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RESUMO 
O artigo propõe problematizar o conceito de paisagem no contexto do projeto 
Desdobramentos da paisagem: fotografia e experiência. O projeto investiga o dispositivo 
fotográfico e desdobramentos possibilitados pelo trabalho de pós-produção com tecnologias 
digitais, a partir de deslocamentos realizados em diferentes territórios. O processo artístico é 
articulado por questões que orientam derivas realizadas como ensaios no campo da arte. A 
fotografia é investigada pelo duplo viés: como dispositivo de registro documental das 
experiências de campo e como material para o desenvolvimento de proposições artísticas 
visando desconstruir a representação do mundo e criar imagens suscetíveis de apresentá-lo 
desnaturalizado, estranhado.  
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SOMMAIRE 
L’article propose problématiser la notion de paysage dans le contexte du projet Dépliement 
du paysage: photographie e expérience. Le projet étudie le dispositif photographique et les 
déploiements rendue possible par le travail de post-production avec des technologies 
numériques à partir des déplacements effectués dans territoires différents. Le processus 
artistique est articulé par des questions qui orientent les dérives réalisées en tant qu’essais 
dans le champ de l’esthétique. La photographie est étudié par le double biais : en tant que 
dispositif d’enregistrement des expériences sur le champ, et comme matériau pour le 
développement de propositions artistiques où il est question la déconstruction de la 
représentation du monde et la création des images susceptibles de le présenter dénaturés.  
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O que é uma paisagem? 

Le paysage c’est ce qui se forme dans ma tête, una fois rentré à la maison, 
lorsque j’ai oublié qu’un chat gris a croisé mon chemin, et qu’au fond de 
l’étang, une boîte de Coca Cola brillait au soleil.1 (BURCKHARDT, 1991) 

Por mais que a tecnologia avance a paisagem não poderá ser localizável apenas 

pelas coordenadas de um GPS. Confundimos a paisagem com o território mas o 

lugar, por si só, não dá origem à paisagem. Para que haja paisagem é preciso mais 

que uma extensão territorial com arranjos bem sucedidos, é preciso uma relação. A 

paisagem surge da relação entre o sujeito que observa e o lugar; é um ato de 

interpretação do olhar, uma criação, diretamente ligada à produção de subjetividade.  

A paisagem nasce, assim, da conexão do sujeito com o meio ambiente, num 

determinado espaço/tempo. Se instaura a partir de percepções que perduram no 

atravessamento de um território. A paisagem, essa imagem contaminada por 

sensações que guardamos em memória ao percorrer um território, pode melhor ser 

dimensionada pelos contornos imprecisos de uma imagem mental do que pela 

mensurabilidade geográfica, pois é uma configuração que vai além da ordenação 

geológica, dos elementos naturais e arquitetônicos num dado espaço territorial.  

Cartões postais turísticos raramente resultam em paisagens interessantes do ponto de 

vista da arte, eu penso. Nas minhas caminhadas, constato que a paisagem não 

depende exclusivamente de configurações territoriais singulares. Independe, como 

disse acima, do arranjo dos elementos naturais, da urbanização, de uma arquitetura 

mais ou menos planejada ou sofisticada. Depende do acontecimento que solicita 

presença, requer contato e percepção, decorre da maneira como a significo e agencio 

os elementos de um dado território, a partir do olhar e da experiência in situ. Paisagens 

interessantes podem resultar de ruínas, escombros, de desarranjos que resultam após 

um fenômeno natural ou provocado pelo homem. É possível criar paisagens em lugares 

que causam certa repulsa ou amedrontamento, como os lixões de grandes cidades, o 

vilarejo arrasado e recoberto de lama por obra de  desmoronamentos, como assistimos, 

algum tempo atrás, nos arredores de Mariana, MG.  

Maderuelo define a paisagem pelo avesso, aproximando primeiramente o que não é: 

“não é um ente objetual, nem um conjunto de elementos físicos quantificáveis, trata-

se de uma relação subjetiva do homem e o meio ambiente, relação que se 
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estabelece através do olhar” (MADERUELO, 2005, p. 12).  

