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RESUMO  
O artigo versa sobre as ações realizadas na Galeria Cañizares, Salvador, Bahia, nas IV e V 
mostras de Performance, sob a curadoria do Prof. Dr. Ricardo Biriba, em  2014 e 2015, 
respectivamente. Está dividido em três partes, os primeiros insights, as experimentações de 
laboratório e o processo criativo. Os conceitos trabalhados no texto oferecem uma visão do atual 
estágio de desenvolvimento da pesquisa artística, demonstrando como as práticas – criativa e de 
pesquisa – unem-se no intuito de acompanhar a velocidade de hibridização das imagens 
contemporâneas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
This paper proposes a discussion about an action, at Galeria Cañizares - Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal da Bahia -, during the IV e V Mostras de Performance (2014 – 2015), 
respectively, under the curatorship of Prof. Dr. Ricardo Biriba. The text, divided into parts, presents 
the first insights, the trials during the creative process, the development of  investigations. The 
concepts may offer a discussable overview of the current stage in the development of artistic 
research, demonstrating how creative practice and research practice can come together. 
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A obra enquanto acontecimento 

Iniciamos este texto colocando nosso entendimento sobre a complexidade da imagem 

fotográfica contemporânea, compreendida, aqui, como um conjunto de interações, 

desdobramentos, escavações e reconfigurações; uma ação onde a linguagem desafia seu 

espaço “lógico” e tradicional.  

A presente discussão detém-se sobre a forma pela qual esse processo – crescente na 

poética em questão – se dá no espaço expositivo. Antes de ser conteúdo material, o 

processo condensa-se na fricção e no diálogo entre o que acreditamos enquanto obra, ou 

melhor, naquilo que acreditamos representar uma imagem, e naquilo que a ação de 

pensar sobre este processo de formação – primevo e abdutivo – interfere, de forma a 

contribuir, no campo laboratorial, ou seja, indutivo. A obra surge, então, de um interesse 

pela imagem refletida, cujo suporte e localização são determinados pela memória do 

espaço ocupado na galeria, em 2012, em diálogo com Eriel de Araújo.  

Sua origem dá-se na manipulação de uma fita adesiva refletora, onde, ao observá-la, 

colocamos nossa atenção sobre aquilo que se reflete... Ora, se pela simples curiosidade 

do ofício de criar, ou pelo árduo embate de estabelecer tensões entre gestos mínimos, a 

questão, aqui, pesa sobre o desaparecimento do objeto enquanto indício da imagem.  

 

Fig. 1 – Raoni Gondim 
Fotografia digital, 2014 

A imagem seria a coisa em si ou uma superfície onde pousamos os olhos, em ponto fixo, 

para acessarmos uma temporalidade sugerida pelo objeto, ou talvez pela superfície que 
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introduz semanticamente uma ideia de objeto? Uma matéria/superfície que reflete aquilo 

que deixa de ser nítido, na medida em que idealizamos com essa ação uma imagem: a 

sua imagem. 

Leve, fina, frágil, algo comum... De prateleira.  Como pode se impregnar de tantas 

alegorias. Para quê foi criada?  A fita refletora, a priori, é superfície de pregnância com a 

finalidade de avisar o outro que algo existe na outra extremidade. Durante um percurso, a 

luz de quem está a caminho é interceptada pela superfície refletora, que avisa – na 

mesma velocidade – que há algo ali, além de escuridão. Logo, uma parede branca não é 

um espaço inexistente, mas fundação entre chão e teto que, a posteriori, se torna parede, 

e então, branca.  

 
Fig. 2 – Raoni Gondim 
Fotografia digital, 2014  

 

A memória daquela parede datava uma anterioridade dos artistas e da matéria utilizada, 

para tanto, existiram outras experiências, outros caminhos, indícios e imagens. Pensando 

em camadas, aquilo que suporta o peso da reflexão não é a fina espessura da fita, mas a 

parede que fundamenta a obra, que a justifica pela memória da passagem do tempo.  

À sua Imagem, 2014, é apresentada em contexto performático, onde os dois autores se 

colocam a postos de frente para uma quina da Galeria Cañizares, sendo o primeiro 

posicionado próximo à parede, segurando nas mãos o rolo de fita e uma lapiseira, 

enquanto o segundo se posiciona logo atrás do primeiro, com uma câmera fotográfica na 

mão. O primeiro autor encosta seu rosto na parede, sinalizando com a mão a altura dos 

seus olhos, marca com a lapiseira esse ponto geográfico na fundação e então assina seu 

nome, datando a ação. Enquanto isso, o outro se ocupa do registro.  
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Cada um rabisca sua medida, à altura que lhe cabe ao olhar, o que confere o corpo que 

se aproxima, da fita, da imagem... Memória de criança: tem um canto de parede 

rabiscada, sua altura que anseia uma liberdade de talvez poder enxergar o que há em 

cima do muro. Nesse ato, algo cresce, não para o alto, mas para o sentido de se valer da 

parede como um espaço íntimo, constituinte.  

