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RESUMO 
Olhar uma montanha é aceitar o princípio de não ver tudo. Entre escalas desmesuradas e o 
desejo de ver que nos mantém (i)móveis diante dela, nossos olhos tracejam um contorno 
que resiste, porque insiste em nos mostrar que somos um ponto que vê. Diante desse 
sombreado volume e de seu relevo, fitamos dobra após dobra para encontrar a distância 
que nos fará ver. Seria a paisagem é uma experiência sensível do espaço, uma experiência 
singular do tempo? Questões como essas tecem toda a minha pesquisa poética e são 
apresentadas aqui a partir da vídeo-projeção L’air de montagne, de 2016. Se o vídeo 
converte a medida de um olhar em uma imensidão, face às montanhas compreendemos que 
a (in)visão se dá no tempo, no tempo de uma mirada. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
paisagem; montanha; olhar; tempo; vídeo. 
 
 
SOMMAIRE 
Regarder une montagne, c’est accepter le príncipe de ne pas tout voir. Entre l’échelles 
démesurées et la volonté de rester (i)mobiles face aux montagnes, notre regard dessine un 
contour qui résiste parcequ’il insiste à nous montrer que nous sommes un point qui voit. 
Devant ce volume ombreux et son relief, nous regardons plis après plis pour atteindre la 
distance qui nous fera voir. Est-ce que le paysage est une expérience sensible de l’espace, 
une expérience singulière du temps ? Des questions comme celles-ci tissent toute ma 
recherche poétique et seront présentées à partir de la vidéo-projection L’air de 
montagnerealisée en 2016. Si la vídeo converti la mesure du regard en imensité, face aux 
montagens, nous comprenons que l’invu se donne par le temps, par le temps d´un regard. 
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Olhar a montanha, uma experiência da paisagem 

Olhar uma montanha é aceitar o princípio de não ver tudo. Entre escalas 

desmesuradas e o desejo de ver que nos mantém (i)móveis diante dela, nossos 

olhos tracejam um contorno que resiste, porque insiste em nos mostrar que somos 

um ponto que vê. Diante desse sombreado volume e de seu relevo, fitamos dobra 

após dobra para encontrar a distância que nos fará ver. 

Entre modulações imprescindíveis do olhar, uma paisagem em altitude se constitui 

no tempo de nossa observação, na medida em que pousamos os olhos sobre os 

distintos cumes que compõem o seu relevo. Nas montanhas estamos sempre no 

limiar de ver e não ver. Desse (não)lugar vemos porque não vemos, constatamos 

que o visível é sempre (in)visível. 

Como então eleger um cume entre tantos cumes? Pela sua forma, pela sua 

capacidade de atrair para si as brumas, pela sua relação de vizinhança... quantas 

são as alturas do olho? Face às montanhas somos, a um só tempo, astrônomos e 

geógrafos. De sua base olhamos para o cume com a mesma atenção de um 

astrônomo que encontra seu lugar entre as estrelas, do cume dirigimos nossos olhos 

para baixo como um geógrafo que vai traçando os limites da terra.  

(Vi)ver a montanha é pensar em Petrarca1, o poeta alpinista do século 14 que 

desejava chegar ao cume do Monte Ventoso, ter uma contemplação direta, no/ do 

mundo, olhar por si mesmo a natureza, contemplá-la, percorrê-la, explorá-la . Essa 

secularização da curiosidade2, o aproximaria dos geógrafos de sua época que, com 

suas viagens e observações, testemunhavam uma verdade geográfica. Assim, no 

cume e embriagado pela visão das montanhas e pelas nuvens que estavam a seus 

pés, ele escreve em sua carta datada de 1336 a seguinte passagem : 

[...] eu me viro em direção ao Ocidente para olhar e admirar aquilo 
que eu tinha vindo ver: percebi, realmente, não sem espanto, que já 
era tempo de partir, pois o sol já se punha e a sombra da montanha 
se alongava. Os Pireneus, que separam a França da Espanha, não 
se vêem dali, e não creio que qualquer obstáculo se interponha; é 
somente que a nossa visão é muito fraca; à direita, muito 
nitidamente, se descortinavam as montanhas Lionesas, à esquerda 
era o mar que banha Marselha e aquele que bate nas muralhas de 
Aigues-Mortes, das quais eu me separava por alguns dias de 
caminhada; o Ródano estava debaixo dos meus olhos. Como eu 
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senti prazer em detalhar esse espetáculo, ora sonhando com as 
coisas terrestres, ora como eu já havido feito com meu corpo, 
elevando minha alma aos cumes. (RITTER, 1997, p.50)  

