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RESUMO 
Qualquer criação ou invenção vem repleta de características do seu criador. Aqui, busco 
oferecer a visibilidade de um processo criativo e a análise de sua constituição. Desenvolvo 
no decorrer deste artigo a obra autoral “Support sensible” apoiando-me nos conceitos sobre 
o dispositivo de Foucault e Agamben. A aplicação destes conceitos na arte contemporânea 
será desenvolvida juntamente com as adaptações propostas por Ortel. Para além de sua 
estrutura, analiso sua condição efêmera com apoio de Buci-Glucksmann, que por sua vez 
vem elucidar as características da obra em que o tempo define sua exposição.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Instalação; dispositivo; efêmero. 
 
 
SOMMAIRE  
Toute création ou invention vient emballé avec des caractéristiques de son créateur. Je 
cherche ici à offrir la visibilité d'un processus créatif et l'analyse de sa constitution. Je 
développe dans cet article le travail authorial “Support sensible”, pour me soutenir, j’utilse les 
concepts de Foucault et Agamben pour decrir un dispositif. L'application de ces concepts 
dans l'art contemporain sera mis au point en même temps que les ajustements proposés par 
Ortel. En plus de sa estructure j’analyse son état éphémère avec l’aide de Buci-Glucksmann 
qui vient élucider les traits de ce travail où le temps défine son exposition. 
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Introdução 
Inventar, formar e criar fazem parte da nossa rotina (OSTROWER, 1990). Procurar 

saídas possíveis constitui nosso dia a dia. Enquanto artista, todas as possibilidades 

estão aqui, bem próximas, fomentadas pela pesquisa e pela prática artística. Basta 

estar aberto para percebê-las. 

Já diz um ditado popular: “a necessidade faz o sapo pular”. Diante de limites claros, 

a mente deve trabalhar mais, a fim de uma possível superação. Os desafios abrem 

portas, fazem com que vejamos além do disponível e, assim, criemos.  

Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de 
novas coerências que se estabelecem para a mente humana, 
fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos 
novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 
compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, 
configurar, significar. (OSTROWER,1987, p.09) 

É válido salientar que esta criação provém de uma associação complexa de 

influências em que memórias, sentimentos e vivências confluem-se para o ato 

criador. Nada neste processo é inusitado; tudo parte de relações confluentes que 

unem tempos distintos. Decerto, a criação não é algo exclusivo dos artistas, 

pertence à raça humana e nos é inerente, como bem salienta Fayga Ostrower 

(1989). Porém, a criatividade pode e deve ser fomentada quando se está inserido no 

universo das artes plásticas. Segundo Predebon (1998), “quase todas as ideias 

nascem de associações com informações já obtidas”. O elemento novo que constitui 

a criação seria o momento, o desafio, o novo objetivo que reorganiza estas ideias e 

nos abre para criar novas possibilidades.  

Neste artigo, apresento a análise de uma “invenção” que integra minha pesquisa em 

fotografia/instalação atualmente. Com o trabalho “Support sensible” (figura 01), 

busco relatar o caminho percorrido, a metodologia utilizada, bem como sua análise 

teórica enquanto dispositivo e obra efêmera. 
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Figura 01 – MEDINA, Diana, “Support sensible”, 2014- Instalação multimídia. Arquivo pessoal. 

 

Figura 02 – MEDINA, Diana, “Support sensible” (detalhe), 2014 - Instalação multimídia. Arquivo 

pessoal. 

Num primeiro momento, será questão de descrever as motivações e o contexto que 

me levaram à realização desta obra, abordando os elementos que a compõem como 

um dispositivo, suas características técnicas, pragmáticas e simbólicas. Também 

serão descritas as condições diretamente ligadas à construção in situ: as exigências 

em termo de luz e sua natureza efêmera que são elementos estruturais a serem 

levados em conta e que serão analisadas. 

O dispositivo “Support sensible” e a instalação como universo 
A condição de estar sempre no entorno do vivo e orgânico é fundamental para meu 

processo criativo, que se constitui de uma pesquisa não linear e aborda várias 

maneiras de entrar em contato com este universo verde. A observação com o 
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desenho leva-me a ter uma ideia mais clara da sua estrutura, sua forma e sua cor, 

assim como a performance, que me coloca em contato corporal e em ligação 

espiritual com este, representando práticas constantes no meu percurso artístico. 

