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RESUMO: O corpo é o significante privilegiado em torno do qual gravita a monumentalidade 
operística do ciclo Cremaster (1994-2002) de Matthew Barney. Propõe-se aqui um esboço 
investigativo de contornos lacanianos, em que Freud e o signo saussuriano trocam olhares 
no esforço de compreender como linguagem e subjetividade costuram-se no tecido desta 
narrativa poética e pictórica, repleta de subversões sígnicas que  tecem um corpo marcado 
por hermetismos e morbidez que o reconfiguram no limite da distorção. A escrita constitui-se 
aqui como resistência ao silêncio imposto pela densidade autorreferente desta obra e 
aponta brevemente para a problematização do discurso verbal diante dos desafios 
imagéticos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Matthew Barney, Cremaster, Significante, Corpo, Rébus 
 
 
ABSTRACT: The body is the signifier around which the operistic monumentality of the 
Cremaster Cycle (1994-2002) gravitates. An investigative sketch of Lacanian contours is 
proposed herein, in which Freud and the Saussurean sign exchange glances in an effort to 
understand how language and subjectivity are woven together into this poetic and pictorial 
narrative, marked by subersions of the sign which plot a body tinged with hermetisms and 
morbidity which reconfigure it to the point of distortion. The writing is deemed herein as 
rtesistance to the silence imposed by the density of this oeuvre and hints at the 
problematisation of the verbal discourse before imagetic challenges.  
 
KEYWORDS: Matthew Barney, Cremaster, Signifier ,Body,Rebus 
 

 
 

É como se estivéssemos diante de imagens de um sonho. Há aí a ambiguidade 

própria do obscuro do desejo por aquilo que se oculta detrás do que sustenta a 

imagem onírica: mistério, enigma, segredo, repulsa e sedução do que escapa à 

compreensão primeira. Existe, nisto que se constitui por vezes como imagem da 

Arte, sobretudo na contemporaneidade, algo da atmosfera da cena de um crime e de 

como o olhar ali se instala, infiltra e se impõe para decifrar o que se encontra sob a 

forma de indícios, restos, traços e rastros. Um crime, é preciso que se o diga, sem 

solução aparente ou óbvia. Um crime perpetrado para a perplexidade interpretativa. 

Um crime com requintes estéticos, ainda que tinto de morbidez banhada em 

hermetismos. Um crime da ordem de um sonho. É este o efeito que têm sobre a 

escrita desse artigo as imagens do ciclo Cremaster(1994-2002) de Matthew Barney.  
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O sonho, para Freud , é rébus : condensação , terreno de plasticidades que , fossem 

passíveis de tradução, assumiriam a condição de palavras-valise, vocábulos 

inventados e autorreferentes. Imagens esdrúxulas. Universo autocontido e 

hieroglífico (FREUD,2001). O recurso à figura do rébus (HANSEN,2006) é-nos 

particularmente pertinente pois encerra um jogo analógico em que imagem e escrita 

se reúnem no traço. A escrita encontra aí a força e a potência de visualidade. 

Ademais, o rébus é a rigor uma espécie de chiste (Witz) , conceito estruturante para 

o pensamento freudiano , em que Lacan detecta , assim como na interpretação 

psicanalítica do sonho , uma abordagem calcada na estrutura da linguagem(LACAN, 

1998). É deste solo que nasce Pintescrituras, neologismo cunhado para lidar com 

estes interstícios em que imagem e palavra fazem fronteira, geram fricção.  

Pintescritura: neologismo cunhado para batizar uma investigação em nível de 

Mestrado em torno da picturalidade no cinema de Peter Greenaway e na literatura 

de Virginia Woolf (VIEIRA,2004). Já ali se intentava tecer uma reflexão em torno dos 

limites e fronteiras entre a imagem e aquilo que dela se diz, a sua “tradução” ou 

resignação à intraduzibilidade linguístico-verbal. 