 

Provavelmente, a ascensão do Monte Ventoso realizada por Petrarca, em 1335, e a 

sua carta3 endereçada a Dionigi da Borgo San Sepolcro, em 1336, constituam um 

dos eventos mais marcantes da história da paisagem ocidental4. Com essa 

empreitada5, e com o relato que se seguiu a ela, o poeta-humanista nos convida a 

uma reflexão sobre a experiência da paisagem. O que Petrarca descobre, para seu 

desespero, ao chegar ao cume é o espaço cru, a distância intransponível que nos 

separa daquilo que vemos. Talvez esteja aí a complexidade da paisagem : onde 

estamos nunca será o que olhamos. A paisagem nos coloca então mareados em 

terra firme, como escreve Maldonado(2004) a respeito do estrangeiro. Mareados 

porque estamos sempre aqui e ali, entre o céu e a terra, ocupando um espaço 

vacante que nos mostra um horizonte sempre em constituição. Criamos um lugar 

nessa distância, uma morada do íntimo que confirma que estamos onde não 

estamos. Desse lugar construímos uma situação-em-paisagem, tributária de um 

olhar-em-paisagem disposto a (re)desenhar os espaços, dar contorno ao mundo, ao 

nosso mundo.  

Nessa geopoética, há fenomenologias e o olhar deseja manter-se junto às coisas. A 

montanha impõe o seu tempo. 

Da (in)visibilidade da montanha 

A paisagem é mais do que um simples ponto de vista óptico. Ela é ponto de vista e 

ponto de contato, pois, nos aproxima distintamente do espaço, porque cria um elo 

singular, nos entrelaçando aos lugares que nos interpelam. Certamente, a paisagem 

deriva de um enquadramento do olhar, alia o lado objetivo e concreto do mundo e a 

subjetividade do observador que a contempla. 

Pela impotência de tudo ver, de ser onividente, nós enquadramos, recortamos, 

conquistamos o visível, criamos uma multiplicidade de pontos de vista. Wajcman 

(2004) sugere: a paisagem é o olho que avança, é o traçado do olho na espessura 

do mundo.  
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Podemos sugerir que, em tudo que vemos, há sempre um invu6, um n[ã]o-visto, que 

pulsa à espera de ser encontrado pelo nosso olhar. Em função do ponto de vista, 

todo visível camufla pela sua presença algum invu, algum n[ã]o-visto, e que todo 

visível assim o é porque foi visto, porque foi discernido. Zona sombreada e indefinida 

que habita o espaço entre cada porção de coisa vista, entre cada enquadramento 

feito pelo nosso olhar. 

Mesmo que o invu, o n[ã]o-visto, não seja a sombra do visível, ele está na sombra e 

é o nosso olhar que deve chegar até lá para alcançá-lo, perdendo-se para, 

novamente, se (re)orientar. O invu, o n[ã]o-visto, instiga nosso olhar a ir fisgá-lo, a 

tentar ver sempre um pouco mais que ontem, a encontrar novas coordenadas, a 

desenvolver “o olho noturnamente diurno” (MARION, 1996, p.53). Possuir o olho 

noturnamente diurno é possuir um olho que cogita e não se contenta com a 

evidência, lançando-se para além da superfície, para sair de um estado cego 

excessivamente luminoso e, assim, “pela outra margem, explorar a face clara da 

noite” (GASPARD, 1982, p. 35). 

Em sua (in)visibilidade, a montanha nos confirma o seu sfumato... vemos porque 

não vemos. Nessa sombreada visão, nesse invu que insiste em nos mostrar que não 

veremos tudo, a pedra impõe o seu tempo, solicita outro tempo e a paisagem tem a 

duração de um ponto de vista. Nesse movimento, aquele que olha não se precipita, 

não abandona a sua geografia, deseja manter em seu olhar uma sombreada 

cordilheira. 

Podemos pensar na interrogação que Merleau-Ponty faz à Cézanne acerca da 

montanha Sainte-Victoire. Ele se pergunta o que exatamente quer o pintor da 

montanha, o que ele pede à montanha? “Pede-lhe desvelar os meios, apenas 

visíveis, pelos quais ela se faz montanha aos nossos olhos” (MERLEAU-PONTY, 

1980, p. 281). 

