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RESUMO 
A partir dos versos de um poema de Paul Celan, "FALA TAMBÉM TU", o artigo analisa 
algumas considerações acerca da natureza da ‘fala’ do artista: sua complexidade e 
‘sombra’. Compreende o espaço ‘entre’ que o artista habita, entre acontecimentos, entre 
uma linguagem e outra. Lugar onde luz e sombra se alternam. Consciente dessa dialética, a 
autora traz reflexões sobre sua própria ‘fala’ como artista e sobre as poéticas que investiga 
no seu trabalho de arte – parte de seu projeto de dissertação de mestrado na UERJ, 
intitulado, “Sobre o lugar das substâncias em Conjunto vazio e Submersos”. 
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ABSTRACT 
From the verses of Paul Celan’s "FALA TAMBÉM TU", the article discusses the nature of the 
artist speech: its complexity and “shadows”. It dialogues with the "space in between" where 
the artist usually lives in: between life events, between one and other art language. A place 
where light and shadow alternate. Aware of this dialectic, the author reflects on her own artist 
speech and the poetics investigated by her personal art work – part of her master's thesis 
project at UERJ, the State University of Rio de Janeiro, intitled "The place of the substances 
in Empty Set' and 'Submerged". 
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  FALA TAMBÉM TU 
          fala por último, 
  diz teu falar. 
 
                             Fala – 
                                     Mas não separa o não do sim. 
                                     Dá ao teu falar também o sentido: 
                                     dá-lhe a sombra. [...] (CELAN, 1999, p. 59) 
 

Sombra e sentido. A princípio, só possui sombra aquilo que existe nas três 

dimensões espaciais: altura, largura, profundidade e que seja iluminado por alguma 

fonte de luz. A ‘fala’ no poema de Paul Celan adquire o estatuto de objeto. De início, 

vejo duas leituras, aparentemente, conflitantes: na primeira, o ‘sentido’ equipara-se à 

‘sombra’, o que significa que dar sentido à ‘fala’ é conhecer sua sombra; na 

segunda, ao contrário, o ‘sentido’ e a 'sombra são elementos antagônicos, dialéticos, 

como o ‘não’ e o ‘sim’. Para se dar um sentido à fala, ou seja, sua significação – algo 

de uma ordem positiva –, é preciso eleger, no mesmo movimento, sua negatividade 

implícita: sua sombra.  

Porém, seja no primeiro ou no segundo entendimento, a ‘fala’, no poema de Celan, 

só poderá alcançar concretude e dimensões – em outras palavras: tornar-se real – 

quando ganhar o contorno e a espessura de sua sombra. É um fato derivado da 

observação dos fenômenos naturais que a sombra, princípio da escuridão, só é 

possível se existe luz. Portanto, dar sombra à fala é, por outro lado, dar-lhe luz, 

iluminá-la... Luz e sombra, o não e o sim, significam, em um mesmo movimento, 

incorporar as contradições e assumir as forças antagônicas para que se constitua 

essa fala. Pressupõem uma construção, algo sólido que toma corpo, e, por isso, 

passa a existir e constituir sombra – uma fala que se constrói. No entanto, a sombra 

tem uma característica – e este é um ponto que vale ressaltar – que chamaria de 

fantasmal.  Pertence a este suposto reino do irreal, pois não tem espessura, nem 

substância, no entanto é devido à sua qualidade espectral que um objeto adquire 

solidez no espaço – uma das primeiras lições de desenho – ou ganha a projeção de 

seu ‘corpo’ em algum outro plano no espaço ou se estende como um rastro. Mas 

qual seria a sombra da fala, o seu fantasma?  
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“FALA TAMBÉM TU / fala por último, diz teu falar" (CELAN, 1999, p. 59). A fala é de 

outra ordem do 'dizer'. O dizer vem da boca, a 'fala' vem de outro lugar. O dizer está 

na conta da comunicação coloquial, do objetivo e da informação; quando a este se 

soma o desígnio de uma fala, significa: 'dizer sobre aquilo de outro lugar'. Dizer 

sobre o que tem sombra e sentido. Dizer o que importa, finalmente, o que tem 

consistência – e o que faz uma existência (!) – dizer da sua sombra, seu fantasma.  

