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AFETOS  
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RESUMO: Este artigo aborda o fazer artístico a partir de experiências de estar no mundo e 

de construção de vivências de forma intensa, po compondo articulações r vezes, inscritas 
em pequenos gestos, estabelecidos no interstício entre as coisas e os sujeitos. Aqui, o 
trânsito, o espaço intervalar pertinente em uma ação, entre uma existência e outra, ou entre 
um sujeito e outro são focos de atenção. São deslocamentos, na distância de dois pontos, 
nas lacunas de tempo, entre pessoas. Empregamos a ideia do inframince, do intervalo para 
olhar para algumas obras de Keyla Sobral, Oriana Duarte, Rodrigo Braga e Rubens Mano. 
 
Palavras-chave: Intervalo, inframince, pequeno gesto. 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the artistic experiences from living in the world and 
building experiences of intense, sometimes inscribed in small gestures, established in the 
interstitium between things and subjects. Here, the traffic, the relevant action space interval 
between one existence and another or among a subject and others are the focus of attention. 
The shifts between two points, between the time intervals between people. We employ the 
idea of inframince, the range to look at some works Keyla Sobral, Oriana Duarte, Rodrigo 
Braga and Rubens Mano. 
 
Key-words: Intermission, Inframince, small gesture . 
 

Este artigo aborda o fazer artístico a partir de experiências de estar no mundo e de 

construção de vivências de forma intensa, por vezes, inscritas em pequenos gestos, 

estabelecidos no interstício entre as coisas e os sujeitos. Aqui, o trânsito, o espaço 

intervalar pertinente em uma ação, entre uma existência e outra, ou dentre um sujeito 

e outro são focos de atenção. São deslocamentos entre dois pontos, entre intervalos 

de tempo, entre pessoas. 

Pensar a potencia do acontecimento, seja este de grande repercussão para aquele 

que está atuando na ação artística, seja para o outro, ou ainda, sendo o gesto 

constituído de forma diminuta, mas de grande intensidade, chegando mesmo a ter 

existido nas instância de um inframince duchampiano, são algumas das possibilidades 

de situações sobre as quais pretendemos lançar nosso olhar. 

Observando a ação do tempo sobre coisas no mundo, e o que por vezes se fundava 

de maneira bastante peculiar, Duchamp aponta para aquela partícula intervalar de 
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momento, fragmentária, de espessura ínfima à qual denominou inframince, e que 

percebia dotada de possibilidades imensas de engendrar diferença: “entidades 

mínimas, que são agentes das relações entre as coisas; limite mínimo pelicular, entre 

uma coisa e outra que, sendo limite, não tem qualquer dimensão mensurável, sendo 

uma existência que ao mesmo tempo é um não espaço”. (OLAIO, 2005, 157) 

Aquilo que José Gil irá abordar dentro de uma estética capaz de transformar uma 

“experiência imperceptível”, apta a transformar à partir do pequeno gesto, momentos 

expressivos ínfimos:  

“formas-entre (...) O que anunciam os movimentos das pequenas 
percepções é uma qualidade intensiva: percebemo-la como uma força 
que possui uma forma. (...) Não uma forma figural mas a pregnância de 
vetores de forças, de orientações, de qualidades ainda não 
determinadas” (GIL, 1996, p.54-55.) 

 

É  na intermitência, no transitório, naquele espaço intervalar que denominamos de 

]entre[ que várias das ocorrências, presentes em proposições de artistas que nos 

interessam, aqui se dão. Talvez nem todas aqui estejam explicitamente alinhadas à 

ideia do inframince, todavia, elas encontram-se em territórios que deflagram potências 

em condições de intervalo, sobe os quais iremos nos deter. 

Seja em uma experiência performática solitária diante de uma dada condição, seja na 

elaboração de uma obra que surge no encontro com o outro. É no intervalo de uma 

relação, daquilo que afeta o artista e que retorna a sua produção em ações, 

experiências sensíveis e que são partilhadas na forma de arte, muitas vezes 

realizadas de maneira transversal, gerando, por vezes territorialidades que, mesmo 

cambiantes, constituem campos de imanência para o acontecimento. 

