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Resumo 
 

Esta dissertação tem como questão central o conceito de amplitude, abordado de modo 

teórico-prático. Na dimensão teórica do trabalho, o espaço da amplitude é abordado através 

das reflexões propostas por Agamben sobre o “aberto”, em diálogo com Heidegger. O tempo 

da amplitude é, por sua vez, pensado através da perspectiva de Bergson sobre a “duração”, 

ensaiando-se colocá-la em relação com considerações sobre a “distância” (Rancière), a 

“escuta” (Nancy) e a “errância” (Bourriaud).  

A seguir, o espaço e o tempo da amplitude tornam-se nos fios condutores para uma 

abordagem possível ao estatuto da arte na contemporaneidade. Num percurso que expõe o 

actual funcionamento das artes através das noções de “pós-autonomia” e “iminência” 

(Canclini) – e recorre ainda às imagens do “contemporâneo” fornecidas por Agamben, 

procuro construir uma breve análise do papel que vêm a ocupar o deslocamento e a errância 

nas actuais poéticas artísticas “radicantes”. Sugiro uma associação entre o “semionauta” de 

Bourriaud e as imagens do “poeta” fornecidas por Agamben e Nancy, articulando o fazer 

artístico simultaneamente enquanto um “poder não fazer” e enquanto um “re-fazer (n)o 

difícil”, e socorrendo-me ainda de Rancière e Didi-Huberman. Proponho uma análise situada 

dessas questões na obra de dois artistas migrantes: Dominique Gonzalez-Foerster, com seu 

mecanismo distópico e Francis Alÿs, com seu procedimento deambulatório de produção de 

rumores.  

A parte prática da dissertação consistiu na realização do Projecto Amplitude (2012-

2014), composto por três obras: a ação performativa homónima Amplitude (2012-), a vídeo-

instalação Pendular (2014) e performance sonora Falha (2014-). O espaço e o tempo da 

amplitude assumem aqui o aspecto de imagem-lugar e imagem-acto. Analisando dois 

momentos-chave do projecto (o fazer e o tocar de partituras produzidas a partir de tiros com 

armas de fogo), proponho refletir sobre imagem, desaparecimento, espera e silêncio, por um 

lado; e “dialogia”, “polifonia” e “acto” (Bakhtin) nas dimensões colaborativas e performativas 

do trabalho, por outro lado.  

 
Palavras-chave: amplitude, aberto, duração, sonoridade, imagem, acto. 
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Abstract 
 

This dissertation has as its central focus the concept of amplitude, addressed in a 

theoretical-practical way. In the theoretical aspect of the work, amplitude in space is 

approached through the reflections given by Agamben on the "open" in dialogue with 

Heidegger. Amplitude in time is discussed in the contexto of Bergson's perspective on the 

"duration", to which I suggest a connection with considerations on "distance" (Rancière), 

"listening" (Nancy) and "wandering" (Bourriaud). 

Next, the space and the time of amplitude become the lead wires for a possible 

approach to contemporary art status. Through a journey that exposes the current functioning 

of the arts through the concepts of "post-autonomy" and "imminency" (Canclini) and still 

makes use of the "contemporary" images provided by Agamben, I attempt to build a brief 

analysis of the role displacement and wandering have come to occupy in the current 

"radicant" artistic poetics. I suggest an association between the "semionaut" of Bourriaud and 

images of the "poet" provided by Agamben and Nancy, articulating the artistic practice 

simultaneously as a "cannot doing" and as a "re-doing (in) the difficult", and supporting my 

argument in Rancière and Didi-Huberman. I propose an analysis of these issues concentrated 

on the work of two migrant artists: Dominique Gonzalez-Foerster, with her dystopian 

mechanism and Francis Alÿs, with his ambulatory procedure for rumors production. 

The practical part of the dissertation consisted of Amplitude Project (2012-2014), 

composed of three works: the performative action homonymous Amplitude (2012-), the video 

installation Commuting (2014) and the sound performance Failure (2014-). The space and 

time of amplitude, here, are interpreted as image-place and image-act. Analyzing two project 

key-moments (doing and playing the musical scores produced from shots with firearms), I 

propose to reflect on image, disappearance, waiting and silence, on one hand; and "dialogy", 

"polyphony" and "act" (Bakhtin) in relation with the collaborative and performative 

dimensions of the work, on the other hand. 

