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RESUMO 

Com base em pesquisa centrada na documentação da produção de arte contemporânea no 
estado do Rio Grande do Sul, o presente artigo apresenta uma reflexão sobre as relações 
entre identidade e local a partir da pergunta: existe de fato, com relação ao sul do Brasil, 
uma produção artística que corresponda a este local determinado e que permita documentá-
la ressaltando alguns traços em comum? A hipótese que se apresenta está ligada à 
produção de poéticas centradas nas relações entre espaço, arquitetura e paisagem. O artigo 
analisa trabalhos dos artistas Marcos sari, Rommulo Conceição e Tiago Giora. 
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ABSTRACT 

Based on research focused on documentation of contemporary art production in the state of 
Rio Grande do Sul, this article presents a reflection on the relations of identity and location 
from a question: Is there in fact, with respect to southern Brazil, artistic production that 
corresponds to this particular location and enables document it highlighting some traits in 
common? The hypothesis that presents itself is linked to the production of art works centered 
on the relationship between space, architecture and landscape. The article analyzes the 
work of the artists Marcos Sari, Rommulo Conceição and Tiago Giora. 
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A reflexão que apresento neste artigo inicia-se com a observação da obra de três 

artistas visuais com poéticas representativas da arte contemporânea produzida no 

sul do Brasil com destaque especialmente a partir do ano 2000: Marcos Sari, 

Rommulo Conceição e Tiago Giora.1  

Marcos Sari (1972) 
Intervenção na paisagem, 2011 

Fotografia: Fábio Del Re 
 

Além de legitimados no sistema das artes, os trabalhos desses três artistas 

compreendem um recorte que determina caminhos e entrelaçamentos que permitem 

lançar perguntas sobre a arte contemporânea e elucidar possíveis parâmetros que 

relacionem a produção da arte a um determinado local. Cabe apontar que a relação 

entre produção de arte e local ganha relevância a partir do paradigma do artista 

como etnógrafo, de Hal Foster, publicado em meados dos anos 1990. Mas há uma 

outra questão que poderá ser problematizada levando em conta a análise de Foster 

que parte da afirmação de Donald Judd em Objetos Específicos (1965) com 

referência ao minimalismo:  

Nesse outro domínio dos objetos, sugere ele, qualquer forma, 

material ou processo podem ser usados. Essa expansão também 
abre caminho para a crítica, pois sua própria  lógica o conduz a essa 
infame posição vanguardista: "Um trabalho só precisa ser 
interessante". Aqui, conscientemente ou não, o interesse é posto em 
confronto com o grande jargão greenberguiano, a qualidade. 

(FOSTER, 2014, p. 59) 
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Se ao longo dos desdobramentos da arte do século XX assistimos ao abandono de 

critérios de valor formal em nome de critérios de interesse, questões relativas a  

identidade e local passam a ser apontadas como recorte valorativo de produções 

artísticas usualmente relacionadas a regiões fora do eixo Europa/Estados Unidos. 

Essa questão (subjetiva) de valor, atrelada a interesses de identidade local, é o 

ponto central que conduz a presente argumentação. 

Nesse contexto, e tendo como base minha pesquisa de Pós-Doutorado2 centrada na 

documentação da produção contemporânea no estado do Rio Grande do Sul, 

perguntei-me inicialmente: existe de fato, com relação ao sul do Brasil, uma 

produção artística que corresponda a este local determinado e que permita 

documentá-la ressaltando alguns traços em comum?  

À resposta corresponde, mais do que um mapeamento geográfico, uma cartografia 

identitária desta região do Brasil. Assim, a pergunta seguinte recairia sobre qual a 

identidade desses três artistas diante das manifestações de um mundo globalizado. 

Acredito, e procurarei demonstrar, que camadas encobertas forjam extratos que 

poderão ser reconhecidos como pontos em comum dessa representativa produção 

desenvolvida a partir de formações e experiências na região em questão. 

O sul 

Se o estado do Rio Grande do Sul não apresenta em sua produção de arte 

contemporânea signos ilustrativos de uma tradição (como podemos identificar em 

outros estados brasileiros, em especial em parte da produção do nordeste) é 

justamente porque a constituição do estado apresenta identidade cultural com o 

próprio país mas também com suas fronteiras ao sul e a oeste; fronteiras defendidas 

indicando a necessidade de demarcar um território para definir nossas 

características culturais. Vale lembrar que a questão das Missões Jesuíticas, marca 

espanhola em nosso estado, se extingue apenas na virada do século XVIII para o 

século XIX, e essa extinção em nome da coroa portuguesa não é suficiente para 

demarcar uma identidade colonial, como acontece em outros estados como Minas 

Gerais, por exemplo. Mais adiante, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, 

assume um caráter separatista que acirra os posicionamentos identitários e mais 
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uma vez impõe a questão da fronteira, dessa vez com relação ao restante do país3. 

