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ARQUIVOS POÉTICOS DE OBJETOS, SISTEMAS FÉRTEIS PARA 
ECOSSISTEMAS INVENTADOS. 

 

Roseli Nery - FURG/UFRGS 

 

RESUMO: Este artigo aborda o conjunto de objetos cotidianos organizados como os 
arquivos poéticos, que se estabelecem como sistema ideal para a potencialização do 
processo criativo o qual resulta na construção da obra tridimensional caracterizada como 
ecossistemas poéticos.  

Palavras-chave: objeto cotidiano, arquivos poéticos e ecossistemas. 

 

ABSTRACT: This article discusses the set of everyday objects arranged as poetic files, 
which are established as optimal for the enhancement of the creative process that results in 
the construction of three-dimensional work characterized as ecosystems poetic system. 

Key words: everyday object, poetic files and ecosystems. 

 

 

Arquivos poéticos.  

Em alguns processos criativos em arte é comum o uso de arquivos com potencial 

para a criação. Dentre os diferentes elementos materiais que são referências e ficam 

latentes para posterior utilização, destacam-se anotações, textos, imagens e objetos. 

Aqui, enfatizamos os arquivos de objetos, mais especificamente os de objetos 

cotidianos, como recurso para a construção de poéticas tridimensionais que 

apresentem o estudo das relações entre objetos os quais levam à construção de 

ecossistemas poéticos a partir dos arquivos disponíveis. Consideramos como 

ecossistemas poéticos as construções tridimensionais obtidas pela junção de 

objetos cujos aspectos formais e/ou não formais estabeleçam relações entre si onde 

o produto final é diferente daquele que o gerou, na forma e no significado. 

Objetos estão por toda parte, disponíveis ao olhar e ao consumo. A cada dia, 

surgem novas invenções para necessidades novas ou para aquelas que 

permanecem desde sempre. Podem ser objetos tecnológicos de comunicação cada 

vez mais inteligentes, ou um simples copo com design arrojado, um cabide ou 
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gancho. E então, estas coisas estão disponíveis para entrar nas nossas casas. As 

vitrines das lojas convidam para o consumo, as cores, formas e tecnologias nos 

assediam e muitas vezes nos conquistam e acabam em nossas casas para compor 

o ambiente doméstico. Dentre tantas coisas que adquirimos, estão as grandes, 

como carros, móveis e eletrodomésticos, e as inúmeras pequenas, como utensílios 

de cozinha, talheres, objetos de costura, papelaria, ferragens, etc. Não há como 

evitar que estas coisas participem do nosso cotidiano. Sua presença é tão marcante 

que passou a ocupar lugar nas práticas artísticas tridimensionais como uma 

categoria própria. Ao comporem a obra artística os objetos levam consigo sua 

função, sua história, e características de que os usa. Segundo Agnaldo Farias, os 

objetos: 

indubitavelmente mais próximos, são acessíveis, extensões 
evidentes de nós mesmos, o que se verifica pelo uso continuado, 
quando eles se impregnam do nosso suor, quando as xicrinhas de 
café têm as bordas de porcelana gastas pelo contato com os lábios, 
as alças das bolsas desfazem-se pelo atrito dos dedos agarrados, a 
irregularidade do colchão macio significa a memória do peso e forma 
do nosso corpo, a toalha da mesa converte-se num mosaico de 
manchas desbotadas, um conjunto de nódoas resultantes dos 
pequenos desastres que permeiam as infinitas refeições havidas 
sobre elas (FARIAS, 2008). 