Com “Support sensible”, a estrutura de um orgânico vivo formalizou-se em meus 

gestos. Tentei, com o papel, a luz e a cor, recriar plasticamente esta estrutura 

complexa. Uma ação motivada pela memória ligada à observação, ao desenho e 

que foi realizada por gestos gerados de uma percepção transbordada pela 

observação e vivência com a natureza. 

 

“Support sensible” é uma instalação composta de uma projeção luminosa, uma 

imagem fixa, projetada numa parede que foi trabalhada plasticamente. É um 

trabalho que se insere na linguagem da instalação, mas também no universo da 

fotografia. Imagem e luz dão-lhe vida. 

 

Este trabalho fez parte da exposição “Des espaces autres”“ na “La Fabrique” (galeria 

da universidade Jean Jaurès, Toulouse I) em fevereiro de 2014. Ele nasceu de uma 

chamada de projetos cujo objetivo era suscitar a criação de outros espaços 

possíveis e jogar com a estrutura da própria universidade. Minha inspiração partiu do 

meio em que eu estava inserida, o próprio campus. Enquanto estudante do 

mestrado, senti-me particularmente tocada pelo número de pessoas que circulavam 

entre os seus prédios. Uma coletividade que se movia em todas as horas do dia 

entre os muros e os corredores. Eu ouvia outros idiomas, percebia outras culturas 

que se misturavam nas bibliotecas e jardins. Universos paralelos que enriqueciam o 

cotidiano para além dos muros daquela instituição.  

 

Observando os prédios da universidade e as construções no entorno, percebi que 

nada era fixo. Existia um forte movimento de transformação. Naquele momento, 

existia um grande trabalho de reconstrução no campus, inclusive um processo em 

andamento para a alteração do próprio nome da universidade. Um contexto 

particular e propício à reflexão sobre mudança e mutação. 
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Apropriando-me deste universo, a instalação foi orientada pela ideia de uma 

mutação do suporte. Inserir movimento de vida aos muros, paredes representava 

meu objetivo. Um suporte que poderia ser transformado com a luz e a colagem. 

Como resultado, vimos nascer no muro da galeria uma organicidade particular, uma 

dinâmica visual que abria a possibilidade de uma mutação do suporte, baseada 

numa vestimenta do muro no qual a plasticidade provocava o olhar do observador. 

 

O suporte, neste caso um muro, foi trabalhado de forma plástica para dar-lhe outra 

forma, criando um volume que não existia antes. Com lamelas de papel cortados em 

retângulo e colados no muro, eu trabalhei sobre a textura do suporte. O muro onde 

colocamos os quadros e pintamos um mural permanecera liso, imperturbável no seu 

ângulo de encontro com o chão. Este, sempre certo de sua postura direita, fez seu 

trabalho de suportar os objetos sem ter diretamente uma troca. Neste projeto, meu 

objetivo foi exatamente este: fazer uma troca com o suporte, vendo-o, enfim, mesmo 

se por um artefato de ilusão, tomar forma com o trabalho exposto, criando uma 

relação visual ambígua com uma imagem projetada, de modo a permitir o 

estabelecimento de um diálogo e fazê-lo se inscrever no local. 

 

É necessário detalhar meu modo de trabalho. De início, criei uma imagem numérica 

que seria projetada com a ajuda de um projetor. As cores desta composição abstrata 

foram determinadas após minhas caminhadas na floresta em pleno outono, no mês 

de outubro, quando o verde deixa gentilmente lugar para o ocre e o amarelo. A 

gradação de cores na imagem criada vai do preto ao branco passando pelo amarelo 

e várias totalidades do verde. 

 

Com a imagem projetada sobre o muro, comecei a colar os pedaços de papel 

criando volumes em diferentes espaços da imagem. O centro foi deixado em branco 

para dar um efeito de profundidade. Os papeis no entorno do centro eram menores, 
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para dar uma ideia de distância em relação aos outros da periferia, maiores e mais 

espaçados entre eles, criando assim, de acordo com cada direção, uma progressão 

no número e no tamanho de cada folha. Esta variação de densidade entre o centro e 

a periferia constituía um elemento essencial, pois propiciava uma variação na 

superfície. Este processo lento e delicado de se realizar ocorreu in situ, constituindo 

assim a última etapa da instalação. 