 
Key-words: amplitude, open, duration, sonority, image, act. 
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Introdução	  
 

 De natureza teórico-prática, esta dissertação tem como questão central o conceito de 

amplitude abordado enquanto imagem para o percurso precário e acidentado da construção e 

da materialização da obra artística na contemporaneidade. Trata-se de convocar as dimensões 

de lugar e acto presentes no fazer das imagens, explorando a amplitude enquanto 

funcionamento possível para estabelecer uma relação táctica entre deslocamento e desenho, e 

entre desenho e sonoridade/silêncio. Ambas estas relações são pensadas, aqui, enquanto 

estratégias para a criação de obras artísticas nas quais o processo não só é incorporado ao 

objecto final como, suspendendo a própria dimensão “final” da obra, (con)funde-se nela 

fazendo-se ruído (ou silêncio), e preservando-se simultaneamente enquanto continuidade e 

descontinuidade.  

 São, portanto, os objetivos desta dissertação, investigar, através da imagem da 

amplitude, modos de fazer artísticos que existem na relação-tensão entre ser-obra e escapar-

de-ser-obra; pensar as vicissitudes e os possíveis escapes que se apresentam ao artista num 

contexto de deslocamento; pensar o próprio deslocamento enquanto matéria de criação (seja 

no meu próprio percurso artístico, seja no trabalho de outros artistas contemporâneos). Trata-

se, assim, de desfetichizar o processo da obra,  procurando compreender a produção de arte 

enquanto um continuum entre estar-no-mundo e o fazer-arte. Incluiria ainda entre os objetivos 

desta investigação o repensar da imagem na minha própria produção artística, abrindo-me à 

pesquisa da tensão entre presença e ausência do corpo na imagem e aos usos da sonoridade 

num plano imagético, convocando uma espécie de “fazer música” que sugere colocar num 

mesmo plano o som, o desenho e o corpo que opera no deslocamento. 

  Trata-se, ainda, de explorar o espaço e o tempo da amplitude como via para processar 

a experiência do deslocamento na sua dimensão não apenas de passagem, mas de inevitável 

colaboração (in)visível e de crescente entrada em conversação e partilha com o outro. 

 Emprestado às ciências duras e à música, o conceito de amplitude comporta diferentes 

definições que, entretanto, tendem a convergir numa referência comum à (i)mensurabilidade 

das gradações da mudança e à vastidão do intervalo entre o pico máximo e o pico mínimo de 

uma onda.   

 De modo a tratar desta questão em termos teóricos, a noção de amplitude é, no 

primeiro capítulo,  abordada através do recurso a alguns conceitos filosóficos. Por um lado, 

trata-se de pensar a espacialidade da amplitude a partir da abordagem proposta por Giorgio 
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Agamben à noção de “aberto”, activando também uma breve incursão aos interlocutores que o 

autor convoca, em especial o filósofo Martin Heidegger. Por outro lado, procuro a seguir 

desenvolver uma reflexão acerca da temporalidade da amplitude, para tal recorrendo ao 

conceito de “duração”, a partir da perspectiva de Henri Bergson, e ensaiando colocá-lo em 

relação com considerações sobre a “distância” – propostas por Jacques Rancière –, sobre a 

“escuta” – propostas por Jean-Luc Nancy – e sobre a “errância” – propostas por Nicolas 

Bourriaud.  

 O espaço e o tempo da amplitude são, no segundo capítulo, os fios condutores para se 

propor uma abordagem possível ao estatuto da arte na contemporaneidade. Num percurso que 

expõe o contexto actual através das noções de “pós-autonomia” e “iminência” – propostas 

pelo antropólogo Néstor García Canclini – enquanto funcionamentos característicos das artes 

hoje, e recorre ainda às imagens do “contemporâneo” fornecidas por Agamben (que o liga ao 

“obscuro” e ao “intempestivo”; àquilo que assume uma relação de “anacronismo” e 

“desfasamento” em relação ao próprio tempo), procuro construir uma breve análise do forte 

papel que vem a ocupar o deslocamento e a errância nas poéticas artísticas actuais, que 

Bourriaud classifica como “radicantes”.  

