer alguma coisa é 

perceber do interior com a sua consciência, a sua qualidade e sua pura presença. 

No acaso, não atingimos um modo de pensamento científico, rigoroso, organizado. 

Lembremo-nos de Husserl que criou um sistema de interrogação do sentido de 

forma admirável de um ponto de vista filosófico pelo intermediário de uma forma de 

reflexão. Interrogar-se sobre o mundo do sentido e o mundo do simbólico, que é a 

linguagem do inconsciente. 

 

 

Etimologicamente, símbolo vem do grego simbolen, que quer dizer aquilo que reúne, 

que vem unir, ligar o visível e o invisível, o consciente e o inconsciente, o imaginário 

e o mundo real.  A arte seria, dentro desse exposto, como um espaço de abertura 

que se cria entre o mundo do sentido e o mundo da realidade ordinária. Em suas 

Notas, Duchamp parecia explorar algo que organiza e estrutura o mundo do sentido 

e os meios de contato com este. 

“J’ai choisi exprès le mot mince qui est un mot humain et affectif et 
non une mesure précise de laboratoire. Le bruit ou la musique faits 
par un pantalon de velours côtelé comme celui ci quand on le fait 
bouger est lié au concept d’inframince. Le creux dans le papier entre 
le recto et le verso d’une fine feuille… A étudier!… C’est une 
catégorie dont je me suis beaucoup occupé pendant ces dix 
dernières années. Je pense qu’au travers de l’inframince, il est 
possible d’aller de la seconde à la troisième dimension”. 12 

 

Este testemunho nos faz acreditar que Duchamp parecia levar a percepção artística 

a novos limites. Algo entre a concretude de uma mesa [a linguagem] e o xadrez 

sobre a mesa [a atenção inconsciente aos jogos]. Por isso, algo que excedera a arte; 

passamos para a hipérbole do fora de si, da experiência limite, atenciosamente. 

Mas, quase sempre, no jogo, algo se intensifica, de um golpe somos tomados por 

uma vertigem, ficamos cegos. Como um problema do tempo, o jogo se jogando e se 

distendendo, mas para tentar se encontrar. A experiência está mais do que nunca 

ativa. A partir dessa apreensão  nós podemos então fazer abstrações, reflexões, e, 

finalmente, o laço entre o sensorial e o senso se mostra algo complexo que 
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sobrevive sobre idas e voltas permanentes. A arte é um motivo para o saber, que 

produz uma certa relação ao tempo e que consiste em produzir sentido, sensação, 

pensamento. E Duchamp esteve em suas notas à procura das palavras justas para 

descrever o que se passa em torno de nós, o que da invisibilidade pode ser escrito.  

Thierry Davila em seu livro De l'inframince : Brève histoire de l'imperceptible, de 

Marcel Duchamp à nos jours expõe a questão da invisibilidade da forma e da arte. 

Ele nos lembra que ela já estava presente na primeira História da Arte que nós 

podemos ler, a de Plínio, o Velho. Constata que a invisibilidade, desde o início, 

poderia ser tratada como um assunto do interesse das artes, mas que nunca foi 

abordada na História da Arte. Para o autor, o que tratamos habitualmente são as 

obras que se apresentam com espessura diante de nós, com uma certa densidade 

formal, que podemos apreender. Não se trata do sentido religioso do termo, mas 

uma parte da experiência que podemos fazer do mundo. Isso pode designar a 

ausência da obra, mas todo o paradoxo seria que a ausência mesma da obra seria o 

momento mesmo de sua manifestação. Um espaço a ocupar pelos artistas: o 

intersticial, assim como o espaço dos inframinces. O autor ainda nos lembra que 

Marcel Duchamp criou este conceito — ao qual consagrou 46 notas — e que é uma 

palavra que possui um lugar profundo em sua obra, uma importância que foi muito 

pouco estudada.  Marcel Duchamp foi um personagem singular e considerava que o 

artista é aquele que produz uma singularidade.  