O objeto paisagem, portanto, não pré-existe à imagem; sua origem se situa na 

mente do observador; é percepção, construção mental (quando guardamos em 

memória as impressões dos lugares visitados), e material (quando pintamos, 

desenhamos, fotografamos ou descrevemos uma paisagem).  

Ça va de soi: a ideia de paisagem evoca a natureza. Anne Cauquelin faz da 

observação sobre a relação direta (inconsciente) entre paisagem e natureza, como 

se uma equivalesse à outra, tema que desenvolve como reflexão filosófica sobre 

arte2. A paisagem, afirma a autora, parece ser transparente naquilo que apresenta. 

De fato, a noção de paisagem convoca seu fundo, seu solo nativo — a natureza — a 

ponto de confundir-se com ela. Assim, se considera como evidente que a paisagem 

faz parte do meio ambiente, o qual constituiria como um de seus aspectos 

dominantes. Porém Alain Roger adverte,  

essa posição que parece de bom senso, é tão falaciosa em seu 
princípio quanto perniciosa nos seus efeitos. Estritamente falando, a 
paisagem não faz parte do meio ambiente, conceito mais recente de 
origem ecológica, e próprio ao tratamento científico. A paisagem é 
um conceito mais antigo, de origem artística que abrange enquanto 
tal, uma análise essencialmente estética.3 (ROGER, 2013, p. 126) 

Reforçando essa problematização Cauquelin também mobiliza recursos teóricos 

para ampliar o alcance do ato de instauração da paisagem e afirma  que a operação 

que garante o transporte de uma realidade para sua imagem é uma operação 

retórica, garantida pela perspectiva. 

Desse modo e no que se refere á questão da paisagem, essa grande 
forma da retórica oferece sua estrutura geral à elaboração de uma 
articulação específica entre imagem e realidade: a perspectiva 
específica. Com efeito, a perspectiva preenche a condição que a 
retórica exige: ela garante o transporte do artificial (a representação 
de objetos naturais no plano) para o natural (é quando veremos todo 
objeto no espaço). A perspectiva formaliza a realidade e faz dela 
uma imagem que será considerada real: operação bem sucedida 
para além de toda esperança, porque permanece oculta, porque 
ignoramos o seu poder, sua própria existência, e acreditamos 
firmemente perceber, segundo a natureza, aquilo que formalizamos 
por meio de um “hábito perceptual”, implicitamente. [...] Então é essa 
perspectiva, invenção histórica datada, que ocupa o lugar de 
fundação de realidade sensível. Ela instaura uma ordem cultural na 
qual se instala imperativamente a percepção.4 (CAUQUELIN, 2007, 
p. 113–114) 
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Através de referências e abordagens distintas esses autores compartilham um ponto 

em comum: a paisagem se enraíza e se instaura propriamente na cultura, não na 

natureza. No Ocidente, o conceito paisagem não surge num período preciso, forjou-

se como consequência de um lento processo de maturação estreitamente ligada ao 

desenvolvimento da perspectiva. Cauquelin afirma que autores confiáveis situam 

seu nascimento por volta de 1415. 

O termo (paisagem) viria da Holanda, transitaria pela Itália, se 
instalaria definitivamente em nossos espíritos com a longa 
elaboração das leis da perspectiva e triunfaria de todo obstáculo 
quando, passando a existir por si mesma, escapasse ao seu papel 
decorativo e ocupasse a boca da cena. (CAUQUELIN, 2007, p. 35) 

Embora esboçada desde a antiguidade grega, para que a paisagem se 

desenvolvesse tanto como imagem autônoma desvinculada de narrativa, como 

quanto conceito,  

[...] teve de esperar que se desenvolvesse uma cultura do olhar 
através da invenção da perspectiva ótica e da valorização dos 
fenômenos cromáticos na pintura para que se começasse a 
contemplar os lugares como objeto de prazer estético. 
(MADERUELO, 2005, p. 13)   

No projeto Desdobramentos da Paisagem o conceito de paisagem é pensado como uma 

construção do olhar, mediado pela fotografia a partir de deslocamentos num dado território. 