 Neste mesmo capítulo, e ainda com o auxílio de Bourriaud, procuro pensar o fazer 

artístico contemporâneo através do conceito de “forma-trajecto” e da imagem do artista 

enquanto “semionauta”, a ligar signos em vertiginosa profusão e a colocar num mesmo plano 

espaço e tempo, geografia e história. Proponho uma associação entre o “semionauta” de 

Bourriaud e as imagens do “poeta” fornecidas por Agamben e Nancy, de modo a articular o 

fazer artístico simultaneamente enquanto um “poder não fazer” (através do entendimento de 

Agamben da “impotência”) e enquanto um “re-fazer (n)o difícil” (através das reflexões de 

Nancy sobre a poesia como lugar de permanência e de ultrapassamento na/da dificuldade). A 

dimensão situacional e relacional dos fazeres artísticos contemporâneos também é pensada na 

sua dimensão política, socorrendo-me de considerações fornecidas por Rancière e Hanna 

Arendt; bem como de reflexões sobre a imagem enquanto “rasgadura” e “limiar”, propostas 

por Didi-Huberman. 

 Todas essas questões sobre o contemporâneo estatuto da arte à luz da questão da 

amplitude são situadas, por fim, através de uma breve análise da obra de dois artistas: 

Dominique Gonzalez-Foerster e Francis Alÿs, através dos quais proponho pensar a imagem-

lugar e a imagem-acto que cada um desses artistas, respectivamente, realizaria a partir da 
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matéria do seu próprio deslocamento migrante. Seja via um mecanismo distópico (no caso de 

Gonzalez-Foerster), seja via um procedimento deambulatório sistemático (no caso de Alÿs), 

trata-se de dois modos singulares de dar corpo à imagem da amplitude e processar a matéria 

da errância.   

 No terceiro capítulo, exponho a dimensão prática da investigação que realizei acerca 

da questão da amplitude, a partir da apresentação do Projecto Amplitude (2012-2014), 

composto por três obras: a acção performativa homónima Amplitude (2012-), a vídeo-

instalação Pendular (2014) e performance sonora Falha (2014-).  

 O espaço e o tempo da amplitude voltam a ser aqui analisados, relacionados sobretudo 

a dois actos-chave para o Projecto Amplitude: o acto de fazer (e refazer) partitura musicais a 

partir do gesto de atirar com armas de fogo (seja em papel branco, seja num prato de bateria)  

e o acto de tocar (e retocar) as partituras a partir da entrada em relação com diferentes pessoas 

e lugares. As reflexões desenvolvidas nos dois primeiros capítulos, bem como os autores até 

então citados, voltam a ser trabalhados analiticamente neste capítulo, somando-se ainda às 

contribuições de Orlandi sobre o “silêncio” e de Bakhtin sobre a “dialogia”, a “polifonia” e o 

“acto”.  

 Através deste percurso, procuro pôr em perspectiva minha trajectória artística, 

reflectindo em especial sobre as nuanças de imagem-lugar e de imagem-acto, numa relação 

poética singular com a matéria do deslocamento e da migração. As questões concentram-se 

principalmente em duas zonas. Uma delas mais ligada à relação de “espera”, “escuta” e 

“silêncio” geradas ao longo da investigação para o Projecto Amplitude, e suas consequências 

em termos de reorganização da imagem produzida, contemplando a tensão entre ausência e 

presença do (meu) corpo (na/da) imagem que a relação com o objecto das partituras suscitou. 

A outra zona de reflexão envolve sobretudo a dimensão colaborativa do Projecto Amplitude, 

abordando os movimentos de conversa, negociação e partilha que vivenciei, e as 

(re)formulações operadas no plano da performance e do acto daí decorrentes.  

 São os seguintes os critérios metodológicos empregues na realização desta dissertação: 

o sistema de citação utilizado é o sistema autor-data (nome, data: página); as citações em 

língua estrangeira foram traduzidas por mim no corpo do texto, fazendo-se acompanhar pelo 

texto original em notas de rodapé; não obedeci o novo acordo ortográfico.  
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1. Imagens conceituais da amplitude:  

das curvas oscilantes às sonoridades perspectivas,  

da abertura existencial à duração errante 

 

 A palavra amplitude é aqui tomada por empréstimo do campo das chamadas ciências 

duras como recurso poético através do qual acessar ao tema desta dissertação. Este campo 

fornece-nos um conjunto de imagens-definições que agrupa sob o nome de amplitude a 

relação-tensão entre o comensurável e o incomensurável, entre o infinitamente pequeno e a 

imensidão cósmica, permitindo tornar dizível a inefável experiência de escala entre o corpo e 

seu entorno extracorpóreo em deslocamento numa dada duração.  

