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RESUMO 
Este artigo aborda questões levantadas em minha pesquisa artística e teórica, delineando 
tópicos e aspectos pertinentes às potencialidades de uma visualidade construída por meio 
de fragmentos verbais, em que as práticas da apropriação, da citação e da instalação 
representam possibilidades de seleção, montagem e ressignificação de textos, com base no 
diálogo entre o espaço visual e o literário. O papel do artista como pesquisador em arte é 
abordado como forma de reflexão acerca de suas contribuições teóricas sobre processos 
práticos e conceituais, incidindo sobre a questão da interdisciplinaridade e da exploração 
interartes nas visualidades contemporâneas.  
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ABSTRACT 
This paper discusses issues raised in my artistic and theoretical research, setting out topics 
and aspects relevant in regard to the possibilities of a visuality constructed with verbal 
fragments, in which the practice of appropriation, quotation and installation art represent 
possibilities of selection, editing and resignification of texts, based on the dialogue between 
visual and literary spaces. The place of the artist as art-based researcher is approached in 
terms of reflection on the theoretical contributions he offers with the investigation of his own 
practical and conceptual processes, affecting the matter of interdisciplinarity and interarts 
approaches in contemporary visualities.     
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A presença da interdisciplinaridade nas artes visuais é um fator que se evidenciou já 

nas vanguardas históricas do século XX e se solidificou desde que os artistas 

conceituais revisitaram a questão da linguagem apresentada por Marcel Duchamp 

como presença irrecusável para se pensar a arte. Orbitar em torno das reflexões 

proporcionadas pelo acercamento da interdisciplinaridade se tornou tarefa 

imprescindível para o pesquisador em arte, esteja ele situado no campo teórico ou 

no campo da prática, ou, ainda, transitando entre estas demarcações que vêm 

demonstrando, elas mesmas, um turvamento de seus marcos fronteiriços, outrora 

tão bem localizados.  

O pesquisador teórico, consciente da volatilidade e da mobilidade que assumem, a 

partir do começo do século XX, as linguagens artísticas, posiciona-se como um 

cartógrafo dos novos territórios que passam a ser vislumbrados na produção 

artística, assim como dos arranjos que agora demandam o traçado de linhas menos 

demarcadas, mais sobrepostas e constantemente passíveis de realocação. Mas é 

do pesquisador artista que irá surgir o trabalho mais braçal, de agrimensura destas 

regiões recém-vislumbradas. Tendo transitado entre as mais variadas disciplinas, 

linguagens, materiais, procedimentos e abordagens, o artista está há décadas 

desvinculado da taxonomia da história da arte que o catalogava de acordo com os 

métiers da tradição, imbuídos de especificidade e ancorados nas valorações 

hierárquicas que tinham por função o estabelecimento de uma linguagem – ou um 

material, ou uma temática – como superior a outra.  

Diante do afrouxamento dessas linhas divisórias, que segregavam não apenas os 

procedimentos e as linguagens, como também colocavam as artes em constante 

comparação e afastamento, o artista contemporâneo deparou-se com a ampliação 

de possibilidades de trabalho e abordagens, e deixou de ser o indivíduo sedentário 

de uma única morada e de um único epíteto, para se transformar no nômade que 

não tem paragem certa e tampouco se dobra ao peso das nomeações, e que ao 

invés de cultivar um solo herdado escolhe as incertezas da viagem, transitando 

deste para aquele território. 

Compreendido como artista-pesquisador, o artista contemporâneo, em decorrência 

dos entrelaçamentos entre as diversas áreas e linguagens em que opera, em nível 

teórico e prático, é um agente ativo na engrenagem dos agenciamentos que 
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possibilitam o pensar a arte de hoje. No momento em que o artista passa a 

questionar a natureza de seu próprio papel, temos o nascimento do pesquisador em 

arte. Como aponta Sandra Rey (1996, p. 82): “em referenciando a pesquisa sobre o 

processo de criação do artista”. Ricardo Basbaum, ao propor o termo artista-etc. 

para abarcar a profusão de categorias em que se inserem os artistas 

contemporâneos, busca encapsular em uma nomenclatura receptiva às mais 

variadas combinações as figuras do “artista-curador, artista-escritor, artista-ativista, 

artista-produtor, artista-agenciador, artista-teórico, artista-terapeuta, artista-

professor, artista-químico, etc.” (BASBAUM, 2004). Trata-se de uma estratégia de 

manter abertas fronteiras que foram, durante um período extenso (até Marcel 

Duchamp, poderíamos dizer) mantidas fechadas. 