L’air de montagne  

A vídeo-projeção L’air de montagne de 2016 apresenta, em uma única tomada 

silenciosa, uma pessoa (a autora) de costas olhando para as montanhas. Durante 6 

minutos observamos lentamente o leve movimento de minha cabeça que, de um 
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lado para outro, sugere que eu esteja olhando a cordilheira diante de mim. Nessa 

sublime paisagem, o vento movimenta a cena, quando faz voar o meu cabelo, a luz 

se altera em função do sol que aparece e desaparece. O movimento é lento e o 

silêncio vigoroso.  

Filmar as montanhas é se aproximar de vários artistas que, ao longo da história da 

arte, elegeram os cumes como motivo poético. Entre tantos está o pintor romântico7 

Caspar David Friedrich e suas montanhas brumosas, enevoadas ou crepusculares. 

Em duas pinturas respectivamente, Mulher ao sol da manhã de 1810 e o 

Caminhante sobre o mar de névoa de 1818, vemos solitários personagens 

contemplando as montanhas. 

 

Caspar David Friedrich 
Mulher ao sol da manhã, 1810 

 

Em Mulher ao sol da manhã de Caspar David Friedrich, observamos uma mulher 

ante uma paisagem. Vista de costas, ela parece ser inundada pelo espetáculo do 

nascer do sol. Temos a sensação de fazer parte da situação, porque a personagem 

nos aponta para o lugar que devemos ocupar como espectadores dessa pintura. Em 

o Caminhante sobre o mar de névoa temos um homem também visto de costas 

como se contemplasse em uma altitude as montanhas que parecem estar a seus 

pés. Personagens solitários diante de uma sublime paisagem. Quanto a nós, 

espectadores, vemos através deles, vemos com eles, olhamos o que olham. 
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Observadores solitários que nos confirmam que ante a paisagem somos, como já 

dito um ponto que vê. Solitariamente contemplamos a paisagem, solitariamente 

olhamos o mundo. Isso não significa afirmar que nos sintamos sós na paisagem.  

“Quem poderia sentir-se só quando tomou posse do mundo? Ver [...], olhar é 

possuir.[...] tudo isso que vejo, que se estende sob meu olhar, me pertence. Tão longe 

quanto me é possível enxergar é o quão longe vai o que possuo. Não eu sozinho : o 

mundo pertence a mim, existe para mim, está comigo” (GROS, 2010, p. 61).  

 

Caspar David Friedrich 
Caminhante sobre o mar de névoa, 1818 

 

Se a paisagem impõe um tempo, aquele que contempla o faz num compasso que 

lhe é próprio. Olhar solicita tempo, sugere intensidades temporais distintas : como 

ser apressado face a bruma, face a uma cadeia montanhosa que nos confirma que 

não é possível dar conta de todo seu desenho? Estar in situ, isto é neste lugar é 

também estar in visu, olhando, atentos à extensão que nos circunda e àquilo que 

excede à nossa visão. “Aqui estou, estou aqui neste lugar, nesta intersecção 

geográfica, aqui estou, eu penso sobre o estar aqui”.8 
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L’air de montagne surge então de uma intensa experimentação na paisagem do 

local filmado, é fruto, entre outros trabalhos realizados no mesmo período, de um 

tempo vivido nas montanhas do extremo sul do continente americano, o que 

incluiu caminhar, observar e filmar. Aqui, a montanha dita o seu tempo: o de sua 

aparição e desaparição em função das brumas que encobrem e desvelam, 

impondo, assim, a lentidão necessária para que a observação estire o tempo e 

aprofunde a nossa relação com o espaço que nos envolve. Diante das montanhas 

devemos ser vagarosos...vagamos sem precipitação nos familiarizando com uma 

paisagem que não abandona os nossos olhos... “Assim é com um perfil da 

montanha que se carrega consigo o dia inteiro, que se imagina sob diversas 

iluminações, e que vai se definindo, se articulando [...] presença (que) se instala 

lentamente no corpo” (GROS, 2010, p. 43). 

