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RESUMO 
O presente artigo argumenta que a série Paisagens Coloniais (1995-6), do artista 
contemporâneo sul-africano William Kentridge (1955-), articula elementos do pensamento de 
projeto de uma maneira distinta de nossas fórmulas mais usuais. O olhar que trago aos 
trabalhos, a partir de outros autores, assim como de palestras e outras obras do artista, vê 
neles um uso potente da incerteza, questionando a primazia da razão técnica e do pensamento 
pautado por objetivos nos nossos modos de agir no mundo, procurando retomar espaço para o 
devir. Com seus projetos deslocados, Kentridge nos confronta com toda uma dimensão - 
usualmente relegada ao descaso - de nossa capacidade de relação com o mundo, a dimensão 
referente ao não planejado. Trata-se de destacar na série um potencial de ativação, em nós, de 
outras dessas formas de participação no mundo, mais permeáveis ao devir. 
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ABSTRACT 
The present paper argues that south-african contemporary artist William Kentridge's (1955-), 
Colonial Landscapes (1995-6) series of works articulates elements of projectual thought in a 
distinct manner than that of the most usual of our forms. The approach I bring to the works, 
coming from the writings of other authors, as from lectures and other works by the artist, sees in 
them a potent use of uncertainty, questioning the primacy of technical reason and of the thinking 
guided by objectives in our ways of acting in the world, intending to retake space for the 
becoming. With his displaced projects, Kentridge confronts us with a whole dimension – usually 
relegated to neglect – of our ability to relate with the world, the dimension referring to the 
unplanned. It is in great part about highlighting in the series a potential of activation, in us, of 
other of such forms of partaking in the wold, forms more accessible to the becoming.   
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Introdução 

Entre 1995 e 1996, após dirigir uma montagem teatral de Faustus in Africa, o artista 

contemporâneo sul-africano William Kentridge realizou uma série de trabalhos em 

técnicas variadas que retratavam paisagens sul-africanas em preto e branco, 

sobrepostas por marcas em vermelho, à qual deu o nome de Colonial Landscapes 

(Paisagens Coloniais). (Figura 1). 

 

Figura 1 - William Kentridge (1955-) 
Colonial Landscapes (Waterfall), 1995 

Carvão e pastel sobre papel, 120 x 160cm 
 
 

O que se pode dizer de mais geral sobre os trabalhos da série é isto, pois entre 

materiais - carvão, giz e tinta -, processos - desenho e gravura em metal - e modos 

de observação e tomada de referência - ampliação de parte de uma gravura, 

observação da paisagem de costas para uma vista pitoresca -, o que há são cenas de 

dissenso, parafraseando Jacques Rancière.  
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A referência não é de todo vazia, no entanto. Kentridge é leitor de Rancière. Em sua 

palestra In Praise of Shadows, ministrada em 2012 na Universidade de Harvard, cita um 

trecho do filósofo francês sobre o uso de dispositivos retóricos em um discurso como 

meio de se alcançar certos efeitos sobre seu público e, mais adiante na mesma palestra 

- sua crítica à Parabola da Caverna, de Platão -, acompanha alguns rumos da reflexão 

que Rancière desenvolve no capítulo primeiro de seu livro O Espectador Emancipado. 

Assim, vejo como pertinente a seguinte citação do filósofo para iniciar a reflexão sobre 

a série de Kentridge:.  

Dissenso quer dizer uma organização do sensível na qual não há 
realidade oculta sob as aparências, nem regime único de apresentação 
e interpretação do dado que imponha a todos sua evidência. É que toda 
situação é passível de ser fendida no interior, reconfigurada sob outro 
regime de percepção e significação. Reconfigurar a paisagem do  
perceptível e do pensável é modificar o território do possível e a 
distribuição das capacidades e incapacidades. (RANCIÈRE, 2012, p.49) 

Cito Rancière primeiramente pois boa parte da leitura que farei da série de Kentridge 

desvia de seu regime mais esperado de significação, já seguido por outros 

pesquisadores, o de posicioná-la, apenas, frente à colonização e ao Apartheid.  