A fotografia, portanto, garante a operação de transposição da realidade em imagem. 

Operação que se dá de forma automática, como dispositivo, permitindo a exploração 

de questões que envolvem possibilidades de agenciamentos de paisagens para 

interrogar a natureza da imagem, na cultura. Agamben5 denomina dispositivo, cito, 

qualquer coisa “que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2010, p. 40).  

Em Desdobramentos da Paisagem, dois elementos podem ser considerados como 

dispositivos que determinam a construções de paisagens: o deslocamento, 

(envolvendo viagens para vivenciar lugares e realizar caminhadas e outros 

deslocamentos em barcos, trem, por exemplo) e a fotografia (que opera o registro 

dos territórios atravessados). 
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Fotografia como dispositivo para o olhar 

Se tradicionalmente a ontologia da fotografia é associada ao testemunho indicial da 

realidade, é preciso lembrar que, em 1931, Benjamin já havia observado que a foto 

revela coisas que ao olho são invisíveis, não tanto por sua exatidão enquanto índice, 

mas porque o espaço da fotografia se mantém unido pelo trabalho do inconsciente. 

É o que Benjamin denomina como “inconsciente ótico” no texto Pequena história da 

fotografia. “A natureza que fala à câmera não é a mesma natureza que fala ao olhar, 

afirma”6 (BENJAMIN, 1994). 

Pode-se dizer que a fotografia é um espelho que reflete algo que não existe fora do 

espelho uma vez que, em relação ao espaço representado, identifica-se uma relação 

de contiguidade e semelhança entre imagem e referente. Porém o instante da 

captura permanece para sempre suspenso no passado. “Há uma dupla posição 

conjunta: de realidade e de passado” (BARTHES, 1998).   

O valor documental da fotografia se apoia na sua qualidade mimética, mas o exame 

acurado levará à constatação que o é falsamente pois do ponto de vista operatório e 

conceitual a fotografia pressupõe uma estreita limitação prévia, imposta pelo recorte 

de espaço e tempo que a câmera opera e pela forma como o operador lida 

esteticamente com essa limitação.  

“Tirar” uma foto! — O que isso quer dizer? Mesmo de forma virtual, em imagem, a 

fotografia extrai algo do real; toda fotografia recorta uma extensão da realidade — 

corte (enquadramento) da cena, decomposição da realidade.  
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Sandra Rey 
Casas [Z3], 2015 

Fotografias, montagem em caixas de 10 cm de altura; díptico; 96 x 63 x10 cm (cada peça 
 
 

O ato fotográfico é uma operação de montagem: recorta um fragmento da realidade 

e, ao destacar do contínuo os limites desse recorte, a imagem abre para uma 

realidade mais ampla, para uma visão que transcende o campo abarcado pela 

câmera. Por isso no lugar de reafirmar a fotografia a fé cega que temos na 

veracidade da imagem fotográfica pode-se considerar que o dispositivo fotográfico 

permite algo contraditório ou em tensão: aproximar-se e afastar-se da realidade.  

Meu trabalho com a montagem busca desnaturalizar essa artificialidade do 

dispositivo fotográfico, deixar mais explícito o que toda fotografia dissimula na 

transposição do real em imagem.  Procura perscrutar a convenção do dispositivo. O 

que efetivamente me interessa na fotografia é que permite operar um estranhamento 

da realidade, a desnaturalização do natural pois a operação fotográfica reside em 

dissecar um fragmento do real, isolá-lo, e apresentá-lo sempre fora de contexto.  
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Sandra Rey 

Margens [Furo da Paciência], 2015 
Fotografias, montagem em caixas de formatos irregulares e alturas variáveis 

Tríptico, 235 x 70 cm 
 

A operação estrutural da fotografia, portanto, é a descontinuidade — a imagem está 

sempre fora do lugar, do continuum de onde foi tirada. A fotografia não reproduz a 

realidade mas produz visibilidade e, na visibilidade que produz pode fomentar a 

aparição de outras realidades. Por isso, reproduz ilusoriamente a realidade, mas o 

que realmente acaba gerando é uma heterogeneidade que, penso, que só pode ser 

entendida como estética, não, mimética. A criação fotográfica é, claramente, a 

representação de uma realidade única, a do autor.  

