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RESUMO: Este artigo tem como objetivo verificar e demonstrar como cheguei ao conceito 
de espaço de jogo e como este conceito foi decisivo para a concepção de minha recente 
exposição de pinturas  que leva o mesmo título.  
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SOMMAIRE:Cet article vise à vérifier et démontrer comment je suis arrivé à la notion  
d’espace de jeu et la façon dont ce concept a été décisive pour la conception de ma récente 
exposition qui porte le même titre.  
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Introdução       

Este artigo tem como objetivo verificar e demonstrar como cheguei ao conceito de 

espaço de jogo e que culminou com a exposição que leva o mesmo  termo como 

título. A exposição Espaço de Jogo foi realizada, recentemente, na Fundação D. 

Luís I, no Centro Cultural de Cascais em Portugal.  As pinturas que compuseram a 

mostra dão continuidade à minha pesquisa de doutorado Autorreferencialidade em 

território partilhado e tratam-se do desdobramento de um assunto que me ocupa há 

alguns anos: os mecanismos da representação e os procedimentos metapicturais. 

Desde o ano de 2006 , tenho realizado, efetivamente, projetos específicos para os 

espaços expositivos nos quais as obras serão exibidas, tomando como motivo 

representacional a arquitetura do próprio espaço de exposição. 

 A autorreferencialidade da arte, a consciência dos limites da pintura e, 

consequentemente, dos limites do espaço pictórico foram princípios fortemente 

reafirmados e utilizados como fundamento pelas vanguardas modernistas, no 

entanto, continuam sendo desdobrados e discutidos de diversas formas por grande 

parte dos pintores contemporâneos. Entretanto, cabe salientar que este 

desdobramento não significa a continuidade de seus dogmas, mas a sua análise ou 

a sua crítica. O questionamento sobre os limites da pintura, do espaço real e do 
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ilusório, da apresentação e da representação, da manufatura e da reprodução 

mecânica, do potencial retórico e narrativo da linguagem e sua historicidade, é 

bastante presente na pintura atual. Sabe-se que desde o surgimento do quadro 

como objeto, do quadro de cavalete, os pintores já faziam uso de procedimentos 

metapicturais e questões sobre a autorreferencialidade em pintura já eram tratadas 

de modo subjacente. No entanto, com o decorrer da história, métodos e funções 

assumiram significados distintos, sendo que no modernismo a questão exacerba-se 

em direção a uma ideia de pureza e auto-definição da linguagem. Pergunta-se, 

então, qual seria a função da utilização de procedimentos metapicturais nos dias de 

hoje? Quais as implicações de seu uso e que novas questões trazem ao campo da 

imagem? 

A Representação en abyme         

No início de meu processo interessava-me, apenas, o espaço expositivo vazio com 

seus elementos arquitetônicos e interferências de objetos que muitas vezes 

atrapalham a montagem de uma exposição, tais como: ar-condicionados, tomadas, 

extintores de incêndio e outros. Objetos ordinários que se tornam bons motivos 

representacionais. O uso da fotografia passa a ser parte fundamental do processo. 

Passo a fazer o registro fotográfico desses espaços ou peço a pessoas conhecidas 

que o façam por mim, seguindo algumas instruções, quando se trata de alguma 

cidade distante. Paralelamente a isso, começo a fotografar o próprio processo da 

pintura. A parede do atelier com as telas em andamento, pinturas de séries 

anteriores e meus documentos de trabalho que incluem fotografias, desenhos, 

projetos e outros, apresenta-se como uma estratégia autorreferencial.  

Da experiência de inserir a fotografia tanto na captura das imagens arquitetônicas 

quanto durante o processo de realização das pinturas, surge a representação en 

abyme, tanto do espaço de exposição quanto do espaço de produção, do processo 

da pintura. Sendo assim, o processo da pintura também é registrado e torna-se 

motivo representacional para o trabalho. A presença do dispositivo fotográfico 

permite evocar as três instâncias que constituem a pintura: o espaço de produção, o 

espaço de representação e o espaço de apresentação. A representação en abyme, 

como recurso metalinguístico e operacional, tem como principal função colocar 
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essas três instâncias em circularidade infinita. Nesse processo, instaura-se, em 

território partilhado, um espaço de pensamento no qual a pintura se interroga sobre 

seu próprio espaço na contemporaneidade. 