Assim, se em outros cantos do país e do planeta palavras de ordem 

anticolonialistas, de caráter étnico e políticas fundamentam parte significativa da 

produção contemporânea, aqui o discurso é mais silencioso. Tendo em vista as 

ambiguidades apresentadas com relação às fronteiras e, sobretudo, tendo em vista 

a imigração recente, empreendida no século XIX por italianos e alemães, aqui 

impõe-se um hibridismo na constituição do povo que, atrelado ao mito da 

miscigenação — que tanto esvazia os discursos anti-racistas no Brasil — erode 

possibilidades de calçar a identidade deste estado — quase insular — sobre 

palavras de ordem. A identidade, então, se fundamenta mais na exclusão, no rigor 

quase asséptico, de uma produção que se firma mais pela negação do que pela 

afirmação; isto é, uma produção que se firma mais por aquilo que não é, do que por 

aquilo que é.  

O que resta então, diante dessa negativa? A ideia do náufrago — apontada por 

Giora — que se apega a um mínimo e ao entorno imediato, muitas vezes o próprio 

espaço, a arquitetura e a paisagem: "o pampa pode ocupar uma área pequena do 

território do Rio Grande do Sul, pode, a rigor, nem existir, mas é um vasto fundo na 

nossa paisagem interior." (RAMIL, 2003). Se a paisagem pressupõe um ponto de 

vista local, com relação ao espaço as poéticas dos três artistas analisados neste 

artigo se alinham às mais diversas poéticas mundo afora, dada a recorrência do 

espaço como motivo na arte contemporânea; suas poéticas são, portanto, 

internacionalizadas pelo tema com que lidam. Cabe questionar, em direção 

contrária, quais os pontos em comum — e se de fato existem — que as tornam 

representativas da produção de arte contemporânea no sul do Brasil. Com esse 

intuito, o porquê da recorrência do tema do espaço merece atenção 

antecipadamente. 

O espaço como motivo  

É preciso destacar o tipo de espaço a que me refiro: para Michel Foucault, em seu 

texto Des Espaces Autres. Hétérotopies (1967), o espaço da Idade Média é 

caracterizado como um espaço de posições, ou homólogo, no qual a terra tinha seu 
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lugar fixo bem como o espaço celestial tinha sua própria organização hierárquica. 

Galileu, ao admitir o movimento da terra, rompe esse espaço de posições abrindo-o 

para um espaço infinito. A partir desse rompimento e da conceituação de um espaço 

infinito, nós passamos a viver "dentro de um conjunto de relações que delineiam 

Sítios que não se reduzem um ao outro e absolutamente não se superpõem uns aos 

outros" (FOUCAULT, 1967), um espaço heterotópico. Esse momento se caracteriza, 

portanto, pela mudança de um espaço de posições, em que os elementos de 

demarcação do espaço tinham posições definidas, para uma situação em que a 

compreensão do espaço depende da capacidade de traçar relações. 

 
Rommulo Conceição (1968) 

Quarto e Cozinha (Número 6), 2005 
Objeto/instalação 

 

A mudança de um espaço de posições para um espaço de relações se exacerba 

mais adiante, sob o ponto de vista da arquitetura, na passagem do projeto beaux-

arts4 — ou clássico — para o modernismo. Assim, a partir da quebra epistemológica 

que estrutura o pensamento moderno, a noção de espaço não será mais a mesma, 
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ainda que as notações utilizadas para representar esta espacialidade ainda se 

mantenham fixadas na tradição geométrica renascentista. Diante de um sistema de 

representação insuficiente para dar conta de sua complexidade, o espaço 

modernista requer, para a sua apreensão, o corpo e o movimento. Com a ideia de 

uma promenade architecturale, o movimento passa a estabelecer as relações entre 

pontos de fuga simultâneos, em um espaço de certa forma dissociativo, no qual o 

sistema de movimentos é o operador capaz de amarrar as perspectivas, as 

heterotopias, as elevações, os vazios. Nesse caso, apenas ao longo do 

deslocamento podemos tomar consciência de uma espacialidade composta por 

pontos de vista complementares, deslocados, indiretos. Essa alteração no ponto de 

vista de matriz ocidental — até então centrado na perspectiva artificialis com um 

ponto de fuga — e todas as relações entre apreensão espacial e o corpo nela 

implicadas, indica uma hipóteses que explicaria o interesse sobre as questões 

espaciais na produção dos mais diversos artistas em que o espaço é o motivo, o 

próprio material bruto com o qual o artista lida. 