Há tanto em Greenaway quanto em Woolf um abandono de muitos esquemas 

narrativos herdados da literatura novecentista, os quais foram, segundo Greenaway, 

importados e cegamente replicados pelo cinema. De acordo com o cineasta galês, 

muito pouco “cinema” se fez, uma vez que as estruturas narrativas adotadas pela 

maioria das obras fílmicas ocidentais deixam-se marcar não pelas potencialidades 

imagéticas da imagem cinematográfica mas sim pela linearidade narrativa inerente à 

tradição literária do Ocidente (GRAS&GRAS,2000). Virginia Woolf, por sua vez, 

busca uma experiência outra por meio da sua escrita, algo que, em nossa pesquisa, 

a aproxima mais de uma fruição que designamos de “pictórica”, com base na 

distinção teorizada por Wolflin em que se dividiria a arte entre pictórica e linear 

(WOLFFLIN,2006). O que se evidenciou assim foi o descortinamento de uma 

aproximação de natureza Intersemiótica, já que se detectaram ali estas “presenças 

pictóricas” como índices e indícios de uma outra aproximação narrativa, menos 

linear e mais poética. Uma abordagem que se anuncia exacerbada no ciclo 

Cremaster. 
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Para esta cena, marcada por uma singularidade barroca, e em muitos aspectos 

bizarra, cabe que nos remetamos primeiramente à própria obra de Matthew Barney, 

densamente povoada por sua obsessão pelo corpo e seu funcionamento biológico, 

fisiológico, muscular, sexual. Barney revisita seu passado como atleta e muitas de 

suas obras lidam com o que no corpo, do corpo e por meio do corpo se pode 

produzir para a Arte. O corpo assume assim um lugar central em sua trajetória e 

alimenta de maneira bastante singular Cremaster, particularmente no que tange ao 

que se poderia nomear como uma fantasia neo-barroca em torno dos processos de 

(in)diferenciação sexual.  

DrawingRestraint1(1983) 

Desde suas obras mais antigas como a série Drawing Restraint (1988-2005), os 

vídeos Field Dressing (orifill) (1989) e Blind Perinium(1991) ou as esculturas Bollus 

(1991) e Transexuals (1991) que o corpo, para Barney, é a um só tempo 

representação e meio de apresentação. O corpo é o locus sígnico privilegiado de 

reelaborações metonímicas e metafóricas que o apresentam e reapresentam em 

seus limites e configurações.  
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No intuito de que se enfrentem os desafios interpretativos de uma obra que parece 

enclausurar-se na autorreferencialidade ,pareceu-nos adequado que se recorresse a 

um pano de fundo teórico de inspiração lacaniana em que se contemplassem 

determinados  aspectos morfológicos sem que se ignorassem as complexidades 

narrativas inerentes à obra de Barney , as quais cobrem um amplo espectro temático 

em que a biologia , a história norte-americana , a mitologia de autor , assim como as 

mitologias celta e pré-romana da Europa , os códigos arcanos da maçonaria , a 

gramática desportiva, os gêneros fílmicos consagrados pela tradição 

cinematográfica ocidental são ressignificados , subvertidos e  intercruzados e 

formam uma tessitura em que o corpo é o topos privilegiado de encenações em que 

se o declina conceitual e visualmente.  

A leitura lacaniana do legado freudiano produz-se à luz do de um arcabouço 

linguístico-semiológico concebido por Ferdinand de Saussure e apropriado pelo 

Estruturalismo e Pós-Estruturalismo franceses. Lacan afirma que o “inconsciente se 

estrutura como uma linguagem” e que o “significante representa o Sujeito para outro 

significante” (LACAN,1998, pp.807-842). Esta subjetividade embutida na linguagem 

que a um só tempo a revela e a mascara, animada pela herança freudiana enraizada 

no mito de Édipo (cena de conflito, tentativa de superação e tragédia) fornece-nos 

ferramentas operatório-analíticas para as demandas interpretativas do ciclo 

Cremaster.  

O Sujeito lacaniano é, portanto, efeito de linguagem e é nas estruturas da língua e 

da linguagem que se revela em meio aos chistes e ao arcabouço onírico. Um sujeito 

que se advinha onde se produz o lapso, um Sujeito que desliza em meio às 

estruturas metonímicas do desejo em que se veicula ou na metaforização encarnada 

do sintoma. Uma estrutura que arremeda, por assim dizer, o palimpsesto, pois que 

autoriza em suas teias a circulação da verdade de um sujeito desejante que afirma 

sua legitimidade ao desdizer-se, contradizer-se, eludir-se em movimentos de uma 

confirmação em negatividade: “eu não sou lá onde sou joguete de meu pensamento; 

penso naquilo que sou lá onde não penso pensar” (LACAN, 1998, p.518). 
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As imagens de Cremaster ambicionam encenar este impensável, pois que o grande 

mote da obra é o momento e são os processos que antecedem a diferenciação 

sexual (SPECTOR,2002, p.13). Traduzir visual e artisticamente esta cena comporta 

desafios de uma complexidade monumental, tanto para Barney quanto para seus 

intérpretes e  , no movimento de transposição que possa emprestar uma visualidade 

para estes conteúdos ,  desemboca-se numa estética neo-barroca de  feições 

bizarras e autistas. 