O termo en abyme é oriundo da crítica literária e fora cunhado por André Gide, em 

1893, em seu Journal (1889-1939).1 A frase en abyme descreve o fragmento de um 

texto que reproduz em miniatura o texto em sua inteireza – o texto dentro do texto 

em uma duplicação especular. A expressão mise en abyme não é gideana. Foi 

forjada por C. E. Magny (1950) a partir da interpretação do termo utilizado por Gide 

em seu Journal. Outros autores também utilizaram termos semelhantes, como 

construction ou composition en abyme. Os termos têm em comum a designação en 

abyme. Apesar de o leitor identificar o significado do termo com aspectos de 

vertigem, abismo, perda de referência, na verdade, abyme é um termo técnico 

retirado da heráldica. Segundo Dällenbach (1977, p.15), “em um tratado de 

heráldica, encontramos a explicação de abîme ou abyme: é o centro de um escudo. 

Diz-se que uma figura está em abîme ou abyme quando ela está, com outras 

figuras, no meio do escudo, mas sem tocar nenhuma delas” Com o decorrer do 

tempo e a partir da interpretação da crítica literária, o termo carregará os significados 

citados acima e assumirá um sentido mais amplo. No entanto, para Gide, há um 

sentido preciso: o sentido de retroação.  

Na literatura, o romance duplicado é realizado pela duplicação do escritor-

personagem. Na pintura, se não houver a duplicação do autor pintando a pintura 

duplicada, em forma de autorretrato, ainda assim há o sinal de autoria, pelo próprio 

gesto pictórico ao copiar-se a si próprio. Um dos pontos que mais me interessa 

quando utilizo o recurso en abyme em meus trabalhos está nas consequências do 

processo de retroação empreendido por Gide. O autor, ao dar voz ao seu 

personagem escritor, em Les Fauxs monnayeurs, que, por sua vez, está escrevendo 

um romance que leva o mesmo nome, consegue juntar à intriga do romance a 

história, a crítica e a estética da obra. Mas como funciona esse mecanismo? 

Conforme Dällenbach (1977), na literatura, como segundo signo, a mise en abyme 

não coloca somente em relevo as intenções significantes do primeiro (a narrativa 

que a comporta), ela manifesta que é também um signo (ou que é apenas um 
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signo), proclamando assim: eu sou literatura, eu e a narrativa que me contém - o que 

pode ser estendido à pintura e à fotografia e, de uma forma genérica, à imagem 

dentro da imagem. Enfim, para o que nos interessa e para tornar este conceito 

coerente e operatório, cabe sublinhar as características essenciais da mise en 

abyme a partir de Dallämbach (1977, p.78): 1) Órgão de um retorno da obra sobre 

ela mesma, a mise en abyme aparece como uma das modalidades da reflexão; 2) 

Sua propriedade essencial consiste em salientar a inteligibilidade e a estrutura 

formal da obra; 3) Evocada através de exemplos emprestados a diferentes domínios 

(teatro, pintura, cinema, etc.), ela constitui uma realidade estrutural que não é 

apanágio do relato literário, nem somente da literatura. 

 Além disso, ainda seguindo o autor, a mis en abyme pode apresentar-se através de 

três formas (DÄLLEMBACH, 1977, p. 59) 

        1. A reflexão simples: um fragmento do trabalho demonstrando relação de 

similitude com o trabalho que o inclui.         

        2. A reflexão ao infinito: um fragmento demonstrando a relação de similitude 

com o trabalho que o inclui, e ele mesmo inclui um fragmento demonstrando... (ex. 

os espelhos interpostos, a marca de requeijão La vache qui ri, etc.) 