 Neste imaginário fornecido pelo instrumental científico, a amplitude seria o espaço em 

potência ou a “distância angular” (em Geometria), ou seja, o intervalo entre o possível 

máximo e o possível mínimo de uma qualquer posicionalidade relativa. Em Física, a 

amplitude seria, ainda, o “ campo ou espaço abrangido por uma oscilação” (Priberam, 2008-

2013), o “ deslocamento máximo de um sistema oscilante” ou, ainda, uma “ medida escalar 

negativa e positiva da magnitude de oscilação de uma onda” (Gref, 2000: 37). Assim, em 

Física a amplitude (ver Fig.1) é uma das principais características de uma onda e é a 

“diferença máxima da grandeza que sofre a vibração desde o seu valor médio” (Infopédia, 

2014). Tanto a Geometria como a Astronomia usam a noção de amplitude para calcular as 

distâncias entre os objectos celestes, ou mesmo seus tamanhos, partindo da Terra como ponto 

de referência do observador, buscando compreender a “grandeza da curva descrita por um 

astro desde o orto ao acaso” (Priberam, 2008-2013). 

 Tal como a curva dos astros, o percurso de um projétil também pode ser descrito com 

a noção de amplitude. Em mais uma das definições da palavra dadas pelo dicionário, 

encontramos a amplitude enquanto “corda da trajetória de um projétil” (Priberam, 2008-2013), 

ou seja, enquanto noção através da qual nos é dado desenhar a representação do instante que 

pouco se pode ver por conta da sua velocidade. Chegamos aqui a uma espécie de imagem 

sonora, uma vez que a amplitude descrita pela bala ao ser disparada em direcção a um alvo é 

invisível: o que a faz perceptível é a sua sonoridade. O disparo não é mais do que uma massa 

de alta frequência sonora concentrada em frações de segundo: nesse sentido, poderíamos 

avançar em dizer que o projétil e o som do projétil são quase que a mesma coisa, na 

perspectiva da percepção.  
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 É interessante notar que, no vocabulário da Música, a amplitude (ver  Fig.2) define-se 

justamente como sinónimo de perspectiva: é o arco que abrange a variação som forte-som 

fraco dado a partir da relação estabelecida pela percepção do ouvinte. Como diz Schafer em O 

Ouvido Pensante (1992: 77), a amplitude permite a “adição de uma terceira dimensão ao som 

pela ilusão de perspectiva”. O som forte, prossegue Schafer, surge na percepção do ouvinte 

como “figura concêntrica”, um “vórtice envolvente como turbilhão” (idem: 78). Traduz-se 

assim numa experiência de adensamento, de condensação, de “con-centrar”: aproximar o 

corpo do seu próprio centro, trazendo “um grande peso em direcção ao centro de gravidade” 

(idem). O som fraco, ao contrário, emerge como “excêntrico”, provocando uma experiência 

de descentramento, esvaecimento para fora do centro, escape na direcção do silêncio. A 

amplitude na música, portanto,  abrange justamente essas variações de centro experimentadas 

no e pelo corpo em contato com o som, descrevendo o arco das incidências sonoras possíveis 

“entre o horizonte acústico e os tímpanos do ouvinte” (ibidem). Estas considerações levam-

nos à imagem de Jean-Luc Nancy do corpo enquanto câmara de ressonância, a abrigar em 

potência todo a onda da amplitude: o corpo é parte, mas contém virtualmente tudo o que o 

envolve, e o faz não pelo entendimento, mas pela escuta. Como diz Nancy: 
 

Escutar é entrar nesta espacialidade pela qual, ao mesmo tempo, sou penetrado: porque ela abre-se em 
mim tanto quanto ao meu redor, e a partir de mim, tanto quanto em direcção a mim: ela abre-me em 
mim tanto quanto ao fora, e é por uma dupla, quádrupla ou sêxtupla abertura que um ‘si’ pode ter lugar. 
Estar à escuta é estar ao mesmo tempo fora e dentro, é estar aberto de fora e de dentro, de um ao outro, 
portanto, e de um no outro (Nancy, 2014: 30). 