O outro motivo para a citação é que, realmente, vejo no conjunto da série uma boa 

oportunidade para a instauração do dissenso, no que toca nossa relação com o ato de 

projetar e a organização do sensível que essa relação implica. Outros autores que trarei 

para a discussão depõem na direção de que o pensamento técnico de projeto com o 

qual lidamos correntemente possui carga ideológica própria, apesar de sua aparente 

neutralidade, tornando-se parte do que Rancière chama de nossa 'organização do 

sensível', a partir da qual são atribuídas nossas possibilidades e impossibilidades de 

relação com o mundo. 

Partirei de um breve olhar sobre a série com relação à colonização da paisagem sul-

africana pelos modelos europeus de representação do terreno, pois vejo uma relação 

pertinente, no discurso de Kentridge, entre o projeto colonial de então e a instauração 

do pensamento técnico de projeto como componente de nossos regimes de percepção 

do mundo. 
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Construção da Paisagem Colonial sul-africana 

O posicionamento da série com relação à colonização e ao Apartheid, realizado por 

Aronowicz em seu artigo Terra Nulla: Contesting the South African Colonial Landscape,  

trata-a como um gesto de retomada e reativação da paisagem sul-africana no plano do 

simbólico. Aronowicz interpreta as marcas em vermelho como indicando locais onde 

teriam ocorrido pilhagens e massacres durante a colonização e o regime de segregação 

(2009, p.9).  

Dessa maneira, os trabalhos da série são vistos como um esforço de atualização dos 

modos de percepção e ação sobre o imaginário da paisagem africana, adicionando a 

ele as marcas em vermelho, que seriam como pontos de relação entre a realidade da 

vivência da população na paisagem e sua imagem já construída. 

A respeito dessa construção, Aronowicz resgata de documentação do século XIX o 

relato do pintor William Burchell, incrédulo inicialmente pela beleza do Jardim Botânico 

da Cidade do Cabo e, em seguida, chocado pela condição desolada, selvagem e 

singular do terreno (Ibid. p. 4). Tal caracterização do terreno do continente africano 

como ex/ótico (fora de óptica) depende da determinação normativa de uma referência 

(do modelo do que seja o 'óptico'): o que é aceitável como paisagem. 

A questão para o colonizador é a do exótico: da rejeição do desconhecido, mesmo que 

seja o que efetivamente percebe da paisagem, enquanto se aceita e se deseja o 

familiar, mesmo que seja a paisagem artificial do Jardim Botânico. Nessa lógica de 

construção dos imaginários, para o sujeito colonizado a questão é mais delicada: a 

definição de 'o que deve ser considerado familiar' já foi dada por outro, lhe cabe apenas 

rejeitar a paisagem ao seu redor, buscando a da terra de origem de seu colonizador. O 

próprio Kentridge relata da seguinte maneira sua relação com tal divergência entre a 

paisagem de sua terra e o ideal de paisagem que recebeu pelos livros: 

Um dos primeiros livros de arte que me deram quando criança foi Great 
Landscapes of the World [Grandes paisagens mundiais], que continha 
Bruegel (Queda de Ícaro), Corot, Courbet (Floresta e regato), a Hay 
Wain de Constable, uma selva de Le Douanier Rousseau. [...] Essas 
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paisagens eram todas absolutamente atraentes e absolutamente 
distantes do terreno em torno de Johannesburgo. Elas funcionavam 
como quadros de um paraíso verdejante, mas que não existia em parte 
nenhuma e que enganava a mim, a nós. O jardim suburbano da casa em 
que eu morava era, tenho certeza, tão luxuriante como qualquer dessas 
pinturas, mas era uma cópia miniaturizada — não a coisa em si. (TONE, 
2012, pp. 297-8) 

Para a população sul-africana, a partir da apropriação da imagem do terreno pelo 

colonizador, a relação com a paisagem deixa de ser direta, torna-se mediada pelo 

reconhecimento do padrão de normatividade europeu. Dessa maneira, argumento que 

o interesse de Kentridge por essa questão se deve não apenas por tratar-se de seu 

continente, mas também pela constituição de um regime imposto de percepção e 

significação do sensível. 

É da condição de estranhamento pelo contraste entre a paisagem ao redor de 

Joanesburgo e sua representação idealizada pelos exploradores europeus que 

Kentridge parte para o desenvolvimento da série Colonial Landscapes. 