        3. A reflexão aporística ou paradoxal: um fragmento que supostamente inclui o 

trabalho que o inclui. Quando a pintura Cenário de produção de cenário de produção 

foi inserida na montagem de Cenário de produção, pôde-se alcançar a reflexão 

aporística. Pode-se pensar, aqui, nas animações en abyme de William Kentridg, 

principalmente aquelas pertencentes à série “7 fragments for Georges Méliès”. A 

obra de Kentridg, aliás, apresenta-se como um bom exemplo contemporâneo de 

autorreferencialidade do processo. A obra do artista sul africano toma a sua própria 

genealogia como assunto. Em suas animações não assistimos à montagem de 

desenhos acabados e sim a própria obra em construção. 

A estas três formas, eu adicionaria uma quarta, que seria a reflexão exterior, quando 

um quadro duplica outro quadro que o acompanha no mesmo espaço de exposição 

ou quando uma narrativa literária insere nessa narrativa elementos de uma narrativa 

que a precedeu, ou seja, quando o autor utiliza, em um novo livro, componentes de 



 
 

1523 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

um livro anterior, não apenas como citação, mas como jogo especular entre as obras 

que leva o leitor/espectador a transitar de uma obra a outra. A mise en abyme dar-

se-ia, então, levando-se em consideração o conjunto da obra do autor da qual o 

leitor deve ter conhecimento para poder identificá-la. Este é o caso da relação que 

Georges Perec empreende entre a A vida modo de usar e A coleção particular.  Em 

pintura, encontraremos um bom exemplo da operação deste recurso nos Gabinetes 

de Amadores de Guillaume Van Haecht (Anvers, 1593-1637), onde o pintor adiciona 

outra pintura de sua autoria, Danaé (1628), que leva sua assinatura, no centro e em 

primeiro plano do Le Cabinet d’Amateur de Corneille van der Geest lors de la Visite 

des Archiducs (1628). Em L’Atelier d’Apelle, realizado posteriormente ao Cabinet, 

encontramos, novamente, só que desta vez no canto esquerdo e abaixo do quadro, 

a sua mesma pintura. Neste caso, não apenas se têm os quadros dentro do quadro, 

mas, entre estes, outro quadro cuja autoria é a mesma do quadro que o contém. É a 

partir dessa quarta forma que minhas três últimas exposições foram concebidas. Em 

meu trabalho a mise en abyme exterior passará a ser aplicada, efetivamente, a partir 

da exposição En Abyme, no ano de 2010 e, em virtude disso, veremos que a 

montagem assumirá um papel decisivo nas relações de significação entre as 

imagens.  

Os gabinetes de amadores e uma nova perspectiva de montagem 

Nessa exposição procurei reunir um conjunto de pinturas realizadas durante cinco 

anos de trabalho agrupando tanto representações de espaços de exposição distintos 

quanto do próprio espaço no qual foram exibidas. No entanto, apesar de tratarem de 

espaços diversos, permaneciam interligadas por serem representadas dentro dos 

outros quadros. Ao modo de uma matrioska russa, um quadro apresentava-se 

dentro do outro, que estava dentro do outro e assim sucessivamente em uma 

especularidade exterior, desdobrando-se para os lados.  Nesta série incluo o 

autorretrato no cenário de produção. A parede do atelier que até então trazia a 

citação de diversas imagens do processo, torna-se fundo para a figura do pintor. 

(Figs.1,2). Os rebatimentos entre as imagens as tornam interdependentes e estas 

assumem significado na montagem, em conjunto e, não mais, isoladamente. Na 

forma de uma pintura-instalação, as imagens desdobram-se pelas paredes. Um dos 



 
 

1524 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

grupos é intitulado Espaço de jogo e em sua concepção a questão da montagem 

emerge como elemento essencial para a geração de novos significados. Esse 

processo acumulativo de várias séries, propiciado pela  mise en abyme exterior, 

deflagra um processo autofágico no qual a pintura se nutre, também, de sua própria 

história, ou seja, daquelas imagens que lhe antecederam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2013, realizo a exposição Em Jogo no StudioClio, em Porto Alegre,  espaço 

caracterizado por se tratar de uma microgaleria que exibe pequenos formatos. 