No experimento artístico surge a possibilidade de construção, de reinvenção de si, 

constituição de mundos e novas epistemologias. Deparar-se com o que surpreende, 

até mesmo o mais estranho em nós mesmos é uma fecunda possibilidade de elaborar 

a vida em sua magnitude estética.   

Ocorrem experiências de deslocamentos e invenções de paisagens, ambiências, 

como se dá no projeto de A Coisa em Si, no qual a artista Oriana Duarte prepara e 
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toma uma sopa de pedras, empregando minérios que traz consigo, do local onde 

passou anteriormente e a performance se deu, para juntar a outros do novo lugar em 

que o trabalho irá ocorrer, estabelecendo articulações que se sucedem e que ativam 

transformações a cada novo local, ora na fricção entre essas materialidades 

heterogêneas, ora na elaboração de cartografias particulares, que - no movimento e 

no contato, em que instaura uma “coisa-lugar” possível, com sua instalação Barco, 

onde performatiza ingerindo sua sopa -; institui um ponto irradiador para a ação, sendo 

com este barco que atravessa diversas paisagens nas quais a performance ocorre.  

 
Figura 1. Performance A Coisa em Si, de Oriana Duarte no Ver-o-Peso, Belém, Pará, Brasil. 

Fonte: Coleção Amazoniana de Arte da Universidade Federal do Pará. 
 

Há um caminho organizado em intervalos, entre as cidades cruzadas pela artista, com 

as pedras que desloca de uma cidade para encontrar as pedras da outra cidade, entre 

coisas, objetos, pessoas, diferenças. É no encontro, na soma dessas rochas, desses 

percursos, que irá constituir a densidade para a sopa. Quais os aspectos químicos 

presentes nesses minerais? Quais as procedências geológicas? Isto realmente 

significa no processo da artista, ou seria o deslocamento, a potência do encontro na 

diferença, a fricção o que está realmente em jogo? E afinal, do que se trata uma sopa 
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de pedras – água e pedras – cozida sobre um “fogão” video e televisor? O que está 

em jogo no ingerir dessa água “mineralizada” é mais do que o simples ato da ingestão 

em si. Qual o mistério engendrado por uma sopa feita de pedras de lugares 

atravessados? Há um processo corporal que é deflagrado antes, na montagem da 

instalação Barco em que ocorre a performance, na eleição das pedras, no encontro e 

na soma de temporalidades, vivências e espacialidades que constituem o espaço-

tempo da performance, no fluxo externo entre-cidades, no fluxo interno do líquido no 

corpo da artista.  

Há uma impregnação que se dá no tomar a sopa e no posterior embrulhar dos objetos 

utilizados, colher, prato com papel carbono. São gestos sincopados, registrados em 

imagens sutis que se inscrevem, quase invisíveis, nas delicadas e fugidias marcas dos 

objetos no carbono, dado a desaparecer, e no percurso da sopa captado por 

endoscopias. São temporalidades que somam-se no território do trabalho, imagens 

que materializam-se para desmaterializarem-se no instante seguinte à ingestão, 

restando um pequeno registro, uma marca, um gesto, uma intencionalidade desejante. 

No trabalho da artista há um convite para a ressignificação da experiência da vida em 

sua complexidade, entre tempos, realiza deslocamentos e soma experiências.   

Também ancorada no fluxo, que ora pode ser físico, ora subjetivo, Keyla Sobral 

constrói cartografias intimas que, por vezes, se constituem por meio de casas, 

paisagens, cenários de seu universo interior, em outras, desenhos e fotografias se 

complementam, como na série Convite ao Salto (2013), em que coleciona desenhos e 

fotografias de plataformas, trampolins, mirantes inventados, fotografados, ordenados 

pela artista. Ali, Sobral nos chama para olhar, para acordar para a vida e nos atrai 

