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RESUMO 
Este artigo aborda sobre trabalhos artísticos que estabelecem relações com pausas, 
deslocamentos ou confluências de experiências junto ao tempo e ao imaginário. Para tanto, 
serão usadas, como referências dessa pesquisa, obras produzidas pelo autor, no ano de 
2015, e por outros artistas em possíveis discussões conceituais e teóricas pertinentes à 
produção artística e sua relação binômica arte-vida. Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Henri 
Bergson e Gabriela Goldstein são alguns teóricos que participam dessas reflexões, 
aproximando o modo de fazer e pensar arte e realidade artística. 
 
PALAVRAS-CAVE 
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ABSTRACT 
This article discusses about artwork that establish relationships with pauses, displacements 
or confluences of experience with the time and imagination. Therefore we use as references 
for this research, works produced by author, in 2015, and for other artists in possible 
conceptual and theoretical discussions pertinent to artistic production and its relationship 
between art-life. Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Henri Bergson and Gabriela Goldstein 
are some theorists who participate in these reflections, approaching the way of doing and 
thinking art and artistic reality. 
 
KEYWORDS 
contemporary art; Interregnum; drawing; image.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1557 INTERREGNO, EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS ENTRE UM E OUTRO 
Eriel de Araújo Santos / UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

Tomo como referência para as discussões deste texto a palavra Interregno, título 

dado por mim a uma obra realizada em 2015. Com isso, as associações metafóricas 

e os acontecimentos inerentes a uma obra de arte podem constituir possíveis 

relações físicas, interpretativas e sígnicas, existentes em processos criativos que 

instauram um “entre” tempo, lugar, material, imagens e qualidades visuais presentes 

na contemporaneidade. 

Nossas relações com o entorno do nosso corpo são de extrema importância para 

condutas observadas na atualidade, em especial atenção para aquelas encontradas 

no meio social, sendo este um lugar de trocas, perdas e confluências de resultantes 

diversas. Para exemplificar melhor tal pensamento, poderíamos citar muitas reações, 

seja pelo comportamento de seres humanos seja pelos impactos revelados pela 

Natureza em geral. Assim, o que nos chama a atenção é o compromisso ou 

presença da Arte frente a tais eventos. 

Verificamos ainda que, por meio de muitas experiências artísticas, o lugar da arte se 

estabelece no meio de ações consideradas sociais, religiosas, científicas ou mesmo 

individuais e aquelas definidas por procedimentos que envolvem os diversos estados 

de arte, considerados lugares para acontecimentos. Contudo, nesses lugares 

encontramos técnicas, linguagens, situações e até mesmo resultados que nos 

surpreende e nos conecta com o pensamento de ser e estar. Para uma obra de arte, 

estar vivo, por exemplo, ultrapassa o conceito clássico da vida, pois as dinâmicas 

sutis atravessam nossos corpos e promovem dinâmicas que resvalam no Ser e 

conduz nossa História. 

O tema selecionado para o 22º Encontro da ANPAP “Arte: seus espaços e/em nosso 

tempo” nos faz pensar quando damos pausa no rumo das coisas e identificamos 

outras realidades coexistentes num mesmo espaço, muitas vezes despercebidas. O 

tempo, por sua vez, parece um elemento que orquestra nossos atos e configura 

existências. Pensando assim, é oportuno estarmos atentos às tais configurações, 

são experiências identificadas em cada pausa, uma espécie de imagem-potência 

que se refaz continuamente em nossa mente. 

Quando falamos de potências de uma determinada imagem, não podemos excluir 

nenhum tipo de manifestação gráfica ou cromática, além daquelas que somente o 



 

1558 INTERREGNO, EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS ENTRE UM E OUTRO 
Eriel de Araújo Santos / UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

indivíduo consegue perceber, aquela presente em seu interior. Nesse sentido, a 

decodificação se torna ameno, impulsionando reordenações daquilo que estamos 

acostumados a ver. Assim, uma imagem abstrata ou figurativa possui capacidade de 

afetar o indivíduo e estabelecer conexões com outras situações. Lembrando que o 

indivíduo é uma célula daquilo que conhecemos como sociedade.  

