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RESUMO 
A partir da análise de proposições curatoriais e artísticas ocorridas no período de 2015-
2016, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, desenvolve-se o conceito de „contraexposição‟. 
Nessa abordagem, voltada à análise de ações que questionam o topos expositivo, 
considera-se que o que é próprio da continuidade das práticas experimentais expositivas no 
contexto brasileiro emerge da experimentação histórica assentada nas exposições dos anos 
60, em sua matriz híbrida que conectou dentro/fora no entendimento dos lugares de 
apresentação pública de arte. Nesse interstício histórico, emerge um terreno para a 
discussão do estados expositivo contemporâneo.   
  
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
From the analysis of curatorial and artistic propositions that occurred in the period of 2015-
2016, in the city of Rio de Janeiro / RJ, the concept of 'counter-exhibition' is developed. In 
this approach, focused on the analysis of actions that challenge the exhibition topos, it is 
considered that what is characteristic of the continuity of experimental practices in the 
Brazilian context emerges from the historical experimentation based on the exhibitions of the 
60s, in its hybrid matrix that connected inside / outside to understand the places of public 
presentation of art. In this historical intersection, emerges a field for the discussion of 
contemporary exhibition state. 
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A discussão proposta nesse artigo é um desdobramento imediato do capítulo 

„Contraexposições‟, parte integrante da tese „Teoria (provisória) das exposições 

contemporâneas‟1. A partir desse contexto, entende- se como topos expositivo o 

espaço comum, lugar físico, onde converge a rede que configura a exposição – 

curadoria-artistas-obras-público2 - que está em relação entre si, independentemente 

de mensurações – medidas ou quantidades. 

Experimentar o experimental: onde a pureza é um miSto 

A percepção dos estudos expositivos brasileiros dá-se a partir de particularidades 

históricas, enquanto um contínuo vir-a-ser em aberta contaminação/apropriação com 

o que não é seu, conforme as palavras de Osório (2016, p. 11). Aliado ao 

pensamento do autor, não se trata de fazer apologia a um modo de ser “nosso”, mas 

de perceber em que medida, ao discutir como viemos a ser o que somos, podemos 

construir modos de ser distintos e mais adequados ao que queremos vir a ser3.  

Nessa direção, debater os estudos expositivos a partir daqui, significa especular 

sobre perspectivas que estão além da discussão acerca da origem dos discursos e 

da forma de expor no Brasil para enfocar, principalmente, na nossa dinâmica 

expositiva. Mais do que debater modelos programáticos históricos, o olhar reside no 

encontro de processos experimentais abertos que permaneceram disponíveis para 

disseminação na passagem do tempo.  

As proposições artísticas de Hélio Oiticica são referentes históricos 

contraexpositivos assentado no experimental 4 . Em 1969, o artista já lança 

questionamentos acerca do que é a exposição contemporânea.  

(...) com eles eu cheguei como se estivesse no limite de tudo: a 
necessidade de desenvolver mais e algo que poderia ser uma extra-
exposição, extra-trabalho, mais do que o objeto participante, um 
contexto para o comportamento, para a vida; (…) o que então o 
medíocre conceito de „expor‟ acrescenta? (...) na minha opinião há 
um tipo de atividade criativa: neste mundo é o que seria considerado 
“underground”: a marginalidade das atividades criativas é dada e 
usada como um elemento no primeiro plano: eu gostaria de chamar a 
minha atividade atual, em conjunto, “underground”: ela não seria 
exibida, mas feito, o seu lugar no tempo é aberta. (OITICICA, 1970 
apud STEEDS, 2014, p. 40-42)5. 

Nos anos 50, a história das exposições é a história do nascimento e consolidação 

das instituições culturais nacionais6 . É imediatamente na década seguinte – na 
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metade dos anos 60 em diante – que a potência do experimental emerge nas 

proposições artísticas. Logo, podemos afirmar que as instituições culturais no Brasil 

estiveram, desde sempre, conectadas com as experimentações da arte 

contemporânea brasileira.  