Esse lugar, o lugar de onde vem essa ‘fala’ – constituída por seu fantasma – não 

pertence a nenhum interior oculto ou a alguma dimensão transcendente. Ele está 

por aí a nos rondar, uma parte sombra, uma parte luz; projeções de desejos, ideias, 

memórias – tudo aquilo que retorna – nos obseda e nos assombra. Inquietante 

estranheza que habita o mais familiar, o mais próximo: “espaços flutuantes da 

dispersão” (CORREA, 1999, p. 207). O fantasma é “um puro acontecimento” 

(DELEUZE, 1974, p. 217), afirma o filósofo Gilles Deleuze, em Lógica do Sentido, 

esta é uma de suas características principais.  

E [...] se distingue não somente dos estados de coisas e de suas 
qualidades, mas do vivido psicológico e dos conceitos lógicos”. [...] 
Nem interno, nem externo, pois pertence a uma superfície de 
natureza topológica, onde coloca “em contato seu lado 'interior' com 
seu lado 'exterior' para desdobrá-lo em um só lado”. (DELEUZE, 
1974, p. 218)  
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Daí sua extrema mobilidade – de fantasma –, sua capacidade de ‘passagem’, onde, 

de um lado, aproxima as distâncias psíquicas entre a consciência e o inconsciente, 

os sonhos e devaneios diurnos, como "a uma linha que reúne e distribui sobre duas 

faces o interior e o exterior" (DELEUZE, 1974, p. 218). A psicanálise seria então, a 

"ciência dos acontecimentos” (DELEUZE,1974, p. 218).1  

Extremamente denso, ‘Do fantasma’, em ‘Lógica do Sentido’; nele é possível aferir 

algum entendimento, em meio a muitas questões que permanecem nebulosas sobre 

a complexidade desse ‘fantasma’. O que gostaria de depreender e recortar dali seria, 

a princípio, essa noção de mobilidade entre as instâncias psíquicas e o efeito de 

superfície – de natureza topológica – do acontecimento fantasmal. É este aspecto 

que me interessa continuar a pensar aqui, no que tange à arte, e mais 

especificamente saber sobre essa 'fala' do artista. E assim, chegar mais perto dos 

sentidos – ou (e) da sombra – dessa ‘fala’. Pode ser que uma vez mais, ao 

restringirmos o campo de ação, retornemos a questão do início: – Qual seria a 

sombra da ‘Fala’?  

A sombra é o que permanece no escuro, o lado sem iluminação – a superfície 

enigmática de um objeto ou também a projeção imagética de sua forma em um outro 

plano. Se jogarmos alguma luz sobre esta sombra, eliminamos sua obscuridade e, 

em consequência, o contorno e a densidade deste objeto. O que nos leva a 

perguntar: será que algo desse ‘objeto-fala’ deve permanecer na sombra para 

conservar sua espessura? Ou ainda, será que algo da ordem fantasmal desliza na 

superfície de acordo com a luz? – O que significa que seu sentido pode estar ora 

aqui, ora ali, ora acolá. Penso aqui, de novo, em Deleuze, deslocamentos sutis, 

rede, ‘rizoma dos sentidos’... (CORREA, 1999, p. 157). 

A sombra e a fala do artista  

No que concerne à fala do artista, imagino que seja possível proceder-se assim: manter 

sua sombra – ou que seja, dar-lhe a sombra, (como no poema...).2 E, para esse fim, é 

preciso apoderar-se dos sentidos poéticos da sua obra – empreender as instâncias de 

uma linguagem 'irmã' (a poesia?) que possibilite envolvê-la – a obra – em outro círculo 

semântico e, assim, desdobrar sua superfície para outras camadas de significados. 
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Existem questões que atravessam o artista e que permeiam sua fala que podem ser 

identificadas. Reconhecê-las favorece a continuidade do seu processo e leva ao 

desenvolvimento de séries que se desdobram em signos plásticos e/ou visuais 

significativos – e também, cheios de ‘sombra’. Há que se compreender mais sobre 

esses fantasmas que a rondam – a obra, sua ‘Fala’ ou do que ‘fala’ o próprio artista. 

Mas apenas para eleger seu ‘sintoma’, reconhecer nele a projeção espectral.  