Os escritos de artistas, neste sentido, transitam por estes vãos que, muitas vezes, 

embora funcionem como pontos de ligação entre um lugar e outro, corredores mais 

ou menos vastos, ainda guardam semelhança a postos de divisa, de passagem 

limitada ou inacessível. Isto porque os artistas-pesquisadores sabem que o seu 

trabalho requer mobilidade, trânsito, atravessamento e exploração, mesmo que o 

outro lado do vão pareça obscuro e arriscado, inóspito e distante dos territórios 

conhecidos. Para o artista-pesquisador, as semelhanças e as diferenças 

encontradas na área vizinha são forças condutoras do trabalho, assim como o 

desconhecido surpreendido ao se visitar uma disciplina afastada é recepcionado 

como oportunidade de investigação e saída da acomodação.  

É claro que o processo de ruminação sobre o próprio trabalho, a fim de produzir uma 

reflexão crítica, constitui-se como um desafio para o artista, já que é preciso 

compreender, antes de tudo, que o controle absoluto sobre o próprio objeto de 

criação se prova, a todo tempo, utópico, e que a interpretação de um sujeito, seja ele 

autor ou espectador, é somente uma das possibilidades de fruição dentro de um 

leque vasto. Também em relação ao resultado físico da obra, é preciso revisitar a 

proposta oferecida pela arte conceitual no que concerne às múltiplas manifestações 

da criação artística, sendo a materialidade apenas uma de suas facetas, conforme 

aponta Sol Lewitt em suas proposições conceituais (FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 

206). 
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Seguindo a abordagem conceitual de valorização da ideia sobre o produto, tal 

discernimento presta-se também à escrita do artista sobre o seu próprio trabalho: a 

ideia na conformação da escrita também deve ser encarada como criação poética. 

Isto porque o ato de escrever sobre o próprio trabalho está condicionado a escolhas 

de tradução. Como traduzir, quando a passagem de uma linguagem a outra, como 

propõe Gaston Bachelard, implica sempre em uma espécie de traição? “Traduttore, 

traditore” (BACHELARD, 1978, p. 188).  

Ao buscar, dentre as múltiplas possibilidades de abordagem para a sua investigação 

artística, aquelas que tomarão a forma escrita de suas ruminações, o artista-

pesquisador deve estar consciente de que esta escolha, assim como as escolhas de 

ordem prática, processual, que fazem parte da materialidade de seu trabalho, 

depende da supressão de outras variantes possíveis, o que não significa que estas 

variantes não existam. Deste modo o processo de aglutinação de ideias e 

procedimentos artísticos em um formato textual se transforma em exercício prático, 

pois envolve atividades de seleção, montagem, combinação, transferência e 

adaptação. De maneira semelhante à criação de uma matéria plástica, a criação da 

matéria textual está propícia aos imprevistos do acaso, e, mais ainda: parece que 

por vezes se põe insubordinada a enveredar-se por caminhos insuspeitos.  

Criação e reflexão se retroalimentam e parecem estar de acordo no que concerne ao 

seu caráter de mutabilidade, flexibilizando-se quanto mais se tenta adentrar suas 

camadas. Se a transposição do pensamento para a sua materialidade artística é 

uma tarefa que enxerta a obra de vãos, reentrâncias e pontos de indeterminação, o 

que podemos dizer do movimento oposto, que é o de tatear sobre o terreno recém-

firmado da realização artística a fim de revisitar (ou reinventar) para esta criação sua 

contraparte teórica? 

Pensar o próprio trabalho é adentrar deliberadamente em um território de risco, onde 

os platôs resvalam e se friccionam, proporcionando ora aproximações entre planos, 

ora abalos sísmicos. Estas instâncias conceituais, pertinentes à investigação teórica, 

também passam a incorporar as escolhas artísticas, a fazer parte das tomadas de 

decisão e direção do instante criador, quanto mais o artista se aprofunda no pensar 

a própria produção e o seu papel como pesquisador em arte, como artista-etc. A 

questão da linguagem verbal é mais do que uma característica inegável da arte 
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contemporânea: é um chamamento inerente à reflexão sobre arte e à reflexão em 

arte. Por esta razão, na tentativa de se esboçar um mapa das retroalimentações 

presentes na arte contemporânea, é imprescindível que localizemos a linguagem 

verbal em um lugar central, sempre muito próximo ao lugar da imagem, e 

perpassado por infinitas rotas de trânsito e cruzamentos.  