Na abertura da exposição Opinião 657, realizada no mesmo ano, Hélio Oiticica é 

proibido de desfilar com os passistas da Mangueira vestindo os parangolés nas 

dependências do museu. No jardim, o próprio conceito de exposição em seu sentido 

tradicional muda. Para a história das exposições no Brasil, a obra pode ser lida 

como um dos símbolos unificadores da fusão das duas coisas, utilizando o termo 

empregado por Lygia Clark em carta escrita a Hélio Oiticica em 19708. Em 1967, 

com Tropicália, no ato de entrar e sair do ambiente labiríntico dos dois penetráveis, 

no contato corporal com elementos naturais e culturais do Brasil, na terra-areia no 

lugar fechado do museu, materializa-se a continuidade do dentroefora. No escrito do 

penetrável PN2, 1966 – Pureza é um Mito, lê-se, em estudos expositivos: a pureza é 

um miSto.  

Rio de Janeiro, 2015-2016 
Entre os lugares momentaneamente apropriados para a ocorrência dessas 

contraexposições estão: um percurso urbano em área de acelerado processo de 

gentrificação; um antigo hotel abandonado no centro histórico; uma ilha desabitada e 

uma torre modernista nunca concluída. Nesse recorte, detenho-me aqui na 

discussão das contraexposições: „Museu do Homem Diagonal‟ (2014); „Fumées‟ 

(2015) e „Permanências e Destruições‟ (2016).  

 O „Museu do Homem Diagonal‟ (2014) é uma proposição da artista Renata Lucas 

que ocorreu entre setembro e novembro de 2014, na região portuária9. „Fumées‟ 

(2015) é uma proposição dos artistas franceses radicados no Brasil Zoé Dubus e 

Romain Dumesnil, no abandonado Hotel Paris, localizado na Praça Tiradentes, no 

centro da cidade10. „Permanências e Destruições‟ (2016), com curadoria de João 

Paulo Quintella, define-se como um lugar de experimentações que pensa a arte em 

contato com outras disciplinas dentro do projeto Permanências e Destruições, que 

teve sua primeira edição em 201511. 
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Manen (2012, p. 11), em seu livro Salir de la exposición (si es que alguna vez 

habíamos entrado)12, afirma que: 

A exposição de arte contemporânea é, geralmente, 
reconhecível. (...) Os códigos têm que ser reconhecíveis, já que 
é desde esse reconhecimento que aparece a tranquilidade para 
o consumo. Códigos estáveis facilitam a suposta aproximação 
por parte do público.  

De imediato, há um estranhamento (uncanny)13: algo que está entre o estranho e o 

familiar, que consegue ser visto como próximo e ao mesmo tempo como algo 

desconhecido e inquietante, que fascina pelo sentido misterioso característico 

daquilo que não pertence ao reconhecimento imediato da família da exposições 

tradicionais. É no interstício estabelecido entre o até então reconhecível da 

afirmação “ok, isso é uma exposição” em direção ao questionamento “isso é uma 

exposição?” que emerge um terreno para a ressignificação conceitual de exposições 

de arte contemporânea.  

As proposições curatoriais e artísticas das contraexposições incorporam o passado 

histórico de dadaísmo, surrealismo, construtivismo, happenings, performances e 

experimentações artísticas dos anos 60 e 70, seguem a genealogia de trabalhos site 

specific que, antes concentrados em proposições artísticas individuais, agora 

expandem-se para exposições coletivas site specific. Na direção das 

contraexposições, convergem teorias diversas sobre site, non-site, lugar, não-lugar, 

localidade, espaço público, contexto e tempo, que contêm as vibrações do passado 

em uma historicidade que é continuada, está em acúmulo e se expande. Na 

construção de outras gramáticas expositivas, a exposição deixa de ser 

exclusivamente o lugar final da apresentação pública de trabalhos de arte para ser 

facilitadora da continuidade na investigação de processos curatoriais e artísticos, em 

sobreposição. Criam-se situações para a integração entre arte e arquitetura em 

lugares específicos. 