Parece haver uma lacuna, às vezes imperceptível, entre a fala do artista e o que 

ele produz; há sempre algo que lhe escapa, que é ambíguo. De qualquer forma, 

é difícil ser crítico de sua própria obra. Até mesmo "o crítico de arte”, comenta 

Georges Didi-Huberman, 

Não quer ver isto: isto que definiria o lugar de uma abertura, de uma 
brecha que se abre em seus passos; isto que o obrigaria a sempre 
dialetizar – portanto cindir, portanto inquietar – seu próprio 
discurso.[...] Revelar o trabalho e (por que não?) a beleza das obras 
consistiria em evidenciar esse intervalo, essas disjunções. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 69) 

Talvez – e isso pode ser também matéria de reflexão – o lugar que o artista possa 

habitar no próprio momento em que o objeto lhe devolve o olhar, seja este entre 

esses dois mundos. Quase como um poeta, num só tempo, alheio e cheio de si 

mesmo, na brecha que se forma entre o não sentido e o sentido. Abrir espaço para a 

poesia instalar-se nesse intervalo, nessa lacuna, e reconhecer sua multiplicidade. 

Estabelecer pontes entre poéticas...  

Penso que a ideia da sombra introduz poeticamente aspectos sobre a  complexidade 

dessa ‘fala’ do artista e a certeza de que algo sempre permanece ‘às escuras’, 

intraduzível, inassimilável. Entende-se que o artista está nesse lugar "entre". Entre 

uma linguagem e outra. Entre um e outro acontecimento – ou entre vários. Entre a 

arte e a não-arte. Entre o sim e o não. 

Seria, portanto, nesse âmbito, ciente da sombra que paira sobre as palavras e sobre 

o lugar de onde essa fala se articula, que apresento algumas considerações em 

torno de poéticas que investigo no meu trabalho. Mapear um pouco dessa ‘fala’, 

relacionar questões, identificar particularidades, e o seu oposto: temas comuns e 

referências. 
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O lugar das substâncias 

A título de investigação para a dissertação do mestrado, "O lugar das substâncias 

em Conjunto Vazio e Submersos", destaco duas séries que comecei a desenvolver 

em épocas diferentes – uma há mais de uma década e a outra recentemente. A 

primeira série intitula-se Conjunto Vazio e a segunda, Submersos. Em geral, entendo 

por "série", a ideia na qual os trabalhos seguem um conceito comum e não, 

necessariamente, uma categoria. São desenhos, pinturas, objetos tri-dimensionais 

ou instalações que podem, por exemplo, "nascer" de um simples ato como um 

mergulho de um papel na água. Ou melhor dizendo, nascem a partir da percepção e 

reflexão sobre essa ação e, em seguida, podem inaugurar uma série de 

investigações sobre a ideia de 'submersão' através da utilização de diversos meios 

plásticos. Como uma contaminação.  

Entre as duas séries destacadas, percebe-se, a princípio, dois elementos naturais e 

quase invisíveis, ar e água, que poderiam ser o fio condutor para relacionar ambos 

os trabalhos. De fato, esses elementos os constituem física e conceitualmente. O ar, 

em Conjunto Vazio, é a substância significante do vazio, do nada, que 

dialeticamente pode ser visto como totalidade ou espaço. A água, substância líquida, 

transparente, com suas propriedades espelhadas e reflexivas, instaura a série 

Submersos. Enfatizo a relação desses elementos, principalmente entre as obras 

tridimensionais das duas séries de trabalhos e também a distinção dos conceitos 

complementares de continente e conteúdo. Esse dualismo, no entanto, é justamente 

uma das questões que as obras tentam discutir e ultrapassar.  
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Exposição Conjunto Vazio, 2002–2003 
Paço Imperial, Rio de Janeiro 
Fotografia: Claudia Laborne 

 

Apesar das configurações singulares, a pesquisa de ambas tem um intuito menos 

formal do que funcional, pois tem a intenção de abrigar e, no mesmo movimento, 

revelar esses elementos fugidios (ar e água) – situá-los como lugar de 

questionamentos. Entretanto, não se pode negar a existência de conteúdos 

narrativos que se desprendem desses objetos. São objetos feitos de matéria, 

memória e história.  

Por outro lado, são ‘contêineres/continentes’ que estão, por assim dizer, meio 

abertos, acessíveis e aparentam expor sua interioridade. Cada série de trabalhos 

manifesta essa condição de maneira própria, diferenciada. Interessa aqui menos a 

forma e mais as relações que esses contêineres estabelecem com seu ‘conteúdo’ e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Instalação Jardim Submersos, 2014 

Galeria Mezanino, Funarte, Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro 
Fotografia: Wilton Montenegro 

 

com seu entorno. Parece existir, nessas configurações, uma inserção física e 

material de continuidade no espaço, uma abertura concreta para o mundo, ou se 

poderia até falar em alguma permeabilidade a seu entorno.  