Ao sedimentar minha pesquisa na questão da presença da palavra na visualidade, 

mais especificamente, na questão da construção de instalações verbovisuais 

percebi, gradativamente, que este escopo temático alargava-se para além das 

minhas prioridades seminais, que consistiam no protagonismo do exercício de uma 

escrita verbovisual realizada por meio da apropriação de fragmentos de texto e na 

imprescindibilidade da leitura para a efetivação de sentido. Isto porque as relações 

entre texto e imagem demonstram uma amplitude de abordagens, categorias e 

ramificações. Um trabalho dialógico entre texto e imagem pode comportar a relação 

entre a escrita literária e a espacialidade, centrar-se na visualidade dos códigos 

linguísticos, surgir na apropriação de fragmentos literários, na citação e na inserção 

de textos como legenda, apresentar-se na forma de evocação ao objeto literário, nas 

possibilidades da página, nos livros de artista, nos quadrinhos, em trabalhos de arte 

e tecnologia, em intervenções urbanas e performances, em obras conceituais que 

encaram a escrita teórica como obra de arte, e em muitos outros desdobramentos.  

A amplitude de vias de acesso ao entrelaçamento entre texto e imagem, portanto, 

possibilita que um trabalho centrado em um recorte possa espraiar-se para além de 

sua proposta inicial, sem, contudo, desamarrar-se da questão central. A leitura, em 

meu trabalho, ocupa este lugar axial que, ao mesmo tempo em que exerce um papel 

norteador dentro da pesquisa, perpassa todos os cruzamentos e derivações 

temáticas. A leitura, em suma, é a atividade que modula a origem, o 

desenvolvimento e o destino da minha criação imagética. Antoine Compagnon 

aponta que os processos criativos do homem que lê são inescapavelmente 

contaminados pela sua carga de leitura: atividade que “repousa em uma operação 

inicial de depredação e apropriação de um objeto que o prepara para a lembrança e 

para a imitação, ou seja, para a citação” (COMPAGNON, 2007, p. 14).  

Neste sentido, a citação se constitui como uma das forças propulsoras da minha 

investigação prática e teórica. Segundo Roland Barthes em seu A Morte do Autor: “o 
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texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura. (...) O escritor não 

pode deixar de imitar um gesto sempre anterior, nunca original” (BARTHES, 1988, p. 

69). Para Compagnon, em consonância com a ideia de Barthes de impossibilidade 

da originalidade absoluta, todo o trabalho estético parte de um fundo pré-existente, 

ou seja, de um compilado de referências que provocam ressonâncias, impregnando, 

mesmo que de forma não intencional, a construção autoral. “Escrever, pois, é 

sempre reescrever. (...) Ler ou escrever é realizar um ato de citação.” 

(COMPAGNON, 2007, p. 41).  

 
 

Figura 1: Léo Tavares, Narrativas Fronteiriças. Fragmentos de palavras cruzadas e livro de gramática 
da língua portuguesa, alfinetes. Dimensões variáveis. Exposição realizada na Galeria de Bolso da 

Casa da Cultura da América Latina, em Brasília – DF, fevereiro de 2016. Detalhe. 
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Figura 2: Idem. 
 

Existem outras noções norteadoras que participam de forma efetiva no processo de 

construção conceitual das minhas instalações com texto. A metáfora tem seu lugar 

assegurado como procedimento estético. Nas obras artísticas que situam a leitura 

como cerne da fruição, a metáfora possui um caráter de ambivalência, pela 

duplicidade de sentidos que se manifestam na condução da leitura à geração de 

imagens verbais. A questão do deslocamento, que surge de forma material no 

processo de transposição do texto apropriado de seu suporte original para as 

combinações semânticas e espaciais dentro da instalação, surge inclusive na sua 

própria acepção da metáfora: a concepção aristotélica da metáfora já elucidava que 

ela “consiste no transportar para uma coisa o nome de outra” (ARISTÓTELES, 1993, 

p. 107).  