 

 
Fig. 3 – Raoni Gondim 

Registro da performance À sua imagem, IV Mostra de Performance 
Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2014 
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Fig. 4 – Luís Carneiro Leão 

Registro da performance À sua imagem, IV Mostra de Performance 
Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2014 

 
Fig. 5 – Raoni Gondim 

Registro da performance À sua imagem, IV Mostra de Performance 
Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2014 
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Imagem, experiência e representação 

Da experiência, o encontro com tudo àquilo que não podemos mudar, do 
que chamamos de real. Daquilo além das imagens mentais, das imagens 
impressas, da saudade de um momento irretornável ou da sensação de um 
sentimento habitado somente em nossas paisagens internas, é a realidade 
contida durante todo esse trajeto. (WANNER; GONDIM, 2014, p. 55) 

Quem fotografa, simboliza no outro sua afetividade pela imagem, enquanto, quem é 

fotografado, se deixa ser apreendido pela afetividade de uma ação que remonta a uma 

anterioridade – que é material para ambos, mas, para esse segundo, o signo que cresce; 

é o que inscreve na parede, um traço que nunca morre; o traço da expectativa que não 

para de crescer… 

O que resta na parede da galeria após a ação, são pedaços da fita, à disposição de quem 

por ali transita. Um resíduo, esquecimento? Um convite à procura de algo que não estava 

lá... O espectador vê, portanto, o reflexo do seu olhar, destorcido pela porosidade da 

parede, evidenciada pela fita metálica, sem bordas, sem foco; reflexiva... difusa.   



 

1879 À SUA IMAGEM: MATÉRIA-AÇÃO-FOTOGRAFIA 
Raoni Carvalho Gondim / UFBA, Maria Celeste de Almeida Wanner / UFBA  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 

Fig. 6 – Fotografias de Celeste Almeida e Raoni Gondim, Lab. Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2014 

O trabalho adquire densidade, na ação da matéria, enquanto um dispositivo analógico – 

que visa à relação entre a presença da luz e o reflexo do olhar espectador, ao dela se 

aproximar; a imagem é fruto dessa fricção entre objeto e observador, e as condições 

físicas que acontecem, em tempo real, não se repetem, fazem parte de uma experiência 

única, pois, a cada instante, estamos diante de novas qualidades de imagens. À sua 

Imagem, 2014, retoma, pelo fenômeno do reflexo, uma alteridade do objeto que, em si, 

não representa um sentido, mas a fixação deste que, nesse caso, é colocada em questão 

a partir da relação do que se vê e de quem olha.  

Logo, quem dirige o olhar à fita, no intuito de ali enxergar uma justificativa do 

empreendimento do ato de se locomover até o objeto, depara-se com uma superfície que 

visa o seu duplo. Pela imagem, o que se espera não é nada além de uma tentativa, um 

reconhecimento onde as memórias da sensação – o recordar – são tangenciadas pelo ato 

ou efeito de ver, ou o fenômeno de se reconhecer no desfoque de algo inanimado. 
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Logo, aquilo que eu vejo, que eu me esforço para ler – uma mensagem –, para 

empreender um significado, nada é além de uma sequência de deformidades sugeridas 

pela relação entre a luz captada; a fresta que reflete/desvela. A luz é a moldura que 

chama a atenção, atenção que é esmaecida pela imagem que granula, à medida em que 

o reflexo recobre uma pequena superfície da parede que, de longe, se percebe plana, 

mas, no íntimo, corresponde a uma textura de porosidades... Tal reflexo só é reconhecível 

e íntimo ao leitor dessa experiência, quando este tem a face colada nesse intervalo de 

realidade definido pela superfície que promove o duplo: o objeto, a superfície, a incidência 

de luz que desvela a relação e faz com que o espectador se torne... um índice?   

Por “duplo”, um dos grandes mitos humanos universal, sua presença e sua existência não 

nos deixam qualquer dúvida, pois ele é tudo que é visto no reflexo e na sombra, bem 

como presenciado nos sonhos:  

O duplo é, efetivamente, essa imagem fundamental do homem, imagem 
anterior à íntima consciência de si próprio, imagem reconhecida no reflexo 
ou na sombra, projetada no sonho, na alucinação, assim como na 
representação pintada ou esculpida, imagem fetichizada e magnificada nas 
crenças duma outra vida, nos cultos e nas religiões. [...] Cada um vive 
acompanhado do seu próprio duplo: não tanto uma cópia conforme, e 
mais, contudo, que um alter ego: ego alter, um eu-próprio outro. (MORIN, 
1997, p. 44) 

O duplo, discorre Morin (1997, p. 76), é onde o “espelho real e o fantástico se unem um 

ao outro na fotografia [...] neste espaço em que o autor entende como inseparável, já que 

tanto o real e o imaginário [as imagens] são fundamentos que podem estabelecer o que é 

uma imagem”.  