Toda sociedade estabelece normas e regras para uma convivência produtiva e 

afetuosa; porém, a todo instante são necessárias atualizações. Assim, as distâncias 

históricas e culturais corroboram para o entendimento das manifestações atuais, 

resultantes de sobreposições pertinentes ao fazer e pensar.  Parta tanto, alguns 

procedimentos artísticos buscam, de maneira específica, construir reflexões sobre o 

tempo-espaço e a dinâmica da vida. 

A obra interregno (imagem 1), por exemplo, procura estabelecer conexões com o 

ritmo gráfico de um desenho não riscado e possíveis interpretações entre arte e 

política, antes e depois, um e outro; com isso, procuro criar dualidades que se 

instalam entre tomadas de decisão ou interpretações dos acontecimentos existentes 

em nós. 

 
Fig. 1 – Eriel Araújo 

Interregno, 2015 
Carvão sob parafina sólida, encapsulados em resina óptica 

 

Ao desenharmos uma imagem, podemos instaurar um modo de ver um 

espaço/tempo, usando nossa imaginação seja pela apresentação de uma imagem 

figurativa ou abstrata. A abstração, por sua vez, parece ocupar um lugar de “pausa 

alongada”, pois esperamos identificar um significado qualquer. 

Em Interregno apresento uma construção gráfica interpretativa dos “estados de 

incertezas”, onde o que consideramos vazio ou pausa, contém dinâmicas 
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importantes para o devir. Esta série de trabalhos que venho desenvolvendo e 

identificando como desenhos não riscados, se configuram como a possibilidade de 

criação gráfica com “traços apropriados”, pois os carvões (fusain) e alguns 

fragmentos são usados como traços. Sabemos, por sua vez, que a palavra 

interregno designa o momento em que uma sociedade não é conduzida por um rei 

ou governante, um momento de interrupção temporária, um interlúdio. Com isso, 

surge a indagação dos acontecimentos possíveis desses intervalos. 

Dois outros trabalhos foram produzidos no mesmo período: Alacridade (imagem 2) e 

Partícipe (imagem 3). Estes, contudo, propõem outras configurações, associações e 

interpretações entre um e outro modo de estar no mundo físico. Presente/ausente, 

longe/perto, acima/abaixo. Esses trabalhos consideram os estados de suspensão 

entre a materialidade e o significado de sua aparência enquanto imagem, uma 

proposta que procura pelo sublime na atualidade. Assim, as imagens obtidas 

pretendem chamar a atenção para o inefável. 

 
Fig. 2 – Eriel Araújo 

Alacridade, 2015 
Carvão sob parafina sólida, encapsulados em resina óptica, 32 x 47 cm 

 
 

 
Fig. 3 – Eriel Araújo 

Partícipe, 2015 
Carvão e minas de grafite sob parafina sólida, encapsulados em resina óptica, 32 x 47 cm 
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Os ritmos percebidos durante experiências com o tempo e os espaços ativam 

dinâmicas que ultrapassam o estado físico, alcançando aqueles que estão presentes 

nas camadas rasas ou profundas da nossa consciência. Gabriela Goldstein em seus 

escritos sobre psicanálises e arte, denomina como experiência estética aquela que 

põe o Ser em contato com o tempo, o finito e a alteridade em concorrência com o 

proibido e o mundo sensorial. Para ela, 

No atravessamento da zona da experiência, zona intermediária, 
surge uma peça chave: a reprodução do trauma se daria na 
qualidade de trauma atenuado, no qual dá lugar a um processo onde 
o antes projetado, dividido ou esquecido poderia, agora, de alguma 
maneira delimitado, ir se integrando num psiquismo ampliado. 
(GOLDSTEIN, 2005, p.125) 

Tal ampliação se dá, muitas vezes, a partir da experiência com uma determinada 

obra de arte ou fazer artístico. Algo resultante dessas experiências estéticas, das 

quais, 

Se vai atravessando, então, um tempo – fixo e traumático – e o 
espaço íntimo se abre, se comparte e se transforma. É uma situação 
nova, onde oscilam, basculantes, simbólico e imaginário, intelecto 
com o sensório, o temido e o desejado, que, ao sucumbir e se 
transformar pelo tempo habilitado num movimento fluido, anuncia um 
sonho elaborado. (GOLDSTEIN, 2005, p.125) 

Tais interpretações sobre a experiência artística, discutida por Gabriela, nos faz 

pensar sobre o número de modos de fazer arte, visto que muitas delas não são 

acessíveis ao intelecto construído por experiências vividas nessa ou naquela 

sociedade. O tempo, o lugar e suas relações com os seres humanos definem o que 

podemos chamar de história das experiências artísticas.  

