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RESUMO 
O texto traz a experiência de residência no Hospital da Mulher Heloneida Studart, durante o 
primeiro semestre de 2016, que resultou na produção de trabalhos artísticos expostos no 
Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. Apresenta os encontros ocorridos durante a residência 
como fundadores dos trabalhos descritos e a possibilidade de estes serem observados a partir 
de precipitados formados desses encontros. 
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ABSTRACT / RESUMEN / SOMMAIRE  
The text conveys the experience of residence in the Women's Hospital Heloneida Studart, 
during the first half of 2016, which resulted in the production of art works exhibited at Centro 
Municipal de Artes Hélio Oiticica. It presents the encounters during the residence as founders of 
the works described and the possibility of these being observed from precipitates formed from 
these encounters. 
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Uma experiência de residência artística é, teoricamente, um recorte no cotidiano, 

sobretudo sendo uma residência em que não se mora no lugar, mas se frequenta 

algumas vezes na semana. No entanto, a atmosfera, as questões, as pessoas, podem 

e devem ser personagens de encontros impressionantes o suficiente para chegarem a 

se comunicar com seu processo poético. Mesmo sendo muitos esses encontros, 

apenas alguns tornam-se fundamentais na constituição de trabalhos, como se imagens 

a serem elaboradas tivessem seu ponto de partida em algo que aquele 

determinado encontro traz à tona, mesmo que sua penetração não seja percebida 

no momento exato. 

Meu olhar sobre as realidades vividas no Hospital da Mulher Heloneida Studart não foi 

o de uma quasi-etnógrafa disposta a coletar, registrar costumes, imagens rituais, 

elementos diversos – em resumo, a cultura propriamente de um grupo não era meu 

objeto, mas o de alguém que veio capturar imagens estabelecendo algum tipo de troca, 

e percebi o tamanho das minhas dificuldades – não exatamente uma percepção inédita. 

Não posso dizer que tenha sido uma observadora participante – com exceção da 

montagem da obra "pequena Grande nua", sobre a qual falarei mais adiante, e todo o 

processo que esse trabalho envolveu, e que, de fato, criou situações de troca. Mas a 

produção dos trabalhos instalados no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica foi 

resultado principalmente da experiência de presenciar elementos fortes: o sentimento 

do desamparo, as complexidades da relação mãe e filha, o momento crucial do parto – 

experiências humanas emblemáticas. As colocaria entre aquelas que Michel Leiris 

considera como as que trazem "à superfície insipidamente uniforme em que deslizamos 

mundo afora alguns dos elementos que pertencem com mais direito à nossa vida 

abissal".1 Ele fala isso em relação a situações mais passionais – abordará a 

tauromaquia mais adiante no seu texto –, mas para mim, esses eventos foram intensos 

e em atmosfera trágica. Teriam a qualidade de revelações, ainda que mascarados na 

cotidianidade da rotina hospitalar e na indiferença de não lugar de um espaço de 

recepção. Ainda que não tenha vagado pelo hospital propriamente como uma flaneur e 

esses encontros não tenham sido totalmente casuais, já que estava disponível, ali, para 

que eles acontecessem, foram percebidos posteriormente por mim como encontros 
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objetivos em meio a tantos outros encontros ocorridos durante o período em que 

frequentei o Hospital. Neles vislumbrei esses elementos de profundidades abissais, 

como mencionado por Leiris, e que de algum modo possuíam algo que se comunicaria, 

portanto, como indica Breton em Nadja,2 com a dimensão dos sonhos. E aqui, quando 

toco a dimensão do sonho, posso falar daquilo que a imagem traz do trabalho do 

sonho. Os encontros objetivos formam precipitados que vão se traduzir em imagens. 

Didi-Huberman, ao falar da rasgadura na noção clássica da imagem, como uma falta 

constitutiva do figurável, diz ser "preciso levar-se em conta o jogo desconcertante que o 

trabalho do sonho realiza em relação ao que chamamos comumente a semelhança",3 

semelhança essa que difere totalmente de uma ideia de composição gráfica segundo o 

modelo vasariano. De fato é uma semelhança que trabalha, buscando novos laços que 

driblem a censura. É o trabalho do sonho em sua atividade dentro do campo do negativo, 