A possível interioridade relativa a esses contêineres relaciona-se com certas 
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questões do Minimalismo. Alguns autores como Georges Didi-Huberman e Rosalind 

Krauss levantam observações que parecem pertinentes, embora nem sempre 

coincidentes, sobre uma possível interioridade que é suscitada, dialeticamente, pelas 

obras minimalistas. O filósofo Didi-Huberman contesta a aparente simplicidade dos 

objetos "tautológicos" do Minimalismo e aponta o antropomorfismo dessas obras, 

“ainda que o objeto nada dê a ver além de si, além de sua forma, sua cor, sua 

materialidade própria. O homem, o antropos, está de fato aí na simples 

apresentação da obra, no face a face que ela nos impõe […] (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p. 125). 

Outras referências podem ser elegidas como, por exemplo, os Bólides de Hélio 

Oiticica ou os espaços penetráveis do neoconcretismo. No caso de Conjunto Vazio, 

há uma verdadeira análise desses ‘vazios supostos’ – e expostos, por meio de 

cortes e fendas nas esculturas –, mas que estão sempre a escapar e tornar-se outra 

coisa. O material escolhido foi a argila e sua finalização na queima em forno para 

cerâmica. O processo consistia em realizar experimentações com esculturas em 

grandes dimensões e tentar conhecer, in loco, suas questões espaciais e 

desdobramentos topológicos. Essa possibilidade surgiu com a ideia dos cortes e 

reviramentos feitos ainda na matéria fresca e maleável da argila. O corte seria a 

ação capaz de possibilitar a investigação da configuração espacial interna desses 

corpos, bem como a visualização de seu ‘conteúdo’. As peças teriam dimensões 

corporais para aproximar as analogias do corpo, sua 'fisicalidade' e seus vazios.  

        Seguindo um raciocínio combinatório, serial, sem excluir, contudo, o 
senso de improviso, essas peças articulam e desarticulam, alteram e 
associam os valores escultóricos tradicionais - massa e volume - 
literalmente em torno do vazio. Sob vários aspectos, contrariam 
assim a coerência milenar da morfologia greco-romana, sua lógica 
dualista de continente-conteúdo, seu princípio de continuidade 
orgânica. (BRITO, 2005, p. 210) 

Na série ‘Submersos’, é possível pensar seus módulos (ou contêineres) carregados 

de água, dentro de uma lógica topológica, seu interior aberto, as formas geométricas 

e a situação horizontal extensiva ao chão?  A série que foi Iniciada a partir da 

produção de aquarelas, devidamente nomeadas ‘Aquarelas Submersas’, surgiram 

de um mergulho no azul. Mas para que fossem realmente submersas foi necessário 

inventar ‘piscinas’. Só ali os papéis, às vezes, de grandes dimensões, maleáveis e 
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brancos poderiam submergir em meio à água e às várias tonalidades azuladas. O 

que acontecia depois era apenas consequência desses mergulhos, quase cegos e 

rasos. Os papéis passam a ser, literalmente, o lugar de registro desse conteúdo 

líquido e denso que constitui as ‘piscinas’. O que restava no final eram rastros, 

marcas d’água, a sugestão de horizontes ou paisagens.  

A partir dessas experiências foi possível vislumbrar um projeto em que eu poderia 

revelar um pouco mais desse processo das aquarelas junto às ‘piscinas’. Para 

apresentar a união desse universo bi e tridimensional, era preciso, no entanto, liberá-

las de sua primeira função – produção de aquarelas – e assumir seu propósito de 

contêiner e seu desígnio como escultura, vislumbrado em módulos rasos e 

geométricos cheios de água e pigmento azul. Em ‘Submersos’, a ‘forma piscina’ 

inclui seu conteúdo, a água azul e clorada, que visualmente se pode associar a 

outros continentes líquidos e suas superfícies reflexivas, como lagos, rios e mares.3 

Na pintura, por exemplo, a superfície da água sempre serviu a seu próprio propósito, 

discutir o plano pictórico e suas particularidades intrínsecas – luz, cor e matéria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Instalação Jardim Submersos (detalhe), 2014 

Galeria Mezanino, Funarte, Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro  
Fotografia: Wilton Montenegro 
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A questão da Topologia 

‘Jardins Submersos’, a instalação que destaco para criar relações com as esculturas 

de Conjunto Vazio, foi a realização de um projeto in-situ premiado pela Funarte e 

apresentado na Galeria Mezanino, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de 

Janeiro em 2014. Em síntese, a ideia principal do projeto era reproduzir as formas do 

jardim suspenso criado por Burle Marx e adaptá-lo ao espaço da galeria que fica 

logo abaixo dele. Mas, ao invés de plantas, os canteiros – formados por módulos 

feitos de material termoplástico – recriam um jardim líquido. 