O próprio processo de construção do trabalho se inscreve nesta circunscrição de 

transposição onde se localiza a ideia da metáfora. O procedimento do recortar 

transforma o fragmento retirado de seu suporte original em outra coisa: quando um 

fragmento é apropriado, “converte-se ele mesmo em texto, não mais fragmento de 

texto, membro de frase ou de discurso, mas trecho escolhido, membro amputado” 

(COMPAGNON, 2007, p. 13). As combinações experimentadas no processo de 

criação e apresentadas na montagem da instalação terminam por completar a sua 
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transmutação. Como fenômeno, “o texto é um trabalho da citação, uma 

sobrevivência ou, antes, uma manifestação do gesto arcaico do recortar-colar (a 

caneta reúne as propriedades da tesoura e da cola)” (COMPAGNON, 2007, p. 58). 

Disto convém depreender que o inverso é também admissível: a tesoura e a cola 

reúnem, por sua vez, as propriedades da caneta, de modo que, se o processo de 

escrita não pode se isentar da incorrência da citação, o processo de reescrita por 

meio da apropriação possibilita, portanto, a criação de textos autorais.  

A seleção e a combinação de metáforas são componentes do trabalho em duas 

ordens, uma processual e outra conceitual. Em relação ao processo, é preciso 

pontuar que também ele é permeado por decisões conceituais. Em busca de definir 

uma gramática para o trabalho, elegi dois materiais como protagonistas: as palavras 

cruzadas e os livros de gramática da língua portuguesa. O primeiro se justifica por 

seu caráter indicial, que conduz o leitor a buscar informações visuais e verbais em 

seu próprio repertório de referências, processo que torna os enunciados – imagens 

ocultas na conformação de códigos linguísticos – avatares de outras imagens, estas 

pertencentes exclusivamente à imaginação. Quanto aos livros de gramática, 

manuais que trazem orações e fragmentos literários a fim de ilustrar normas 

concernentes à morfologia, sintaxe e semântica, o que preponderou para a sua 

escolha, além da possibilidade de ressignificar trechos de escrita alheia e, neste 

processo, apropriar-me de sua autoria, foi o ímpeto de retirar aqueles fragmentos de 

um espaço regulador para lhes devolver o caráter literário, porém apagando neste 

processo os nomes auratizados de seus autores, a fim de embaralhá-los, 

promovendo múltiplas combinações e analisando as diferentes significações 

atribuídas pela montagem, mais ou menos como Lev Kuleshov em seus 

experimentos com a montagem cinematográfica. 

Vamos supor que em um certo lugar estamos fotografando um certo 
objeto. Então, em um lugar muito diferente, filmamos gente olhando 
este objeto. Editamos a coisa toda, alternando a imagem do objeto e 
a imagem das pessoas que o olhavam. Em O projeto do engenheiro 
Prite mostro gente olhando torres elétricas desse jeito. Fiz então uma 
descoberta acidental: graças à montagem, é possível criar, por assim 
dizer, uma nova geografia, um novo lugar de ação. É possível criar 
assim novas relações entre os objetos, a natureza, as pessoas. 
(KULESHOV, 1973, p. 68) 
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O conceito de adaptação pode iluminar esta perspectiva de apropriação e 

montagem, ou edição de fragmentos autorais, na medida em que o artista 

apropriacionista agencia, na sua proposta de trabalho, “uma derivação que não é 

„derivativa‟ – uma obra que é segunda sem ser secundária” (HUTCHEON, 2006, p. 

16). Estas noções de citação e de adaptação se entrecruzam e acabam também 

confluindo com a noção de apropriação, especialmente em como a apropriação se 

manifesta na arte desde Duchamp, o apropriacionista seminal das artes visuais. 

Douglas Crimp atesta que “apropriação, pastiche, citação – esses métodos 

estendem-se virtualmente a todos os aspectos de nossa cultura, (...) do 

entretenimento às atividades críticas mais comprometidas dos artistas” (CRIMP, 

2005, p. 115).  

