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RESUMO 
Em meu trabalho – a reapropriação da obra de Marcel Duchamps, Rrose Sélavy 1921 –, 
questiono o gênero, mediante um deslocamento burlesco, em que a artista identifica-se a 
seu modelo e este a Z-héros, o personagem criado por ela que se inspira nele mesmo. Os 
limites e as dualidades masculino/feminino, artista/modelo, herói/heroína, são colocados à 
prova e os papéis, invertidos. Esse tipo de autorretrato indireto permite, dessa maneira, a 
quebra das dicotomias interrogando seus respectivos estatutos. Nesse jogo em que a obra 
dá vida ao personagem, Z-héros, o herói pessoal, Zé, torna-se Eros, em uma astúcia de 
desdobramento, no qual a arte e a vida se fundem em um só personagem, o ”H-Eros, 
revisitado”, da artista. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
eros; herói; heroína; burlesco; feminino. 
 
 
SOMMAIRE  
Dans mon travail – la réappropriation de l’œuvre de Marcel Duchamps, Rrose Sélavy 1921 –
, j'interroge le genre à travers un déplacement burlesque où l’artiste s'identifie à son 
modèle,  et celui-ci, à Z-héros, le personnage créé par elle et qui ne s’inspire de rien d’autre 
que de lui même. Les limites et les dualités masculin/féminin, artiste/modèle, héros/héroïne, 
sont mises à l'épreuve et les rôles sont inversés. Cette sorte d’autoportrait indirect permet, 
de cette manière, de casser les dichotomies en interrogeant leur statut respectif. Dans ce 
jeu, où l’œuvre donne existence à Z-héros, Zé, le héros personnel de l’artiste devient Eros 
par une astuce de mise en abyme, où l’art et la vie se fondent en un seul personnage, le "H-
éros revisité" de l’artiste.  
 
MOTS-CLÉS 
eros; héros; héroïne; burlesque; féminin. 
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Um herói modelo1 

Meu trabalho retrata o mundo particular de meu modelo, que chamo Z ou « Zé ». Foi 

a partir da utilização de seus objetos pessoais em minhas obras que criei « Z-

héros », o herói originário da intimidade da artista. Esse nome designa um 

personagem “Zé ninguém”, que saindo do estado zero, chega a obter o estatuto do 

herói e vice-versa. Assim sendo, meu “Zé”, torna-se, em minhas obras, “Zero”, 

aquele que não tem nenhum valor em particular, mas que passa a ter o valor que a 

arte lhe atribui.  

« Z-héros », o personagem de ficção, tornou-se um exemplo para Zé. Nesse jogo de 

duplicação de sua personalidade, os objetos de Zé o representam magicamente, 

concretizando sua presença, da mesma forma que o retrato desdobra a presença de 

quem é por ele representado. Zé, em face de sua imagem projetada, identifica-se a 

Z-héros, a ponto de confundir-se com ele. Ele  participa tanto da comédia que acaba 

por transformar-se em “astro” e dar um show... 

Eu poderia comparar sua performance às das mulheres fotografadas por Katharina 

Bosse, em sua série New Burlesque. São mulheres com físico fora da normalidade, 

como aquelas que substituem às belas mulheres habituais em espetáculos de strip-

tease, nos Estados-Unidos. As fotografias de Bosse em situações e contextos 

diferentes representam esse gênero tipicamente americano, misturando humor e 

elementos cômicos. Durante dois anos, a artista fotografou mulheres de meios e 

idades diferentes, que tinham por denominador comum incarnar um personagem 

fetiche, esse personagem que lhes proporciona outra identidade, “a identidade do 

fantasma, entre circo, teatro, music-hall, etc”.2, conforme descreve Dominique Baqué 

em uma cronologia publicada na revista “Art Press”, em 2003.3 O procedimento nas 

trinta e oito imagens dessa série é o mesmo:  

[...] Inserir, em uma dolorosa confrontação quando ela não é violenta, 
o corpo cênico na realidade cotidiana dessas mulheres. Se é 
tristemente verdade que os sonhos acabam sempre se diluindo no 
real, que as mitologias não resistem à implacável prova do cotidiano 
e que as fotografias de Bosse, assim em série, ameaçam dissolver-
se entre Kitsch et paródia [...] os corpos insistem, obstinando-se a 
perpetuar o sonho e a habitar o lugar com todas as suas forças de 
desejo e de densidade. 4 (BAQUE, 2003, p.90, tradução nossa) 
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As autoras criam, elas mesmas, seus personagens, vestimentas e coreografias. 