Sobre projeto, razão e finaldade 

Além do destaque dado por Aronowicz em seu artigo à retomada da paisagem, 

realizada pelos artistas africanos, a série de Kentridge pode ser interpretada como 

articulando agências em ainda outra dimensão - questionando a ordem tácita pela qual 

cada vez mais, em grande parte do viver ocidental, tudo e cada coisa deve ocupar seu 

devido lugar. Penso o potencial da série ainda longe de esgotado, de maneira que cabe 

observá-la nessa outra escala, mais ampla.  

Digo isto porque há essa sensação de necessidade quase que instintiva de determinar 

uma função, uma finalidade para as marcas vermelhas nos trabalhos da série (Figura 

2). É uma necessidade de que haja algum, ou vários, consensos sobre a utilização das 

marcas. Devem ser marcas de agrimensura, de projeção colonial, marcas indicativas de 

pilhagem, roubo ou assassinato, ou de ativação do espaço como local de intersecção 

social, política e econômica (ARONOWICZ, 2009). 
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Figura 2 - William Kentridge (1955-) 
Colonial Landscape (Falls Looking Upstream), 1996 

Carvão e pastel sobre papel, 135,9 x 175,5cm 
 

Considero, particularmente, mais promissor vê-las como marcas de projeto cansadas, 

de todos esses projetos: do projeto colonial de manipulação dos sujeitos e da 

paisagem, dos projetos de desenvolvimento industrial visando a exploração de tudo e 

mesmo dos projetos de libertação e iluminação do público pelos artistas, enquanto o 

próprio artista diz, sobre as marcas, que "são tentativas deliberadas de distanciar-se da 

praga do pitoresco" (BORIS, 2001, p. 22. Tradução nossa). 

Quando Kentridge diz que são esforços para distanciar-se da praga do pitoresco (que 

é o objeto tradicionalmente tido como digno de ser pintado, por sua afinidade aos 

regimes de representação), parece pertinente destacar que há outro regime normativo 
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do qual o artista deliberadamente procura distância, o regime da primazia da razão, da 

unidade de significado e da lógica de progresso e finalidade que ampara os grandes 

projetos ideológicos de desenvolvimento. 

A esse respeito, na palestra In Praise of Shadows, diz, sobre sua animação Shadow 

Procession (1999) (Figura 3), "não pude encontrar uma destinação que parecesse 

apropriada[...]. Em nossos tempos, todas as luzes brilhantes levantam nossa 

desconfiança. Muito rapidamente a luz no fim do túnel se torna o holofote do inquiridor" 

(KENTRIDGE, 2012. Transcrição e tradução nossas). Com isso refere-se à conclusão 

da procissão que, no final das contas, se encerra com o campo visual coberto pelo 

entulho carregado pelos trabalhadores passantes.  

 

Figura 3 - William Kentridge (1955-) 
Shadow Procession, 1999 

Still de frame da animação em video 
 

  
Apesar de baseada na alegoria de Platão, Ketridge não desejou que sua Procissão 

tivesse um destino certo e definido. A respeito da parábola, diz que "coerção e controle 

são partes essenciais do sistema platônico nesse caso" (TONE, 2012, p. 307) 
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Para Kentridge essa essência de racionalidade platônica e iluminação característica do 

projeto colonial se mantém como fundamento do cotidiano de nossa participação no 

mundo através da história ocidental. Kentridge não apenas diz que "[...] o projeto 

colonial é um desenvolvimento pavoroso da Caverna de Platão" (KENTRIDGE, 2012b), 

sua obra "Arc:/Procession: Develop, Catch Up, Even Surpass" (Arco/Procissão: 

Desenvolver, Alcançar, até mesmo Ultrapassar) (Figura 4) aponta o caráter contraditório 

de outro projeto ideológico de desenvolvimento imposto, no caso, pelo gabinete do 

imperador etíope Haile Selassi (1892-1975).  