em que a ideia de semelhança é esgarçada, transformada, alterada, colocada como 

inversão, em um jogo de desfiguramento que se elabora por meio das mecânicas 

próprias da condensação e do deslocamento. E propondo uma relação do trabalho do 

sonho com o trabalho negativo na imagem, Huberman fala de uma eficácia "sombria", um 

trabalho de coerção que leva o observador para um outro patamar, para uma dimensão 

que havia sido recoberto pelo trabalho de elaboração simbólica havia encoberto e 

transformado – é quando a imagem nos pega no jogo do não-saber. Se estamos 

despertos diante da obra de arte, algo se nega ao nosso olhar. No sonho a coisa se 

mostra, mas é esquecida ao despertarmos. Sob uma ótica surrealista, os encontros 

objetivos permitiriam a formação de precipitados dessa visualidade soberana do sonho 

mas que na sua rememoração só é percebida fragmentariamente e, se traduzida pela 

imagem, traz o esquecimento da maior parte do que foi percebido no encontro, pronto 

para o trabalho de escavação da representação no trabalho da rasgadura. 

Por outro lado, uma descrição razoavelmente objetiva dos fatos, dos encontros e das 

estruturas dos trabalhos que resultaram desses encontros feita por quem esteve tão 

completamente envolvida, mesmo considerando que de olhos bem abertos, traria "a 

elisão do olhar, não apenas do que isso olha, mas do que isso mostra",4 como diz 

Huberman, citando Lacan sobre o estado de vigília, e sendo assim, minhas descrições 
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trariam já imagens com todas as suas possibilidades de "rasgadura", como se refere 

Huberman à possibilidade de abertura à produção sem fim de sentidos, inclusive já no 

plano das palavras escolhidas para a descrição, tanto das obras quanto do processo. 

Sobre essa "eficácia sombria", essa negatividade, seja dito que se relaciona àquilo que 

não se consegue ver, mesmo vendo alguma coisa. Penso que posso estender àquilo 

que não consigo dizer, mesmo dizendo, talvez, muito mais nessa pretensa objetividade 

descritiva. Algo relacionado a uma opacidade que negocia com a elaboração formal, 

escultórica das obras, da mesma forma que negocia com a memória que busca as 

palavras que compõem a narrativa e a descrição dos encontros. 

Já havia vivido um experiência de residência  artística no Yorkshire Sculpture Park, no 

início dos anos 1990, e foi uma vivência inteiramente diferente da última imersão, vivida 

no Hospital da Mulher. No parque de esculturas inglês, a sensação de solidão era 

constante, mesmo convivendo com algumas pessoas, e havia de fato, uma imersão 

absoluta em um outro universo. Totalmente de outra ordem foi o contato com a realidade 

de um hospital em São João do Meriti, ainda que igualmente diversa da minha, e com o 

papel exercido lá na região pelo hospital – um hospital atípico como hospital público, 

diga-se, com atendimento baseado no tratamento humanizado do paciente além da 

excelência médica. Devo dizer que de modo algum ali se instalou algum tipo de "fantasia 

quase primitivista" da minha parte, como diria Hal Foster em O artista como etnógrafo,5 já 

que não me dispunha a fazer um trabalho de levantamento de dados ou nada 

semelhante a uma observação de diferenças tendo um "outro cultural" como objeto. Até 

porque não via ali uma população primitiva – sem negar que diferenças existiam, não 

saberia como delimitar essas diferenças formando qualquer tipo de contorno para uma 

observação desse tipo. Diferente de uma observação etnográfica, minha primeira 

intenção eram as relações essenciais de vida que o hospital concentrava. 

O primeiro dia da residência foi fundador literalmente. A chefe de enfermagem, Vanessa, 

convidou-me para assistir a um parto, e, movida por todos os sentimentos, desde aquele 

genuinamente profissional, até o de uma curiosidade fundamental de presenciar a chegada 

de um ser ao mundo, aceitei paramentar-me para entrar na sala de parto. 
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O sentimento imediato foi o de intrusão, o de que minha presença ali era a mais ociosa, 

dispensável naquele cenário de trabalho concentrado e diligente, e ao mesmo tempo de 

expectativa por parte dos jovens pais – que, como o resto da equipe que participava do 

parto, não tinham ideia de quem era aquela mulher que havia chegado por último, com 

um caderninho e um lápis na mão. Fiz um desenho nervoso e rápido da cena máxima: 

as pernas abertas já em processo de dilatação. Tirei uma foto do rosto algo alucinado 

da mãe recém parida – imagem que não fui capaz de usar em nada, mesmo sendo 

espetacular. Tudo concluído, deixei a sala solitariamente, emocionada e um pouco 

constrangida pela sensação de invasão. 