Cena de Cremaster4(1994) 

A resistência à comunicabilidade parece estar na origem de Cremastere o recurso a 

um repertório em que se mesclem o biológico, o topológico, o mitológico, o 

escatológico, o erudito , o maçônico , o escultórico investe as encenações 

imagéticas do ciclo de sua singularidade barroca e algo arcana.  

Corpo escandido, recortado, fragmentado, intuído, dissecado, eviscerado( DIDI-

HUBERMAN,2005). A lembrarmo-nos da lição lacaniana: 

 “... há ali uma terrível descoberta, aquela da carne que nunca se vê, 
o fundo das coisas, o avesso da face, do rosto, as secreções por 
excelência, a carne de onde tudo se desprende, no mais fundo do 
mistério, a carne que padece, informe, cuja própria forma é algo que 
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provoca a angústia. Visão da angústia, derradeira revelação do tu és 
isto – Tu és isto, que é o mais longe de ti, aquilo que é o mais 
disforme...” (LACAN, 1978, pp.186-187, 196, 202).  

O informe, o disforme, o grotesco , a fronteira e a fusão entre as bestas e o homem ( 

as personagens mitológicas) , a invasão escópica do corpo em Barney mergulha-o 

em morbidez . Esta vivissecção , em muitos sentidos animal, pois que lida com a 

estranheza de um corpo tornado plasticidade sígnica em sua fronteira  e fusão 

bestiais, marca o projeto estético de Barney em Cremaster, em que ambiciona 

escrever visual e conceitualmente a própria história do nascimento de Matthew 

Barney e de sua obra para a Arte; nascimento que é mitológico, estético e, acima de 

tudo, resultado de extenuantes exercícios metonímicos e metafóricos que 

transmutam o mote original de um corpo físico a um só tempo afetado por uma 

pletora de alterações involuntárias e objeto de contenções impositivas que o 

restringem mas paradoxalmente o fazem fruir e gozar. Entre natureza e cultura, 

inconsciente e consciente, pulsa o corpo de Barney ao sabor da pulsão (Trieb) 

freudiana (FREUD,1998), refletido em superfícies – especulares – que o devolvem 

barroco e “informe” (LACAN,1978 op.cit). 
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Cremaster5(1997) 

Este corpo simboliza, pois, todo a brutal potência criativa e criadora , que , no caso 

de Barney, assume a forma de uma mitologia de autor que recorre a múltiplos 

suportes ( desenho, filme, escultura, fotografia) para encontrar uma tradução capaz 

de dar vida às configurações metafóricas e metonímicas de um intricado e minucioso 

sistema estético, em que a significação opera a partir de operações sintáticas (novas 

hierarquias de relações entre signos e seus encadeamentos) e semânticas 

(combinações significantes incomuns e esdrúxulas) em que o passado do artista 

como atleta alimenta toda uma arquitetura e economia simbólico-libidinais em que se 

tencionam a disciplina do corpo – por meio da ressignificação dos sucessivos 

estágios de superação dos limites do corpo para atingir novos patamares de 

desempenho – e a consequente exposição dos signos que representam estes 

esforços e modificações corporais. 

Assim como no sonho, em que os fenômenos de condensação (encobrimentos 

metafóricos), atrelados ao sintoma que se apresenta disfarçado, mascarado ou de 

deslizamentos metonímicos que permitem que o desejo possa insistir na cadeia 

significante, em Cremaster, a experiência de estranhamento sígnico se apropria de 

um léxico advindo de outros campos semânticos que são reconfigurados ao ponto 

da distorção. Subvertem-se ali a visada exploratória do corpo em seus biologismos 

no limite da escatologia, a paisagem que se transforma em personagem, a tipologia 

fílmica que ressignifica os mais variados gêneros cinematográficos, as mitologias. 

Injetam-se, em poucas palavras, drama e pathosonde ele não existiria normalmente 

e muito do estranhamento de Cremaster aloja-se nestes procedimentos de 

linguagem que redimensionam e deslocam a experiência poético-narrativa.  