Os artistas Nino Cais (São Paulo, 1969), que instigou o texto citado de Agnaldo 

Farias pelas suas obras que aproximam objeto e corpo, Jeanete Musatti (São Paulo, 

1944) e Lynn Beldner (Filadélfia, 1954) são artistas que tem em comum o uso de 

objetos cotidianos em suas obras e de alguma maneira utilizam-se da prática de 

coletar objetos e guardá-los para posterior utilização, criando os denominados 

arquivos poéticos de objetos, sejam eles de objetos novos, adquiridos em lojas, 

doados ou encontrados, os quais podem trazer consigo as marcas de seu uso ou 

características de seu usuário. Jean Baudrillard (2000) e Abraham Moles (1981) a 

partir da percepção da frequência significativa dos objetos se dedicaram ao estudo 

das suas relações com as pessoas. Baudrillard enfatiza sua presença marcante pela 

quantidade e variedade de coisas que não param de se multiplicar e serem 

substituídas por outras de maneira muito rápida e incessante. Já Moles percebe o 

objeto como um elemento de comunicação social importante e carregado de valores 
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para ele “o objeto é mais ou menos personalizado, mais ou menos assinado menos 

pelo seu criador do que pelo seu expedidor” (MOLES,1981, p. 22). Neste contexto 

de quantidade, variedade, apreciação e significado dos objetos do entorno em que 

se vive, está a produção tridimensional representada pelo trabalho dos artistas 

citados. Esta produção é diretamente dependente do olhar atento para os objetos 

muitas vezes insignificantes e invisíveis no dia a dia  e que são escolhidos por eles 

para suas criações. Entendemos que esta produção específica de cada artista 

associa-se também à maneira de como seus objetos originais ficam guardados e 

latentes até serem ativados durante o processo criativo para compor a obra de arte. 

Organização e visibilidade  

Os arquivos poéticos podem ser criados de várias maneiras, de acordo com o 

método de trabalho de cada artista. Aqui abordamos as práticas dos artistas Nino 

Cais, Jeanete Musatti e Lynn Beldner no que diz respeito ao uso de objetos banais 

ou formas de organização dos objetos como exemplos de metodologia eficaz para a 

prática artística proposta por eles. Estes artistas tem em comum a busca pelo objeto 

que pode acontecer por doação ou a partir de deslocamentos por lojas populares, 

ferragens, lojas de aviamentos, armarinhos, ou outros locais cujos objetos oferecidos 

estejam de acordo com suas poéticas, sejam os baldes e bacias coloridas de Nino 

Cais (Figura 1), as miniaturas de Jeanete Musatti (Figura 2) ou os prendedores de 

roupas de Lynn Beldner (Figura 3). 
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Figura 1. Instalação de Nino Cais. 2007/2009. Disponível em http://ninocais.tumblr.com/. Acesso em 

19 de junho de 2014. 

  

Figura 2. Obra de Jeanete Musatti, South América. 1988. Fonte: MUSATTI, Jeanete. São Paulo: DBA 
Artes Gráficas. 2009. 
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Figura 3. Detalhe do trabalho de Lynn Beldner, Mesa. 2011. Disponível em: 

http://www.lynnbeldner.com/stuff/ Acesso em 19 de junho de 2014. 

A respeito do tamanho dos objetos, Moles (1991, p. 27) considera micro-objetos 

“aqueles que se seguram entre os dedos”, já Michel Peterson quando descreve os 

pequenos objetos na poesia de Francis Ponge (2000, p. 16) identifica como 

pequeno, aqueles “que se podem pegar no côncavo da mão”.  De uma maneira ou 

outra, quando o objeto é escolhido, estabelece-se uma relação de escala entre ele e 

a pessoa que o carrega. E, no momento em que é adquirido, sofre apropriação e 

deslocamento de sua função para ganhar vida no contexto da arte onde lhe é dado 

um novo significado do qual podem surgir outras diferentes relações de 

comunicação. Jeanete Musatti e Lynn Beldner utilizam estes objetos de pequena 

escala em suas criações o que mais reforça a necessidade de arquiva-los de 

maneira organizada e visível para que estejam disponíveis e acessíveis a qualquer 

momento.  

Jeanete Musatti guarda parte de seus objetos em arquivos de aço com várias 

gavetas e, segundo depoimento da artista, ela os considera como sua “paleta de 

pintura” (SOARES, 2002), Figura 4.  
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Figura 4. Gaveta do arquivo de Jeanete Musatti. Frame do documentário Jeanete Musatti. Fonte: 

Soares (2002). 