Interessada em dar continuidade à inserção da representação da figura humana nas 

pinturas, realizo uma série de 36 pinturas com formatos referentes às cópias 

fotográficas 10 x 15, 18 x 24  e panorâmicas de 10 x 50cm. Por se tratar de uma sala 

de dimensões reduzidas, a arquitetura do local não me chamou a atenção. 

Interessava-me aqui a proximidade com que o espectador se relaciona com as obras 

expostas. A falta de distância e a proximidade com as paredes. Tal observação 

levou-me a pensar na semelhança existente com a proximidade da parede do atelier 

em relação ao corpo do pintor. Nesse momento incluo na representação a figura do 

espectador. Nessa série, evidencia-se, ainda mais, o tema do quadro dentro do 

quadro  e a montagem da mostra é realizada ao modo dos gabinetes de amadores 

(Fig.3 ). Agora, não são apenas as minhas pinturas que estão representadas dentro 

Fig. 1 e 2 - Marilice Corona – Espaço de Jogo, 2010 – acrílico e óleo sobre tela e fotografia 
digital – dimensão total 196 x 600cm Exposição En Abyme – Espaço Cultural ESPM – Porto 

Alegre/RS 
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dos quadros, mas variadas citações à pintores contemporâneos e de outros tempos. 

A mise en abyme do quadro dentro do quadro estende-se à figura do espectador 

representado que duplica a posição e o olhar de quem o observa no espaço de 

exposição. Segundo Borges (1999, vol. IV, p. 504), “ao procedimento pictórico de 

inserir um quadro dentro de um quadro corresponde nas letras o de interpolar uma 

ficção dentro de uma ficção” Mas nesses casos há algo de paradoxal: quando 

 

 

 

 

 

 

 

 

percebemos a ficção dentro da ficção, a narrativa maior parece assumir uma 

aparência de maior realidade, mas, ao mesmo tempo, quanto mais real ela nos 

parece, mais ficcional ela se torna - e nós, como leitores, somos convocados ao 

jogo. A representação do quadro dentro do quadro talvez seja o elemento 

autorreferencial mais direto e potente em pintura. Este procedimento duplica o 

espaço de ficção ao mesmo tempo em que salienta o estatuto de imagem da própria 

pintura. Como nos diz Chastel, 

o quadro pintado dentro do quadro tem, por assim dizer, uma dupla 
ressonância: enquanto imagem ele reenvia à natureza (forma) e 
enquanto imagem de uma imagem ele reenvia ao intelecto (ideia). A 
exegese do quadro dentro do quadro produz o equivalente a um 
tratado sobre a arte”. ( 2000, p. 80) 

Os gabinetes de amadores ou quadros de coleção, como também são chamados, 

sempre exerceram sobre mim um grande fascínio. Estas pinturas me fazem pensar 

Fig. 3 - Marilice Corona – Exposição Em Jogo  – pinturas em óleo 
sobre tela  - StudioClio - Porto Alegre/RS 
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na liberdade de representação que este gênero propiciava aos pintores. O quadro de 

coleção, além de muitas outras leituras que podemos dele fazer, permitia ao artista 

realizar, em uma mesma obra, pinturas de muitos gêneros: religiosa, histórica, 

retratos, paisagens e outros. Somado a isso, tal gênero exigia do artista um grande 

exercício quanto à diversidade das maneiras de pintar, ou seja, tratando-se da cópia 

de quadros de outros pintores, na sua maioria existentes, o pintor deveria procurar 

aproximar-se o melhor possível dos “originais” para que estes fossem reconhecíveis. 

Então, o pintor deveria pintar ao modo de Rubens, de Metsys, de Van Eyck  e muitos 

outros. Ao me deparar com a pintura de Guillaume van Hacht, (1593-1637) Cabinet 

d’amateur de Corneille van de Geest lors de la visite des Archiducs, 1628, na Maison 

de Rubens, encontrei representadas várias pinturas que estão hoje espalhadas em 

outras coleções. Em L’Atelier d’Apelle, realizado posteriormente ao Cabinet e 

encontrado no Museu Mauritshuis em Den Haag, localizamos no canto direito do 

quadro, como exemplo, Le banquier et sa femme de Metsys, hoje pertencente ao 

Museu do Louvre em Paris, e uma cópia do mesmo, realizada também por Metsys, 

no Musées Royaux des Beaux-Arts da Bélgica. Os quadros de coleção tornam-se 

verdadeiros documentos (ou seria melhor dizer verdadeiros catálogos de imagens?). 