O muro sempre teve esta presença massiva quase imutável na arte. De fato, um 

artista como Gordon Matta-Clarck (1943-1978) construiu seu trabalho sobre a 

convicção de modificar o suporte. Mas meu desejo era mais sútil e mais efêmero 

também. Se Matta-Clark quebrou os muros para criar outros espaços, apliquei, de 

minha parte, sobre os muros outras possibilidades de mutações. Trabalhei com a 

plasticidade do suporte. 

“Support sensible”, a análise de um dispositivo. 
Nesta instalação, existiu um agenciamento que se fez. O muro, com sua estrutura 

modificada e o olhar que foi pego numa ilusão criada pelos papeis colados, 

constituiu a lógica de um dispositivo. Mas o que vem a ser um dispositivo? 

J’appelle dispositif tout ce qui a d’une manière ou d’une autre, la 
capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de 
modeler, de contrôler et assurer les gestes, les conduites, les 
opinions et les discours des êtres vivants. (AGAMBEN, 2007, p.31)1 

A implicação do corpo do espectador, seu olhar curioso, no seio de um movimento 

provocado pela instalação constituíram elementos estratégicos no funcionamento da 

obra. A imagem não estava mais paralisada, frontal, imutável. Existia uma conduta 

que determinava o olhar e foi um dispositivo que se estabeleceu.  

 

A noção de dispositivo vem de uma série de utilizações em diferentes áreas. Ela foi 

desenvolvida por Foucault (1975) no seu célebre livro “Vigiar e punir”, foi tomada por 

Gilles Deleuze e mais recentemente por Giorgio Agamben (2007). Para os autores, o 

dispositivo é constituindo de uma série heterogênea de elementos que são 

colocados em ação para conduzir uma pessoa a fazer alguma coisa, seja nas 

instituições de formação como as escolas, seja nos lugares de punição como as 

prisões. Existe por princípio neste conceito o controle realizado por certos elementos 
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ou meios técnicos, resultando na condução, no direcionamento de alguém a uma 

ação preestabelecida. Desta forma, segundo Foucault: 

Ce que j’essaie de repérer sous ce nom c’est, (…) un ensemble 
résolument hétérogène comportant des discours, des lois, des 
mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 
philosophiques, morales, philanthropiques; bref, du dit aussi bien que 
non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même c’est le 
réseau qu’on établit entre ces éléments (…) par dispositif, j’entends 
une sorte – disons – de formation qui, à un moment donné, a eu pour 
fonction majeure de répondre à une urgence. (FOUCAULT apud 
AGAMBEN, 2007, p.9)2 

Nesta definição, que foi um modelo para o desenvolvimento de outras interpretações 

em diferentes áreas, percebemos claramente a dimensão heterogênea do 

dispositivo, mas também a ideia de agenciamento, de uma rede que nasce com 

este. Para Foucault, a relação criada por estes elementos heterogêneos do 

dispositivo é o próprio dispositivo. Estes elementos, por exemplo a organização 

espacial, a sonoridade, o dito, o não dito, entre outros, estão nos dispositivos de 

controle, mas também no universo da arte. Com a contribuição de Philippe Ortel, 

que trabalhou a noção de dispositivo nas artes visuais, ou mais largamente na 

pratica artística, podemos também estabelecer alguns eixos de reflexão em relação 

com meu trabalho. Ortel (2008) definiu três níveis no dispositivo: técnico 

(agenciamento de elementos heterogêneos); pragmático (interações humanas); 

simbólico (valores semânticos ou axiológicos ligados ao dispositivo). Realizando um 

estudo detalhado da instalação “Support sensible”, podemos fazer uma análise de 

cada elemento que compõe este, tendo como base os três níveis do dispositivo de 

acordo com Ortel. 

