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RESUMO 

Este artigo é uma pequena parte da dissertação de mestrado defendida em 2015 que se 
ocupou de pensar o gesto artístico da artista brasileira Tatiana Blass. Cada artista possui um 
gesto que carrega consigo, algo que sempre retorna como um sintoma e um dos gestos de 
Tatiana Blass é o gesto da palavra, o gesto literário.  Encontramos esta particularidade em 
diferentes linguagens suas, como em algumas de suas pinturas que vem acompanhadas de 
pequenas prosas e em seus vídeos Electrical Room e Hard Water onde diálogos são 

traçados e apresentam além de uma linha do horizonte, como refletiu Maurice Blanchot.  O 
gesto literário contido nas artes visuais que a artista apresenta suscita questões sobre a 
convivência e tolerância com o outro, sobre como a percepção que se tem da outra pessoa 
pode afetar a si mesmo, sobre a alteridade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Tatiana Blass; palavra; alteridade. 
 
 
ABSTRACT 

This article is a small part of the dissertation defended in 2015 who engaged in thinking the 
artistic gesture of the Brazilian artist Tatiana Blass. Each artist has a gesture that carries with 
it, something that always returns as a symptom and one of Tatiana Blass gestures is the 
word gesture, literary gesture. We find this feature in their different languages, as in some of 
his paintings are accompanied by small prose and your videos Electrical Room and Hard 
Water where dialogues are drawn and presented in addition to a horizon line, as reflected 
Maurice Blanchot. The literary gesture contained in the visual arts that features the artist 
raises questions about the coexistence and tolerance with each other, on the perception 
people have of the other person can affect yourself, about otherness. 
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Tatiana Blass (1979, nasceu, vive e trabalha em São Paulo) ao longo de sua 

trajetória, foi despertando e aperfeiçoando a escrita em suas obras. Escreveu 

diferentes diálogos para seus vídeos, pequenas prosas para acompanhar as 

pinturas em algumas exposições e se apropriou da moderna literatura de Samuel 

Beckett para criar Fim de Partida, obra teatral que recriou nas artes visuais. 

Recentemente lançou um livro infanto-juvenil pela editora Cosac & Naify intitulado A 

Família Mobília, onde texto e ilustrações são da artista.  

O uso das palavras na história da arte ganhou maior destaque com a arte moderna e 

contemporânea. A arte conceitual fez uso recorrente das palavras em suas obras e 

na arte contemporânea encontram-se artistas que utilizam com frequência textos e 

livros célebres como ponto de partida em trabalhos visuais. Na poética de Tatiana 

Blass as palavras adicionam mais uma camada de leitura, nas pinturas são 

complementos que carregam ficções, nos vídeos dialogam com as situações, e 

mesmo na ausência das palavras, notamos sua força mesmo na inexistência. 

A presença da palavra nas obras da artista se faz por diferentes vieses. Um deles é 

acompanhando suas pinturas, como na obra Teatro da despedida #1 (figuras 1 e 2) 

que fez parte da exposição Teatro para cachorros e aviões na Galeria Millan em 

2010, onde se mesclavam pinturas e pequenos textos. A obra é uma pintura onde 

cachorros e aviões convivem em uma encenação impossível. Na exposição, Teatro 

da despedida #1 foi apresentada junto a um pequeno texto: 

Seu tormento vinha do segredo que alojava. A voz o sufocava, a 
palavra saía como um grunhido, quase só som, sem beira de sentido. 
O problema era que sabia de tudo... Tão melhor que não soubesse! 
Conviver com aquelas palavras escondidas era como um barulho que 
coçava... e quando lembrava, doía. Às vezes chegava a arder. 
(BLASS, 2010, p.7) 
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Páginas 6 e 7 do catálogo da exposição Teatro da Despedida, 2010  

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Tatiana Blass 
Teatro da despedida #1, 2009 