para que encaremos esta com toda a sua força, para que nos lancemos. Em uma das 

obras, dezenas de pequenos trampolins desenhados sobre papéis, fixados 

diretamente sobre a parede, nos convocam repetidamente à uma entrega. Para onde 

apontaria esse gesto? No ritmo da repetição do desenho – que não se repete – a 

artista parece convidar e alertar: “Salta!”. Como se aquele gesto de entrega, do lançar-

se de uma plataforma, de um trampolim, possibilitasse, na mudança da perspectiva, 

no instante de alguns segundos, (que levaria até o encontro com a superfície que nos 

aguarda), uma mudança de olhar, de perspectiva que se inscreve no próprio ato da 
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confiança no salto, uma transformação intensa; tensão e energias operando forças no 

fragmento do instante, na possibilidade do vir a ser. Lançamento em direção à vida, a 

olhar mais além, ao risco, ao desconhecido. 

 
Figura 2. Pula!, da série Convite ao Salto, Keyla Sobral, 2013. 

Fonte: Acervo da artista. 

 
Entre o que vemos da plataforma, em suas fotografias, com céus e horizontes, e o que 

se encontra na interrupção do branco do papel em que desenha os trampolins e 

mirantes, uma instigante incerteza, uma instabilidade desejada deflagra todas as 

possibilidades. Para onde? E o que se dará, ali, na profusão continuada do convite 

instaurado, provoca no observador a incerteza presente no possível gesto, na conduta 

diante das escolhas da vida. É nessa suspensão do entre que opera a potencia da 

obra. 
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Figura 3. Sem Título, da série Convite ao Salto, Keyla Sobral, 2013. 

Fonte: Acervo da artista. 
 

Já em Mentira Repetida (2011), que fez parte de sua sala na 30ª Bienal de São Paulo 

(2012), e realizado após receber o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia - Funarte/MinC 

(2010), quando retorna a Amazônia, onde passa a trabalhar por aproximadamente 

cinco meses, Rodrigo Braga solta gritos incessantes por cerca de cinco minutos e 

vinte segundos, registrados no video captado no meio da floresta Amazônica. Nascido 

em Manaus, e crido em Recife, o artista retoma suas origens e embrenha-se na mata 

para, ao isolar-se em uma das ilhas do arquipélago de Anavilhanas, parque nacional 

de acesso restrito localizado no Rio Negro, Amazonas, diante da vastidão da natureza, 

com sua profundidade violenta, constatar a fragilidade humana. Ao perceber sua 

proporção diante do ambiente e, perante tal impotência, solta seu grito, como aponta o 

em artigo para a revista Frieze o crítico Silas Martí:  

“sua reação à selva profunda só poderia ser um grito, falso no início 
ainda cada vez mais real, como ele percebe que é a única maneira de 
presença humana pode ressoar nesse ambiente. É um grito impotente, 
levando a nada, mas a noção de completa solidão, desespero contra 
um pano de fundo verde.” (MARTÍ, 2013) 

Braga, ali, ao repetir insistentemente o brado, tem seu corpo afetado, sentidos 
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aguçados, e aquilo que inicia-se como única ação possível, torna-se uma experiência 

de força diante da total magnitude da selva, única coisa a fazer frente a vastidão 

invencível por um único sujeito, como revela o artista em entrevista a Olívia Mindêlo, 

publicada na revista Dasartes Ano 4 Nº 25, de 16 de janeiro de 2013: 

A Amazônia é gigantesca, quase infinita. Sentia-me oprimido, reduzido. 
No Sertão (do Nordeste), eu andava 100, 200 metros e a paisagem 
mudava. Lá na Amazônia, você anda quilômetros e quilômetros e a 
paisagem é a mesma [...] Então veio a ideia do vídeo do grito, que não 
tem a ver com um discurso ecológico, como alguns já disseram. Foi 
muito mais para expor uma angústia, fazer algo acontecer. O grito é 
uma forma de expandir o corpo naquela imensidão, de fazer crescer 
para cima e para os lados. Na mata, a gente escuta o tempo inteiro o 
grito dos animais. (MINDELO, 2013, p. 37-38) 

 

  
Figura 4. Mentira Repetida, Rodrigo Braga, 2011. Prêmio Marc Ferrez de Fotografia - Funarte 

Fonte: Acervo do artista. 