Evoca-se a atmosfera do sonho e sua estrutura sígnica para que nos aproximemos 

do que nos propõem as imagens desta obra multimídiatica , definida como “ um 

sistema estético autocontido” (SPECTOR,Op.Cit.p.4). Há , em Cremaster e seus 

cinco episódios fílmicos com seus desdobramentos escultóricos, fotográficos e 

pictóricos , algo de uma presença demiúrgica que ecoa , neste sentido , a trama da 

derradeira peça shakespereana A Tempestade como a vemos na leitura que o 
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diretor britânico Peter Greenaway dela fez em 1991 intitulada Prospero’s Books , em 

que a personagem de Próspero, duque milanês exilado numa ilha em que o 

conhecimento de seus livros o investe de poderes mágicos utilizados para sua 

vingança contra os responsáveis por seu exílio , instaura um mundo – a ilha que o 

recebe – cuja existência aparenta projetar-se e desprender-se da imaginação 

criativa e criadora de Próspero, espécie de alter-ego do próprio Shakespeare e de 

Greenaway. Insularidade sígnica encarnada pela ilha em sua posição significante: 

um mundo com suas próprias leis, auto regido, tal qual o corpo e suas configurações 

orgânicas. Cabe lembrar que as formações insulares abundam em Cremastere, 

como ressaltado alhures nesse texto, são atores fundamentais no mecanismo 

narrativo da obra, pois representam circularidade, isolamento, autismo. 

Cabe que se ressalte que ainda que a excentricidade sígnicado universo que a visão 

de Greenaway projete um mundo à margem com regras semânticas e sintáticas 

próprias, deve-se constatar que a personagem encarregada de viver a figura 

demiúrgica é ela também objeto das reviravoltas da trama. Não se trata de um Deus 

que não se permita afetar, mas sim de um autor que se sabe, como se o explicitou 

acima, efeito de linguagem, um significante entre significantes, cuja significação se 

extrai da rede textual em que circula e não se afigura como senhor da linguagem 

mas sim a ela sujeitado.  

A psicanálise freudiana auxilia igualmente nosso gesto interpretativo, uma vez que o 

mito edipiano, em torno do qual se estrutura o discurso de Freud, assim como instila 

o conceito operatório de metáfora paterna em Lacan, aparenta alimentar em 

Cremaster 3  a encenação de um conflito patriarcal ao redor de um símbolo fálico , a 

torre de um dos arranha-céus mais emblemáticos de Nova York, o Chrysler Building. 

A personagem do arquiteto HarimBiff é vivida pelo escultor norte-americano Richard 

Serra, e são nítidas as alusões à maçonaria, assim como a ritos de passagem e 

confirmação de masculinidade.  

A presença de um artista da envergadura de Serra que já integra a História da Arte 

Contemporânea dos EUA estabelece a lógica de uma tradição, marca seu lugar 

dentro de uma linhagem canônica e escreve uma história de influência a ser 
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encarada pelos novos artistas, talvez mesmo dentro de uma perspectiva da angústia 

de um lugar (já) ocupado por um pai. Influência a ser processada de alguma forma 

pelos sucessores como modelo já constituído a ser superado (BLOOM,2002) .  

Richard Serra em Cremaster5(1997) 

Em Cremaster, o barroquismo hermético que marca a obra não exime tampouco as 

personagens vividas pelo próprio Barney de  enredarem-se nas tramas narrativo-

visuais em que nasce e se articula um corpo, aquele encetado pela visão do artista e 

cuja existência só se a compreende em relação à escrita sincrética (viabilizada pelos 

mais variados suportes) que veicula este ciclo , dividido em cinco partes , produzidos 

fora de sequência , num período que se estende por oito anos(Cremaster 4  (1994), 

Cremaster 1 (1995) , Cremaster 5 (1997) , Cremaster 2 (1999) e Cremaster 3 (2002). 
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É do corpo igualmente que se extrai a inspiração para o título Cremaster, músculo 

que se encontra no escroto e cuja função primordial é a de suspender os testículos 

com vistas a prevenir danos durante a excitação sexual. O musculo também se 

contrai em situações de medo extremo para evitar que os testículos sejam afetados. 