Acrílica sobre tela, 80 x 100 cm  
Fonte: www.tatianablass.com.br 
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O texto fala sobre o segredo que alguém possui e que dói guardar só para si, que 

seria melhor não conhecer aquelas palavras, que repetidas em sua mente causam 

dor. A artista trabalha com poesia em prosa, e cria uma ficção com seu pequeno 

texto, cria um personagem que possui um segredo e está refletindo sobre ele. Na 

pintura trabalha o visual e com o texto uma narrativa, criando um jogo visual. Afirma 

que a relação entre obra visual e obra textual é autônoma, sendo que se “se você 

visse a pintura sem ler o texto ou o texto sem ter a pintura, os dois sobreviveriam 

bem. O texto surge muito quando penso em mais uma camada de literatura, mais 

uma camada de ficção.” (BLASS. In: BASCHIROTTO, 2014, p.58). Maurice Blanchot 

(2001) em seu texto Falar, não é ver afirma que o olhar e a palavra se distinguem no 

que dão a ver. Com o olhar vemos um conjunto, mas com o limite de uma linha de 

horizonte. Com a linguagem é possível ver de todos os lados, como em um campo 

de visão estendido, ampliado. 

Com a linguagem é como se pudéssemos ver a coisa por todos os 
lados. (...) Então começa a perversão. A palavra não se apresenta 
mais como uma palavra, mas como uma visão liberta das limitações 
da visão. Não uma maneira de dizer, mas uma maneira transcendente 
de ver. (BLANCHOT, 2001, p.68) 

Com a pintura de Teatro da despedida #1 o observador pode ver somente um plano, 

o plano da pintura, da imagem, e com o texto é possível ver por todos os lados, sem 

barreiras, como se a palavra contasse muito mais da imagem do que a própria 

imagem. “A palavra (pelo menos a que interessa: a escrita) desnuda, sem mesmo 

retirar o véu, e às vezes, ao contrário (perigosamente), encobrindo – de uma 

maneira que não cobre nem descobre.” (BLANCHOT, 2001, p.69). A palavra pode 

desnudar mas, ao mesmo tempo, tornar enigma. Qual seria o segredo de que 

escreve Tatiana Blass, que palavras coçam e não podem ser ditas? Seria possível 

uma relação do texto com a imagem de um cachorro e um avião contracenando em 

um palco? Estariam o cachorro e o avião encenando este pequeno teatro da 

despedida? O texto em Teatro da despedida #1 acompanhado de seu título agregam 

ainda mais possibilidades de leituras e enigmas que a obra pode suscitar. 

Na pintura a artista constrói uma situação que mais parece ter saído de um sonho, 

um cachorro, um avião voando, a tinta escorrida em devaneios. Seria o fragmento de 

um sonho? Aqueles sonhos singulares que não podem ser compreendidos? 
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Não é assim que acontece nos sonhos? O sonho revela descobrindo. 
(...) Ver no sonho, é estar fascinado e o fascínio produz-se quando, 
longe de apreender a distância, somos possuídos pela distância, 
investidos por ela. Na visão, não somente tocamos a coisa graças a 
uma distância que nos alivia, mas a tocamos sem ficarmos estorvados 
por ela. No fascínio, talvez já estejamos fora do visível-invisível. 
(BLANCHOT, 2001, p.69) 

Em um sonho um teatro da despedida pode se realizar com um cachorro e um avião 

e a relação desses personagens com um segredo que é guardado por um deles. No 

sonho todos os devaneios são possíveis e passíveis de acontecer. No momento do 

fascínio, quando se está longe de si, os delírios tornam-se plausíveis. 

Alteridade em Electrical Room 

A palavra em situação bastante elementar está presente nas obras de Tatiana Blass. 

Em diversos vídeos, como parte fundamental de suas obras, os diálogos incluem 

informações sobre a situação pela qual passam suas personagens, adicionando 

camadas de ficção às imagens fílmicas. A obra Electrical Room (figura 3 e 4) foi 

produzida no ano de 2013 no Museum of Contemporary Art Denver. A obra consiste 

em uma instalação composta por duas partes, na primeira uma pilha com diversos 

equipamentos audiovisuais, entre eles dez telas onde rodam vídeos simultâneos de 

personagens conversando entre si; na segunda parte, os fios que saem desses 

aparelhos atravessam a parede para outra sala e se estendem por todo espaço 

expositivo, plugados nas tomadas espalhadas no chão, nas paredes e no teto. 

