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RESUMO 
Este artigo analisa o contexto processual de práticas artísticas que resultaram na exposição 
Passageiros, realizada no ano de 2014, no extremo sul do Brasil, na cidade de Rio Grande 
que abriga uma praia de 240km de costa para o Oceano Atlântico. A Passageiros 
caracterizou-se como um espaço expositivo e reflexivo de arte contemporânea, e teve como 
participantes Ana Maio, Claudio Maciel, Marcelo Calheiros, Marcelo Gobatto, Michael 
Chapman e Rogério Marques. A partilha de uma situação geopolítica comum e a 
sensibilidade dos artistas às implicações da memória e do arquivo foi mote para as 
experimentações poéticas. A curadoria centrou-se no conceito de cinema de exposição, 
enfatizando a espacialização das imagens em sua relação com a arquitetura neoclássica do 
histórico prédio da Alfândega do Rio Grande – lugar de memória e patrimônio do Estado.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
videoprojeção; videoinstalação; memória e arquivo. 
 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the procedural context of artistic practices that led to the exposition 
Passangers, held in 2014, in the southernmost place of Brazil, in the city of Rio Grande 
where there is a 240km wide beach on the coast of the Atlantic Ocean. The Passangers was 
characterized as an expositive and reflexive space for contemporary art and featured Ana 
Maio, Claudio Maciel, Marcelo Calheiros, Marcelo Gobatto, Michael Chapman and Rogério 
Marques. The sharing of a common geopolitical situation and the artists’ sensitivity towards 
the implications of memory and the archive were the motto for the poetic experimentations. 
The curator focused on the concept of cinéma d'exposition, emphasizing the spacialization of 
images and it’s relation to the neoclassical architecture of the historic building of Rio Grande 
Customs – a place for the state’s memory and heritage.  
 
KEYWORDS 
video projection; video installation; memory and archive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1390 PASSAGEIROS: VIAJANTES DA MEMÓRIA E DO ARQUIVO 

Ana Maio / FURG  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

A exposição Passageiros integrou um projeto de ações expositivas, que teve como 

proponente a Galeria Mamute, de Porto Alegre, dirigida por Niura Borges. O principal 

objetivo do projeto era colocar em conexão artistas, curadores e espaços culturais 

do sul do país. A curadoria da exposição Passageiros, em Rio Grande, foi realizada 

por Ana Maio e Marcelo Gobatto – professores e pesquisadores dos Cursos de Artes 

Visuais, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  

O projeto de realização da exposição envolveu atividades, como: reuniões de 

planejamento e produção; visita dos artistas ao prédio da Alfândega do Rio Grande; 

divulgação na imprensa local; entrevistas em rádio e tevê; produção de material 

gráfico; elaboração de textos de apresentação da exposição; seminários de 

preparação de mediadores(as); acompanhamento da visitação à exposição; 

encontro com os artistas; desmontagem e reunião final de avaliação.  

A Passageiros buscou dar visibilidade à produção de artistas locais; proporcionar à 

comunidade uma exposição de arte contemporânea; ampliar o espaço do debate da 

arte; promover ações educativas e de formação por meio de atividades de mediação 

ao público visitante; proporcionar aos estudantes dos Cursos de Artes Visuais da 

FURG conhecer os processos de criação dos artistas, a montagem e a museografia 

da exposição; promover a interação entre diferentes instituições, como a 

Universidade Federal do Rio Grande, Alfândega do Rio Grande, Centro Municipal de 

Cultura Inah Emil Marthensem e Galeria Mamute, de Porto Alegre.  

O projeto curatorial da Passageiros configurou-se como uma proposição de arte 

contemporânea em torno do conceito de cinema de exposição. Buscou-se enfatizar 

a espacialização das imagens em sua relação com a arquitetura do prédio da 

Alfândega do Rio Grande – lugar de memória1 e patrimônio histórico do Estado. As 

instalações são imagens organizadas no espaço expositivo, enquanto o cinema da 

sala de projeções tem as imagens organizadas no tempo. 

No Salão Nobre onde bruxulearam as vídeoprojeções e vídeoinstalações, a  

temporalidade dos vídeos foi suspensa em prol da organização da imagem no 

espaço expositivo, cuja ressonância das narrativas simultâneas impulsionavam à 

singularidade do percurso de cada visitante. O cinema de exposição traz a noção de 

dispositivo, e possibilita repensar o cinema distanciado de determinismos 
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tecnológicos, históricos e estéticos. Reinventa o dispositivo cinema. A esse respeito, 

André Parente (2008, p. 51) reflete:  

De que modo o cinema expandido está transformando o dispositivo 
do cinema em suas dimensões primordiais, arquitetônicas (as 
condições de projeção das imagens), tecnológicas (a produção, 
edição, transmissão e distribuição das imagens) e discursiva 
(decupagem, montagem, etc.)? 