A imagem torna-se uma representação do real (ideal), tal como propõe  uma realidade 

sensível, (re)produz um imaginário no sujeito, que, por sua vez, será operante na criação 

de outras realidades (imaginadas ou reais), onde as imagens terão mais uma vez um 

papel fulcral. A imagem-objeto tem, assim, a capacidade de interagir com o imaginário e, 

portanto, com o corpo, o que dota o imaginário de uma materialidade sensível. Por 

conseguinte, se, por um lado, as imagens são vistas como representações, por outro lado, 

a noção de imagem vai muito além das representações pictóricas, das imagens icônicas. 

Torna-se importante entender na imagem uma representação de uma coisa distinta da 

coisa mesma. 
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Quanto ao ato de ver, de se ver, Elkins, em “The object stares back” (1997, p. 237), diz:  

A visão é inesgotável, uma vez que se auto-revela como mais do que um 
equipamento para o tratamento eficiente da luz. Meu principal argumento 
tem sido que a visão é sempre incompleta e incontrolável porque ela é 
usada para moldar o nosso sentido do que somos. Objetos moldam e 
alteram de acordo com o que nós precisamos que eles sejam, e mudamos 
a nós mesmos pelo mero ato de ver.  

Portanto, para Elkins (1997), ver nos enreda em um novelo de mudanças de relação com 

objetos e pessoas. O ato de ver está imbricado ao mundo das ideias, dos pensamentos, e 

não apenas na relação com os objetos. Para ele, ver é uma forma de possuir o que é 

visto; é irracional, incoerente e pouco confiável... Vemos versões de nós mesmos em 

pessoas e objetos, e, por assistir a eles, é que ajustamos a noção do que somos, já que 

não podemos ver o que nós não compreendemos, ou melhor, aquilo que apreendemos 

via sensação.  

Desdobramentos 

Apenas com as fotografias tiradas durante a ação em 2014, a foto-performance que 

ocupa o mesmo espaço na Galeria Cañizares, em 2015, tem, por intuito, decantar os 

princípios operativos que permeiam a discussão sobre a dimensão da imagem que, 

mesmo em se tratando de registros, tais princípios ultrapassam uma representação 

realista. 

 
Fig. 7 – Celeste Almeida 

Registro de foto-perfomance, V Mostra de Performance, Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2015 
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Fig. 8 – Celeste Almeida, registro de foto-perfomance, V Mostra de Performance 

Galeria Cañizares, Salvador, BA, 2015 
 

A relação que se estabeleceu a partir da primeira experiência surge com imagens 

captadas para registrar o momento. Todavia, ao ver o resultado, verificamos que as 

fotografias iam muito além de um mero registro, e se sustentavam como obras icônicas. 

Seu referencial surge borrado, sem indícios de um objeto externo. Certamente, nesse 

momento, vislumbra-se a crise da representação da imagem fotográfica contemporânea, 

acentuando a ambiguidade e o enigma que a imagem pode representar.  
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Fig. 9 – Raoni Gondim 
Fotografia digital, 2014 

 
Conclusão 

Os conceitos de imagem, fotografia e espaço-tempo são repensados a partir das últimas 

décadas do século XX, redescobrindo múltiplos horizontes, sem, contudo, descartar 

práticas visuais artesanais de períodos distantes. Portanto, as reflexões sobre a imagem e 

a sua construção são numerosas, propiciando questões metodológicas e técnicas para se 

utilizar e (re)utilizar as imagens numa sociedade invadida por elas mesmas. Durante o 

processo aqui descrito, os desdobramentos nos levaram a pensar sobre como olhamos 

para os outros, a partir de como nos vemos, através das imagens, e não obstante, de que 

forma uma fotografia pode representar uma experiência? Nesse caso, inexiste um 

interesse pela natureza da imagem (fotográfica), bem como qualquer preciosismo da 

técnica com as funcionalidades das máquinas, mas, sobretudo, perceber a animosidade 

de materiais que produzem imagens através e a partir de seus reflexos e singularidades; 

escavar a vitalidade e o sentido de cada prática visual, na sua própria essência, por meio 

da experiência, tanto do autor (em crise), quanto do observador (que fundamenta a obra). 

A troca, de lugar, de posição, para que cada sujeito tenha sua própria experiência, fugaz? 

Diante de seu próprio reflexo, o observador pode reagir a sua própria imagem, ou não. Ao 

se retirar desse espaço, leva com ele sua imagem, e a matéria permanece inalterada. 

Nesta experiência de fugacidade, o que brota é simples: imagem, fotografia, objeto, 

memória e devir.  

O deslocamento de uma imagem, de um momento para outro, provoca uma multiplicidade 

de interpretações de que a imagem, a matéria-objeto, se refere a um determinado tempo 

e espaço. 
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Se, por um lado, a obra de arte existe no mundo físico e material, por outro lado, a 

experiência é individual e mental. Enquanto o artista é livre para oferecer sua imaginação, 

sua identidade, talvez uma promessa e um apelo de um campo aberto a possibilidades, o 

interpretante é estimulado a uma experiência estética. Assim, a imagem poética nada 

mais é do que um convite a novos horizontes. 

 

Fig. 10 – Raoni Gondim 
Fotografia digital, 2014 
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