Electrical Room pode ser descrita de trás para frente, pois não possui um começo e 

nem um fim determinado, ela pode começar pelas telas e passar para os fios, ou 

pode partir dos fios e chegar às telas. 
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Tatiana Blass 
Electrical Room, 2013 

10 vídeos, equipamentos audio-visuais, fios elétricos e tomadas, dimensões variadas  
Museum of Contemporany Art Denver 

Fonte: www.tatianablass.com.br 
 

 

Tatiana Blass 
Electrical Room, 2013 

10 vídeos, equipamentos audio-visuais, fios elétricos e tomadas, dimensões variadas 
Museum of Contemporany Art Denver 

Fonte: www.tatianablass.com.br 
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A instalação ocupa todo o espaço expositivo e, como na figura 4, parece ser como 

um iceberg, onde os televisores seriam a ponta de gelo que aparece flutuando na 

água, uma pequena parte do que esta nas águas mais profundas, neste caso os fios. 

Em Electrical Room os aparelhos se posicionam amontoados de um lado da parede 

e os fios que dão energia a eles atravessam essa parede e se localizam na outra 

sala. Alguns dos aparelhos empilhados estão ligados e neles aparecem as imagens 

de atores travando um diálogo. Os atores falam em português e há um dos 

personagens que traduz todas as falas para o inglês, trazendo também a questão da 

linguagem, da tradução e discurso para compreensão do outro. Os dez personagens 

são identificados como criança, homem 1, homem 2, homem 3, mulher 1, mulher 2, 

mulher 3, tradutora e velho. O diálogo permeia barulhos irritantes que trazem 

incômodos aos outros personagens, como uma mulher que fica espirrando e 

assoando o nariz, e outra que fica fazendo barulhos repetitivos com a boca. 

O vídeo começa com um homem no alto à esquerda chamando a atenção da mulher 

a seu lado sobre o ‘barulhinho com a boca’ que o incomoda. A criança então diz: 

“Por que tem que ficar quieto?” (BLASS, 2013), ao que outra mulher responde: “Qual 

o problema do silêncio?”. A criança conclui então que ficar em silêncio é chato. 

Seguindo o diálogo, em certo momento o personagem do velho, que está de costas 

para o observador, reflete sobre o tempo: “O tempo que passa me parece mesmo 

incoerente. Uma prisão com grades de borracha, flexíveis, elásticas, que se abrem 

ao menor esforço. O preso sou eu, ainda assim me falta força pra empurrá-las” 

(BLASS, 2013). Em seguida o mesmo homem que começou o vídeo reclamando dos 

barulhinhos, afirma que não é possível entender o que o velho acabou de falar, e 

sugere que ele deveria se expressar de forma mais clara e objetiva. Logo após, a 

mulher ao lado do velho afirma que entendeu o que ele quis dizer, mas que não 

pode transferir para suas palavras o que ele falou: 

Sei bem o que ele falou, mas eu não detive o sentido. Então o que eu 
entendi eu não posso repetir, transferir para a minha fala. Parece que 
o que eu absorvo é rapidamente dispersado como se fosse um 
entendimento inalado e quando aspirado, solta por todo canto, 
sobrando só uma generalidade de sentido (BLASS, 2013) 

A mesma personagem segue falando sobre a atenção que teria que ser dispensada 

na fala do velho e afirma que a fala foi murmurada de forma tediosa por ele: 
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A atenção volta-se a si mesma. Eu ouço a sua voz como um murmúrio, 
uma sonoridade pouco persuasiva, tediosa, que não ecoa nem rebate. 
Eu ouço a sua voz, mas ela não se torna nutriente nem dejeto, apenas 
segue e dispersa, sílaba por sílaba, sem pronúncia, arredia à 
absorção, bloqueada à captura, um comentário de silêncio. (BLASS, 
2013) 

A fala desta personagem gera uma discussão com o velho, que afirma que a 

personagem estava mais preocupada em falar coisas sem sentido sobre o que não 

entendeu e não prestou atenção em sua fala, em vez de falar sobre o que entendeu. 