Minha atuação dentro do setor de pré-parto, com mães prestes a parir e mães recém-

paridas não foi, portanto, tranquila. Senti todo o tempo a ponta de meu interesse em 

extrair dali um bom trabalho e o quanto aquele momento era vital para aquelas 

pessoas. Desisti de atuar nesse setor. 

No entanto, meses depois, já depois de concluída uma das etapas do trabalho da 

residência, preparando o que seria mostrado na exposição no Centro Municipal de Arte 

Hélio Oiticica, voltei-me para o pequeno, e único, desenho rabiscado no caderninho, 

aquele feito instantes antes de o bebê nascer, em angulação absoluta. 

Valorizei aquele rabisco como valorizei todo aquele instante. Considerei primeiro uma 

pequena Verônica – a imagem do rosto de Jesus, tirada no face-a-face. Segundo 

Marie-José Mondzain, há uma versão da origem do "vero ícone" em que este teria sido 

feito a partir de um desenho de observação, como um modelo-vivo.6 Considerei ter 

havido ali um face-a-face com a coisa fundamental, o dar e o vir à luz. Outros títulos 

vieram com o trabalho se elaborando: Na galeria, instalei o caderninho aberto, preso a 

um torno – objeto de ferro que prende fortemente à mesa de marcenaria objetos a 

serem trabalhados – pendurado em um prego por um cabo de aço junto à parede. O 

torno era vermelho e pesado: vermelho como o que rodeava aquilo que vislumbrava por 

entre as pregas corporais; pesado com minha presença e a intrusão do meu olhar. A 

iluminar essa cena, um refletor Fresnel, sofisticado, potente, de qualidade tecnológica 
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que dava à luz uma maciez de contornos delicados. Além disso, a caixa do refletor era 

dourada e azul, que me lembraram asas de anjo de Fra Angelico (Fig.1).  

Pareceu-me um autêntico anjo anunciador – assim, Verônica recebeu mais um título: 

Anunciação. Esse refletor foi montado sobre potente tripé com rodinhas: um anjo 

poderoso anunciava a chegada de alguém ao mundo. 

O anjo – ou meu olhar –, por sua vez, precisava ser anunciado, Um pequeno refletor 

elipsoidal foi então localizado sobre um tripé leve bem próximo dele, com a luz 

recortada iluminando apenas sua caixa dourada. Todos os que viram o conjunto 

montado foram unânimes em batizá-lo, evidentemente devido à relação entre o 

desenho no caderno e a pintura de Courbet, A origem do mundo. Assim, esse somou-

se aos outros dois subtítulos: A origem do mundo, Verônica, Anunciação. Penso que 

todos fazendo jus à importância do momento. 

 
Fig.1.Origem do mundo, Veronica, Anunciação, 2016 

Dimensões variáveis 
Foto Wilton Montenegro 
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Origem do mundo, Veronica, Anunciação, 2016 
detalhe 

Foto Wilton Montenegro 
 

Um pouco simultânea à, em princípio, frustrada experiência no setor de pré-parto, vinha 

conversando com a Dra. Ana Teresa Derraik, diretora clínica do Hospital, sobre sua 

intenção de estabelecer uma relação com o Ciep Lima Barreto, localizado ao lado do 

Hospital, que conta com cerca de 1000 jovens em idade reprodutiva, muitas das quais 

acabam sendo clientes do hospital como mães adolescentes. Sua ideia era fazer 

algumas palestras sobre sexualidade responsável para grupos dessas adolescentes. 

Entusiasmei-me com a possibilidade de assistir às palestras porque pressentia algum 

fio de ligação com minha produção, especificamente Meninas (1993-2014) e Grande 

nua na poltrona vermelha (2009) – ambos trabalhos ligados ao feminino, mas Meninas  

a um feminino infantil e de algum modo violentado e a Grande nua, ao feminino como 

objeto do olhar masculino colocando-se agora como aquela que exerce o olhar. Alguma 

coisa estabelecia um fluxo de continuidade entre esses trabalhos e essas meninas que 

assistiriam a palestra e quis ver como isso poderia se dar. No dia da primeira palestra, a 

emoção foi muito grande entre todos os envolvidos. Tive a ideia de propor, ao final de 

uma segunda palestra, a um segundo grupo, uma oficina de discussão sobre o feminino 

nas artes visuais e que elas me ajudassem a montar um pedaço da grande nua no Hospital 