Se o espaço funciona como material e motivo de forma bastante abrangente na arte 

contemporânea em termos globais, ao focar atenção sobre o tema da arte 

contemporânea no Rio Grande do Sul — um local deslocado dos eixos principais — 

com especial atenção à produção agora analisada, o que interessa é a pergunta:  

por que as poéticas de Marcos Sari, Rommulo Conceição e Tiago Giora 

permanecem centradas nas questões do espaço não expandindo-se para temáticas 

locais mais evidentes, que as incluiriam em possíveis recortes valorativos em que as 

noções de latinidade e brasilidade poderiam estar presentes? 

O motivo do espaço na poética de três artistas 

Marcos Sari 

Poderia iniciar uma apresentação de Marcos Sari com a fala inicial de Pepe Mujica 

em seu recente discurso na ONU5: "Sou do sul. Venho do sul". Nascido em Porto 

Alegre em 1972, com formação familiar tradicional dentro de um quadro de 

referências ancoradas na tradição do estado, com formação em Arquitetura e Artes 

Visuais, Marcos Sari é, dos três artistas, talvez o mais próximo de seu lugar de 
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origem sem que essa característica o detenha apenas nesta paisagem. Sob um 

ponto de vista, a horizontalidade pictórica de seu trabalho ecoa a paisagem do 

Pampa que se estende além fronteiras; sob nova perspectiva, a pintura que se 

espacializa abarca o entorno — por vezes a própria paisagem — de outros lugares, 

países, geografias.  

A delicadeza com que Sari constrói sua poética nos indica uma personalidade atenta 

e perspicaz, envolta em uma crítica de origem psicanalítica, tanto por sua formação 

familiar quanto por sua experiência pessoal, o que desemboca em estratégias 

analíticas que, nesse caso, são estruturadas com a síntese entre a questão 

pictórica, a paisagem, o espaço.  

 
Marcos Sari (1972) 

Plano, 2003 [esquerda] 
Torreão, Porto Alegre (RS) 

 
Marcos Sari (1972) 

Sem Título, 2010 [direita] 
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre (RS) 
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Os três trabalhos mostrados nas figuras 1, 3 e 4, indicam essa síntese. Ao 

apresentar, no trabalho intitulado  Intervenção na paisagem, de 2011, uma tomada 

de posição diante da horizontalidade e da distância do Pampa — lugar onde 

referências de distância se perdem — evidencia-se a estratégia do artista que põe 

em relação, com um pequeno gesto, o corpo e uma possível construção pictórica, 

dado o achatamento sobre a perspectiva que a imagem apresenta. Na imagem 3, o 

trabalho de Sari como intervenção no Torreão6 opera com um ponto de vista 

alterado, pois pintar um quadrado sobre o teto da torre implica em uma alteração da 

posição corporal para a contemplação de um novo horizonte. A obra exposta na 

Fundação Iberê Camargo, vista na figura 4, articula a construção pictórica e o 

espaço arquitetônico ao somar a paisagem externa ao trabalho em perfeita síntese 

entre pintura, paisagem e espaço arquitetônico.  

A presença do espaço como tema e material na poética de Marcos Sari constrói 

relações de identidade presentes em sutis revelações: nenhuma palavra de ordem, 

nenhuma indicação contumaz; apenas na síntese apresentada pelo artista poderá 

ser dissecada a relação entre identidade e local contida na obra. 

Podemos relacionar seu trabalho ao olhar do viajante que está distante e próximo ao 

mesmo tempo; um olhar do cidadão urbano ou do mundo que olha os campos do sul 

(sul-americanos), e um olhar do cidadão que vem do sul e que olha para horizontes 

urbanos desde esse lugar instaurando uma sensação de pertencer e estar à 

margem que é confirmada em suas intervenções em Buenos Aires, Bagé e Salar do 

Uyuni, entre outras. 

Assim, embora com trabalho profundamente urbano, deve-se esperar e apreciar o 

que este artista irá propor com a calma do tempo próprio de outras configurações de 

tempo que não se encontram na cidade, mas que está relacionada a uma região 

mais ampla que inclui o campo e a paisagem do sul. 