Diferentemente do modelo de cinema dominante, a reinvenção do dispositivo 

cinematográfico implica multiplicar a presença das telas, explorar outras durações, 

misturar camadas de narrativas, incorporar a arquitetura da sala de projeção e tecer 

outras formas de relação com os espectadores. 

Na exposição Passageiros, ao adentrar o Salão Nobre do prédio da Alfândega do 

Rio Grande, o visitante se deparava com a vídeoprojeção Árvore de costados, de 

Ana Maio. Árvore de costados mostra fragmentos de documentos fotografados no 

Arquivo Municipal da Póvoa de Varzim e no Arquivo Distrital do Porto, em Portugal. 

Reúne certidões de nascimento, batismo, casamento e óbito de antecedentes 

familiares de Ana Maio e de José Rodrigues Maio – pescador poveiro conhecido 

pelo apelido de “Cego do Maio” – seu tetravô.  

Longos tempos de duração das imagens mostram, em sobreposição, nomes de 

pessoas, cidades, ruas, números, datas, estados civis, profissões e expressões 

extraídas de certidões de registro (figura 1). Os documentos erguem micronarrativas 

visuais sustentadas por rastros de manchas, marcas d’água e bordas dos papéis.  

A narrativa sonora da voz feminina em Árvore de costados, envolvia o espaço 

expositivo numa espécie de ladainha, derivada das repetidas camadas de leitura de 

trechos das certidões. Por vezes, a fala dá lugar ao silêncio, outras vezes, a 

sobreposição de enunciados embaralha o sentido.  
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Fig. 1 – Ana Maio 
Árvore de Costados, 2013 

Vídeoprojeção 
Fonte: acervo pessoal 

A vídeoinstalação Imagoqui e o vídeo Postal, de Claudio Maciel, derivam de 

caminhadas do artista na praia do Cassino, em Rio Grande – orla marítima do sul do 

estado –, e às margens de córregos, rios e riachos da região oeste do Rio Grande 

do Sul, em Santiago do Sul. A ação de caminhar é singularizada pelo modo como o 

artista dimensiona as suas sensações diante da paisagem que o cerca e habita, 

apresentando-a em constante processo de transformação, desordem e movimento.  

Imagoqui e Postal mostram o cotidiano de Claudio Maciel, delineado por vivências 

distintas, observações e reflexões, lembranças e esquecimentos, distrações e 

lapsos, delírios e sonhos, anotações e esboços, apresentados em lentas camadas 

de sobreposição da paisagem, com diferentes tempos de exposição. Com uma 

poética fortemente marcada pela fotografia, o artista apresenta na Passageiros as 

suas primeiras incursões com imagem em movimento. Um aspecto se destaca na 

passagem de um campo à outro, a observação silenciosa do mundo experimentada 

na fotografia. Para além das imagens, Imagoqui e Postal se constituem de blocos de 

espaço-tempo, com planos de expressiva duração.  
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Das caminhadas resultam o tensionamento entre a ação e o registro, aliado à 

intenção do artista em (re)ordenar o espaço circundante, experimentar a paisagem e 

construir narrativas impregnadas de sensibilidade pelo lugar. Suas práticas artísticas 

parecem expressar inquietações, como: o que fazer diante do encontro com a 

paisagem? Como registrar e apresentar a paisagem? 

Postal foi exibido em uma tela Lcd de 7 polegadas (figura 2). A pequena dimensão 

do formato coloca a escala como componente de subjetividade, ativa a proximidade, 

condiciona a intimidade e traz os corpos dos passantes para junto de si. Imagoqui foi 

apresentado como vídeoprojeção, por conseguinte, exige o afastamento dos sujeitos 

para a fruição (Figura 3). Ambos mostram um conjunto de regras estabelecidas pelo 

artista para se relacionar com o espaço expositivo, assim, problematizam a escala 

das coisas, os fenômenos perceptivos e as suas possíveis formas de apresentação. 

 

 

Fig. 2 – Cláudio Maciel 
Postal, 2014 

Vídeo 
Fonte: acervo do artista 
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Fig. 3 – Cláudio Maciel 
Imagoqui, 2014 
Vídeoprojeção 

Fonte: acervo do artista 

Encontros Singulares: se ela dança eu danço, de Michael Chapman, reúne uma 

projeção em vídeo, com 42' de duração, e um monitor de tevê de 14 polegadas com 

imagens de qualquer canal aberto de televisão. 