Como documentos, estes quadros revelam preciosas informações sobre o contexto 

artístico e social da época: a relação entre os artistas e a organização das 

corporações, os colecionadores, os cientistas e os diletantes. Os Gabinetes de 

Amadores nos trazem outra informação interessante, relativa ao modo de 

apresentação das obras. Nessas representações, percebemos que a parede do 

aposento se apresenta completamente coberta pelos quadros, formando uma 

espécie de segunda parede. Vale lembrar que o modo de apresentação das obras 

está sempre interligado com a própria concepção de arte de determinada época. 

Segundo Stoichita, este tipo de configuração espacial – le mur à tableaux – é um 

fenômeno moderno. Sua aparição, em Anvers, por volta de 1600,  

é a consequência de uma transformação que concerne tanto à obra 
em si quanto à sua relação com o contexto. O quadro como 
retângulo transportável, a generalização da tela como suporte, a 
simplificação das molduras, o uso em voga do formato reduzido e o 
triunfo do colecionismo privado são as razões mais importantes 
(STOICHITA, 1999, p. 158) 
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Se, por um lado, os gabinetes de amadores nos chegam como um testemunho de 

época, fazendo menção a todo o contexto extra-quadro, ou seja, ao contexto 

histórico em que este tipo de representação está inserido, a realidade de dentro do 

quadro e as relações estabelecidas entre as imagens nos revelam associações de 

outra ordem. As leituras podem ser múltiplas.  

De acordo com o autor, a relação que se estabelece no interior de uma galeria tem 

como característica que cada imagem, cada quadro, que é uma entidade em si, tem 

por “fundo” o conjunto das outras obras. Nesse caso, torna-se “figura” para 

desaparecer pouco depois como “fundo” em relação a outras. Conforme Stoichita, “a 

contextualidade operante em uma coleção ocasiona – provoca mesmo – a situação 

autorreflexiva: perceber um quadro como ‘figura’ que se destaca de um ‘fundo’ é 

perceber uma obra de arte que se destaca (ou se projeta) de um (sobre um) ‘fundo’ 

que não é outro senão ‘a arte’”. (1999. p. 150). 

O meu interesse por esse gênero pictural foi provocado ao perceber que o próprio 

quadro se transformava em um espaço de coleção. O espaço pictórico torna-se 

espaço de apresentação. Quando este quadro é colocado dentro de um novo 

espaço expositivo, ao lado de outros quadros, a mise en abyme em sentido 

ampliado intensifica-se. De meu ponto de vista, os gabinetes de amadores são uma 

verdadeira exaltação à pintura e, sua estrutura intertextual, vem ao encontro do que 

tenho buscado em meus trabalhos. Na série Em Jogo, minha intenção foi criar vários 

níveis de leitura. A princípio pensa-se que o assunto principal se trata da figura em 

primeiro plano olhando uma imagem, mas, na maior parte das vezes, o tema 

principal está localizado nos diminutos quadros representados dentro do quadro. 

Neste jogo entre imagens, a citação torna-se um procedimento autorreferencial 

importante: encontramos referências aos vários gêneros pictóricos, às imagens 

fotográficas, aos discursos sobre a planaridade, à artistas, à exposições, museus e 

outros na tentativa de construir novas relações de significação que apontassem, 

também, ao contexto ao qual me vejo inserida. Agora, não são apenas as minhas 

pinturas que estão representadas dentro dos quadros, mas variadas citações à 

pintores contemporâneos e de outros tempos como Michael Borremans, Gerard 

Richter, Lucian Freud, Manet e outros (Fig.). Para tanto, utilizei, como referência, 
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alguns dos inúmeros registros fotográficos que fiz de mostras em museus durante 

minhas viagens. Na maior parte das vezes, ao fotografar, minha atenção estava 

dirigida para o modo como as pessoas se acercavam das pinturas e nas relações 

entre o aspecto do observador e a imagem que prendia seu olhar. Somado a isso, 

outro aspecto relevante a ser mencionado é que, após a abertura e a partir de novos 

registros fotográficos realizados durante o vernissage, pude inserir novas pinturas 

que incluíam representações da própria exposição com seus convidados (Figs.4,5)). 