Situação artística: uma infiltração efêmera em espaços operantes  
O „Museu do Homem Diagonal‟ é uma situação artística fruto de um conjunto único 

de relações produzidas em um lugar específico, por uma única artista, em um tempo 

particular. Para experienciar o „Museu do Homem Diagonal‟, é necessário mobilizar-

se para seguir o percurso urbano diagonal proposto pela artista, atentar para as sutis 
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intervenções propostas e mover-se para girar as portas reversíveis que conectam 

dentroefora, configurando uma coreografia espacial na contraexposição que se dá 

pelo movimento dos corpos no espaço da situação. Para a artista, o escape da 

domesticação na arte se dá através dos espaços operantes14: lugares de fronteiras e 

cruzamentos que tensionam relações entre o passado e o presente, o público e o 

privado, a presença e a ausência de elementos urbanos e pessoas.  

 

Fig. 1 – Departamento das Fachadas do Museu do Homem Diagonal, 2014. 
Fonte: arquivo da artista Renata Lucas. 

 

 

Fig. 2 – Departamento das Portas e Paredes Reversíveis do Museu do Homem Diagonal, 2014. 
Fonte: arquivo da artista Renata Lucas. 
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Fig. 3 – Departamento das Portas e Paredes Reversíveis do Museu do Homem Diagonal, 2014. 
Fonte: arquivo da artista Renata Lucas. 

Evento singular one-time e on-time 
Zizek, em sua publicação Event – philosophy in transit (2014), afirma que evento é 

um conceito em trânsito entre as diversidades possíveis para sua definição, 

afirmando que um evento mina um método estável anterior 15 , implicando uma 

mudança na forma da própria moldura através da qual percebemos o mundo e o 

praticamos16. Em um evento, o que muda é o próprio parâmetro pelo qual medimos 

os fatos da mudança, ou seja, um turning point muda todo o campo em que os fatos 

aparecem17.  

Jameson (2015, p. 111) afirma que o evento é o happening do pós-moderno, de 

ocorrência única e irrepetível enquanto ação conectada àquele espaço específico e 

naquele momento presente, em sua particularidade. Utilizando a expressão do autor 

na sua publicação Aesthetic of Singularity (2015) – e que mantenho aqui evitando 

perdas na tradução –, o one-time event não ambiciona ser um modelo replicável. O 

evento, em sua singularidade, propõe algo único que resiste ao geral e ao 

universalizante, insistindo na especificidade do lugar e do presente.  

Em „Fumées‟ (2015), os códigos tradicionais reconhecíveis associados à exposição 

– ou o que a tornaria imediatamente reconhecível como tal – não estão lá: não há 

texto curatorial, não há logomarcas de patrocinadores, não há legendas de obras, 

não há qualquer nomeação de títulos de trabalhos conectados aos nomes dos 

artistas, não há iluminação branca, não há displays arquitetônicos, não há qualquer 

sinalização informativa para localizar proposições artísticas entre os três andares da 

ocupação.  
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A intenção discursiva de distanciar-se do convencional para permitir a total 

apropriação do evento e a sua direção pelos próprios artistas –  reduz instâncias 

mediadoras entre obra e público para a escala 1:1. O artista é o mediador da própria 

obra.  

 
Fig. 4 – Fumées, 2015. Fachada do Hotel Paris. 

Fonte: arquivo do artista Romain Dumesnil. 

 

 
Fig. 5 – O artista Tunga (1952-2016) em Fumées, 2015.  

Fonte: arquivo do artista Romain Dumesnil. 
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Con-sentir, habitar 
Para as experiências expositivas propostas por duas ações da segunda edição de 

„Permanências e Destruições‟ (2016) – „Ilha do Sol‟ e „Torre H‟ –, é necessário 

querer relacionar-se com, ir ao encontro de, imergir na ação. Para consumir a 

experiência expositiva não há protocolos além de estar em disponibilidade, em seu 

sentido mais amplo: seja em disponibilidade para pegar um barco e navegar durante 

duas horas para chegar a uma ilha – e mais duas horas para voltar – ou na 

disposição física para subir 37 andares de uma escada circular em um prédio 

abandonado dos anos 80. É necessário com-sentir18.  