No nível técnico, percebemos a organização espacial, sua localização e a 

sonoridade, que são elementos heterogêneos, colocados para criar uma articulação, 

não devendo obrigatoriamente obedecer a uma linearidade, pois estamos mais 

próximos da noção de rede que de narração. A organização espacial desta 

instalação foi pensada para permitir ao público deslocar-se através da obra, o que 

lhe oferece vários pontos de vista do trabalho. A princípio, este é feito pela projeção 

da imagem a partir do centro da sala. O fato de que a sala esteja mergulhada na 

escuridão, na ausência de luz, valoriza a projeção. Um jogo de luz é estabelecido, 

pois o fato de estar no escuro leva-nos já a uma ruptura com o mundo exterior. No 
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escuro, o olhar perde sua precisão e o volume criado com os papéis torna-se mais 

presente. O feixe luminoso é também um elemento neste dispositivo. Na realidade, o 

sistema de projeção, o projetor, o computador, o bocal, constituem um dispositivo 

dentro do dispositivo. 

No nível pragmático, existe uma integração humana a partir do momento em que o 

possível é questionado, a realidade é colocada em questão. O muro recebe um 

efeito que afeta sua estrutura visual. O espectador não acredita mais naquilo que 

seus olhos lhe mostram. Ele deve locomover-se para melhor compreender a 

instalação (até tocar, pois houve pessoas que tocaram nos papéis para 

comprovarem até onde ia a imagem). Um jogo com a realidade é colocado em ação. 

A sobreposição dos papeis define um conjunto de transformações com uma 

redistribuição da função da imagem, uma fragmentação que gera outras 

possibilidades para o olhar. De fato, o desejo de se apropriar do efeito criado pelos 

papeis obriga o espectador a um deslocamento diante da imagem, enriquecendo 

assim a percepção da obra. Existe uma ilusão de óptica que pede um reajustamento 

do olhar. 

No nível simbólico, encontramos no dispositivo, segundo Foucault, o dito e o não 

dito. No caso do “Support sensible”, coloquei em valor um volume. O muro está 

“abrindo-se”, uma desordem neste espaço toma forma. O que é sugerido pela 

presença concêntrica da papelaria deste, de acordo com uma progressão e uma 

variável de seu tamanho e quantidade, é uma espécie de abertura. Também exprimo 

uma desordem elementar e, ao mesmo tempo, um convite ao equilíbrio. Um convite 

a “descriptografar a natureza num tipo de geologia abstrata, uma imensa reverie de 

la matière onde o caótico é permanente” (BUCI-GLUCKSMANN, 1996). De fato, é 

esta reverie de la matière que coloca nosso olhar em abismo e nos faz acreditar em 

uma possibilidade de desconstrução da realidade. O muro está abrindo-se diante de 

nós, aparecendo então uma saída, uma passagem para um outro lugar, uma outra 

realidade? Traçar o desenho de uma abertura no meio do muro é trabalhar com o 

simbolismo e o não dito. Quero, de minha parte, estabelecer um olhar diferente 

sobre nossa realidade, conduzir este olhar a uma instabilidade da matéria e levá-lo 

além do que está posto. 
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Um suporte sensível e efêmero 
“Support sensible” é uma instalação realizada in situ. A particularidade desta criação 

reside no estudo anterior do lugar. Em dependência direta com a estrutura da sala, 

vários elementos são considerados para que sua implantação possa ser possível. 

A relação deste trabalho com a luz revela uma dependência muito estreita. A obra 

existe a princípio, a partir de uma fonte de luz, um feixe luminoso projetando a 

imagem escolhida e que lhe dá vida. No caso desta instalação, são os fótons que 

agem como elementos principais. 

É um dispositivo efêmero pois sua interdependência com a iluminação da sala é 

evidente. Uma instalação que tem uma duração de ação limitada, ou seja, a 

projeção. Sua característica efêmera joga com o tempo e a luz. Esta instalação 

segue o modelo clássico de um trabalho efêmero que existe quando a relação entre 

seus elementos (a luz, a imagem, os papeis) é ativada. 

L’éphémère est une conquête du moment favorable, puisque chaque 

jour, chaque heure sont différents, comme l’indique l’etymologie 

(ephêmeros). L’éphémère capte du temps dans le flux imperceptible 

et les intervales des choses, des êtres et de l’existant. Tout ce qui est 

entre et peut échapper à la présence du présent. (BUCI- 

GLUCKSMANN, 2003, p.65)3 

Nesta característica do efêmero, é também possível ver a plasticidade em ação. O 

jogo com o tempo, a finitude que se faz presente e o durável, é questionado. Um 

devir instável que não é fixo, que não está lá para sempre e que é diretamente 

dependente de outros elementos – a luz e a sala na escuridão – para existir. São 

elementos que formam uma composição sutil. 