Dessa forma, a mise en abyme intensifica-se ainda mais na medida em que passa a 

ser empregada nas quatro formas já abordadas neste artigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço de Jogo 

Procurando dar continuidade e desdobramento a esta última experiência, em abril de 

2014, realizei um novo projeto intitulado Espaço de Jogo feito especificamente para 

a Galeria da Capela da Fundação D. Luís I do Centro Cultural de Cascais, em 

Portugal. 

Nessa série, a representação do espaço expositivo com seus objetos e 

espectadores somados à representação do cenário de produção apresentaram-se, 

ainda, como estratégias eficazes.  Fotografar o atelier com as pinturas em 

andamento, ao lado de meus documentos de trabalho, e auto-fotografar-se 

Fig. 4 e 5 -  Marilice Corona – Oriente, 2013 –óleo sobre tela , 20 x 20cm.  Em Jogo , 2013 – óleo 
sobre tela – 18 x 24cm – Exposição Em Jogo, 2013 – StudioClio - Porto Alegre/RS 
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ultrapassa a intenção de mero registro.  Tal ação possibilita inúmeras replicações de 

imagens que dão a ver tanto a genealogia da própria pintura como acabam por 

torná-la matriz geradora de novos trabalhos. A abstração presente nesse novo grupo 

de pinturas e que, nos anos 90, servia de cenário para minhas pequenas figuras, em 

uma oposição entre figurativismo e abstração, retorna levantando novas questões. 

De continente passou a conteúdo, a documento de trabalho, a figuração. (Figs. 6,7). 

 Através de um procedimento de apropriação, pois, algumas das representações 

tiveram sua origem em imagens de exposições anteriores presentes no site da 

Fundação D. Luís I, procurei colocar sobrepostos e, em circularidade, diversos 

espaços e temporalidades. Imagens de diversos vernissages com seus habitués 

foram mescladas a cenas de atelier e cenas de atelier foram incluídas 

 

 

 

 

 

 

         

 

dentro do contexto de exposições de outros artistas (Fig. 8,9 ). Assim, o que antes 

era documento agora se torna ficção. O conceito Gideano de representação en 

abyme é colocado em marcha, sendo utilizado de diversas formas. Nessa nova série 

de trabalhos, a figura do espectador é novamente incluída à representação 

colocando-nos em posição autorreflexiva. Nesse processo, instaura-se o que passei 

a chamar de espaço de jogo. O filósofo H. G. Gadamer, traça uma interessante 

comparação entre as estruturas elementares do jogo e o elemento lúdico da arte. 

Fig. 6 e 7 - Marilice Corona – Abstrações l, 2013 – óleo sobre tela – 60 x 80cm – Subterrânea, 
2013 – óleo sobre tela 20 x 30cm – Exposição Espaço de Jogo –  Galeria da Capela , Fundação 

D. Luís – Centro Cultural de Cascais – Portugal. 
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Por certo o autor não está se referindo ao aspecto ligeiro ou descompromissado do 

jogo, mas, às estruturas de seu funcionamento e à ideia de impulso livre.  