Nos lugares, retiram-se todos os aparatos museológicos, legendas de obras, textos 

curatoriais, mediações de linguagem textual no contexto expositivo. Os artistas 

presentes nas atividades também são os mediadores de seus próprios trabalhos. O 

desafio proposto pelo roteiro está na própria realização: aceitam-se as variantes das 

condições atmosféricas e seus impedimentos; as condições resultantes das 

negociações entre órgãos públicos e instituições privadas para uso dos espaços – e 

suas negativas – e as limitações dos próprios espaços selecionados.  

 
Fig. 6 – Permanências e Destruições, 2016. Ilha do Sol.  

Fonte: arquivo do projeto. 
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Fig. 7 – Permanências e Destruições, 2016. Torre H.  

Fonte: a autora. 

 

Na Ilha do Sol, estão proposições de Aleta Valente, Jonas Arrabal e Ronald Duarte . 

Aleta Valente resolve habitar a ilha por 24 horas e propõe a atividade Ilha do Sol 

Photo Studio; Jonas Arrabal lança narrativas históricas da Baía de Guanabara, em 

áudio, com fones de ouvido, para duas pessoas que se propõem a remar no entorno 

da ilha; e Ronald Duarte discute o mítico da geologia local em um ritual-almoço. 

Aleta Valente habita o espaço; funda um lugar; expõe-se na ilha: “estar em uma ilha 

abandonada não é um isolamento, na verdade li a experiência como uma total 

exposição”19. A artista opera a ressurreição momentânea da ilha morta no breve 

intervalo de tempo no seu habitar de um dia. Convida o público a despir-se, expor-se 

na exposição, estar nu no lugar de naturismo histórico. Uma relação de cumplicidade 

é estabelecida na relação direta entre artista e público, não mediada pela curadoria.  

Na ação con-sentida, a artista oferece um registro em Polaroid, na instantaneidade 

do registro fotográfico materializado em 60 segundos para o público participante. A 

imagem produzida como registro da ação não é retida pela artista, mas ofertada ao 

outro. Contra a imagem contemporânea produzida por dispositivos móveis está a 

captura e a materialização imediata da fotografia pela Polaroid. Prioriza-se a 

experiência em detrimento do registro, afirma Aleta Valente20. A fotografia Polaroid 

certamente não impede a reprodução da imagem e o compartilhamento virtual, mas 

essa decisão é delegada ao participante. A artista não tem registro da ação além da 

sua própria imagem.  
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Habitar a ilha por 24 horas. Habitar a experiência no barco. O habitar como espaço 

medido emocionalmente, fenomenológico, que se opõe às medições físicas, 

matemáticas do lugar construído e impulsiona um outro sentido de lugar para além 

da materialidade. Esse habitar – habitar a exposição – resulta em uma nova 

construção que não é física, mas sim de pensamento e está além de construir – já 

que construir já é em si mesmo habitar 21 . Habitar o espaço de produção e 

apresentação pública de trabalhos de arte está no topos expositivo contemporâneo. 

Entre a materialidade e a imaterialidade do habitar residem possibilidades de 

transição de mensurações de centímetros de espaço para as imensurações de 

centímetros de espaço em exposições de arte contemporânea. Con-sentir. 

Impulso para cima e suspensão 
No final dos anos 60, foi lançado o Centro da Barra, um projeto de Lúcio Costa, com 

previsão de construção de 76 torres residenciais cilíndricas de 37 andares, com 

desenho de Oscar Niemeyer.  As obras foram iniciadas em 1970 e paralisadas em 

1972 por problemas estruturais. Em ruínas, estão 452 apartamentos compactos, 

distribuídos em 37 andares e 120 m de altura. O esqueleto torna-se palco para a 

proposição de situações de cinco artistas que distribuem-se entre o subsolo, o 9º, o 

16º e o 37º andares e estão concentradas em espaços individuais22.  