  
 Ao convocar “de raspão” diversas imagens-definições vindas desde as ciências até a 

música, procuro chaves de ativação para uma pequena digressão teórica capaz de mover nosso 

pensar para o território do fazer artístico, para lá das eventuais aplicações práticas e valores 

numéricos presentes nesses saberes dos quais guardo respeitosa distância. A presente 

investigação toma para si a imagem fugidia da amplitude enquanto uma medida calculável, 

embora por vezes inapreensível pelo corpo que entretanto não pára de performá-la; ou, ao 

contrário, enquanto experiência concreta acessível à sensibilidade, embora por vezes 

indescritível e inexprimível.  

 O manuseamento artístico da amplitude, simultaneamente como imagem abstrata e 

como vivência concreta, opera aqui enquanto gatilho para uma singular disponibilização do 

corpo à experiência do espaço-tempo e do estar no mundo: é na imensidão que o corpo sofre 

mudanças na escala; o simples imaginar das extensões de uma paisagem, por exemplo, nos 
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coloca em estado de sensações (i)mensuráveis e nos engaja num ato de revisão situada das 

nossas próprias dimensões e medidas. Trata-se de valer-se da amplitude para pensar a 

suspensão do estar no mundo como experiência-pivô para produzir arte.  

 Deste modo, proponho explorar mais detidamente a experiência da amplitude 

recorrendo agora a duas imagens do pensamento filosófico: por um lado, uma imagem mais 

ligada ao espaço – através do conceito do “aberto” tal como trabalhado por Agamben (2013) 

em diálogo com Heidegger – e, por outro lado, uma imagem mais ligada ao tempo – via os 

conceito de “corpo imenso” e de “duração” de Bergson (1999), postos em conversação com 

as questões da errância e do deslocamento tal como exploradas por Bourriaud (2011). Ambas, 

é claro, permitem perceber espaço e tempo não como entidades independentes, mas antes 

enquanto acoplamento espaço-tempo que varia apenas em gradação: o arco espaço-tempo não 

seria senão outra forma de dizer o arco da amplitude. 

 

1.1. O espaço da amplitude: a suspensão no aberto do mundo 

  

 O conceito do “aberto” é acionado por Agamben para reflectir acerca da diferença 

perspectiva entre o humano e o animal no que tange aos modos de experimentar e perceber o 

abarcamento do vivente por seu entorno circundante. Convocando Heidegger, que por sua vez 

havia reabilitado e ressignificado a noção de aberto a partir de uma crítica à abordagem 

romântica de Rilke, Agamben afirma a relação de equivalência entre o aberto e a noção 

filosófica de “aletheia”, que remete para a amplitude do ser enquanto jogo de tensão entre a 

ilatência e latência da experiência de existir e entre o desvelamento e o velamento do 

entendimento desta experiência (Agamben, 2013: 81-83).  

 “O aberto nomeia o desvelamento do ser”, diz Agamben (idem: 82), apontando aqui 

para a questão central da experiência humana segundo a filosofia heideggeriana: a questão do 

ser. O homem seria o único vivente que não apenas existe, mas interroga-se sobre essa 

existência: desvelando-a como inquietação, percebe-se suspenso no mundo e faz do seu 

existir uma questão de amplitude.  

 Nesta suspensão residiria sua abertura e seu “fazer de mundo”, assim como a sua 

angústia existencial. O homem, ser de linguagem, seria por isso capaz de nomear e comunicar 

o aberto do mundo. Seria esta capacidade que tornaria a sua experiência vital numa 

experiência de Dasein, de ser-aí: existir e ser não se distinguem do próprio facto de se estar 
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lançado na amplitude do mundo. Segundo Heidegger, cumpriria ao homem aceitar esta 

condição fundamental de suspensão; deste “despertamento” viria toda a sua capacidade 

poética de interrogação e de reinvenção do mundo: “pensar e poetar são duas modalidades de 

dispor o pensamento a serviço da linguagem, duas maneiras de habitar po(i)eticamente a 

linguagem”, diz Giacoia Júnior (2013: 46), comentador de Heidegger.  

 Abrir-se para uma experiência criadora do viver enquanto “poetar”, reabilitando a 

linguagem e a própria disponibilidade à relação com o outro, e reconhecendo recursivamente 

a amplitude do mundo, seria a via urgente e necessária para uma contemporânea reconexão 

humana. De outro modo, o homem mergulharia na “inautenticidade” de uma existência 

“esquecida do ser”, que hipervalorizaria o “ente” (Werle, 2012). Tratar-se-ia, esta, da 

moderna existência humana: existência coisificada e alienada – um equivalente humano do 

“aturdimento” animal, poder-se-ia dizer. Eis a crítica de Heidegger à modernidade, que, 

entretanto, não poderia ser mais atual: como diz Marcos (2005: 2021), “insistir, no contexto 

dos media contemporâneos, em pensar a ideia de ‘abertura’ como decisiva no modo como o 

humano experimenta o mundo permite conservar a lucidez, lá onde a tecnologia parece, por 

vezes, ofuscá-la” . Daí o interesse de Agamben em pensar, com e através de Heidegger, a 

experiência do abrir-se ao mundo, da incompletude e da suspensão. 
 