As imagens vídeo foram geradas na refilmagem e edição de documentos biográficos 

do artista num processo de desconstrução e ressignificação de conteúdos, no momento 

em que ele revisita imagens da sua vida em arquivos de filmes, gravações de áudios e 

documentos impressos, que atestam singularidades de momentos vividos. 

O processo de criação de Encontros Singulares: se ela dança eu danço, de 

Chapman, compreende a sucessiva projeção e refilmagem do material audiovisual, 

com fotogramas que são editados em tempo real. O roteiro da produção resulta do 

gerenciamento do olhar do artista e dos movimentos do seu corpo ao explorar as 

imagens. Cada refilmagem do material projetado incorpora vestígios composicionais 

da produção anterior.  

Uma dimensão desta experiência advêm da interação com o dispositivo, dos 

movimentos de aproximação e afastamento da câmera ao registrar os 

deslocamentos do artista no ambiente. Ainda, o movimento do plano pictórico das 
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imagens no espaço, corresponde ao deslocamento do corpo do artista que, ao 

atravessar os raios de projeção, registra sua própria presença. 

Assim, sala de projeção e set de filmagem se misturam. A multiplicidade de 

dispositivos, a reprodução do material midiático – televisor, gravações audiovisuais, 

poemas e animações experimentais –, de modo imprevisível, é gravado 

aleatoriamente, e mostra o presente num processo de revisitação do pretérito. A 

similitude de contrastes entre o fundo da sala de projeção e o fundo do set de 

filmagem desconstrói o plano pictórico ortogonal, tradicional da imagem projetada, 

para se integrar com o fundo do espaço.  

O registro presentifica o encontro do artista com arquivos da sua vida. Apresenta as 

condições subjetivas de experimentação da imagem por um corpo instável, a 

percepção se desenvolve na duração das imagens moventes, numa dimensão 

retrospectiva de arqueologia de vivências construída na experiência visual articulada 

aos dispositivos de memória. Esse processo ativa as relações entre corpo, olhar, 

percepção e movimento. Os comandos atribuídos às imagens – acelerar, 

desacelerar, avançar, retroceder –, o corpo na experimentação do pretérito e os 

processos interativos permitem variadas formas de ressignificar as experiências 

passadas (figura 4).  

  

Fig. 4 – Michael Chapman 
Encontros singulares: se ela dança, eu danço, 1968/2014 

Vídeoinstalação 
Fonte: acervo do artista 
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O vídeo intitulado 33, de Marcelo Calheiros, resulta da pós-produção de arquivos que 

reúnem imagens em movimento de diversas cotidianidades. Mostra uma coletânea de 

fragmentos da realidade, registrados em câmera fotográfica digital entre os anos de 

2006 e 2011, os quais foram editados com a intenção de serem apresentados com 

uma duração de trinta e três minutos, num pequeno monitor de tevê. Conforme 

Nicolas Bourriaud (2009, p. 7), “a pós-produção inscreve a obra numa rede de signos 

e significações, em vez de tratá-la como forma autônoma ou original”. 

O processo de pós-produção do arquivo de vídeos está associado a macha de uma 

gravura criada pelo artista, que uma criança identificou como sendo o número trinta 

e três. A gravura é uma prática recorrente nos processos de criação de Marcelo 

Calheiros, bem como o hábito colecionista. Por conseguinte, o tempo e a memória 

conduziram o desejo de arquivar do artista, com imagens que oscilam entre o gráfico 

e o pictórico (figura 5). 

 

Fig. 5 – Marcelo Calheiros 
33, 2014 

Vídeo 
Fonte: acervo do artista 
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Como um breve diário, apresentado em tela Lcd 7pol, a vídeoinstalação Dia, de 

Marcelo Gobatto, mostra fragmentos cotidianos de um dia qualquer na praia do 

Cassino, onde o artista reside. O registro é realizado a partir de uma sequencia de 

fotos e transformado em imagens em  movimento, com 1'57" de duração (figura 6). 

Por meio de micronarrativas, o vídeo explora a rotina caseira, à luz do dia. Sombras 

nos permitem acompanhar a rota trilhada pelo artista até a linha costeira: as marcas 

na areia, o movimento das águas no oceano. Dia foi realizado no ano de 2012, e 

adota como procedimento a repetição de movimentos, gestos e angulações da 

câmera em fotografias seqüenciais, com pequena variação entre uma foto e outra.  