– não a Grande nua na poltrona vermelha, com toda a sua materialidade, porque isso seria 

impossível, mas com parte do material: seria uma "pequena" Grande nua. A ideia é que o 

próprio trabalho da montagem fosse uma experiência em si para as participantes. 
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Assim fizemos. A cada encontro, a expectativa sobre que recorte apresentar sobre o 

feminino na arte, como encaminhar algo que pudesse se desenvolver em uma conversa 

sobre os modos de presença do corpo feminino na arte, mais do que em uma aula. 

Além disso era uma incógnita sobre quantas e quais meninas finalmente participariam. 

No total, oito meninas participaram do projeto como um todo, sendo que no dia da 

montagem, apenas duas compareceram. Fizemos uma filmagem e documentação 

fotográfica de toda a montagem e uma das meninas, Brenda, chegou a, ela mesma, filmar 

parte dos trabalhos. Esse filme da montagem, editado, foi apresentado na exposição.  

A "pequena" Grande nua (Figs.2 e 3) – obra constituída de longas tiras de tapete, 

dispostas umas sobre as outras e depois sendo dobradas, produzindo um volume 

maciço, como um corpo com suas camadas internas expostas –  ficou montada na 

recepção do ambulatório por um mês, ocupando um espaço razoável e com uma 

presença nada discreta, algo totalmente inusitado para o local e essa era a ideia: criar 

uma estranheza. Era parte do trabalho a suposição do impacto daquele grande corpo 

na recepção do ambulatório – local de fluxo de pessoas, e onde muitas permaneciam 

sentadas –  como a Grande nua – aguardando sua vez de atendimento nos guichês. 
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(Figs.2 e 3) Montagem da "pequena" Grande nua no HMulher, 2016 

Fotos: Wilton Montenegro 
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Estive lá para sentar-me e observar exatamente como se dava essa relação com os 

"espectadores", mas estes não se comportavam de modo algum como espectadores –

pelo menos no sentido que costumamos atribuir a espectador. A Grande nua parecia 

exatamente com mais uma aguardando atendimento, com seu grande corpo em 

dobras. Sua presença, se não era totalmente invisível, era quase como se o fosse – 

talvez pudesse ter o mesmo status de uma obra de reparo sendo realizada no espaço 

ou algum tipo de intervenção física no lugar, sem maiores implicações. Vejo a 

possibilidade de que, talvez, para aquele público, a recepção do ambulatório fosse um 

não lugar, como conceitua Marc Augé: lugar de pessoas em transito, não gerador de 

identidade, efêmero, provisório – e tudo o que nele se encontra acaba como não visto, 

não reconhecível.7 A Grande nua seria um elemento a mais, indiferente, misturando-se 

ao conjunto de elementos que fazem parte daquele não lugar. 

O que pensar sobre essa invisibilidade, essa condição praticamente oposta a de uma 

Brillo Box (1964) em uma galeria?8 – agora era uma obra de arte colocada em um 

espaço que lhe era estranho e sem uma mediação minimamente razoável. De fato, a 

inversão não funcionou. Ou funcionou nos termos da inversão: se as caixas de sabão 

de Warhol foram quase de imediato reconhecidas como arte na Stable Gallery, afinal 

um lugar para obras e espectadores, meu trabalho, que nada tinha de ready-made, em 

um espaço absolutamente fora do circuito de arte não poderia mesmo ser reconhecido 

por quem não foi sequer avisado de que naquele momento ali havia um objeto 

diferenciado, com um outro estatuto para o olhar. Havia um pequeno texto  fixado 

próximo ao trabalho que "explicava" tratar-se de uma escultura realizada dentro do 

projeto Arte, Mulher e Sociedade, o título e os participantes – mas o texto passava 

igualmente despercebido – não houve mediação suficiente para que os supostos 

espectadores entendessem que deveriam exercer essa função. A distância entre minha 

intenção artística e as condições do contexto mostrou-se claramente. Pretendi provocar 