Frank Richard comenta o trabalho de Bosse: 

[...] A fantasia se encarna. Ela aparece de dia, no grande dia. Ela é 
circunstancial, uma vez que a máscara faz tudo. No centro, uma 
vida, um universo ao cotidiano [...] Sensação de insólito [...] Um strip-
tease onde as moças se descobrem isoladas em suas próprias 
caricaturas... (RICHARD, 2003, tradução nossa)5  

 
O burlesco, irreverente, joga constantemente com as transposições de um mundo 

em outro e se aproxima tanto do caricatural quanto do humorístico. Por isso, a noção 

de moral não existe nele. A sensualidade é transformada em comédia, em um tipo 

de autonegação em que o corpo da mulher serve para criticar a noção de 

feminidade6. O que é ridículo, absurdo, é acentuado pelo cômico do gesto, como 

relata o curador Christophe Kihm7 em uma entrevista publicada na revista Beaux-

Arts Magazine, por ocasião da exposição Burlesques Contemporains8 no Jeu de 

Paume, em Paris, no ano de 2005: 

[...] originalmente é uma prática que coloca em jogo um conjunto de 
técnicas corporais. Seu campo é muito vasto na medida em que a 
ação de um corpo no espaço é determinada em função de contextos 
e de situações sempre diferentes. Pode mesmo abranger os gestos 
artísticos e o das ideias quando se aplicam, como no corpo, as 
técnicas de “renversement” (de força, de competência, de peso, 
etc.). (KIHM, 2005, p. 54 à 57, tradução nossa)9  

 
Sem ser idêntica, minha obra comporta pontos comuns com o trabalho de Bosse. A 

atuação de Zé guarda do burlesco a forma divertida. Este se mostra capaz de sentir-

se como uma verdadeira « vedete do Star System ». Todavia, mesmo se seu 

comportamento possa ser comparável ao das mulheres fotografadas por Bosse, ele 

ainda está longe de tornar-se um “dançarino americano de strip-tease”, sendo 

necessário aguardar para vê-lo nesse estado...  

Encontramos representações das estrelas nas obras de artistas contemporâneos, 

como Brigitte Bardot na obra do belga Jacques Charlier, que utiliza, entre outras, 

imagens do Star System aplicadas a pinturas que ele realiza 10 , e também no 

trabalho da artista Rosemarie Trockel, que busca mostrar uma imagem 

emancipadora delas.11 
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Mas, em meu trabalho, quem se sente uma “Bardot”, é meu modelo, uma vez 

maquiado. Edgar Morin diz que “a maquiagem diferencia o autor em cena da 

humanidade profana e indica que ele se encontra habitado por seu personagem”.12 

(MORIN, 2004, pp. 159–160 tradução nossa). Habitado por seu personagem, 

também se encontra Zé, cada vez mais empenhado em seu show, correndo o risco 

de ser confundido com o herói que ele encarna, com tanta veracidade, como uma 

verdadeira estrela.  

Ora, a partir de então, vou lidar justamente com essas questões em meu trabalho: 

como o personagem tem tanto do heroico quanto do cômico, com humor, jogo com a 

relação artista-modelo, para questionar os gêneros masculino e feminino, como no 

vídeo « Héros Zé lavé » (figura 1). Nele, Zé segue as instruções dadas, 

submetendo-se de forma visível, aos meus caprichos. Ele empresta seu corpo a Z-

héros e tem sua privacidade invadida; filmado em sua intimidade, banhando-se, 

projetado sobre uma cortina de chuveiro (figura 1), na instalação de mesmo nome 

(Héros ‘Zé’ Lavé). 

 
 

Fig. 1 – Isabel Cunha de Almeida  
Héros Zé Lavé [detalhe], 2007 
Instalação, dimensão variável 

Université Paris I-Sorbonne, Paris, França 
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No vídeo a imagem começa fluida, em plano detalhe, sendo difícil adivinhar de quem 

se trata, como em uma paisagem. Como diz Morin, nas dimensões do plano detalhe, 

“o grão da pele, as sombras e os relevos, as pequenas rugas transformam os rostos 

em paisagens iniciando-nos na mais rica das geografias humanas”13 (MORIN, 2004, 

pp. 162–163, tradução nossa).  

O que me interessa é mostrar a pele antes da identificação do modelo. A narrativa 

cria  um suspense, não se sabe no início o que se passa realmente, supomos que 

se trata apenas de um ritual matinal. Afasto a câmara do corpo aos poucos, à 

medida que Z-héros fica mais limpo. Em seguida, para ficar belo, bem alinhado, 

barba bem feita, limpo e perfumado, ele deixa uma mulher cortar seus cabelos, 

mostrando-se pronto a sacrificar-se por seu amor. Ele é capaz de fazer tudo por ela, 

a ponto de fumar seus pelos, de se fantasiar, de se transformar em estrela, em 

vedete, de sentir-se à vontade para habitar no frasco do perfume ideal (figura 2). 