No projeto me interesso, num primeiro momento, pensar a fotografia do ponto de 

vista de sua “natural” vocação documental, como registro de realidades dadas e de 

experiências vividas e, num segundo momento, no trabalho em estúdio, me 

interesso por inventar possibilidades de desconstruir a representação do mundo e 

criar imagens suscetíveis de apresentá-lo desnaturalizado, estranhado. 
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Sandra Rey 

Paisagem improvável, 2015 
Fotografias montadas em caixas de 10 cm de espessura  

e raíz recoberta com folha de ouro branco 24 kilates. 
Peça única, dimensões variáveis 

Nesse sentido parto desse conjunto de imagens resultantes das experiências nos 

deslocamentos realizados, para investigar possibilidades de agenciamentos e 

desconstrução da imagem por processos de montagem.  

Em alteridade à mimetização do referente fotográfico, busco tornar explícita a 

artificialidade do dispositivo. Dessa maneira, procedo por cruzamentos entre as 

imagens para fragmentar e desconstruir o centro organizador da fotografia, o ponto 

de fuga da projeção perspectiva, que subentende um olhar totalizante sobre a 

paisagem.  
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Sandra Rey 

No jardim de Monet, 2014  
Fotografia (montagem) 150 x 100 cm 

 
 

Ações de deslocamentos: noção de experiência como deriva 

A marcha reúne condições favoráveis para criar paisagens mas, em que medida a 

caminhada pode se instaurar como prática artística autônoma?   

Sabemos: a arte contemporânea está liberada de toda norma e referencia estética 

ao ponto da interrogação sobre natureza mesma da arte tornar-se uma questão 

central para os artistas. Tudo pode vir a ser arte. Tudo, mas não qualquer coisa, 

seria bom lembrar. É preciso ainda que o objeto criado, ou o ato efetuado, seja 

portador de significação, e o autor capaz de situá-lo em relação ao campo da arte.  

A marcha, minimamente consciente e atentiva, tem uma qualidade particular que 

seria suficiente para fazê-la ascender ao estatuto de arte: a capacidade de conectar 

espaço e tempo. No meu processo de trabalho a caminhada potencializa a 

experiência no campo da arte inicialmente por seu enraizamento na vida.   

Durante séculos os homens caminharam por dever, seja porque suas atividades 
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assim o exigiam, seja  porque participavam de peregrinações. A caminhada era 

diretamente ligada ao trabalho e à religião. A partir da revolução industrial a marcha 

deixou de ser um gesto banal e cotidiano para se erigir enquanto manifestação, isto 

é, uma ato deliberadamente escolhido, uma reação contra a velocidade e alienação 

que caracterizaram a vida moderna final do século XIX, em processo de 

industrialização acelerada.   

Em Desdobramentos da Paisagem a caminhada produz um espaço de ação e 

mediação para experiência. A deambulação propicia condições favoráveis para um 

modo de percepção que é fundamento para conhecer o mundo de forma inabitual 

pois está em questão um contato corporal com o espaço real, e o tempo. A 

caminhada é pensada como experiência que pode desencadear a conquista de um 

fragmento do real que não conseguimos abarcar jamais.   

Caminhar, diz Burckhart “é uma maneira de reconhecer que a totalidade é 

enganadora e que a verdade só pode estar nos detalhes”. Ele cunhou o termo 

“promenadologie” que constitui um método voltado a decodificar as paisagens, e 

reconstruir o que passa habitualmente desapercebido. Afirma que “a percepção 

ocorre por signos muito mais que por realidades”7 (BURCKHARDT, 1998). 