Os desenhos e pinturas produzidos por Agnes Martin (imagens 4 e 5), por exemplo, 

se apresentam como respostas às suas experiências vividas no interior do seu 

corpo. O infinito no seu trabalho pode ser entendido como imaterial, ilimitado, 

insubstancial, promovido por ações de repetição e alcance de diferenças. Em seus 

trabalhos podemos verificar que há exploração de uma lógica sobre o infinito que 

esbarra num fragmento limitado; para isso, Agnes trabalhou entre a regularidade e a 

irregularidade, a precisão e a imprecisão, o ritmo e o intervalo.      



 

1561 INTERREGNO, EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS ENTRE UM E OUTRO 
Eriel de Araújo Santos / UFBA 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 
Fig. 4 – Agnes Martin 

Sem título, 1960 
 

 
Fig. 5 – Agnes Martin 

Sem título 1, 1981 
 

O encontro com o abstrato atinge o conforto do conhecido e promove o 

deslocamento de forças para recuperar aquilo que perdemos, a “certeza”.  Agnes 

procura então, entender a realidade exterior e o mistério infinito da vida, que parece 

não ter fim, mesmo sendo finita, individualmente. Uma espécie de entendimento 

subjetivo do sujeito a partir da repetição e do silêncio, associada a um processo de 

sublimação. Como ela mesma afirma: 

Meu interesse está na experiência inexprimível e silenciosa, e no fato de 
que esta experiência pode ser expressa por mim num trabalho de arte 
que também é inexprimível e silencioso. É realmente maravilhoso 
contemplar a experiência e as obras. (MARTIN, 1992 p. 89) 
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Ao contemplar ou simplesmente estar em contato com uma obra de arte, configura-

se um estado de dúvida entre o que vemos e o que realmente é. Algo que transita 

entre os códigos definidos pelo conhecimento adquirido por uma sociedade e sua 

desconstrução e reconfiguração. Assim, novas visualidades dão visibilidades àquilo 

que pertence ao íntimo, e ao mesmo tempo aos acontecimentos físicos e 

incorporais. 

A produção artística parece arrastar tudo que existe para um lugar de 

transformação, reelaborando o pensamento e fazendo surgir novas atitudes. Por 

isso, a estética se aproxima da política, por exemplo, e ativa o Ser e o indivíduo para 

agirem em prol do humano. Assim para Jacques Rancière: 

As artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de 
emancipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito 
simplesmente, o que têm em comum com elas: posições e 
movimentos dos corpos, funções da palavra, repetições do visível e 
do invisível. (RANCIÈRE, 2005, p. 26) 

Tais experiências atravessam os corpos e compartilham fisicalidades e 

sensibilidades por meio de pausas e dinâmicas de interação, pois (RANCIÈRE, 

2005, p. 34) “o estado estético é pura suspensão, momento em que a forma é 

experimentada por si mesma”. Dessa maneira, podemos associar os “interregnos”, 

presentes nos reinos das sensações, às suspensões e outras dinâmicas que se 

estabelecem no indivíduo, quando não existe diretrizes de interpretação. 

As suspensões simbólicas da escrita e das representações da realidade figurativa 

podem ser verificadas também na obra de Mira Schendel (imagens 6 e 7), pois seus 

desenhos em papel de arroz, por exemplo, exploram a transparência e ações 

indiretas sobre o papel, introduzindo qualidades da imprecisão aos seus desenhos, 

uma espécie de contra fluxo à ordem e controle. 

A produção artística abstrata geométrica e informal está presente em vários 

momentos da história da arte, seus resultados atravessa o tempo e se atualiza em 

cada época e cultura. Contudo, seus elementos constituintes se “organizam” em 

diferentes composições e materiais para revelar algo indecifrável, mas 

compreendido pelo sensível. Se pensarmos sobre a potência existente os processos 

criativos acreditamos que (BEAULIEU, 2012, p.54) “os corpos intensivos entram em 
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processos de subjetivação de complexidade variável, os quais se associa a uma 

ética particular que lhes é imanente”. Por esse motivo, as intensidades presentes 

nas grafias decodificáveis ou não decodificáveis, estabelecem experiências 

internalizadas no corpo do indivíduo. 