Aos artistas apropriacionistas cabe refletir sobre o posicionamento de não produzir 

as próprias imagens por meio de dispositivos geradores de “imagens novas”, e sim ir 

buscá-las no inesgotável arquivo da nossa cultura visual. O artista Douglas Huebler, 

por exemplo, justifica o caráter apropriacionista de seus trabalhos ao declarar que “o 

mundo está cheio de objetos, mais ou menos interessantes; não desejo adicionar 

mais nenhum”. (HUEBLER, 1968, p. 212). De minha parte, ainda que me posicione 

em consonância com a ideia de que o mundo está, de fato, abarrotado de imagens, 

acerco-me da noção de apropriação como um recurso capaz de ressignificar os 

objetos por meio de um processo de alteração de sua fisionomia (os trechos 

recortados assumem seu caráter de fragmento) tanto quanto de suas funções 

primárias (os textos de manual dos livros de gramática ou os enunciados das 

palavras cruzadas passam a exercer uma função dupla, literária e visual). É 

interessante também pensar na apropriação pelo ponto de vista de artistas como 

Rosângela Rennó, para quem a apropriação faz parte, para além do território da 

economia das imagens, de um projeto de criação de discursos por meio dos 

fragmentos discursivos, oficiais e anônimos, públicos e privados, que já ocupam um 

lugar no mundo. No entanto, enquanto seu foco de investigação tem sido mais a 

relação entre memória coletiva, esquecimento e acervos documentais, o objetivo do 

meu trabalho com a apropriação é a possibilidade de transpor para a questão da 

autoria literária as questões da espacialidade, da possibilidade de se trabalhar o 

fragmento literário na arte contemporânea, com interesse ainda aceso sobre seus 
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predicados semânticos, mas buscando promover uma relação de retroalimentação 

entre significação verbal e imagética.  

 

 
 

Figura 3: Idem. 
 

Para tanto, considero a instalação como a linguagem mais capaz de reverberar, por 

meio da forma como demanda ao espectador envolvimento com o espaço de 

circunscrição do trabalho, a questão da transposição, tão enraizada na parte 

conceitual quanto na parte prática da investigação. Sintetizada como linguagem que 

“rejeita a concentração em um objeto em favor da consideração da relação entre um 

certo número de elementos ou da interação entre coisas e o seu contexto” 

(OLIVEIRA; OXLEY; PETRY, 1994, p. 8) a instalação permite também um outro tipo 

de envolvimento do leitor/espectador com o espaço, que é ao mesmo tempo de 

trânsito e de adentramento no universo proposto pelo texto. O próprio termo 

instalação, como lembra a artista Elida Tessler, “guarda em si o sentido de abrigar, 

de alojar, de realmente instalar algo ou alguém em determinado lugar. Instalação é 

ato ou efeito de instalar(-se)” (TESSLER, 2000, p. 1). Desta forma, o ato de transitar 

pelo espaço de uma sala retira a imobilidade do ato da leitura, ao passo que torna a 

própria galeria uma página ampliada. A disposição de maneira pulverizada dos 

módulos de fragmentos de texto os libera das limitações do suporte, e na medida em 
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que despontam de todos os cantos, os espaços vazios entre eles assumem um 

papel de significação evidenciado.   

Considerando a galeria como página ampliada, a composição prismática dos 

fragmentos de texto sugerem paisagens não apenas por meio de sua carga 

semântica, mas também a partir das relações espaciais, pois os afastamentos entre 

os módulos deixam de significar vazios, e o branco da página passa a desempenhar 

uma função indicativa de elementos na paisagem. Os vazios correspondem a uma 

construção dupla, textual e visual, temporal e espacial, aludindo constantemente à 

questão do transcorrer/percorrer. Os espaçamentos deverão surgir como respiros no 

processo de leitura, hiatos no texto, e ao mesmo tempo, em sua contraparte 

espacial, como representações de distâncias e trajetos percorridos ao longo do 

espaço.  

Wolfgang Iser, ao abordar o papel do vazio na construção literária, os denomina 

pontos de indeterminação da narrativa. Estes pontos de indeterminação dizem 

respeito, portanto, às descrições e às explanações que se constroem de forma a 

oferecer visões parciais que devem ser completadas pela imaginação do leitor. “Se 

os pontos de indeterminação asseguram alguma coisa é, no melhor dos casos, um 

estímulo de sugestão” (ISER, 1979, p. 101). Ainda sobre a indeterminação e a 

função exercida pelos vazios: 

A indeterminação resulta da função comunicativa dos textos 
ficcionais e, como esta função é realizada por meio das 
determinações formuladas no texto, esta indeterminação, à medida 
que textualmente “localizável” não pode deixar de ter uma estrutura. 
As estruturas centrais de indeterminação no texto são seus vazios. 
(ISER, 1979, p. 106). 