Sloterkijk (2006, p. 403-404) constrói sua abordagem aproximando as instalações de 

arte contemporânea que questionam as unidades de habitar modernistas: a 

instalação se manifesta como o instrumento mais potente da arte contemporânea 

para colocar no espaço situações submersas como um todo, atuando como um 

convite para a entrada do observador na situação representada23. Para o autor, 

enquanto a exposição tradicional mostra preponderantemente objetos 

extraordinários emoldurados ou colocados em pedestais, a instalação apresenta o 

submerso, sobrepondo objeto e lugar de apresentação, em uma situação que só 

pode sustentar-se através da entrada do observador no espaço, dissolvendo as 

hierarquias do marco e do pedestal, abandonando a observação e mergulhando na 

situação.   

Na cobertura, no trigésimo-sétimo andar, Igor Vidor instala 
uma cama elástica que desafia a altura e a gravidade. Jogar -
se do alto, mas ter onde cair. A possibilidade de estar mais 
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alto, mesmo que por instantes, de todo o resto, e 
experimentar a paisagem em fragmentos24. 

Subir 37 andares em uma escada circular, chegar ao topo, subir mais e 

alcançar a base da cama elástica. Saltar. Ver de cima. “A inevitabilidade de 

subir apenas para descer" é o título da proposição de Igor Vidor.  

 

Fig. 8 – Permanências e Destruições, 2016. Torre H. Registro da proposição artística de Igor Vidor. 

Fonte: arquivo do artista. 

Em junho de 2016, o Rio de Janeiro em tempos pré-olímpicos é um abismo 

sem superfície sólida; cercada por água – no mar não se avista o fundo, ou 

seria a superfície flutuante aquosa um chão? Na vista de cima não há 

terreno estável para ter onde cair na metamorfose urbana circundante da 

Torre H: construção, demolição e abandono estão juntas na Barra da Tijuca, 

essa Miami tupiniquim.  

O sentido de orientação é aguçado pela vista do topo, no 37 andar. Da 

cama elástica, um impulso para cima e... suspensão. Entre o salto e a 

mínima pausa, no ar, a força da gravidade parece inverter -se e operar de 

baixo para cima, uma queda livre às avessas, subida livre. Só nesse 

instante não há peso: a suspensão é disruptura. Entre salto, suspensão e 

queda, em milésimos de segundos, sente-se a si, enquanto perspectivas 

visuais verticais e horizontais se multiplicam.  
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Ao saltar para cima – sem aparelhos de celular acoplados como uma extensão do 

corpo - a partir da cama elástica, estende-se a perspectiva linear vertical para além 

da verticalidade monumental da Torre H. Prolongar o vertical também implica em 

atentar para perceber o horizonte à frente. Impulsionar para cima e suspender é 

literalmente impulso para estados de transição para perspectivas visuais híbridas – 

verticais e horizontais. No topos expositivo da Torre H residem momentaneamente 

outros pontos de vista frente aos abismos sem superfície estável dos terrenos 

urbanos estilhaçados que circundam o prédio. Saltando, desperta-se para atentar, 

na inevitabilidade de subir apenas para descer.  

Contraexposições são exposições fenomenológicas vivas e ativas, onde o código 

dos “nãos” – não toque, não sinta, não beba, não coma –, até então imposto pelas 

paredes brancas ou de vidro do topos expositivo institucional, dá lugar à vivência do 

espaço que está momentaneamente apropriado, no lugar não reconhecido para a 

exposição de arte, com paredes sujas e em demolição, onde o piso está em obras 

ou é faltante.  

Entre a afirmação – isso é uma exposição - e a pergunta – isso é uma exposição? -  

que se desdobra no pré, no durante e no pós-evento, a função da exposição é 

redefinida de lugar de apresentação pública de arte para lugar de experimentação 

direta, na investigação, produção, apresentação e documentação de proposições 

curatoriais e artísticas de arte contemporânea.  