O próprio Ser é simbolizado pela clareira que desvela ao homem os entes em sua essência, de modo 
que a essência do homem (como Desein) não se define pelo gênero próximo e a diferença específica  - 
como animal racional -, mas como o estar-aí que corresponde à abertura do Ser (Giacoia Jr., 2013: 89).  
 

 O homem faz mundo – realiza-o tanto no sentido de o consumar quanto no de dar-se 

conta dele – na medida em que aceita a sua condição de suspensão, aceita a angústia da 

existência, aceita que é inseparável do mundo que o envolve e ultrapassa. Ao fazê-lo, 

encontra a urgência poética, simultaneamente uma urgência de relação com o outro e uma 

clareza do mundo como espaço de amplitude.  

 Para desenhar a questão (humana) do ser enquanto um quase equivalente da 

consciência da amplitude do mundo, Heidegger procurou um contraponto na experiência 

inanimada da pedra (que não teria mundo) e na experiência do “aturdimento” animal (que 

seria “pobre de mundo”). Em diálogo com Uexküll e seu conhecido conceito de Unwelt 

enquanto mundo perceptivo próprio de cada animal – que faz com que “nenhum animal possa 

entrar em relação com nenhum objecto enquanto tal”, mas apenas enquanto “portador de 

significado” ou “marca” que ativa seu comportamento (Uexküll, 2014) –, Heidegger descreve 
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a relação do animal com seu “círculo desinibidor” ou ambiente enquanto uma relação de 

plena absorção ou aturdimento:   
 

O modo de ser próprio do animal, que define o seu relacionamento como o desinibidor, é  o aturdimento 
(Benommenheit). Heidegger joga aqui com uma repetida figura etimológica, o parentesco entre os 
termos benommen (atordoado, estonteado, mas também tolhido, impedido), eingenommen (apanhado 
dentro, absorvido) e Benehmen (comportamento), que remetem todos para o verbo nehmen, tomar (da 
raiz europeia nem, que significa compartir, dar em sorte, atribuir). Na medida em que está 
essencialmente aturdido e completamente absorvido no seu desinibidor, o animal não pode 
verdadeiramente agir (handeln)  ou ter conduta (sich verhaltern) em relação a ele: pode apenas 
comporta-se (sich benehmen)”(Agamben, 2013: 73). 

 
 Porque tão somente se comporta, isto é, vive em total absorvimento em si mesmo, o 

animal teria um ambiente, mas nunca um mundo.  
 

O animal é, simultaneamente, aberto e não aberto – ou melhor, não é nem um coisa nem outra: está 
aberto num não-desvelamento que, por um lado, o aturde e desloca com veemência inaudita para o 
desinibidor e, por outro lado de modo nenhum desvela como um ente aquilo que, ainda por cima , o tem 
tão cativado  e absorvido. (...) Por um lado, o aturdimento é uma abertura mais intensa e cativante do 
que qualquer conhecimento humano; por outro lado, enquanto não está em condição de desvelar o seu 
desinibidor, fica fechado numa opacidade total (idem: 84). 

 
 Agamben refere-se a uma “abertura opaca” animal: este experimentaria o aberto e a 

amplitude, sem entretanto nunca os poder desvelar. O homem, ao contrário, seria capaz de 

desvelar o aberto e fazer dele questão existencial, o que o lançaria no espaço-tempo do mundo 

e da relação. Mais que isso: Agamben sugere que a abertura do mundo humano seria “acima 

de tudo, uma abertura ao conflito essencial entre desvelamento e velamento” (idem: 88) e, por 

isso, seria possível fazer corresponder o fechamento e o aturdimento do animal (que nada 

mais seriam do que sua plena abertura a um desinibidor) à experiência humana do tédio 

profundo. O homem entediado – ser-deixado-no-vazio e, a seguir, ser-deixado-em-suspenso, 

para usar os termos de Heidegger – experimentaria uma “vizinhança extrema”, embora apenas 

aparente, com o aturdimento animal: “ambos estão, no seu gesto mais próprio, abertos a um 

fechamento, completamente entregues a algo que obstinadamente se recusa” , diz Agamben 