Quando é que se fala de jogo e o que está implícito nisto?” 
perguntanos Gadamer  “Certamente um ir e vir de um movimento 
que se repete constantemente – pensese em certos ditos como 
“jogos de luz” ou “o jogar das ondas”, em que há um constante ir e 
vir, ou seja, um movimento que não está ligado a uma finalidade 
última. Isso é notadamente o que caracteriza o ir e vir – que nem um 
nem outro extremo é o alvo do movimento, o ponto no qual ele 
descansa. (1977, p.38) 

Diria ainda, que todo jogo implica em regras, parceria e comunhão. Quem joga joga 

junto, mesmo quando se é espectador do jogo alheio, acompanhase o jogo, jogase 

junto. Talvez resida aí o mistério desse elo que une o olhar do pintor ao olhar do 

espectador. Nesse ir e vir o quadro tornase espaço de jogo e, sob o olhar do 

espectador, a partida é ativada e se desenvolve. Um certo dia o artista movimentou 

peças específicas, articulou suas estratégias e armadilhas mas, a cada novo olhar 

que pousa sobre a obra, em um diálogo mudo, o jogo reinicia e se renova.    

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fig. 8 - Marilice Corona – A Fresta, 2014-  óleo sobre tela 20 x 30cm – Vista da Exposição 
Espaço de Jogo –  Galeria da Capela , Fundação D. Luís – Centro Cultural de Cascais – 

Portugal. 
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Importante ressaltar, aqui, que o espaço para o jogo já é pré-determinado pelo 

formato quadrangular da tela, semelhante às quadras de jogos nas quais estão 

inscritas certas regras ou delimitações. A tela em branco trás consigo uma longa 

história, atravessada por códigos e convenções.  Como construto cultural e espaço 

de projeção, está inelutavelmente vinculada às instituições, aos espaços de 

visibilidade. Sendo assim, torna-se imprescindível pensar sobre o formato 

quadrangular do suporte, ou o quadro-limite como dispositivo. Tal formato não se 

apresenta como suporte passivo onde serão dispostas as tintas que configurarão a 

pintura. Conforme Maurice Mouillaud e Jean-François Têtu,  

os dispositivos não são somente aparelhos tecnológicos, de natureza 
material. O dispositivo não é o suporte inerte de enunciado, mas um 
lugar (site) onde o enunciado toma forma. (...) O lugar (site) assume 
o papel de um “formante”, ou de uma matriz, de tal maneira que certo 
tipo de enunciado somente pode aparecer “in situ”. Do mesmo modo 
como ressalta Stéphanie Katz, “não é o suporte que induz o sentido, 
mas o dispositivo construído a partir deste suporte”(CHARBONNIER, 
2007, p.5) 

Ou seja, quando escolho um suporte tradicional, o formato quadrangular da tela, já 

estão inscritos nele uma série de pressupostos. O quadro-limite condicionaria, nesse 

sentido, a enunciação visual construída por este dispositivo, onde estão implicados, 

conforme as divisões de Louis Marin (1994, p. 342-363)): o espaço representado (a 

composição da pintura), o espaço de visibilidade (o espaço do espectador) e o 

espaço de representação ou plano de representação (delimitado pela transparência 

da quarta parede do cubo cênico). Este recorte (a coupure) semiótico torna-se aqui 

necessário não como instrumento interpretativo da pintura, da imagem final, mas 

como instrumento analítico e de desconstrução importante a uma poética que 

pretende tomar como assunto o próprio processo que a engendra, ou seja, seu 

próprio processo de produção. Nesse sentido, Jacques Jussele, tomando As 

meninas de Velásquez como paradigma, demonstra que o quadro-limite,  

Figs. 9, 10 - Marilice Corona – O Duplo, 2014-  óleo sobre tela 20 x 30cm – Imagens, 2014 -  
óleo sobre tela 20 x 30cm  - Exposição Espaço de Jogo –  Galeria da Capela , Fundação D. 

Luís – Centro Cultural de Cascais – Portugal., 2014 
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além de sua função implicativa, está a serviço de um projeto 
normativo. Não redutível a uma figura de estilo, o quadro cuja forma 
privilegiada pelo Ocidente é o retângulo, participa da organização 
imaginária e simbólica de nossas representações e, portanto, aquela 

de nossa posição de sujeito frente ao mundo. (1999, p. 76) 

 

Construir a pintura a partir da ideia do quadro como dispositivo, como dispositivo 

enunciativo, tem como objetivo demonstrar, como já teria dito Damisch (1997, p. 

370), que a pintura não somente se mostra, mas também se pensa e dá a pensar. 