Francis Alys, artista que colocou a marcha no centro de sua obra, se interrogou 

sobre o significado do ato de caminhar e seu pensamento se anuncia assim:  “não 

existe teoria da marcha, apenas uma consciência da marcha. Mas pode haver uma 

certa sabedoria que acompanha o ato de caminhar. Se trata mais precisamente de 

uma atitude”8 (ALYS, 2010). Para esse artista essa atitude é um estado que 

permitiria conjugar duas qualidades: “estar atentivo ao entorno e perdido em seus 

pensamentos.” Numa obra de 1992 intitulada “As long as I’m walking” ALYS 

enumera numa lista de tudo que renuncia enquanto caminha: I’m not choosing, I’m 

not smoking, I’m not loosing, I’m not making, I’m not knowing, I’m not falling, I’m not 

painting… 9 

Os artistas que praticam a marcha como atitude e experiência estética compartilham 

esse princípio: para tornar-se um ato artístico, uma criação, é preciso neutralizar o 

desejo e afinar a atenção. Adotar uma atitude de renúncia propicia perceber, fazer 

descobertas e reconfigurar o entorno na medida da própria capacidade. Quando 
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caminho sou tomada pelo movimentos dos passos no curso de sucessivas 

deambulações em lugares familiares ou estranhos, e um intenso sentimento de 

descoberta me capta face ao espetáculo do mundo que desfila ao ritmo de meus 

passos. A marcha consegue deslocar a realidade para zonas de incertezas e de 

estranhamento.  

Dessa maneira as ações de deslocamentos no contexto do projeto são pensadas 

como ensaios de experiências no campo da arte. As ações são desencadeadas pelo 

deslocamento sem rumo pré-determinado. No ato de caminhar a deriva é protocolo 

de ação previamente estabelecido em busca do desconhecido.  

Deriva+ação: derivação 

No agenciamento das fotografias que resultam dessas ações, em estúdio, também 

se instaura uma certa deriva nos ensaios e agenciamentos que irão reconfigurar as 

percepções vividas na experiência in situ.  

Dessa maneira, a palavra deriva justaposta à palavra ação designa o conceito 

derivação, passando a significar um segundo desvio que se instaura, dessa vez, no 

processo de agenciamento das imagens, em estúdio, quando da realização de 

projetos que tomam como material as fotografias e vídeos armazenados nos 

arquivos de fotografias obtidas durante os deslocamentos.  

O termo derivação – tanto no sentido de proveniência, fonte, procedência, formação 

e origem, quanto de decorrência, afastamento, desvio – torna-se, então, operatório 

para a ação de desviar-se dos delineamentos do projeto, indica o grau de 

afastamento entre o que planejei e o que acontece no processo, ressignificando 

intenções e objetivos inicialmente delimitados.  

Em possíveis desvios do que estabeleço previamente como regras para realizar um 

projeto, as derivações alargam, apontam outras saídas, fazem proliferar o processo 

de criação já instaurado mas, principalmente, perturbam a relação direta da imagem 

com o real.  



 

1977 COMO INVENTAR UMA PAISAGEM? (FOTOGRAFIA E EXPERIÊNCIA) 
Sandra Rey / UFRGS 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 

Sandra Rey 
Ensaio sobre o [in]Visível [5], 2016 

Fotografia (montagem) 150 x 120 cm 
 

Des[dobra]mentos da paisagem 

Desde 2009 venho experimentando possibilidades de desconstrução do ponto de 

vista através de montagens realizadas em pós-produção com tecnologias digitais. 

Iniciei esse processo quando, durante uma caminhada, ao tentar, sem sucesso, 

enquadrar uma árvore no visor da câmera, percebi que em vez de tirar uma foto de 

uma cena que interessava poderia projetar uma grade mental e fotografar a cena por 

fragmentos, múltiplos pedaços que seriam remontados em estúdio.  
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Logo nas primeiras experiências percebi que nesse procedimento outros fatores 

tornavam a equação entre enquadramento da cena, e imagem obtida, mais 

complexa: o trabalho da percepção e da memória. No momento em que  projetava 

mentalmente essas grades mentais para orientar a fragmentação da cena a ser 

fotografada, sobreposições e lapsos passaram a incorporar as imagens quando as 

reconstruía virtualmente. Embora quisesse obter uma precisão milimétrica no ato 

fotográfico de captura de cada quadro da grade que decompunha mentalmente a 

cena, a memória dos fragmentos já fotografados brincava de gato e rato com minha 

percepção. 