              
Fig. 6 e 7 – Mira Schendel 

Sem título 
monotipia sobre papel arroz japonês, 47 x 23 cm (cada) 

 

Entre um momento e outro, entre uma linguagem e outra, entre um material e outro, 

entre o virtual e o atual, a experiência artística nos faz crer em outras existências. 

Um conhecimento dado pela duração (BERGSON, 1984, p. 84) do contato do nosso 

corpo com a obra, um intervalo que se estende além do espaço e do tempo de 

duração dessa experiência, algo que ultrapassa os limites do Eu e da alma.  

Ao lembrar das reflexões que Roland Barthes faz sobre a obra de Cy Twombly é 

importante destacar a expansão dos limites de um corpo limitado por uma pele, pois 

(BARTHES, p. 170) “ ... pelo traço, a arte desloca-se; a sua sede já não é o objeto 

do desejo..., mas o sujeito desse desejo...”. Assim, acreditamos que expansão 

também se dá num intervalo, numa pausa. Num gesto definido pela ação do corpo 

no espaço ou de suas escolhas para compor outros lugares, outros espaços, outras 

experiências visuais. 

Os espaços físicos e virtuais podem ser considerados como moradas das 

experiências artísticas, pois neles a ideia se manifesta e dá origem à arte. Os 
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procedimentos adotados pelos artistas promovem a criação de diversas formas de 

apresentação e fruição de uma obra.  

Henri Focillon reforça essa discussão sobre o espaço como parte fundamental dos 

processos engendrados pela humanidade e a arte, pois (Foncillon, 1988, p.33) “o 

espaço é o lugar da obra de arte, mas não é suficiente dizer que é aí que ela se 

situa, pois que o espaço é tratado segundo necessidades da obra de arte, por ela é 

definida e, mesmo, criado, se for o caso”. Nesse sentido, o que verificamos no 

sistema das artes, se aproxima de algo que tem sua existência alterada 

constantemente, ou seja, a cada obra apresentada, surgem novos espaços e 

consequentemente novas experiências.  

Quando pensamos sobre novos espaços para a apresentação de uma obra de arte, 

logo lembramos do ciberespaço; pois esse possui a característica principal de 

confluência de experiências visuais e auditivas, capazes de ocupar ou mesmo 

potencializar múltiplos espaços em tempos distintos. No entanto, vale ressaltar que 

sua atualização se dá por meio de materiais que compõem sua estrutura de 

recepção digital. Confirmando assim, a presença constante da materialidade para 

atualizações e manifestações artísticas.  

Das resultantes artísticas plurisensoriais, presentes na arte do século XXI, 

verificamos o retorno e confluências de técnicas e pensamentos usados no passado 

e descobertas de novos materiais e sistemas analógicos e digitais. Assim, podemos 

dizer que a produção e reflexão artística atual, mantém um fluxo entre 

conhecimentos adquiridos em tempos distintos e faz contrair o tempo em 

experiências cada vez mais complexas, capazes de ampliar o instante e fundir 

espaços numa única experiência. Como afirma Giorgio Agamben (p. 179) “somente 

a obra de arte assegura uma fantasmagórica sobrevivência à cultura acumulada...”. 

Portanto, as muitas possibilidades de modos de operação para a produção artística 

hoje, nos permite transitar entre materiais, sistemas e tempos distintos. Nesse 

caminho, venho investigando múltiplas maneiras de apresentar ideias sobre o tempo 

e imagens surgidas de experiências acumuladas por vários procedimentos técnicos 

e discussões pertinentes aos conceitos usados. Nas obras Interregno, Alacridade e 

Partícipe, aqui apresentadas, optei por abandonar o suporte tradicional do desenho, 
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o papel, para suscitar um desenho sem riscos, pois cada traço, apropriado de carvão 

vegetal, encontra-se submerso num espaço que define qualidades próprias de sua 

presença. Uma imagem sem risco. Uma ideia sem medo. Uma pausa para o 

desconhecido. 
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