 

Karina Dias 
L'air de montagne, 2016 

Vídeo-projeção, 6´ (detalhe) 

 

Compreender que essa lentidão trazida pela experiência na montanha não significa 

uma incapacidade de assumir passos mais rápidos ou uma cadência mais veloz no 

olhar, é perceber o próprio tempo, um tempo que não se deixa domesticar pelos 

hábitos da rotina: rompe-o. Nas montanhas fazemos uso da lentidão porque há o 

desejo de não se deixar perturbar por um tempo que não nos pertence. Talvez 
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porque ser lento nas montanhas signifique, como nos lembra Pierre Sansot, 

aumentar a nossa capacidade de acolher o mundo e de não esquecer o seu 

caminho (SANSOT, 1998, p. 12). 

Como então não trair a experiência vivida, “como não trair o que se viu” 

(JACCOTTET, 1976, p. 18) como apreender a paisagem e exteriorizá-la de maneira 

poética? Se o vídeo converte a medida de um olhar em uma imensidão, face às 

montanhas compreendemos que a (in)visão9 se dá no tempo e que o silêncio impõe 

a escuta. 

 

Karina Dias 
L'air de montagne, 2016 

Vídeo-projeção, 6´ (detalhe) 

 

Silenciosas montanhas, (in)audíveis paisagens  

L’air de montagne (2016) é um vídeo silencioso. O silêncio é uma constante em 

meus trabalhos. O (in)audível, em minha pesquisa plástica, não é compreendido 

como algo extraordinário e impossível de se escutar, mas como o que não 

escutamos, ou de cuja existência sabemos, mesmo sem escutar, ou ainda, que 

escutamos sem perceber ou simplesmente não queremos ouvir. O (in)audível em 

minha prática artística estaria para o sentido da audição como o n[ã]o-visto10 está 

para a visão. 
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Trabalhar com o silêncio é se abrir então ao (in)audível, é se dar conta de que 

ouvimos sem cessar, da mesma forma em que vemos sem cessar. Escutar o silêncio 

é praticar certo modo de escuta, certa forma de dirigir nossos sentidos para aquilo 

que nos interpela, como para o ato de olhar. 

Se o silêncio de fato não existe, esse inaudito deliberado em meus trabalhos é 

habitado pelos ruídos do espaço de suas projeções. Porém, antes de tudo, o silêncio 

já não é mais silêncio porque o espectador está lá e traz consigo aquilo que em seu 

íntimo ressoa. “[...] nos damos conta de que o silêncio não existe verdadeiramente 

porque escutamos a nós mesmos [...]” (TURRELL 1996, p. 26–35). 

Em meus trabalhos, o silêncio compartilha com os espaços em branco da página, a 

dimensão do que não é dito, do que não é visto, do que não é ouvido, para criar a 

partir das imagens mostradas e de nossas lembranças e impressões, os elos, os 

laços, que enriquecem a nossa percepção da paisagem. O que nos confirma que a 

paisagem é sempre um ponto de vista pessoal, mas é também a troca de pontos de 

vista e se constitui desse compartilhamento. 

Assim, perceber a paisagem é perceber as suas faces escondidas, conjugando, 

permanentemente, o que vemos e o que não vemos, o audível e o (in)audível, dando 

então, sentido àquilo que olhamos. Nessa precisa articulação entre o interior e o 

exterior, entre o íntimo e o que lhe é ex-cêntrico, numa espécie de acorde-acordo 

entre impressões e um lugar, emerge uma paisagem poeticamente vivida.  

Retirar o som é privilegiar outra forma de escuta, àquela trazida pela imagem 

mostrada. Nesse compartilhamento, o espectador vê junto, compartilha do meu 

ponto de vista, ocupa o seu lugar, àquele de um observador solitário.  

Essa paisagem poeticamente vivida revela uma experiência singular do tempo: do 

tempo vivido por mim nas montanhas, da duração escolhida para a vídeo-projeção e 

finalmente do tempo que levará cada espectador para contemplar aquilo que eu 

(vi)vi. Entre modulações do olhar, de silêncio e de escuta, surge uma sombreada e 

lenta geografia... a montanha enfim se faz presença.  
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Considerações finais 

Pensar poeticamente a montanha é tentar se aproximar da interrogação que 

Merleau-Ponty faz à Cézanne acerca da montanha Sainte-Victoire, como apontado 

anteriormente. Como desvelar os meios, apenas visíveis, pelos quais ela se faz 

montanha aos nossos olhos? Nesse movimento, em que circulam sem cessar 

interioridade e exterioridade, visibilidade do mundo exterior e a invisibilidade de 

nossas percepções, uma geografia vivida se desenha. 