Rommulo Conceição 

Se para Marcos Sari cabe a sentença "venho do sul", para Rommulo esta fala se 

inverte na sentença "eu vim para o sul". Nascido em 1968, em Salvador, Bahia, 
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parece-me relevante sua decisão de afastamento de uma origem que traz em seu 

bojo a questão e a tradição do negro — Rommulo tem bisavó escrava — bem como 

a decisão em direção a uma formação que tem passagens pela Austrália, Japão, e 

com ela um acúmulo de titulações acadêmicas, como mais de um pós-doutorado, 

mestrados e projetos de pesquisa tanto na área de geologia quanto em artes visuais, 

que culmina na decisão de fixar-se em Porto Alegre. 

A ideia de deslocamento presente em seu trabalho, todavia, só se apresenta 

claramente diante de um olhar detido, que possa desvendar camadas de 

significação muitas vezes pouco claras inclusive para o próprio artista: Rommulo é 

um nômade. 

Em camadas mais profundas que vão sendo apresentadas quanto mais 

proximamente observo os procedimentos de Rommulo, um posicionamento 

afirmativo chama a atenção. O que se confunde com uma postura de vida não deixa 

de ser um ato político, pois o deslocamento que serve de eixo central de sua 

poética, com características formais neoconcretas — ou modernistas em seu sentido 

contemplativo — é também um jogo de reflexos que comporta duplicações e 

falseamentos de imagens produzidas a partir de objetos estanques7. 

 
Rommulo Conceição (1968) 

Carefully Through, 2009 
Fotografia digital metacrilato, 45 x 125 cm 

 

A profunda limpeza e o rigor formal dos trabalhos de Rommulo não escondem, mas 

também não apresentam, entre outras questões possíveis, a temática do negro. Se 

Rommulo tem uma estratégia de vida que busca conquistas no campo cultural e 
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também intelectual, esta estratégia se confunde com a postura que o artista assume 

ao não emparelhar seu trabalho nas fileiras da arte engajada, negando, com isso, a 

sua inserção em circuitos tão em voga nas curadorias dos anos 2000. Ao contrário, 

a postura de Rommulo indica uma estratégia inversa, embora esta represente 

também o risco de que seu trabalho seja interpretado pelo viés do esvaziamento, o 

que todavia não seria resultado da postura pessoal do artista — firme e coerente —, 

mas distorção de um sistema ao qual Rommulo contesta subconscientemente, mas 

ao qual não se nega a pertencer conscientemente. 

Suas características identitárias pessoais somadas à escolha em fixar-se em Porto 

Alegre indicam um engajamento a um ambiente em que Rommulo pode identificar e 

exercer sua opção fundamentada em uma produção que se firma mais pela negação 

do que pela afirmação; isto é, mais por aquilo que não é, do que por aquilo que é, a 

tese em questão aqui. 

Rommulo Conceição (1968) 
Número 5, 2003 

Torreão, Porto Alegre (RS) 
 

Assim, o motivo do espaço na produção de Rommulo serve como uma base neutra 

em que o artista projeta superposições como em Quarto e cozinha, na figura 2, em 

que fica evidente o espaço do nômade que não chega a habitar um espaço íntimo, e 

por serem vários, projeta-os em superposição. Por isso o trabalho de Rommulo está 

sempre em tensão entre ser um objeto — ou narrativa sobre questões de espaço — 

ou se articular com relação ao espaço: por que o espaço que este artista apresenta 
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é um espaço multidimensional, incompossível, onde identidades deslocadas se 

instauram. A questão do deslocamento está clara na intervenção para o Torreão, 

vista nas figuras 6 e 7 em que Rommulo reverbera — ao duplicar fisicamente — o 

espaço da torre. Em Carefully Through, visto na figura 5, o espaço interno nórdico 

fotografado indica um olhar externo que já nesta imagem apresenta a 

horizontalidade que irá conduzir trabalhos mais recentes em estreita relação com a 

geologia e a paisagem do sul. 

A opção de Rommulo por fixar-se na cidade de Porto Alegre demonstra que o artista 

vislumbrou aqui a possibilidade de exercer a liberdade de encobrir questões que 

estão coladas a sua persona, mas não sabemos ao certo se estão coladas ao seu 

trabalho, e isso talvez seja o tema mais interessante. 