uma situação de estranhamento e sensibilização estética, onde nenhuma relação se 

estabeleceria sem o apoio de uma mediação mais enfática, além daquela atividade 

pragmaticamente fundamental: a marcação dos exames necessários e a circulação de 

pessoas com objetivos muito bem delimitados. Segundo Marc Augé, os não lugares 
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fazem uma mediação entre "relações consigo e com os outros que só dizem respeito 

indiretamente a seus fins: assim como os lugares antropológicos criam um social 

orgânico, os não lugares criam tensão solitária",9 considerando lugar antropológico 

como lugar investido de sentido, construção simbólica do espaço e inteligível para 

aquele que o observa, traduzidos no solo por fronteiras materiais visíveis que 

"comandam direta ou indiretamente a aliança, as trocas, os jogos, as religiões".10 E era 

um tipo de não comunicação mesmo o que presenciei naquela recepção: cada um 

envolvido com suas próprias questões, como não podia deixar de ser. Mas para os 

funcionários do hospital, vivendo o outro tipo de relação com o lugar, a presença da 

Grande nua foi um acontecimento percebido e comentado. 

Durante o período de contemplação da presença da Grande nua na recepção do 

ambulatório – sim, eu estava ali contemplando, não tinha nenhuma consulta a marcar – 

presenciei uma cena estranha: uma mãe e uma criança, que concluí ser uma menina 

de cerca de dois anos, entraram na recepção. Ambas muito pouco vestidas: a mãe com 

um short e uma camiseta curta de alcinhas. Sandália havaiana. A filha, descalça, só de 

fralda. Estavam um pouco desgrenhadas. A filha seguia a mãe, que parou junto ao 

bebedouro, retirou um copo e o encheu de água até a boca, entregando-o à criança, 

não sem antes derramar um bocado no chão. Encheu um segundo copo, esse para si 

própria. Foi até o guichê, falou algo em tom de reclamação. Saiu seguida pela filha, que 

segurava o copo com as duas mãos, com o cuidado possível e inútil para não derramar. 
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(Fig.4) Mãe, filha, copos d'água e luz, 2016 

Dimensões variáveis 
Fotos: Wilton Montenegro 

 

Saíram em direção ao sol do lado de fora. Meses depois, voltei a essa cena: fiz um 

desenho que na montagem coloquei iluminado por um refletor pela sua borda direita. 

Dei o título de Mãe, filha, copos d'água e luz (Fig.4). Voltou a situação de desamparo e 

desespero que aquela mãe me transmitiu. Ao mesmo tempo ela me era um outro de 

quem a distância era difícil de transpor – mas havia talvez algum mínimo entendimento 

daquele desespero, e a percepção do seu desatino atravessava essa distância. 

Seguindo a ideia de um não lugar para a recepção do ambulatório, aquela dupla de 

mãe e filha não foi reconhecida nem se reconheceu como "cliente" ou usuária. 

As palestras da Dra. Ana Teresa para as alunas do Ciep Lima Barreto eram concluídas 

com o agendamento de consultas ginecológicas para todas as meninas que as 

desejassem. Fui convidada e aceitei estar presente às consultas. Assim como o método 

do cinema direto, o chamado "mosca na parede", minha proposta foi a de permanecer 

absolutamente calada e impassível em meu papel de "assistente" frente às realidades 

que presenciei: mães e filhas com diferentes histórias e modos de relação. De fato, 

qualquer vida seria muito diferente da minha, portanto, a possibilidade era a da 

observação humana. Logo na primeira consulta, ao lado da mãe, quando perguntada 

sobre sua primeira relação sexual, a moça de quinze anos diz ter sido abusada aos oito 

– e o diz com alguma naturalidade. A consulta prossegue normalmente. Dessa 
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experiência de observar mães e filhas nas consultas, todas muito diferentes entre si, 

colhi o material que viria se transformar meses depois no trabalho Mater dolorosa e filha 

de oito anos (Fig.5). Um refletor elipsoidal, preso a um potente tripé lança a imagem da 

menina de oito anos – imagem de meu arquivo pessoal, colhida em viagem há alguns 

anos – a uns seis metros de distância, Preso ao tripé, um grip, espécie de "braço" 

mecânico, segura um pequeno refletor que lança a imagem da Mater dolorosa – uma 

foto colhida no Bode Museum, em Berlim, da obra do escultor espanhol Pedro Roldán, 

século XVII – também a essa distância. O refletor grande, em seu tripé, parece segurar 

o pequeno pela mão,  como uma mãe segurando a filha. Ambas as imagens lançadas 

pelos refletores vão chegar a um anteparo construído com tapete rosado, sustentado, 

por um grip preso a um tripé, a 2,5m de altura e desenrolando-se até o chão. 