Michel Collot (1998) nos lembra que a paisagem é uma questão de ponto de vista, e 

pode ser sempre vista por alguém de alguma parte, tomando consistência a partir do 

olhar de cada observador. Contudo, como anteriormente apontado, ela não se 

restringe a ser simplesmente vista, “[...] a paisagem não é simplesmente vista, ela é 

habitada [...] a paisagem não é simplesmente habitada, ela é vivida[...]” (COLLOT, 

1998, p.12–13). 

Nessa precisa articulação, nos situamos como observadores no mundo, criamos elos, 

paragens, um olhar-em-paisagem que (re)desenha cordilheiras, que nos faz  

compreender que para olhar a montanha é preciso distância. Tomar distância para 

enfim encontrar a montanha.  

L’air de montagne (2016) revela que a paisagem vivida é também uma paisagem 

imaginada. Um ponto de vista. O tempo singular de uma mirada... lá, vi montanhas. 

 

 

 

Notas 
 

1
 Nascido em Arezzo na Itália, Francesco Petrarca (1304-1374) foi um erudito, poeta e humanista. Entre suas 

obras mais conhecidas está Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) de 1374. 

2
 Idéia desenvolvida por Jean-Marc Besse em seu livro Voir la terre -  six essais sur le paysage et la géographie. 

Arles: Actes Sud/ENSP/Centre Du Paysage, 2000, p.14. 

3
 Convido o leitor a (re)ler a carta redigida pelo poeta in Familiarum Rerum Libri I a VIII. Aqui utilizei a tradução 

do latim para o francês de Dennis Montobello in RITTER, Joachim. L’ascension du mont Ventoux in Paysage : 
fonction esthétique dans la societé moderne. Besançon: Éditions de L’Imprimeur, collection Jardins et Paysage, 
1997.  

4
 Foi o historiador da arte Jacob Burckhardt (1818-1897) o primeiro a apontar a carta de Petrarca como a origem 

do interesse moderno pela natureza como paisagem. 
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5
 É sabido que Petrarca foi influenciado pelas montanhas míticas da Grécia e que na realidade vemos que aqui 

ele tenta reavivar a memória da antiguidade. Em sua carta ele nos indica que ele havia lido, na véspera de sua 
ascensão, uma passagem de Tito-Lívio, historiador da Roma antiga, sobre Felipe V da Macedônia que, segundo 
seu relato, teria escalado, no norte da Grécia, o Monte Hemo,  de onde ele teria visto o mar Adriático e o Ponto 
Euxino (Mar Negro).  Essa passagem foi determinante para que Petrarca decidisse colocar em prática seu 

projeto. 

6
 Sobre a noção de invu ver DIAS, Karina. Entre visão e invisão: paisagem (por uma experiência da paisagem no 

cotidiano). Brasília: Ed. PPGArte, Universidade de Brasília, 2010. 

7
 O Romantismo foi um movimento artístico ocorrido na Europa no final do século XVIII e início do século XIX. 

Caracteriza-se, entre tantos outros aspectos, por uma vontade de explorar as possibilidades da arte com a 
finalidade de exprimir os êxtases e os tormentos do coração e da alma. Para uma análise que privilegia a relação 
entre ciência e arte, a questão do símbolo e do papel preponderante da pintura de paisagem no Romantismo, ver 
a obra de Pierre Wat intitulada, Naissance de l’art romantique – peinture et théorie de l’imitation. Paris: 
Flammarion, 1998. 

8
 A partir de notas pessoais tomadas na conferência de Jean-Luc Nancy realizada no âmbito do Seminário 

Interfaces – artes plásticas e estética, organizado por Marc Jimenez e Richard Comte. Panthéon-Sorbonne em 
06/04/2005. 

9
 Sobre a noção de invisão, ver DIAS, Karina. Entre Visão e Invisão: Paisagem (por uma experiência da 

paisagem no cotidiano). Brasília: Editora do Programa de Pós-Graduação em Arte/IdA/UnB, 2010. 

10
 O n[ã]o-visto é uma noção desenvolvida em meu livro Entre Visão e Invisão: Paisagem (por uma experiência 

da paisagem no cotidiano). Brasília: Editora do Programa de Pós-Graduação em Arte/IdA/UnB, 2010. 
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