Pintar a imagem do próprio espaço onde a pintura será exposta tem como função 

evidenciar a relação de continente e conteúdo entre arquitetura e pintura e ao 

mesmo tempo referir-se ao quadro como objeto, como um constructo cultural. A 

imagem arquitetônica representada é autorreferencial, na medida em que faz 

menção ao próprio espaço que a expõe, que lhe dá visibilidade. Mas a 

autorreferencialidade em pintura tem a função, por sua vez, de remeter aos 

mecanismos que engendram esta representação, nesse caso, o funcionamento do 

quadro limite, o quadro como dispositivo. Nesse jogo especular e oscilatório entre o 

espaço de dentro do quadro e de fora do quadro, o espectador passa a estar 

implicado. O que lhe é oferecido é a representação do espaço de contemplação no 

qual ele está, também, inserido. Nesse sentido, a representação en abyme como 

recurso metapictural tem como meta deslocar o olhar do espectador do espaço 

representado, da imagem mimética para a intelecção do engendramento dessa 

mesma imagem. Estes artifícios têm a pretensão de colocar o espectador em 

posição, também, autorreflexiva, na medida em que será interpelado pelo processo 

de (des)construção dos próprios mecanismos da pintura. Ou seja, utilizando os 

termos de Louis Marin (1994, p. 342-363), uma operação de passagem da 

transparência para a opacidade da representação, na qual nossa atenção estaria 

voltada para o significante, ao invés de ao significado.  

Em meu trabalho, pintar a imagem do próprio espaço de exposição é uma forma de 

evocar a inelutável ligação entre a pintura e as instituições que a apresenta. O 

quadro como objeto (pintura e quadro-limite) apresenta-se indissociável do espaço 

de exposição, da parede do cubo branco. Segundo Krauss (2002, p. 41-42), “dada 
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sua função de suporte material da exposição, a parede da galeria tornou-se o 

significante de inclusão e pode, portanto, ser considerada per se uma representação 

do que poderíamos chamar de ‘exposicidade’”. A história da arte moderna está 

correlacionada à história da constituição dos espaços de visibilidade da própria arte. 

Espaço de jogo procura colocar em circularidade as três instâncias que vejo como 

constituintes da pintura: o espaço de produção, o espaço de representação e o 

espaço de apresentação. Os rebatimentos entre as imagens, do espaço expositivo 

com seus visitantes, dos quadros dentro dos quadros e da autorrepresentação do 

pintor, têm por objetivo construir um espaço de jogo reflexivo do qual o espectador é 

convidado a participar, pois a autorreflexividade de seu olhar torna-se requisito para 

que a obra se conclua. Por outro lado, fazer a pintura dobrar-se sobre si mesma, 

quando representa seu próprio processo de construção, torna evidente o contexto 

histórico no qual está imerso o pintor. Hoje nos vemos envolvidos por um grande 

manancial de imagens e nosso contato com a realidade passa a ser, cada vez mais, 

fragmentado e mediado por estas. Nesse contexto, a pintura não cessa de se 

perguntar sobre suas funções e possibilidades. O pintor, como um amador do museu 

imaginário, vê-se em inteira liberdade tanto para revisitar a história como para 

formular novas questões e renovar a linguagem através do prolífico diálogo que 

pode estabelecer com outros meios de produção de imagem.  

 
 
NOTAS 
                                                      
1 A representação en abyme não é um recurso novo, na medida em que podemos encontrá-lo, segundo 

Foucault, Borges e Dällembach, na Odisseia de Homero, nas Mil e uma noites, em Hamlet e outros. No entanto, 
a representação en abyme torna-se um recurso muito mais recorrente a partir do modernismo e das teorias da 
linguagem. No século XX, tanto a literatura quanto as artes visuais, o teatro e o cinema (veja-se 8 e ½ de Fellini, 
1963) utilizarão este recurso como forma de evidenciar as especificidades e estrutura da linguagem, enfocando-a 
como tema. No entanto, essa denominação aparecerá apenas no final do século XIX, por criação de André Gide. 
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