Tiago Giora 

Nascido em 1978, em Porto Alegre, Giora tece comentários mordazes sobre sua 

poética e o entorno que a cerca. Embora já colecionando exposições em Milão, 

Londres, Bilbao, o artista ainda lida com a sensação de afastamento própria dos 

locais à margem que trespassa seu trabalho. Perfeitamente alinhado com as 

questões de seu lugar de origem, essa sintonia no entanto não facilita a ação do 

artista. Se não há nestas paragens um senso exacerbado de brasilidade, tampouco 

um senso de europeização é válido. Sobre o nada, a liberdade indica um horizonte 

aberto.  

Se para Marcos Sari a questão analítica denota um caráter pessoal, e para 

Rommulo a decisão do nômade que escolhe um lugar menos afeito a dramatizações 

indica uma postura até certo ponto política, Giora paira sobre a renúncia voluntária 

com relação a narrativas pessoais e paira sobre a constatação de não 

pertencimento, própria desse lugar "quase insular" de onde parte. 
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Tiago Giora (1968) 

Puzzle, 2005 
Compensado, massa corrida e tinta spray cromada 

Colonne di San Lorenzo, Naviglio Pavese, Corso Sempione, Piazza Lima; Milão (Itália) 
 

Surge a ideia do náufrago, citada anteriormente, que, por não ter onde ancorar-se, 

transita com a liberdade de quem pode fazer o que quiser. Impossível, no entanto, 

descolar do artista o exímio desenhista e o arquiteto por formação. Dentro desse 

quadro, o rigor com que Tiago trabalha sublinhando percepções espaciais aponta 

para a questão apresentada inicialmente: se não pode ser isso nem aquilo (e aqui o 

artista se refere a questões pessoais e culturais às quais rejeita), então resta o 

espaço, a arquitetura e o corpo.  

Em Puzzle, visto na imagem 8, Tiago encaixa peças desenhadas e produzidas com 

as medidas de negativos de superfícies do espaço urbano, demonstrando uma 

atitude de confirmação dos objetos pela apresentação da ausência ou negativo de 

suas formas. Se nesse caso Tiago lida com a sublinha de vazios, na intervenção 

feita para o Torreão, apresentado nas imagens 9 e 10, o artista procede ao 
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apagamento da arquitetura existente com a inserção de uma nova arquitetura de 

paredes lisas, posicionada em rotação com relação à arquitetura existente.  

 
Tiago Giora (1968) 

De dentro, 2007 
Torreão, Porto Alegre (RS) 

 

Palavras finais  

As questões de identidade que pude reconhecer com base na produção dos três 

artistas apresentados, evidentemente não encerra esta questão, mas pode indicar 

caminhos para uma reflexão em direção ao reconhecimento de pontos em comum 

de uma determinada produção. Em via de mão dupla, se as poéticas analisadas 

permitem uma cartografia identitária, as questões que se anexam pelo viés de tais 

discursos identitários aprofundam a leitura dos trabalhos desses três artistas. Nesse 

sentido, o trabalho de Rommulo, que se mantém em tensão entre objeto e 

articulação do espaço, entre representação e possibilidade interativa, passa a ser 

melhor compreendido sob o ponto de vista do conceito freudiano de uncanny — ou o 

estranhamente familiar —, tomado pela ótica apresentada por Anthony Vidler, em 

que esta é "uma figura afeita às incursões espaciais da modernidade" (NESBITT, 
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2008). Nesse caso, a produção de Rommulo, em relação às de Marcos Sari e Tiago 

Giora, é reconhecível dentro de parâmetros da arte produzida no sul do Brasil, mas 

por um viés identitário oposto. O espaço de Rommulo evidencia o olhar do 

estrangeiro ao apresentar o "estranhamente familiar". De acordo com Kate Nesbitt, 

"Sigmund Freud definiu o unheimlich8  como a descoberta de algo familiar que foi 

anteriormente reprimido, o inquietante reconhecimento da presença de uma 

ausência." Essa ausência ou estranhamento apresentada em espaços 

incompossíveis como em Quarto e cozinha, dialoga, por caminhos invertidos, com 

os apagamentos e sublinhas empreendidos por Tiago Giora. Ao proceder à sublinha 

do vazio ou da ausência em Puzzle, Tiago coloca-se na posição do estrangeiro, com 

o olhar investido da atenção do turista que vê por não estar com o olhar conformado 

do cotidiano.  Para Marcos Sari essa posição parece ser natural, já que sua obra 

pertence a uma construção de fronteiras móveis em que se é estrangeiro e nativo, 

urbano e do pampa.  