Este movimento de contração e relaxamento provoca uma visível movimentação dos 

testículos e ocorre de forma involuntária. O músculo cremaster só se desenvolve 

totalmente nos machos, nas fêmeas, ele é representado por alguns anéis 

musculares, nas mulheres, o musculo cremaster é menor e encontrado no ligamento 

uterino. A seguirmos Nancy Sector, “a migração testicular e seu papel na 

diferenciação sexual pré-natal pode muito bem ser o símbolo-mor de toda a prática 

conceitual de Barney” (SPECTOR,op.cit.) 

Poder-se-ia mesmo asseverar que a obsessão em Barneypor um corpo e seus 

desdobramentos interpretativo-especulares submete-o a um tratamento sintagmático 

que o torna objeto de um escrutínio anatômico, biológico, fisiológico e densamente 

sexual, ainda que da diferenciação dos sexos tente apartar-se. A escatologia 

presente em Cremaster é metaforizada e metastaseada em um corpo-signo, corpo-

cosmogônico que enceta e encerra todo o universo criativo da obra do artista norte-

americano.  

O espelho (lugar de elaborações imagéticas) que, em Lacan recebe uma imagem 

ainda não traduzível pelo infans (LACAN,1998, op.cit.pp.96-103) e, portanto, 

antecipa em uma imagem “ortopédica”, a configuração de um corpo que ainda que já 

visto, só será interpretado posteriormente. Em Cremaster, há uma espécie de 

fixação na fase anal e pré-genital da criança (FREUD,1986). Este espelho só pode 

devolver imagens que pertençam, pois, a um registro pré-verbal, dotado de uma 

lógica própria mas que resiste à verbalização.  

A totalidade de uma imagem a ser (de)composta pelo "parlêtre" (ser-da-fala), 

aprisionada pelo aparelho (in)consciente numa simbolização que estrutura o Sujeito. 

É como se Barney desejasse iluminar o que escapa à simbolização “domesticadora” 

que aprisiona o corpo em fórmulas e formas consagradas e midiatizadas.  
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Ao emprestar uma narratividade a processos orgânicos e fisiológicos , assim como 

transformar paisagem , cenário e objetos escultóricos em personagens aí inseridos , 

Barney confunde nossas expectativas como leitores de suas imagens e exige que 

todo um edifício interpretativo se erga em que se conjuguem teoria , erudição e um 

abismar-se destemido nos meandros sinuosos e cavernosos de um corpo (re)criado 

, corpo-sígnico , corpo que ex-iste , a ecoar Lacan no Seminário Livro XX Encore 

para um além do simbolizável , no vazio desértico do Real e do gozo feminino, mais 

afeitos ao registro da Letra que do Significante (LACAN, 1972).  

Ainda que haja uma insistência em Cremasternuma zona de indefinição sexual, pois 

que Barney aí identifica um terreno de potencialidades latentes em que um corpo 

não precisa aprisionar-se em uma anatomia que o distingue irremediavelmente em 

sua solidão atrelada ao binarismo macho X fêmea e pode, para um artista com as 

ambições estéticas de Barney, simbolizar para fora deste enquadramento. Daí a 

incomunicabilidade e impenetrabilidade de suas imagens e a razão do recurso à 

teoria freudo-lacaniana, em que o território demarca-se a partir de uma identificação 

sexual. Não obstante os conflitos ligados à Metáfora Paterna, já expostos aqui em 

Cremaster 3, é igualmente em Lacan e no do Real (o inominável, o que escapa à 

simbolização) que Barney, para nós, aparenta encontrar um olhar teórico 

minimamente capaz de lidar com suas superfícies reclusas e algo psicóticas, não 

equacionáveis com o registro do Simbólico. 

A essa resistência à interpretação, pode-se responder com a desistência ou a 

insistência de uma teimosia. A monumentalidade operística de Cremaster marcada 

por textualidades sincréticas (vídeo, performance, música, artes visuais, teatro, 

instalação, objetos, representação gráfica) seduz precisamente por sua 

impenetrabilidade a um só tempo esotérica e mesmérica. Pintescrituras do corpo em 

espelho(s) barrocos. 

O exercício da escrita assume aqui sua resignação em deixar-se "afetar" pelo(s) 

resto(s) deixados em rastro pela recusa - insistente e teimosa - ao silêncio encerrado 

no gesto interpretativo (ORLANDI, 2007) nesta sala de espelhos onde ecoam 
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sentidos e a materialidade (in)corpórea da voz (CAUQUELIN, 2006). Que nos 

possam olhar, quando as virmos, estas imagens. (DIDI-HUBERMAN,1992). 

Pintescritura: Rébus. 
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