 

Para Iser, a abordagem dos vazios diz respeito ao não dito, ou ao parcialmente dito 

na escrita literária. O campo de abrangência desta ideia, no entanto, pode ser 

estendido à visualidade, sem prejuízo de pertinência conceitual, podendo atravessar 

os entremeios da literatura para tratar também dos espaços entre um elemento e 

outro dentro de um trabalho artístico. Seguindo por este ângulo, o branco da página 

é tratado com a mesma relevância que as indeterminações semânticas.  
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A divisão do texto em segmentos gera um deslocamento, ou mobilidade, do ponto 

de vista do leitor em relação aos módulos pulverizados, que, como aponta Iser, 

provoca “uma rede de perspectivas, dentro da qual cada perspectiva abre a visão 

não só das outras, como também do objeto imaginário intencionado” (ISER, 1979, p. 

123). Esta necessidade de combinação entre os fragmentos de texto e seus 

afastamentos espaciais proporciona ao leitor/espectador a possibilidade de ser um 

ator ativo na criação das imagens que se justapõem. “Apenas quando os esquemas 

do texto estão inter-relacionados é que o objeto imaginário começa a se formar. Esta 

operação, exigida do leitor, encontra nos vazios o instrumento decisivo. Eles indicam 

os segmentos do texto a serem conectados.” (ISER, 1979, p. 106). 

 
 

Figura 4: Idem. 
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Figura 5: Léo Tavares, panorâmica da exposição Narrativas Fronteiriças. 
 

 
Deste modo, as distâncias entre os módulos de texto dispostos em minhas 

instalações têm a função de efetivar os espaços em branco como parcelas da 

narrativa que estão camufladas, e, a partir do reconhecimento dos aspectos 

temáticos e dos elementos que se repetem, o leitor/espectador poderá captar, via 

leitura, uma profusão de imagens (objetos, lugares, percursos) que, se estão ocultas 

na materialidade, gradativamente vão sendo desveladas pela imaginação. A este 

exemplo, um trabalho cujo tema principal é uma viagem marítima, traz em sua 

disposição constelar uma série de fragmentos textuais que evocam os elementos 

associados a esta temática: barcos e navios se sucedem, trechos de narrativas de 

marinheiros são interligadas, surgem lugares como portos e praias, etc. A partir da 

leitura dos módulos de texto e do reconhecimento de uma pertinência temática, de 

uma continuidade, o leitor/espectador poderá não somente discernir o assunto da 

obra, como também irá construir suas próprias imagens, a partir dela. A respeito das 

disposições estratégicas do vazio, Iser esclarece que 

A mudança de lugar do vazio é responsável por uma sequência de 
imagens conflitantes, que mutuamente se condicionam no fluxo 
temporal da leitura. A imagem afastada se imprime na que lhe 
sucede, mesmo se supomos que esta resolve as deficiências da 
anterior. Neste sentido, as imagens permanecem unidas em uma 
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sequência e é por esta sequência que o significado do texto se torna 
vivo na consciência imaginante do leitor. (ISER, 1979, p. 132). 

 

A escolha da instalação diz respeito, em grande parte, à intenção de potencializar o 

caráter sequencial na composição de imagens verbais, que passam a ser ancoradas 

não só na leitura dos fragmentos de texto, como também na espacialidade onde se 

situam os fragmentos e onde os vazios são reconhecidos como elementos 

semânticos que também reverberam no alcance das coisas imaginadas. 

Abandonando o enquadramento do olhar, dado pelas molduras e margens, a 

apreensão de uma página-continente situa o leitor/espectador como partícipe da 

obra: ele mesmo passa a ser um transeunte dentro desta espacialidade evocativa 

dos abismos, das grandes viagens, dos desertos e dos mares.  

A perspectiva de página ampliada proporciona uma possibilidade de entrelaçamento 

das questões literárias e visuais, e enquanto evoco o objeto literário, constantemente 

referenciado e reverenciado em meu trabalho, investigo a presença emblemática 

das imagens no reconhecimento de que os vazios estão repletos de figuras, ainda 

que estas se apresentem obliteradas à visualidade. A reivindicação da presença 

literária, em todo este corpo de trabalho, portanto, não se sedimenta no movimento 

de simplesmente transpor os aspectos literários para o território visual, mas, 

sobretudo, no exercício de tentar encontrar potencialidades de convergência. 
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