Assim, os três artistas colocam-se em parte como estrangeiros9 que reconhecem o 

espaço e a paisagem. A paisagem, portanto, comum a estes três artistas, é uma 

paisagem com um tom de ausência, de distanciamento e, por características 

formais, de geometria. Esta última, o traço que mais os aproxima de uma brasilidade 

moderno-concretista. A afirmação de suas identidades pode, assim, ser vista lado a 

lado — ainda que somente sob o ponto de vista da arte —, a medida que suas 

poéticas abrem mão de leituras categorizantes ou identificáveis com discursos 

correntes de brasilidade (tropical) ou com discursos latino-americanos para se 

alinharem em uma (difusa) identidade local, do sul, para Marcos e Tiago; e de uma 

identidade que se mimetisa no sul, para Rommulo. 

 

 

                                                        
Notas 
1
 Essa escolha indica antecipadamente o caráter parcial da pesquisa que deverá ser expandida com a 

documentação de outros artistas. A natural incompletude dessa empreitada no entanto não invalida as reflexões 
fundamentadas na observação atenta de um recorte representativo que corresponde a um grupo de três artistas 
envolvidos com a questão espacial evidenciada em seus procedimentos e interesses. Minha formação, minha 
área de interesse e um profundo conhecimento de suas poéticas foram determinantes na escolha desses três 
artistas. 
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2
 Pesquisa de Pós-Doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da FAPERGS/CAPES, sob supervisão da Profª Mônica 
Zielinsky. A pesquisa se insere na linha de pesquisa Relações Sistêmicas da Arte. 

3
 Resguardados os contextos a que se referem, vale lembrar, com relação à Revolução Farroupilha e à 

polarização que se instaura naquele momento, de Homi Bhabha em sua análise de Fanon: "(...) a viabilidade das 
imagens febris, fantasmáticas, do ódio racial, que serão absorvidas e encenadas na sabedoria do Ocidente. 
Essas interposições, na verdade colaborações, da violência política e psíquica no interior da virtude cívica, a 
alienação no interior da identidade, levam Fanon a descrever a cisão do espaço da consciência e da sociedade 
coloniais como marcada por um 'delírio maniqueísta'." (BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1998. p.75).  

4
 Sobre os conceitos de marche, próprio do Sistema Beaux-Arts, e promenade architecturale, enunciado por Le 

Corbusier, ver o capítulo 1 de minha tese de doutorado intitulada Notações arquitetônicas: diagramas, 
coreografias, composições. Disponível em:  

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/9/browse?value=Recena%2C+Maria+Paula+Piazza&type=author 

5
  Discurso proferido por José Pepe Mujica na 68ª Assembléia Geral da ONU, setembro de 2013. Disponível em: 

https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com/2013/09/26/o-historico-discurso-de-pepe-mujica-na-assembleia-
geral-da-onu/ 

6
  O Torreão foi um espaço de arte que se tornou um fato artítico na cidade de Porto Alegre e referência para 

diversas experiêcias artísticas pelo Brasil. Misto de atelier, escola e local de intervenções, recebeu artistas 
renomados e também iniciantes que tiveram ligação com o lugar. Criado e conduzido pelos artistas Élida Tessler 
e Jailton Moreira, funcionou a partir de 1994 por cerca de 16 anos. Sobre esse assunto ver o artigo de Jailton 
Moreira: O Torreão como experiência de educação.  

Diposnível em: http://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/viewFile/27925/16534 

7
 Essa perspectiva sobre a obra de Rommulo Conceição merece maior aprofundamento e será contemplada ao 

longo dos desdobramentos da pesquisa. 

8
 Heimlich, em alemão, uncanny em inglês e  estranhamente familiar na tradução de Vera Pereira para a edição 

brasileira de Uma nova agenda para a arquitetura, da Cosac e Naify, 2008, com Organização de Kate Nesbit, em 
que o artigo de Anthony Vidler Uma teoria para o estranhamente familiar foi publicado. 

9
 Vale lembrar a passagem de Vitor Ramil em  A estética do frio: "O âncora, por sua vez, adotara um tom de 

quase incredulidade, descrevendo aquelas imagens do frio como se retratassem outro país (chegou a defini-las 
como de “clima europeu”). Aquilo tudo causou em mim um forte estranhamento. Eu me senti isolado, distante. 
Não do Rio Grande do Sul, que estava mesmo muito longe dali, mas distante de Copacabana, do Rio de Janeiro, 
do centro do país. Pela primeira vez eu me sentia um estranho, um estrangeiroem meu próprio território nacional; 
diferente, separado do Brasil."(RAMIL, 2003. p.10) 
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