São miniaturas originalmente usadas para prática de artesanato, botões, estojos, 

sapatos de crianças, ferragens e coisas muitas vezes insignificantes ao olhar 

cotidiano que naturalmente correriam o risco de serem descartados. 

Lynn Beldner similarmente, mas de forma mais metódica e específica possui em seu 

ateliê uma estrutura organizada para acolher seu material de trabalho, ela mantém 

suas pequenas coisas, como ganchos, parafusos e lâmpadas classificadas e 

separadas em gavetas e potes, muitas vezes etiquetadas, tornando-as de fácil 

acesso e visíveis ao uso (Figura 5).  
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Figura 5: Arquivos poéticos de objetos diversos de Lynn Beldner. 2014. Fotografia de Lynn Beldner, 

acervo da Artista. 

 Assim, os arquivos de objetos cotidianos destas artistas trazem consigo a 

organização e classificação dos objetos adquiridos de acordo com a necessidade e 

personalidade de cada uma, mas a partir do momento em que se apropriam e 

tomam posse destas coisas, estas tem a sua função de comunicação ressignificada 

quando se tornam obra de arte. 

Ao trazer os objetos para o ateliê, começa uma série de etapas de organização cuja 

execução adequada poderá ocasionar em melhor ou pior facilidade de criação e 

eficácia estética do objeto artístico criado.  Jacques Rancière (2012, p.58) denomina 

que eficácia estética é a “eficácia da suspensão de qualquer relação direta entre as 

produções das formas de arte e a produção de um efeito determinado sobre um 

público determinado” isto é, existe uma diferença entre o que o artista formalmente 

propõe e a compreensão sensível do espectador, entendendo-se que deva existir 

uma lacuna espaço temporal para a percepção do espectador e o reconhecimento 

da obra como tal. Acredita-se que a organização material através de arquivos possa 

potencializar o trabalho objetivando a eficácia estética da obra de arte.  Este 

pensamento está de acordo com o entendimento de que o processo de obtenção da 

obra é tão importante quanto a obra final e é possível potencializar o processo 

criativo quando se conhece seu próprio método de trabalho e coloca-se nas 

condições ideais para criação em um ambiente dinâmico e flexível mas em que se 
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tenha  à vista as referências e o suporte material necessário, suas ferramentas e 

seus códigos de linguagem. Os procedimentos de criação do artista podem incluir 

anotações, esboços, referências visuais, e entre outros vestígios da obra, os 

arquivos poéticos, estes, são objetos de estudo de teóricos e críticos de processo 

(SALLES, 2008) que buscam o entendimento da gênese da obra e maior 

aproximação com a obra do artista. Do ponto de vista do criador entendemos que a 

partir do conhecimento de seus próprios documentos do processo e seu método de 

trabalho aliado ao ambiente, é possível alcançar a melhor performance de criação.  

Segundo Salles (2012, p. 525) “o debate sobre a produção artística recai, em muitos 

casos, sobre questões que envolvem o processo de criação” tornando-o importante 

na inserção da obra no sistema das artes e no contexto da arte contemporânea. 

Tendo em vista a consciência da importância do ambiente e seus elementos para 

criação o artista pode-se propor métodos estratégicos para compor seus arquivos 

poéticos.  Quando o artista adquire um objeto, a escolha pode vir através de uma 

percepção instantânea de algo que se mostra adequado naquele momento, então 

ele é arquivado para posterior ativação no processo artístico, pois, muitas vezes não 

se sabe de antemão como será utilizado. Neste sentido, buscam-se regras básicas e 

intuitivas de organização de arquivos, de acordo com a necessidade do artista. 

Acomoda-se em caixas e/ou gavetas de preferência transparentes. O momento de 

arquivar é muito importante, ao organizar, se conhece o objeto, se pega na mão, 

aproxima-se o olhar e criam-se relações com o corpo de quem o toca. Este simples 

gesto de manipulação poderá ativar o processo criativo. Cecilia Salles defende 

manter-se um dossiê de criação para potencializar a eficiência do processo, assim, 

durante a criação do arquivo de objetos torna-se importante, fazer anotações sobre 

o objeto ou de possíveis situações de uso. Visualmente, está-se buscando um 

espaço fértil para a criação, composto pelos objetos aparentes organizados de 

maneira que facilitem a visibilidade e manuseio. 