Uma vez a porta da sala aberta, o efeito não está mais lá. Ele desaparece 

imediatamente. A dependência de certo equilíbrio de luz é essencial para esta 

instalação. É uma “vibração-lumio-cromática” (BUCI-GLUCKSMANN, 1996) que 

coloca em ação o dispositivo, estabelecendo um agenciamento entre os elementos 

de composição. 
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L’éphémère ne se réduit donc pas au présent sacralisé de nos 

societés. Car il implique une sorte de capture – accueil du temps, de 

ses modulations infimes qui animent le présent, lui donnent sa 

tonalité, sa “nuance”, et recrée ses passages. (BUCI- 

GLUCKSMANN, 2003, p.24)4 

A luz é sua energia principal. Ela dá vida ao trabalho plástico realizado no muro, 

fazendo nascer um claro/escuro da instalação. Este feixe luminoso faz ressaltar 

algumas partes do trabalho, ativa as zonas de sombra e instala uma superfície 

complexa. 

Car l’éphémère est toujours promesse de légèrte, de transparence et 

de ce “materialisme aérien” qu’affectionnait Bachelard. Comme si le 

temps des formes laissait place aux formes du temps, au temps 

comme quatriéme dimension d’art. (BUCI- GLUCKSMANN, 2003, 

p.16)5 

Nesta sala que aparece como um espaço privado, cortado de luz exterior, existe 

apenas uma fonte de luz que corta com o escuro do ambiente. Isto é um jogo entre a 

presença e a privação de luz. O jogo de cores torna-se mais forte e domina a sala 

com uma presença dominante. 

Mergulhado no escuro, o espectador foi tomado por um dispositivo fluido, frágil e 

efêmero. 

Considerações finais 
Com minha habitual prática de buscar na natureza inspirações artísticas, observei 

acima de tudo a transitoriedade da matéria. Tudo se transforma e a permanência é 

apenas uma ilusão. Como de fato todas as criações são partes do criador, esta 

instalação também estava repleta de dados condicionados pelo meu modus 

operandi. Após esta instalação, vieram outras com a mesma metodologia e 

características, em que o agenciamento se constitui um dispositivo efêmero.  

O processo de análise teórica desta instalação realiza uma dissecação da obra, 

realçando seus elementos constituintes e evidenciando que a soma de suas partes é 

maior que o todo.  
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Nossas criações e invenções são reflexo daquilo que somos e do que acreditamos. 

Ao realizar o estudo destas produções, sentimo-nos mais fortes. 

 
 
Notas 

                                                 
1
 Chamo de dispositivo tudo o que tem, de uma maneira ou de outra, a capacidade de capturar, de orientar, de 

determinar, de interceptar, de modelar, de controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 
discursos dos seres vivos. (Tradução da autora) 
2
 O que eu tento recuperar por este nome é, (…) um conjunto resolutamente heterogêneo comportando os 

discursos, as leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas; breve, o dito e 
também o não dito, estão aí os elementos do dispositivo. O dispositivo, ele mesmo, é uma rede que nós 
estabelecemos entre estes elementos (…) por dispositivo, eu entendo um tipo de – digamos – de formação que, 
num determinado momento, teve por função maior responder à uma urgência. (Tradução da autora) 
3
 O efêmero é uma conquista do momento favorável, pois cada dia, cada hora são diferentes, como indica a 

etimologia (efêmeros). O efêmero capta o tempo no fluxo imperceptível e os intervalos das coisas, dos seres e 
da existência. Tudo o que está entre e pode escapar à presença do presente. (Tradução da autora) 
4
 O efêmero não se reduz apenas ao momento presente sacralizado das nossas sociedades. Pois ele implica 

num tipo de captura – acolhimento do tempo, e as modulações ínfimas que animam o presente, lhe dão sua 
tonalidade, sua “nuance”, e recriam suas passagens. (Tradução da autora)  
5
 Pois o efêmero é sempre uma promessa de leveza, de transparência e deste “materialismo aéreo” que 

afeiçoava Bachelard. Como se o tempo das formas deixasse lugar às formas do tempo, o tempo como quarta 
dimensão da arte. (Tradução da autora) 
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