Desde 2010, Gobatto se interessa por um certo tipo de registro fotográfico de cenas 

da paisagem da praia do Cassino e do ambiente doméstico. Sistematicamente, 

esses registros são temporais, sequenciais. O artista não usa a fotografia como 

captura de um instante, mas como presença, materialidade e forma de dialogar com 

as imagens e construir narrativas. Em seus processos, a fotografia não se apresenta 

como uma tomada única.  

Gobatto observa a vida que escapa e o incessante fluir do movimento da paisagem. 

Imagem e narrativa se constituem juntas. Identificamos um paradoxo em suas 

produções, que miram o tempo: o uso da câmera fixa para o registro do vídeo 

(imagem em movimento) e o uso da câmera em movimento para o registro 

fotográfico (imagem fixa). As fotografias constituídas de uma variação mínima do 

pequeno e, por vezes, calculado (e trilhado) movimento, são editadas compondo 

micronarrativas. É o vídeo por meio da fotografia. 
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Fig. 6 – Marcelo Gobatto 
Dia, 2012 

Vídeoinstalação 
Fonte: acervo do artista 

 

Uma única cena, câmera fixa. A paisagem é atravessada pelo percurso de um corpo 

que surge e desaparece. Abismar-se, vídeoprojeção de Rogério Marques, mostra 

em plano-seqüência a ação processual do artista caminhando na imensidão da praia 

do Cassino e, num instante seguinte, adentra o mar. O vídeo tem a duração do 

deslizamento do corpo do artista na paisagem. Em primeira pessoa, o vídeo registra 

o instante em que o corpo surge e desvanece (figura 7). 

A exposição Passageiros apresentou práticas investigativas relacionadas ao vivido, 

ao arquivo e a memória em mutação. A cartografia recorrente nos trabalhos, criou 

instrumentos de análise capazes de auxiliar na localização de si ou dos outros em 

relação ao espaço. 
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Fig. 7 – Rogério Marques 
Abismar-se, 2014 
Vídeoinstalação 

Fonte: acervo do artista 
 

Os artistas partiram da apropriação e ressignificação de arquivos, de registros de 

deslocamentos e de observâncias da paisagem. Se por um lado, essas imagens 

revelam memórias que os sujeitos carregam consigo, por outro lado, as cartografias 

ao atravessarem espaços refletem a transitoriedade do tempo.  

A justaposição de diferentes paisagens e os arquivos visitados criaram uma espécie 

de palimpsesto de tempos. A Passageiros traz à tona questionamentos sociais e 

geopolíticos que permeiam a arte contemporânea. A memória, em seu aspecto 

fugidio e de incompletude, encontrou corporeidade na arte. O processo de curadoria 

partiu da identificação de elementos de diferentes paisagens e na sua capacidade 

de testemunhar aspectos simbólicos de histórias de vida, inventariar a memória e 

reconstruir experiências pretéritas. A exposição apresentou estratégias artísticas 

com base em arquivos já existentes ou construídos, documentos escritos e 

iconográficos, e propôs outras formas de apresentação dessas estruturas e enredos.  

Assim, a exposição reflete sobre as modalidades de espacialização das obras, os 

modos de apresentação, as formas de exibição pública e os regimes de visibilidade. 

As práticas colaborativas de instituições, como a Galeria Mamute, de Porto Alegre, e 
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a Universidade Federal do Rio Grande em parceria com a Alfândega do Rio Grande 

e o Centro Municipal de Cultura Inah Emil Marthensem, impulsionou as conexões 

entre os espaços e as camadas de tempos da arte. Cedeu espaço ao experimental, 

permitiu o risco se interpor à percepção e desaguar em trânsitos improváveis do 

vasto sul geopolítico do Brasil. 

Para além da visualidade, os artistas propuseram um olhar espraiado no espaço e 

no tempo, exploraram a potencialidade do cinema de exposição, sublinharam 

questões de pertinência contemporânea, registraram e anotaram a paisagem, 

desvelaram cotidianidades, repetiram percursos, exibiram rastros, embaralharam 

fragmentos, vasculharam arquivos, misturaram identidades e ressignificaram 

experiências pretéritas. Ergueram micronarrativas da memória, do esquecimento, da 

distração e do delírio. Beiraram a doçura do abismo. 

 
 
Notas 

                                                        
1
 Lugar de memória é um conceito histórico evidenciado na obra Les lieux de mémóire, editada a partir de 1984, 

sob a coordenação de Pierre Nora, constituída de sete tomos, sendo o primeiro Les lieux de mémoire, os três 
seguintes La République e, posteriormente, mais três volumes intitulados Les France. Essas obras são 
referência no estudo da história cultural na França. 
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