 O líquido, que assume e desfaz qualquer forma, e o azul, que é a cor 
do mais etéreo, são elementos que negam a forma fixa. Escorrem, 
evaporam. Forma-evento que muda com a luz e a paisagem. E que 
aqui duplica as curvas orgânicas do jardim de Burle Marx entre o grid 
de janelas da arquitetura modernista.  
Do olhar rápido, que resvala, ao emotivo, que submerge  
Só cor 
Volume sem resistência sólida. (GERHEIM, 2014) 

Esses módulos ou ‘piscinas’ que configuram a instalação Jardins Submersos 

tornam-se objetos permeáveis ao espaço pelos espelhamentos provocados na 

superfície da água que ocupa seu interior. Este se confunde com a matéria 

expansiva daquilo que a preenche, e a reflexão do que está a sua volta só faz 

expandir esses limites e essa ambivalência. O que têm essas formas contêineres de 

manifesto ou, melhor, de visível? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II Partes, série Conjunto Vazio, 2002 
Escultura em cerâmica 

Fotografia: Wilton Montenegro 
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Na série ‘Conjunto Vazio’, as esculturas em cerâmica têm formas circulares de vasos 

e ânforas, trazem algo do passado, certa reverberação dos objetos primitivos. Feitas 

de argila, sua particularidade está no fato de serem construídas com as mãos. 

Trazem essa marca em seu “corpo”, mesmo que não sejam, propriamente, as 

marcas das mãos do artista e, ao contrário dos cubos minimalistas, são, 

evidentemente, antropomórficas. As esculturas têm dimensões humanas e são um 

pouco mais volumosas para poder conter corpos, mesmo não sendo essa a  

intenção. De fato, é verdade que dentro delas, os índios colocavam seus mortos e os 

enterravam – os vasos com os corpos em seu interior, aninhados como fetos em um 

novo útero rumo ao além. Coisas poderosas são as memórias dos objetos, esse 

passado da matéria, seu invólucro através do tempo. Os cortes na argila abrem esse 

tempo mitológico e o reviram para evidenciar exatamente o quê? O que existe dentro 

de sua ‘forma ancestral’? No ato de revelar sua interioridade, esse objeto 

manifestaria sua permeabilidade ao mundo. Verso e reverso: a notável fita de 

Moebius. O que isso poderia demonstrar, a princípio, é que essa suposta 

interioridade colou-se em sua própria superfície – o aprendizado da topologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III Partes – Vaso, série Conjunto Vazio, 2002–2003 
Paço Imperial, Rio de Janeiro 
Fotografia: Wilton Montenegro 

 

Em Jardins Submersos, seu espaço líquido é, em parte, derivado de uma poética, 

que se organiza em torno dos aspectos plásticos da água, sua fluidez e 



 

1608 A SOMBRA DA FALA 
Fernanda Junqueira / Mestranda UERJ   
Comitê de Poéticas Visuais 

 

transparência – e sua representação por meio da cor azul. A água, o azul –  são 

‘afecções’ – algo da ordem de uma captura... Do mesmo modo, o elemento 

construtivo dos contêineres – usado para colocar a tinta –  passa a ser percebido 

como objeto ou escultura. E suas formas geométricas e curvas estruturam, ou 

melhor, constituem elas mesmas o espaço da instalação. 