 
(Fig.5) Mater dolorosa e menina de 8 anos, 2016 

dimensões variáveis 
Foto Wilton Montenegro 

 
Como que se invertem os olhares: Do olho da mãe parte a imagem da filha, do olho da 

filha, parte a imagem da mãe. A grande superfície rosada que lhes serve de anteparo é 

um único e grande corpo. Nesse trabalho especialmente, mas de fato em todos, há um 
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pensamento sobre uma analogia entre os elementos envolvidos e as estruturas dos 

corpos humanos.  

Essas analogias vem se desenvolvendo ao longo dos anos em meu trabalho e a dívida 

com Picasso e seus deslocamentos e sínteses é imensa, nem tanto pelo que realiza na 

desconstrução do espaço, mas pelas operações no corpo humano. Mesmo usando 

objetos como os tripés, refletores e o torno, é sempre a relação como o corpo – e sua 

fragmentação – o primeiro sentido que justifica suas presenças. Entretanto, a 

fragmentação cubista, talvez, esteja mais relacionada a um momento de transformação 

da sensibilidade coletiva, como aponta Eliane Robert Moraes, em que as palavras 

fragmentar, decompor, dispersar acompanham o "espírito moderno" pré-guerra, um 

período marcado pelo sentimento de instabilidade quando desintegram-se os sistemas 

articulados e elaborados durante o século XIX.11 Sobretudo as desconstruções 

picassianas da década de 1930 me são interessantes – década de convulsões 

econômicas, de prenúncios terríveis e de crescente mecanização do mundo. Mas 

penso que a fragmentação de que me utilizo, ainda que de algum modo 

instrumentalizada pela desconstrução cubista, dialoga também com a fragmentação 

psíquica mencionada por Lacan em seu ensaio sobre o Estádio do Espelho.12 Nele 

Lacan fala sobre a experiência do espelho como uma prematura apreensão da imagem 

do corpo em relação a sua própria imaturidade fisiológica motora. Seria um primeiro 

momento de estruturação do sujeito, que se antecipa em uma unidade a partir da 

imagem exterior, a imagem do outro, confirmada pelo olhar do adulto e transformando-

se em seu eu ideal. Entretanto, o eu fragmentado o acompanha por toda a vida, 

revelando-se nos sonhos e na arte, sendo que o sujeito se mantem cativo desse eu que 

imagina como unidade coerente – uma imagem ortopédica. Considerando "que a 

imagem do corpo próprio é uma espécie de 'matriz simbólica' do sujeito, proto-símbolo 

de sua presença no mundo",13  o sujeito determinado pela ordem simbólica nunca terá 

mais que uma apreensão imaginária do corpo.  

É nesse aspecto que penso que as estruturas de minhas instalações, na medida em 

que são elaboradas como dimensões de um antropomorfismo, podem estabelecer um 
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diálogo com o campo psicanalítico, referindo-se a corpos virtuais, marcados pelo 

confronto entre o corpo imagem e a realidade de um corpo fragmentado. 

O desejo de usar refletores veio a partir do encontro de alguns trabalhos envolvendo luz e 

sombra que me impressionaram, como a série de obras do artista dinamarquês Olafur Eliasson 

Your space embracer (2004), ainda que este trabalhe especificamente com a alta complexidade 

tecnológica; a dinâmica de luz e sombras de Christian Boltanski, como em Théâtre d'Ombres 

(1996), e ainda também estão presentes, além das desconstruções cubistas, a verticalidade da 

Landing series (1962-23) de David Smith, que é, por sua vez, tributário dessas desconstruções. 

No entanto, há toda uma narrativa temporal embutida nesses trabalhos que conduz esse 

antropomorfismo a participar de uma dinâmica interna de sentidos, sendo esta a responsável, 

pelo menos durante a realização, pelo modo como os elementos se articulam no espaço físico. 

Penso que a narrativa da relação entre os encontros e as imagens resultantes são, 

portanto, da ordem da causalidade em um plano da consciência circunstancial, e ainda 

assim, creio sempre sujeitas à "elisão do olhar", restando, espero, possibilidades de 

escavações e aberturas de sentidos não excludentes. 
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