A partir destes arquivos poéticos organizados de maneira diversa, os elementos 

estão à disposição do artista. Estabelecem-se a convivência e as relações de afeto 

com os objetos. É neste momento que acontecem os estudos práticos, tentativas, 

esboços, anotações e registros para a finalização do trabalho escultórico que pode 
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ser satisfatório, ocupando lugar de destaque na produção ou não satisfatório quando 

pode ser descartado, destruído ou utilizado como estudo para nova criação, tornar-

se latente e, quem sabe, voltando a compor os arquivos poéticos. Cecilia Salles 

(2008, p.15) nos diz que o “processo de criação, pode ser descrito como um 

movimento falível com tendências, sustentado pela lógica da incerteza, englobando 

a intervenção do acaso e abrindo espaço para a introdução de ideias novas”, logo, 

neste vai-e-vem flexível da criação onde erros e acertos coabitam, as falhas são 

igualmente importantes e pela persistência levam a continuidade do processo no 

qual se pode recorrer constantemente aos arquivos poéticos. 

Utilização dos arquivos poéticos para ecossistemas inventados 

A produção tridimensional dos artistas escolhidos para esta abordagem caracteriza-

se pela junção entre os objetos extraídos dos arquivos poéticos onde se encontram 

organizados e habitando espaços íntimos como gavetas e caixas. Propõem-se o 

estudo do objeto em grupo abordada por Moles (1981, p. 20) onde “os elementos do 

grupo, objetos, conhecendo-se uns aos outros , coabitam , coexistem num espaço 

restrito” como uma ecologia dos objetos. O autor estabelece similaridades entre as 

populações biológicas e as artificiais composta por criações humanas. O homo faber 

é aquele que cria, e produz os artefatos essenciais para sua vida, vive entre suas 

coisas e também faz parte deste sistema ecológico misto que inclui seres vivos e 

outros que não são vivos considerando o significado mais comum da palavra,  mas 

são vivos na presença e na afetividade podendo alcançar grande valor nas relações 

humanas.  Neste sentido, tomamos emprestado da biologia o conceito de 

ecossistema para contextualizar os trabalhos dos artistas abordados.  Segundo 

zoólogo e ecólogo Eugene Odum (1913 -2002) um ecossistema 

tem como ideia principal a unidade entre os organismos, na qual, 
outras características fundamentais incluem: limites (espaço-
temporais); fatores e  componentes   que se  influenciam 
mutuamente; sistemas abertos, com entradas (exemplo: luz solar) e 
saídas (exemplo: respiração e emigração); e capacidade de resistir 
e/ou adaptar-se a distúrbios (ANGELINI, 1999, p. 2). 

Ao observar os trabalhos aqui apresentados entende-se que os artistas 

estabeleceram relações entre os elementos que escolherem para suas poéticas 
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pessoais que se aproximam de ecossistemas. Tais ecossistemas não são naturais, 

precisam de um gesto efetivo e um olhar diferenciado para existir, são ecossistemas 

inventados compostos por coisas que se aproximam e dividem espaços, sejam em 

compartimentos fechados como estojos e caixas, ou livres no espaço definido pelo 

artista. A princípio esta prática de aproximação de coisas poderia ser identificada 

como simples colagens, sobreposições ou assemblages onde se acumulam e 

sobrepõem coisas, mas, entendemos que a união entre os objetos nas obras é tão 

importante que cria uma relação de dependência entre elas na qual qualquer 

alteração nesta relação modifica todo o sistema e seu significado.  Neste caso, 

quando o objeto escultórico ou a instalação é instaurada e apresentada ao público 

está-se propondo que o sistema se complete com o espectador, a parte viva destes 

ecossistemas inventados. 
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