 

Figura 4 - William Kentridge (1955-) 
Arc/Procession: Develop, Catch Up, Even Surpass, 1990 

Carvão e giz pastel sobre papel, 270 x 748 cm 
 
 

No memorial do trabalho, acessível no site da Tate Gallery do Reino Unido, instituição 

que detém a obra, lê-se o seguinte trecho a respeito das palavras de ordem do título: 

"Kentridge as derivou do [...] slogan idealista afirmativo de que a Etiópia deveria 

'desenvolver-se', 'alcançar' e 'mesmo ultrapassar'. Uma tentativa de igualar a pobreza 

africana à riqueza do mundo ocidental desenvolvido." (MANCHESTER, 2002. Tradução 

nossa).  
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Esse arco/procissão em sua própria forma de caminhada às avessas - com relação ao 

nosso sistema de leitura esquerda-direita - é uma fratura destacada na presunção de 

efetividade da ideologia de progresso positivo através do desenvolvimento de um 

projeto ideológico.  

Racionalidade em questão 

A retomada à crítica da construção colonial do imaginário da paisagem sul-africana e à 

reflexão sobre as questões da primazia da razão, da unidade de significado e da lógica 

de progresso e finalidade são relevantes para o argumento que desenvolvo pois, tanto 

então quanto agora, o que está em questão é a contraposição de uma organização 

normativa do sensível - dada por um projeto - ao que não se encaixa nela. A questão é 

que o exótico de hoje é tudo o que foge à racionalização. Agora, qualquer dado 

sensível, quando visto fora dos estreitos limites de nossa razão técnica, corre o risco de 

ser tomado como exótico. Não que tal possibilidade jamais tenha sido prevista pois 

efetivamente foi, por exemplo no trecho a seguir, mas a previsão não diminui a 

gravidade de seus desdobramentos. 

A dificuldade [...] é a de determinar categoricamente de maneira exata o 
que significa o fato de que a forma racional da ciência e da técnica, ou 
seja, a racionalidade incorporada nos sistemas do agir racional 
teleológico venha a se expandir, chegando a tornar-se forma de vida, 
"totalidade histórica" de um mundo do viver. (HABERMAS, 1968, p. 55)  

Por 'agir racional teleológico' entende-se nada além do que a expressão designa: uma 

forma de agir, de acordo com um tipo de racionalidade e que é voltada aos fins que se 

pretende alcançar. E por sua transformação em 'totalidade histórica de um mundo de 

viver' compreende-se a normatização de uma organização do sensível, apoiada sobre 

um regime único de percepção e significação a partir desse agir racional. 

O tipo de racionalidade a que esse modo de agir se refere também não é de maneira 

alguma estranho a nós, sendo o que orienta boa parte nossa relação com o sistema 

econômico, com as relações de trabalho e circulação de bens e com o pensamento de 

projeto em geral. 
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[…] a racionalidade deste tipo só se refere à correcta eleição entre 
estratégias, à adequada utilização de tecnologias e à pertinente 
instauração de sistemas (em situações dadas para fins estabelecidos), 
ela subtrai o entrelaçamento social global de interesses em que se 
elegem estratégias, se utilizam tecnologias e se instauram sistemas, a 
uma reflexão e reconstrução racionais. Essa racionalidade estende-se, 
além disso, apenas às situações de emprego possível da técnica e 
exige, por isso, um tipo de ação que implica dominação quer sobre a 
natureza ou sobre a sociedade. A ação racional dirigida a fins é segundo 
a sua própria estrutura, exercício de controles. (HABERMAS,1968, p. 
46) 

A planificação implicada no projeto relacionado a essa a racionalidade é o 

empobrecimento do entrelaçamento social, seu achatamento. Ao trazer as marcas 

instrumentais do projeto técnico desprovidas de seu propósito finalista, a série de 

Kentridge coloca em jogo uma complicação de nosso modo de relação com o mundo, 

enquanto mostra o quão despreparados estamos para participar nele fora de nossos 

modos preestabelecidos. 

Como uma linha geral na produção de Kentridge há o esforço pela valorização de 

formas de construção de sentido outras que a razão lógica. O artista declara ser um 

artista da ilusão, assim como sua intenção de valorizar a ilusão como forma de 

construção do conhecimento (KENTRIDGE, 2012).  