Questiona também se é tão difícil ouvir, ao que ela rebate perguntando por que é tão 

ruim falar sobre sua incapacidade de ouvir. Em seguida outros personagens 

discutem sobre a habilidade de ouvir, de como é difícil apreender a fala do outro e 

sobre julgar a fala do outro. Uma fumaça começa a tomar conta do lugar onde se 

encontram os personagens e a mulher gripada volta a tossir ainda mais. Depois a 

mulher gripada começa a contar, de forma descomedida, a história de como pegou 

gripe e outros fatos corriqueiros de seu dia a dia quando a tradutora pede que ela 

pare de falar repetindo a palavra stop. Outros personagens pedem para ela parar e 

afirmam que tudo aquilo soa como uma avalanche. Ao passo que o homem ao alto à 

direita afirma: “Foi o que deu pra ficar de tudo isso, um falatório disforme” (BLASS, 

2013). O vídeo termina com os personagens quietos fazendo somente os mesmos 

barulhinhos inconvenientes do início. 

O diálogo traçado suscita questões sobre a convivência e tolerância com o outro, 

sobre como a percepção que se tem da outra pessoa pode afetar a si mesmo, sobre 

a alteridade. Como podem ser compreendidas e entendidas a fala do outro. Maurice 

Blanchot (2011) em seu texto A solidão essencial afirma que escrever é tirar a 

palavra do curso do mundo e interpelar o outro, relacionar a ti: 

Escrever é quebrar o vínculo que une a palavra ao eu, quebrar a 
relação que, fazendo-me falar para ‘ti’, dá-me a palavra no 
entendimento que essa palavra recebe de ti, porquanto ela te 
interpela, é a interpretação que começa em mim porque termina em ti. 
(BLANCHOT, 2011, p.17) 

Escrever e falar consiste em colocar as palavras em jogo, assim como seu 

entendimento. Mas não somente da fala, mas também do silêncio se trata a obra de 

Tatiana Blass. Seria o silêncio algo tão precioso para alguns e algo tão chato para 

outros? Curioso é que nem todos os personagens emitem sons ou travam o diálogo, 
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o homem abaixo recostado e o cachorro também logo abaixo ficam em silêncio por 

todo período. A relação barulho versus silêncio entra em conflito e ao mesmo tempo 

em consonância na obra. O barulho existe por meio da fala, do diálogo que os atores 

travam entre si. E o silêncio parece ocupar a sala ao lado, onde se encontram os 

fios. Em uma sala o barulho, na outra o silêncio, a ausência de, apenas os fios, 

como alimentadores da energia do diálogo, fazem com que os aparelhos 

permaneçam ligados e o diálogo aconteça, como catalisadores de palavras. Tatiana 

Blass amarra e desamarra o diálogo de Electrical Room, ora ele está solto, 

parecendo sem sentido, ora trava uma conversa acirrada baseada na primeira fala 

do velho, quando colocou em jogo a questão do tempo, afirmando que se sentia 

prisioneiro em uma prisão de grades de borracha. A partir desse momento o diálogo 

se estende na direção do entendimento desta primeira fala. 

A impossibilidade em Hard Water 

Em outro vídeo da artista, em Hard Water (figura 5) de 2012, duas atrizes estão em 

uma sala branca sentadas em cadeiras. As duas estão com as roupas presas em 

fios de diversos carretéis colocados nas paredes e no chão. O diálogo se dá no 

movimento das duas atrizes e enquanto se movem acabam por desenrolar os 

carretéis e ficando presas no emaranhado de fios. O vídeo foi realizado em uma 

residência artística no Gasworks, na cidade de Londres, resultado da premiação que 

a artista recebeu ao ganhar o Prêmio Pipa 2011. O título Hard Water, (Água Dura em 

tradução livre), faz menção à água de Londres, que possui uma considerável 

concentração de calcário e o diálogo permeia uma cacofonia na repetição da palavra 

what (o que) logo no início, como se cada vez que a palavra é repedida, ecoasse o 

som de uma gota de água caindo no chão. A repetição acaba por ficar cada vez mais 

frequente, e as atrizes repetem what como se estivessem latindo uma para outra. Ao 

se acalmarem, a atriz da direita do vídeo levanta-se e começa a se movimentar pela 

sala, desenrolando os carretéis e embaralhando os fios onde está presa. Com o 

passar dos minutos, movimentar-se se torna tarefa difícil de ser executada. A atriz da 

esquerda que a princípio parecia não ter vontade de se mexer, agora se vê 

incomodada pela movimentação da atriz da direita, que acaba por puxar e deslocar a 

da esquerda mexendo e desenrolando os fios. A atriz da direita então derruba sua 

cadeira e assusta a atriz da esquerda, que se irrita com a movimentação da outra 
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pessoa. As duas dialogam sobre a incapacidade de livrarem-se dos fios e por não 

saberem o que está acontecendo. O vídeo acaba com a impossibilidade da 

movimentação. 