 
Fig. 2 – Isabel Cunha de Almeida  
Héros Zé Lavé [detalhe],  2005 

Impressão sobre camiseta, dimensão variável 
Université Paris I-Sorbonne, Paris, França 

 

Mas o inesperado é que o personagem Z-héros chega a negar-se para encarnar o 

papel de uma outra mulher: aquela que reside nele mesmo. Como um herói cômico, 

ele se mostra um inocente sexual e demonstra sinais de afeminação. Assim, em um 
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processo de mise en abyme e de reinterpretação de uma obra de Marcel Duchamp, 

eu reinterpreto « Rrose Sélavy » 14  (figura i. MD) transformando meu herói em 

« Héros Zé lavé » (figura 3).  

Em 1917, Man Ray tira a foto de Marcel Duchamp como Rrose Sélavy, o  substituto 

feminino de Duchamp. Em 1921, ela aparece em uma foto-colagem sobre o frasco 

do perfume Rigaud, batizado de « Belle Haleine, Eau de Voilette » 15. A versão 

« aRose Sélavy », L’art est la vie, que em português significa a arte é a vida, é 

derivada em « Rrose Sélavy » : Eros, c’est la vie ? Eros é a vida ?  

  

Fig. 3 – Isabel Cunha de Almeida 
Héros Zé Lavé,  2005 

dimensão variável 
 

Fig. i. MD – Marcel Duchamp 
Rrose Sélavy 192116 

16,5 cm x 11,2 cm [detalhe]  
  

O jogo de palavras em Duchamps é reapropriado por mim, que acrescento um H de 

« Homem, com H maiúsculo » a Eros, obtendo HÉros, herói na língua francesa. 

Como meu herói é Z-héros, por conseguinte, é ele quem se transforma em Eros, no 

famoso frasco de perfume, e assim de « Héros est la vie » se tornará na sequência: 

« Héros est lavé », e mais tarde « Héros Zé lavé », Zé, o herói, se lavou. 

Ora, trocando ainda, a palavra haleine por « à l’aise » que quer dizer à vontade, 

indico que Z-héros deve sentir-se à vontade para poder tornar-se uma vedete, na 

etiqueta « Belle à l’aise, eau de vedette ». 
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Em sumo, reivindico com esse trabalho o gênero de meu personagem Z-héros.  seu 

sacrifício o faz renascer como uma mulher, a Artista... mas ele é H-etéreo e eterno, 

assim como Eros é a vida, nessa mise en abyme17 constantemente revisitada.  

 

                                                
Notas 
1 As traduções são da autora. 
2 Dominique Baqué, Art Press. n° 290, « Du burlesque au tragique, figures de l’Empire. », Maio 2003. p. 90. 
3 Op. Cit., Art Press. n° 290, « Du burlesque au tragique, figures de l’Empire.». 
4 Idem. 
5 Extraído do texto de Frank Richard - http://annebarrault.free.fr/katharina_bosse/burlesque_eng.html. Data de 
consulta : 03/05/2003. Ultima consulta : 03/05/2003. 
6 Meghan Dailey, « Le burlesque à l’américaine », Art Press, n° 24, pp. (155 à 157). 
7 Christophe Kihm, « Le burlesque. Une aventure moderne », Art Press. Spécial, n° 24, Le Burlesque, 2003, p. 
11. 
8 Exposição do 7 Junho 2005 a 18 Setembro 2005. 
9 Christophe Kihm, « Idiotie & Burlesque : l’art pas si bête », BAM Magazine n° 253, Juillet 2005,  pp. (54 à 57). 
10 Exposição de 13 maio a 22 junho 2005. Charlier expõe suas obras na galeria Duchamp em Yvetot. Este  
artista, como eu, utiliza diversos médiuns, para realizar seu trabalho : vídeos, instalações e performances. 
11 Barbara Steiner e Juan Yang, Autobiographie, Paris, Ed. Thames & Hudson, 2004, pp. (164-165). 
12 1954-2004. D’une Modernité à l’autre. pp. (160-161). 
13Op. Cit., pp. (162 et 163). 1954-2004. D’une Modernité à l’autre. 
14 Foto de Marcel Duchamp como Rrose Sélavy, por Man Ray.  
15 Ver Paul Ardenne, L'image corps, Paris, Ed. du Regard, 2001, p. 208. 
16 Nota: Imagem manipulada a partir de copia da obra de Rrose Sélavy 1921, de Marcel Duchamps. Para 
visualiza-la é possível encontrar o conjunto da obra no site da Christies: 
http://www.christies.com/lotfinder/ZoomImage.aspx?image=/LotFinderImages/D51573/D5157362, Consulta : 
20/05/2016. 
17 A mise en abyme é um procedimento onde a obra retorna sobre ela mesma : « ... tem uma incidência sobre o  
desenvolvimento temporal da ficção. Prospectiva, contém a história que virá; retrospectiva, reflete a história 
realizada ». Fonte : Dictionnaire de critique littéraire. 
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