Kentridge trata os erros e imprevistos de sua produção como parte fundamental do 

processo. 'Fortuna', palavra que deu nome a sua exposição que itinerou pelo Brasil em 

2013, designa a noção que rege seu processo de criação, caracterizado por um 

aproveitamento dos imprevistos como possíveis disparadores de novas linhas de 

pensamento e variações imprevisíveis de processos artísticos tradicionais (TONE, 

2012). Ainda, a escolha, por Kentridge, de Centre for the less good idea (Centro pela 

ideia menos boa), para o nome da residência artística que inaugurou recentemente em 

Joanesburgo, está bem afinada a seu olhar para o atelier como "uma zona de testes, 

um lugar seguro para o engano e a incerteza" (KENTRIDGE, 2012. Transcrição e 

tradução nossas), além de constituir mais uma recusa de sua parte à lógica da 

perfeição racional.  
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Projetar sem objetivar 

Encaminhando para o encerramento do discurso, seria pertinente agora pontuar 

algumas considerações sobre o uso que Kentridge realiza do aparelho técnico que é o 

projeto visual e das marcas vermelhas sobre os trabalhos da série Colonial 

Landscapes, geralmente instrumentos desse modo projetual-visual de pensar. 

Primeiramente segue um trecho a respeito da carga ideológica de sua natureza: 

O conceito de razão técnica talvez seja ele próprio ideologia. Não 
somente sua aplicação mas já a técnica ela mesma é dominação (sobre 
a natureza e sobre os homens), dominação metódica, científica, 
calculada e calculista. Determinados fins não são impostos apenas 
"posteriormente" e exteriormente à técnica - mas eles participam da 
própria construção do aparelho técnico; a técnica é sempre um 'projeto' 
sócio-histórico;[...] nele se projeta o que uma sociedade e os interesses 
nela dominantes pensam em fazer com os homens e com as coisas. 
(MARCUSE, 1964, p.132) 

Tal posicionamento de Marcuse sobre a razão técnica que estrutura o pensamento de 

projeto seria preocupante para seu uso por Kentridge, se o artista não tivesse 

alcançado inverter de maneira extrema sua função enquanto mantém sua a aparência. 

Por mais que se argumente, não há consenso a se alcançar sobre a função projetual 

das marcas vermelhas que Kentridge realiza, porém também não encontro maneira de 

dizer que não sustentem relação alguma com o projetar. 

O modo de raciocínio implicado na série de Kentridge, a partir de como a vejo e 

considero mais perturbador - portanto promissor - vê-la não é relativo a trabalho, não é 

racional-com-respeito-a-fins, nem é instrumental ou mesmo baseado em uma lógica de 

escolha racional. Ao partir de elementos visuais que indicam uma semelhança ao 

desenho de projeto e não os direcionar a um objetivo, a série nos confronta a pensar 

por uma lógica distinta dessas de nosso uso comum, enquanto ao mesmo tempo nos 

questiona o porquê de tanto apego da nossa parte a tais estruturas de pensamento. 

Já é perturbador pensá-la simplesmente como um 'projeto-sem-objetivo'. É justamente 

a utilização inadequada de tecnologias – que dessa maneira não pode ser convertida 

em estratégia - que nos confronta no contato com a série de Kentridge (basta um olhar 
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corrido para que se possa identificar a presença de tal linha de 'utilização inadequada 

de tecnologias' em outras séries da obra do artista, caso se deseje). A condição dos 

trabalhos como projetos disfuncionais destoa de maneira gritante de nosso modo 

comum de relação com o mundo, a partir de modelos dados e valores recebidos, visto 

que a palavra 'projeto' é um paradigma de funcionalidade na dita cultura global.  

Vejo a condição disfuncional das marcas vermelhas na série como indo de encontro a 

esse papel das 'capacidades não contadas' no trecho a seguir: "É nisso que consiste o 

processo de subjetivação política: na ação de capacidades não contadas que vêm a 

fender a unidade do dado e a evidência do visível para desenhar uma nova topografia 

do possível." (RANCIÈRE, 2012, p. 49) 

Pensar um projeto (que é o lançar adiante) da paisagem, mas sem objetivo (que é um 

alvo único para o lançamento) é considerá-la em toda a grandeza, irracional e 

impassível de racionalização, de seu devir. Considerar esse volume imprático de 

possibilidades que o pensamento de projeto nos exige achatar, planificar. É o potencial 

de ativação dessa ordem de espessura das coisas que vejo nas linhas da série de 

Kentridge. 