O visitar a exposição é substituído pelo habitar a exposição; o contemplativo do 

espaço expositivo torna-se uso do espaço expositivo. A experiência expositiva é, 

ainda, potencializada pelo tempo de duração da exposição – em geral poucas horas 

ou poucos dias –, uma temporalidade volátil do tempo presente imediato da sua 

ocorrência. Prioriza-se a experiência vivida (lived experience) em detrimento do 

registro. O registro, quando existente, documenta o que foi o evento em publicações 

após a sua ocorrência – e não um registro de intenção do que poderia vir a ser o 

evento em publicações lançadas concomitantemente à abertura, como 

frequentemente operam a exposição tradicional e as megaexposições. Entre os 

impulsos para a construção da memória subjetiva está, sobretudo, atentar para 

perceber a vivência da experiência expositiva em si, à luz de quem vê – e con-sente; 
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uma direção oposta à febre de produção de memória imagética física e digital sobre 

exposições. Na redução da escala de mediação entre obra-público que se dá, 

principalmente, pela inserção presencial do artista junto à obra, ou seja, um tornar-

se mediador da própria proposição, há uma operação de aproximação em vez do 

distanciamento usual em exposições nos seus excessos de camadas de mediação.   

Nos modos de expor, o tradicional e o experimental estão sempre em relação: se 

existe um código para determinar o que é uma exposição, não existe um código para 

definir o que não é. Na constância da introdução de tensões que ressignificam o 

conceito de exposições de arte contemporânea é o próprio código balizador que é 

questionado. Contraexposições ocupam um topos expositivo de situação de borda 

em exposições contemporâneas e são derivadas de uma situação histórica na arte, 

configurando eventos singulares no seu tempo de duração e rediscutindo como a 

arte é experienciada no domínio público; um estado expositivo contemporâneo. 

                                                        
Notas  
1
 A tese „Teoria (provisória) das exposições contemporâneas‟ foi defendida em outubro de 2016 no Programa de 

Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGAV/UFRGS), na área de 
História, Teoria e Crítica, sob orientação da Prof. Dra. Ana Maria Albani de Carvalho com estágio doutoral junto à 
University of the Arts London / Central Saint Martins (2015), a área de estudos expositivos, com bolsas CNPQ e 
CAPES, respectivamente.  A tese encontra-se disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/151285/001010025.pdf?sequence=1 Acesso em: 11 de junho 
de 2017.  
2
 O S maiúsculo é adicionado ao final da palavra público na tese como indicativo da diversidade de públicoS, 

considerando que públicoS, em seus plurais, estão intrínsecos à condição expositiva. 
3
 OSÓRIO (2016, p. 12). 

4
 A discussão sobre o experimental histórico em estudos expositivos brasileiros foi debatido no artigo 

apresentado no 26º Encontro Nacional da ANPAP, em 2016. Ver: SOMMER, Michelle Farias. Exposição como 
cânone lá e cá: reverência ou devoração. Disponível: 
http://anpap.org.br/anais/2016/comites/chtca/michelle_sommer.pdf Acesso em: 11 de junho de 2017.  
5
 Hélio Oiticica questiona o em modo de expor em Whitechapel Experience, ocorrida em Londres, em 1969, com 

curadoria de Guy Brett. Ver: OITICICA, Hélio. The London Experience: Underground, 1970. Em: Exhibition / 
edited by Lucy Steeds. Documents of contemporary art. Co-published by Whitechapel Gallery and MIT Press, 
2014.  
6
 Entre elas estão: o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) fundado em 1948; o Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) fundado em 1948; a Fundação Bienal de São Paulo cuja primeira edição 
ocorreu em 1951; o Museu de Arte de São Paulo (MASP) fundado em 1947

 
e o Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo (MAC-USP) fundado em 1963. 
7
 É no contexto político repressivo da recém-instaurada ditadura militar (1964-1985) que a exposição Opinião 65 

é realizada no MAM-RJ. A mostra tem duração de um mês e ocorre entre 12 de agosto e 12 de setembro de 
1965. A exposição foi organizada pelo marchand e jornalista Ceres Franco e pelo galerista Jean Boghici. O título 
da exposição revelava o caráter pluralista da mostra e uma vontade de dar voz a uma juventude que assumia um 
papel protagonista à frente dos acontecimentos. Entre os artistas participantes estão: Jack Vanarsky, José 
Roberto Aguilar, Antônio Dias, Waldemar Cordeiro, Hélio Oiticica, Carlos Vergara, Ivan Serpa.  
8
 Expressão de Lygia Clark, em 1970. Ver: diários de Lygia Clark em: http://www.cbp.org.br/ rev3105.html. 