Mas...’Jardins Submersos’ não é, portanto, apenas um trabalho in 
situ, abstrato e descontextualizado: está imerso em um conjunto de 
 circunstâncias de grande densidade histórica; simultânea submersão 
 no espaço e na história. Juntos, no mesmo edifício do MEC, a 
 transparência do espaço do Mezanino, com sua fachada envidraçada 
 de alto a baixo – a luz natural invadindo por ambos os lados –, e a 
 presença, acima, do jardim de Burle Marx formam os elementos 
 fundamentais que interagiram na imaginação formativa do trabalho: o 
 terraço-jardim corbusiano é projetado um andar abaixo, e o 
 paisagismo de Burle Marx reconfigurado como um jardim líquido.    
 (VENÂNCIO FILHO, 2014, p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instalação Jardim Submersos (detalhe da projeção de vídeos), 2014 
Galeria Mezanino, Funarte, Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro 

Fotografia: Wilton Montenegro 
 

  
Exatamente o mais difícil foi mediar esse encontro entre o mundo líquido, no qual o 

trabalho das “Aquarelas Submersas” estava literalmente ‘submergido’, e o espaço 

modernista por excelência, desgastado pelo tempo, é verdade, mas amplo e potente 

em sua visibilidade racional e pragmática. Recordo-me das primeiras anotações 

feitas ao visitar o prédio com o intuito de analisar o espaço. Ali estão assinaladas: a 

geometria das janelas e as curvas dos jardins de Burle Marx. Essas duas evidências 
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formais foram constituintes do projeto desde o início e resumiam, na sua 

simplicidade, um aspecto da arquitetura modernista do Palácio Gustavo Capanema. 

Mas levar a água para dentro do prédio era um desejo vital desde o princípio. 

"A água substitui a soberania da vegetação” (VENÂNCIO FILHO, 2014, p. 7). Ela é o 

fator protagonista, portanto positivo, e também o negativo; porque sua presença, 

supostamente, retira algo – no caso, a vegetação – da reprodução imagética dos 

jardins. Deleuze fala de como a imagem da árvore – com seu eixo e raiz – "dominou 

a realidade ocidental, o pensamento ocidental, da botânica à biologia, à anatomia 

[...], e o fundamento raiz, Grun, roots e fundations" (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 

7). E acrescenta que o "Oriente apresenta uma outra figura: a relação com a estepe 

e o jardim (em outros casos, o deserto e o oásis)" (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 

12). Mais adiante, ele se pergunta se não existe no Oriente algo como um modelo 

rizomático que se oporia aos aspectos do modelo ocidental da árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Série Aquarelas Submersas e "piscinas" com água e tinta 
Ateliê da artista, 2014 

 

O vazio como ‘sombra’ 

Parece sintomático que – sem conhecer essa relação que Deleuze apresenta – eu 

tenha usado justamente a forma dos jardins e retirado as suas árvores. A criação 
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desse jardim líquido ao rés do chão parece ter algo mesmo de oriental, pelas suas 

qualidades silenciosas e meditativas. Espaços vazios, imanência... 

Os elementos naturais, ar e água, ocupam um lugar substancial em ambos os 

trabalhos, mas tanto em um quanto no outro são matérias quase invisíveis, sem 

densidade física, por isso entendo que o ‘vazio’ toma conta do espaço e parece ser 

uma das questões ‘sombra’ – ou que assombram – essa poética. Tanto em 

‘Conjunto Vazio’ como em ‘Jardins Submersos’, os vazios ativam superfícies – no 

caso das esculturas em cerâmica, por exemplo, os vazios são passagem – ‘massas 

moldadas em torno do ar’ – são o espaço de construção por excelência. Em ‘Jardins 

Submersos’, a disposição dos canteiros ao rés do chão e as reflexões das 

superfícies espelhadas atuam esvaziando o recinto – resta um quase nada que 

ressalta o vazio nostálgico do espaço modernista – um ‘fantasma’ azul alastra-se 

pelo ambiente. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instalação Jardim Submersos e o jardim suspenso de Burle Marx 
 Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, setembro de 201 

Fotografia: Wilton Montenegro 
 
Notas 
                                                        
1  E sobre a psicanálise Deleuze complementa: “Sobre o estado de coisas e sua profundidade, suas misturas, 
suas ações e paixões, a psicanálise lanç a mais viva luz, mas (faz isso) para chegar à emergência daquilo que aí  
resulta, o acontecimento de uma outra natureza, como efeito de superfície”. 
2 Um pouco mais à frente, o poema de Celan enfatiza a relação que existe entre sombra e verdade, no trecho a  
seguir: "Olha em volta/ vê a vida ao redor/ Na morte! Viva!/ Fala a verdade quem sombras fala". 
3 Estes têm seus próprios relatos descritivos e sua mitologia e estão igualmente inseridos em contextos   
conceituais e narrativos diversos, no mundo e na arte. 
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