 É na densidade da floresta, em uma ilha remota, sem população próxima, a 

quilômetros de algum indício de povoado que, sozinho, diante da imensidão da mata, 

irá dar conta da dimensão da vida e de como, por vezes, nos deparamos desnudos 

diante do mundo. Lá, seu grito é fruto do enfrentamento, da fricção com a natureza ao 

redor, repetido exaustivamente, em longos e agigantados segundos, que viraram 
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minutos, mas que poderiam perfazer uma eternidade. 

É um corpo que se distende no urro impossível de ser ouvido no coração da floresta 

densa. Vindo das entranhas, toma como fleuma o corpo do artista, inchando veias, 

berro desesperado que nos lembra nossa animalidade. Braga grita até quase perder a 

voz e as forças, grita até cair. O que reside ali, naquele choque, naquela consciência 

da pequenez humana diante da natureza é uma sobreposição de inúmeras outras 

experiências do embate humano, em que o artista nos lança frente a nossa 

ancestralidade. 

Repetir, repetir até acreditar naquilo que está a dizer. Mentira Repetida, parece querer 

nos lembrar, por exaustão, do que esquecemos em nossas vidas ilusoriamente 

organizadas, do que trazemos escondido e que, por vezes, sequer reconhecemos 

como nosso. A obra, para além de reafirmar o milenar embate do homem diante do 

caráter indomável da natureza, revela, nesse ínterim, em uma intimidade exposta na 

fragilidade do humano, no estranhamento diante da exuberância da emblemática 

floresta tropical, e parece querer nos indicar que o estranho está dentro de nós 

mesmos, no que não percebemos ou reconhecemos naquilo que somos, ou estamos. 

Operando pela imagem e lançando seu olhar para o real através das relações 

possíveis entre esta e o espaço, Rubens Mano vem estabelecendo um conjunto de 

obras em que o luminoso, o visível, a luz deflagram questões que afetam o olhar do 

observador em relação ao espaço e em como experimentamos este. 

Por vezes são pontos de intensidades luminosas, em outros momentos é a própria 

materialidade empregada na obras que, por reflexibilidade, opacidade, dentre outras 

características físicas, ativam, muitas vezes de forma fugidia, uma possibilidade de 

vivência singular para o espectador, que é conclamado à experiência luminosa no 

espaço, como em Detector de Ausências (1997), com o qual o artista atravessa o 

Viaduto do Chá (SP), com o facho paralelo de dois holofotes de 12.000 watts, que 

atingem perpendicularmente os passantes, dentro do projeto Arte Cidade II, e em 

Básculas (2000), individual do artista na qual, dentre outros trabalhos, constitui uma 

câmara, trazendo a imagem de fora para dentro de uma das salas da galeria, pintada 

com tinta reflexiva, estimulando o observador em sua percepção, além da 
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possibilidade de retorno e desdobramentos deste conhecimento por meio de  suas 

fotografias, bem como em vídeos, como em Versão Composta (2004), realizado em 

parceria com a artista Raquel Garbelotti, que tomou parte de sua individual Tudo entre 

Nós, em que se vêem duas luminárias antigas conectadas a uma fiação de iluminação 

pública dançando ao vento, como aponta a crítico de fotografia Eder Chiodetto:  

[...] Criando uma coreografia singela enquanto ao fundo se observa a 
cidade que vai sendo eclipsada à medida que o dia dá lugar à noite. 
Vagarosamente as luminárias se acendem até se tornarem 
incandescentes e se transformarem em dois volumes de luz sobre um 
fundo negro. O olho da câmera devolve aos nossos olhos cansados a 
possibilidade de uma (re)visão e um reencontro com a percepção 
perdida nos escombros da urbe. A sonorização de Gian Lorenci e 
Tânia Jungblut fazem de "Versão Composta" uma sinfonia de alta 
voltagem poética. (CHODETTO, 2004) 

 

Esses trabalhos de Mano nos revelam múltiplas perspectivas engendradas a partir do 

luminoso em determinado ambiente. E, é por meio de Versão Composta, que  iremos 

nos permitir aguçar o olhar para Tudo entre Nós, (2004), um dos trabalhos mais 

delicados de Mano, pequena  e singela intervenção no espaço, que dá nome a sua 

individual realizada no mesmo ano. Se no video realizado com Garbelotti, o olhar é 

direcionado para as lanternas que juntas parecem brincar e revelar sua crescente 

luminosidade, em Tudo entre Nós, Mano reitera a potência do luminoso, em duas 

lâmpadas atadas, fundidas, amalgamadas uma só. 