Acesso em: 05 agosto 2016.  
9
 O projeto foi fruto de premiação no Absolut Art Award 2013, prêmio de arte contemporânea internacional 

concedido a artistas a cada dois anos. Como vencedora, a artista recebeu um prêmio de 20 mil euros e um 
montante de 100 mil euros para desenvolver e produzir um novo trabalho. Sobre o prêmio ver: 
http://www.absolut.com/au   Acesso em: 18 agosto 2016. 
10

 Sobre o projeto ver: http://fumees.squarespace.com/ Acesso em: 18 agosto 2016.  

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/151285/001010025.pdf?sequence=1
http://anpap.org.br/anais/2016/comites/chtca/michelle_sommer.pdf
http://www.cbp.org.br/
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11

 Com patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura, e 
apoio cultural da Oi Futuro, o projeto ocorreu em três espaços distintos na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 
2016. Na Ilha do Sol, que pertenceu à artista Luz del Fuego, que foi bailarina, naturista e uma das primeiras 
feministas do país; na Torre H, construída por Oscar Niemeyer, na Barra da Tijuca, nos anos 80 e nunca 
concluída; e no Complexo do Alemão, com proposição de qualificação de um terreno para a configuração de um 
espaço de lazer para uso diverso pelos moradores. Sobre o projeto, ver: 
http://www.permanenciasedestruicoes.com.br/ Acesso em: 11 de junho de 2017.  
12

 MANEM, Martí. Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado). Bilbao: Consonni, 2012.  
13

 A combinação do conhecido e familiar com o estranho está presente na palavra alemã equivalente a uncanny, 
unheimliche. O termo foi proposto por Freud em 1912, em seu ensaio “Das Unheimlich” e refere-se àquilo que é 
oculto, o que está de certa forma preservado, guardado, retido, o que é velado e desvelado alternadamente: a 
revelação do inesperado. Unheimlich é aquilo que é exposto, que se expõe, é exteriorizado, se exterioriza, é 
trazido à luz. Ver: http://web.mit.edu/allanmc/www/freud1.pdf . Acesso em: 25 agosto 2016.  
14

 LUCAS, Renata. Visto de dentro, visto de fora. Tese apresentada ao Departamento de Artes Plásticas da 
Escola de Comunicação e Artes de São Paulo como exigência parcial para obtenção de título de doutor. 
Orientador: Carlos Alberto Fajardo. São Paulo, 2008.  
15

 ZIZEK (2014, p. 6) 
16

 ZIZEK (2014, p. 10) 
17

 ZIZEK (2014, p. 179), 
18

 Tomo a palavra a partir de Agamben, que realiza um jogo de significantes: consentir e com-sentir, isto é, um 
dar consenso ou aprovação e um sentir outro. AGAMBEN (2014, p. 15).  
19

 Depoimento da artista Aleta Valente, por e-mail, em 22 de julho de 2016.   
20

 Depoimento da artista Aleta Valente, por e-mail, em 22 de julho de 2016.  
21

 HEIDDEGER, M. Construir, habitar, pensar, 1953. Bauen, Wohne, Denken (1951), conferência pronunciada 
por ocasião da “Segunda Reunião de Darmastad”, publicada originalmente em Vortäge und Aufsatze, G. Neske, 
Pfullingen, 1954. Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback. Texto disponível em: < 
https://www.scribd.com/doc/105768862/HEIDEGGER-Martin-Construir-Habitar-Pensar Acesso em: 21 agosto 

2016.  
22

Angelo Venosa (1954), Daniel Albuquerque (1983), Janaina Wagner (1989), Igor Vidor (1986), Anton 
Steenbock (1984) e This Land Your Land. 
23

 SLOTERDJIK (2006, p. 403). 
24

 Texto de apresentação da proposição artística de Igor Vidor. Disponível em:  
http://www.permanenciasedestruicoes.com.br/noticias/torre-h Acesso em: 22 agosto 2016.  
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