“Viver segundo a nuance, como disse Barthes, viver para produzir 
nuances, para inventar pequenas diferenças; é um projeto muito 
difícil, uma ética muito exigente, mas me parece algo inevitável hoje 
em dia. E… uma vez que abrimos os olhos, que erguemos os 
ouvidos, que degustamos as sutilezas do inframince, bem no fundo, 
o invisível, o nada, ou o quase nada ocupa todo um espaço, um 
lugar, e isso é o seu triunfo”.13 

O inframince, pois, é tudo isso: relevar singularidades naquilo que aparece e 

desaparece diante de nós, abrir os olhos para facetas da matéria que não nos são 

apreensíveis. 

 

NOTAS 
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1 Paul Matisse, neto do pintor francês Henri Matisse e enteado de Marcel Duchamp. 
2 Marcel Duchamp deixou-nos 46 notas que intitulou Infra-mince. Duchamp opera, em suas Notas, uma sutil 
dosagem entre aspectos lúdicos e hipersensíveis — ora sensitivos — e aspectos rigorosamente proporcionais e 
referenciais ao infra-mince.  É sem dúvida seu caráter especulativo e irônico que lhe proporciona uma tonalidade ao 
mesmo tempo estética e pretensamente científica. Infra-mince seria o atributo ou adjetivo constituído por Marcel 
Duchamp para proposições estéticas, jogos semânticos, jogos com a linguagem, para o conjunto de sensações 
sutis que constituem suas 46 notas. Infra-mince seria, por exemplo, o momento último da passagem pelas roletas 
do  metrô:  
 nota n° 9 (recto) - "les gens/ qui passent au tout dernier moment infra-mince".  
 Seria então o momento imponderável onde qualquer coisa que é selada, microscópica ou infinitesimal 
acontece. Infra-mince a sensação resultante da esfregação de um tecido de veludo pelas pernas:  
 nota n° 9 (verso) - "Pantalons de velours - leur sifflotement (dans la) marche par / frottement des 2 jambes 
est une / séparation infra-mince signalée / par le son (ce n'est pas ? un son infra-mince)."  O jogo da tactilidade e da 
sensualidade aí se torna aparente com toda evidência. Cf FRANCA, Patricia. Infra-mince, Zona de sombra e o 
tempo do entre dois. In: Porto Arte. N˚16, 1998. 
3 Apesar de Duchamp ter expresso em uma de suas notas “ inframince (adject.) Pas nom — ne jamais en faire 
un substantif” — Inframince (adject.) Não nome — nunca fazer dele un sibstantivo.  A observar. Marcel Duchamp 
Notes. Paris: Flammarion, 1999, p. 21 [tradução nossa] 
4 DUCHAMP, Marcel. Duchamp du Signe. Écrits. Org. Michel Sanouillet. Paris: Flammarion, 1975, p. 109. 
5 Idem. p. 147. 
6 MATISSE, Paul. Marcel Duchamp Notes, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris, 1980. 
7 “l'essence linguistique de l' homme consiste en ce qu'il nomme les choses” BENJAMIN, Walter. Sur le langage. 
OEUVRES I.  Paris: Ed. Gallimard, p. 146 [tradução nossa]. 
8 Duchamp citado por DE DUVE, Thierry. Nominalisme Pictural: Marcel Duchamp la peinture et la modernité. 

Paris: Ed. de Minuit, 1984, p 250. 
9 Idem. 
10 DIDI-HUBERMAN. Georges. L’Empreinte. Catálogo de exposição. Paris: Ed. Centre Georges Pompidou, p.167 
11 BENJAMIN, Walter. Origine du drame baroque allemand. Paris: Flammarion-Champs, 1985, p.  216 
12 Paul Matisse, Marcel Duchamp Notes, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris, 1980. 

“Escolhi propositalmente a palavra mince que é uma palavra humana e afetiva e não uma medida precisa de 
laboratório. O barulho ou a música feita por uma calça de veludo cotelê como aquele quando o fazemos 
movimentar está ligado ao conceito do inframince. O vazio no papel entre o reto verso de uma fina folha... A 
estudar!...É uma categoria a qual eu me dediquei muito durante os dez últimos anos. Penso que através do 
inframince é possível ir da segunda à terceira dimensão” [Tradução nossa]. 
13 Tradução nossa de trecho da entrevista de Thierry Davila por Alain Veinstein na ocasião do lançamento do 
livro De L’Inframince. Radio France Culture 29-11-2010. 
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