   
 

3427 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

  
Figura 5. Tudo entre Nós, Rubens Mano, 2004. 

Fonte: Acervo do artista. 

  
Figura 6. Tudo entre Nós, Rubens Mano, 2004. 

Fonte: Acervo do artista. 

O artista buscou duas lâmpadas halógenas e abriu-as para fundí-las uma a outra. 

Nessa fusão, os gazes que propiciam o advento da luz, misturam-se entre uma e outra 
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e elas já não existem sozinhas, mas conectadas, interdependentes na emanação que 

circula em seus interiores; uma delas está fixada, por meio do bocal, a uma extensa 

parede, pintada com um leve tom esverdeado, e sustenta a outra, que pende no ar em 

seguro, mas suave equilíbrio. A tênue luz dourada que emana das lâmpadas é fruto da 

impedância da voltagem resultante da fusão das duas, resultante das transformações 

provenientes em seu interior. Essa luminosidade dourada nos remete ao poema 

Nothing Gold Can Stay, do poeta norte Americano Robert Frost (1874 – 1963), que ao 

tratar do que é raro, afirma: “O primeiro verde na natureza é dourado, Para ela, o tom 

mais difícil de fixar.” (FROST, 1969).  

É no singular e raro, no inesperado que existe entre as pessoas, materializado aqui, 

por meio da arte, em Tudo entre Nós, que Mano irá lançar seu fazer para uma fina 

energia, um espaço vívido de experiência compartilhada, de transferências de energia 

que se processa tanto no espaço interno, dentro das lâmpadas, quanto no espraiar da 

luz sobre a cor da parede vazia, em que o dourado luminoso irradia. Em toda a 

delicadeza, constituída por afeto, Tudo Entre Nós nos conclama a ver o que nos é 

caro, ímpar.  
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Figura 7. ]entre[, Orlando Maneschy, 2008. 

Fonte: Acervo do artista. 

 

A intensidade das experiências realizadas, os deslocamentos, internos ou externos 

suscitados e provocados, no outro e no próprio artista, durante e após a realização do 

trabalho são questões que nos interessam sobremaneira. Por vezes é um pequeno 

gesto, como quando atravessamos uma passagem e o vento tremula em uma cortina 

e lá, naquele breve momento de tempo da performance, estamos cruzando campos, 

transpondo mundos, ultrapassando barreiras, como na que constituí em ]entre[, 

performance capturada em duas fotografias, em que, entre o pequeno ato de adentrar 

uma porta e passar por um cortinado, como uma lufada de ar, tudo pode acontecer, e 

no segundo seguinte, restar apenas o movimento da cortina fixado na imagem, como 

vestígio de uma possível presença anterior; como vimos com a ligação luminosa em 

Tudo Entre Nós, de Rubens Mano, ou no grito repetido de Rodrigo Braga, no risco 

sobrescrito de Keyla Sobral e na performance de Oriana Duarte. Frutos de 
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experiências ardentes, essas obras nos conduzem a olhar para o que se constitui na 

fissura, no intervalo da vida. 

Sutilezas, atos extremados, deslocamentos, ingestões que nos alteram o corpo, 

reinserções de nós mesmos em lugares há muito desejados, ou em territórios 

desconhecidos, que propiciam transformações, vivencias pungentes, estabelecidas 

em experiências estéticas, que se materializam em obras de arte. É a passibilidade de 

se permitir ser afetado pelo mundo e, ao ser afetado por ele, devolver ao mundo toda 

a força, o barulho e a música do vivido na forma de arte. 
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