O que o artista realiza também não é simplesmente um enquadramento da paisagem 

no que Rosalind Krauss chama de retículas em seu ensaio (no original, grids). A relação 

entre a paisagem e essa forma geometrizada já é sugerida pela autora da seguinte 

maneira: "No sentido espacial, a retícula declara a autonomia do reino da arte. 

Achatada, geometrizada, ordenada, é antinatural, antimimética, antirreal. É com o que a 

arte se parece quando vira suas costas à natureza." (KRAUSS, 1986, p. 10. Tradução 

nossa). 

Longe de pretendidas como isoladas do mundo, antes disso, penso que as marcas de 

Kentridge podem ser consideradas como libertadas de qualquer possibilidade de trazer 

evidência ou eficiência e, por isso mesmo, libertadoras. Podem posicionar-se tanto 

sobre a superfície do desenho quanto sobre a paisagem, ou ainda sobre uma imagem 

mental que o artista tenha formado do terreno. Nesse caso, se desejarmos, podem 
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indicar a incidência de uma atenção ou de um interesse sobre a paisagem que assim já 

não seria neutra ou intocada, o que de maneira alguma é um problema. Que pensemos 

a paisagem como libertada de nossa tutela por tais marcas vermelhas, como que pelo 

pecado original, se for isso o necessário para que deixemos de tomá-la e a todas as 

outras coisas como sujeitas a nossa vontade. 

Essa escolha de Kentridge pelo acaso e não pela certeza controladora das coisas 

acompanha boa parte da produção do artista. A respeito do pensamento de Kentridge 

sobre a noção de Fortuna, Lilian Tone, curadora da exposição de mesmo nome, diz: " 

Para ele, 'fortuna' é uma espécie de acaso dirigido, descoberta ou sorte comum a toda 

busca incessante e apaixonada, algo distante do controle racional e da estatística fria" 

(TONE, 2012, p. 5) 

Por fim, acredito que a descrição mais madura que se poderia dar das marcas 

realizadas sobre a paisagem é a que Kentridge faz sobre o terreno ao redor de 

Joanesburgo no trecho a seguir: 

Uma característica central do terreno do East Rand é que se trata de 
uma paisagem construída, não encontrada. E apenas no sentido mais 
direto, uma vez que a estrutura que se vê é dada não por fenômenos 
naturais, como montanhas, rios, lagos, florestas, mas por coisas que 
foram construídas — morros de minas, diques de drenagem, canais, 
estradas abandonadas. É uma paisagem explicitamente social. É 
também temporal — tudo na paisagem tem sinal de ter sido colocado ali 
e de ter sido feito (TONE, 2012, p.298). 

Digamos das marcas, como Kentridge disse a respeito do terreno do East Rand, que 

são construídas, não encontradas; que não são dadas por fenômenos naturais, mas por 

coisas construídas. Que são explicitamente sociais e também temporais e que têm sinal 

de terem sido colocadas ali e de terem sido feitas. 

Considerações finais 

Dessa maneira, para concluir, o que vejo é uma reconciliação entre as marcas de 

projeto e o terreno, na medida em que, primeiramente, já não são usadas para reduzi-lo 

a grandezas ou quantificações, para que caiba em nosso raciocínio estruturado pela 
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ideologia de projeto técnico. Além disso, retornando deslocadas de seu 'uso devido' e, 

repito, de qualquer possibilidade de evidência ou eficiência, veiculadoras de um projeto-

sem-objetivo, as marcas agora detêm o potencial de abalar o que quer que se 

aproxime, de apenas pro-jetar - jogar adiante -, de instaurar o devir e o dissenso, sem 

finalidades pretendidas. 

Para encerrar, se ainda vale aqui dizer mais alguma coisa sobre as Paisagens Coloniais 

de Kentridge, reforço que as marcas vermelhas na série, como as vejo, não são como 

as retículas de Krauss, digo que são com o que se parece o projeto quando, a uma só 

vez, pródigo e desnaturado, vira suas costas a essa 'racionalidade' consensual, a qual 

não é outra coisa senão dominação social e política disfarçada. 
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