Blanchot (2001) reflete sobre a palavra encontrar, cujo significado, segundo o autor, 

quer dizer tornear, dar a volta, rodear. Encontrar poderia ser a definição da 

movimentação das duas atrizes, que estão em busca de uma saída, girando em 

torno dos fios. “Encontrar é quase exatamente a mesma palavra que buscar, que diz: 

‘dar a volta em’. [...] Encontrar, buscar, girar, ir em volta: sim, são palavras indicando 

movimentos, mas sempre circulares.” (BLANCHOT, 2001, p.64). As duas atrizes 

buscam livrarem-se dos fios ao mesmo tempo em que giram em torno de si mesmas 

e dos carretéis, complicando ainda mais a situação. Encontrar uma saída neste caso 

torna-se tarefa complicada, uma vez que, a cada passo e cada movimento das 

personagens, os fios embaralham cada vez mais. A busca é para Blanchot (2001) da 

mesma espécie que o erro, que não abre nenhum caminho, para o autor, errar é 

abandonar-se ao destino. “Errar é provavelmente isto: ir ao desencontro.” 

(BLANCHOT, 2001, p.65). É o movimento que as duas personagens fazem, 

desencontrando-se a todo o momento. 

 

Tatiana Blass 
Hard Water, 2012 

Video performance, 10min 57seg 
Fonte: www.tatianablass.com.br 
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As duas atrizes presas em linhas e carretéis estão dentro de uma sala branca, 

isoladas de tudo, estão exiladas do mundo, como se existisse um mundo paralelo 

onde uma cena como esta poderia ser possível, a de duas mulheres sentadas como 

se estivessem em uma sala de espera e de repente veem-se presas a um 

emaranhado de fios. Para Blanchot (2001) o exílio é uma exclusão: “(...) a exclusão 

acontece no interior de um mundo fechado onde, pelo jogo de quatro cantos que o 

reparte sem parar, o ser do exílio vive, no entanto, como que do lado de fora.” 

(BLANCHOT, 2001, p.65). Como se esta cena inventada pela artista pudesse ser 

uma plausibilidade do cotidiano. 

Outra via para se pensar as obras em vídeo de Tatiana Blass é a partir do texto de 

Michel Foucault Isto não é um cachimbo de 1968, que discute a respeito de duas 

obras de Renné Magritte: A traição das imagens de 1926 e Os dois mistérios de 

1966. As obras dialogam sobre a representação e também sobre a relação entre o 

texto verbal e o visual. Foucault discute a respeito do caligrama desfeito de Magritte, 

a contradição entre a imagem e a escrita que, afirma sobre A traição das imagens 

que é “inevitável ligar o texto ao desenho” (FOUCAULT, 2006, p.249), assim como 

nos vídeos de Tatiana Blass, onde o texto assume parte do sentido da obra. Magritte 

desfaz o caligrama e Tatiana Blass o refaz, forma e texto combinam-se e fazem a 

obra. Os caligramas são normalmente textos poéticos que com palavras formam 

uma figura. Hard Water não é exatamente um caligrama, mas poderia ser lido como 

um, como se o diálogo das duas atrizes também contribuíssem para a forma que se 

toma no vídeo. Quando se sentem incomodadas por estarem presas, ou quando 

uma se incomoda com a outra por esta estar se mexendo na sala e embolando os 

fios, os diálogos permeiam os movimentos e acabam por fazer parte da forma final 

em que se encontram as duas atrizes. 

O gesto artístico de Tatiana Blass abarca o gesto literário, como algo que se 

encontra nas bordas de suas obras visuais. Seus diálogos e pequenas prosas 

agregam elementos e se tornam mais uma via para adentrar seu gesto. Agregam 

ficções imaginadas pela artista e criam um jogo onde imagem e palavra se 

encontram para construir as plausibilidades de sua poética. 
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