 

Sandra Rey 
Pan, 2010 

Fotografia (montagem) 100 x 80 cm 
 

Observando as imagens que resultaram das desconstruções/reconstruções das 

cenas a partir da justaposição de seus fragmentos (sem camuflagem das emendas) 

passei a considerar estas sobreposições e falhas que resultavam das montagens, 

não como erro, mas como reverberações do ato físico de deslocamento, do andar 

sem rumo certo, vaguear.  As oscilações do olhar, ao se deslocar entre os múltiplos 

pontos de vista, reverberam as derivas na paisagem e reconstroem a imagem na 

mente do observador. Instabilidade que desacomoda o observador da contemplação 

passiva e o incita a uma atitude mentalmente participativa.  

O vaguear do olhar no ato de apreensão da imagem reitera, portanto, as derivas que 
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lhe deram origem durante as caminhadas e deslocamentos nos diferentes territórios 

percorridos. Assim, a fatura da imagem se produz através das fraturas provocadas 

pelas justaposições dos fragmentos das cenas remontadas em estúdio; as sutis (ou 

nem tanto) quebras na totalidade da imagem passam a atuar como uma espécie de 

abertura que projeta a sensibilidade e a inteligência para além do puramente visual 

mostrado na foto, evocando a desfamiliarização do real que os formalistas russos e 

os surrealistas definiram como a função da arte. 

 

Sandra Rey 
[CASA]-LUA] , exercício 5,6, 2013 

Fotografia (montagem), 115 x 115 cm 
 

Desde então as operações de corte e montagem, implícitas no ato fotográfico, — e 

seus desdobramentos, — tornaram-se problema central da pesquisa: pensar 

(inventar) estratégias e procedimentos para articular séries combinatórias com o 

propósito de ressignificar informações visuais presentes na foto, e expandir o 
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processo da imagem até encontrar novas sintaxes, interrogando até que ponto a 

fotografia pode distanciar-se da realidade, aproximando-se das construções da 

linguagem. E, em que medida a função poética pode preceder à exposição 
mimética.  

 

 

                                                
Notas 
1 A paisagem é o que se forma na minha cabeça quando volto para casa, e esqueci que um gato cinza cruzou o 
meu caminho, e que no fundo do açude uma garrafa de Coca Cola brilhava ao sol. (tradução livre da autora). 
Lucius BURCKHARDT . Le design au-delà du visible, Centre Georges Pompidou, 1991. 
2 Em CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
3 Tradução livre do francês pela autora.  
4 CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007. P. 113-114. 
5 Dessa forma, para Agamben amplia termo estratégico no pensamento de Foucault: não somente as prisões, os 
manicômios, as escolas, a confissão, as medidas jurídicas etc, que mantém uma relação direta com o poder, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, os computadores, os telefones celulares e a própria linguagem 
são dispositivos.  In AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2010, p. 40. 
6 BENJAMIN, W. Pequena história da fotografia. In Magia e Técnica, Arte e Política:ensaios sobre literatura e 
história da cultura.São Paulo:Brasiliense, 1994. P 91-107. 
7 In Paroles sur la ville. entrevista realizada por Thierry PAQUOT, Instituto de Urbanismo de Paris, 1998.  
8 ALYS, Francis.  A story of deception.  Catálogo da exposição na Tate Modern de Londres, Junho – Setembro 
2010. 
9 Enquanto eu caminho: eu não estou escolhendo, eu não estou fumando, eu não estou perdendo, eu não estou 
fazendo, eu não estou conhecendo, eu não estou caindo, eu não estou pintando ... (tradução da autora). 
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