(idem: 92). O tédio profundo, a capacidade de experimentar a angústia e de reconhecer a 

existência enquanto se existe, funcionariam como os operadores metafísicos da 

antropogênese: é por este percurso que o homem se faz Dasein, ser-aí. Agamben diz que “a 

luta irresolúvel entre ilatência e latência, desvelamento e velamento, que define o mundo 

humano, é a luta intestina entre o homem e o animal” (idem: 97). E isto porque o homem não 

é, para Heidegger, um “animal racional”, um animal ao qual habilidades extras foram 
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acrescentadas, mas uma experiência, por assim dizer, de luta. Luta constante por um libertar-

se da absorção e da alienação, por desativar o aturdimento.  

 Seria esta também a luta em jogo na obra de arte: uma dialética entre “mundo e terra”, 

entre abertura e fechamento – ou ainda, poderíamos dizer, entre a amplitude e o 

ensimesmamento. Agamben, prosseguindo em conversação com Heidegger, aponta a obra de 

arte enquanto um operador para o aparecimento do “indescobrível” (idem: 101-102), capaz de 

trazê-lo ao plano do aberto, da relação. 

 É neste sentido que, voltando a endereçar a reflexão ao tema deste trabalho, 

poderíamos talvez recorrer ao conceito do “aberto” para pensar a operação artística de 

construção da “imagem” enquanto ato de espacialização, de impressão por permanência,  de 

materialização da amplitude. No fazer artístico, tanto quanto no elogio heideggeriano da 

po(i)ética, está em causa um lançar-se na amplitude do mundo, um expor-se à relação e à 

inevitabilidade do jogo recursivo entre olhante e olhado (Didi-Huberman, 1998), no qual a 

imagem não pára de se (re)fundar. 

 

1.2. O tempo da amplitude: o corpo imenso e o liberar da duração 

 

 Na abordagem de Bergson, a experiência vital sintetiza-se e traduz-se numa 

experiência de “duração”, segundo a qual o tempo é experimentado enquanto “essa hesitação 

mesma” (Bergson, 2006: 105), simultaneamente vertical e horizontal, intensivo e extensivo, 

que “impede que tudo seja dado de um só golpe” (idem: 106). O tempo retarda e distribui; ele 

“é o próprio retardamento” (ibidem). Enquanto lugar de elaboração, “o ser vivo dura 

essencialmente, ele dura, justamente porque elabora incessantemente algo novo e porque não 

há elaboração sem procura, nem procura sem tateio” (idem: 105). 

 Bergson distingue dois tipos de multiplicidades elaboráveis pelo vivente, às quais 

corresponderiam dois aspectos do “eu”. Por um lado, as “multiplicidades numéricas e 

justapostas, homogéneas, distintas e discretas” (Lapoujade, 2013: 28) que caracterizariam a 

experiência do “eu de superfície” (idem): estas seriam sempre “dados mediatos e simbólicos” 

(ibidem), pois a atividade do eu de superfície consiste justamente numa constante atividade de 

simbolizar e representar, para assim situar-se no espaço. Seriam, portanto, “sínteses ativas” 

(idem: 29), mediações no espaço daquilo que se apresenta imediatamente no tempo. Por outro 

lado, as “multiplicidades qualitativas de penetração, heterogéneas, confusas e contínuas” 
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(idem), que caracterizam os “dados imediatos da consciência” (idem: 30) só são percebidas 

pelo chamado “eu de profundidade” (idem), que se encontraria num nível subrepresentativo: 

ou seja, nele dão-se “sínteses mentais” (ibidem), mas ele não as produz, tão somente as acolhe 

passivamente, de modo orgânico e auto-organizativo. Elas se apresentam no tempo: fazem o 

eu profundo ao invés de serem feitas por ele; ele apenas “recolhe o seu efeito” (ibidem). 

 Para a nossa reflexão acerca da amplitude, entretanto, é interessante notar que esses 

dois aspectos do eu organizam-se em onda, em modo oscilação, desenhando não outra coisa 

senão a própria curva da amplitude: não haveria alternância nem antagonismo entre essas 

duas modulações da consciência; antes, ambas são contemporâneas, ou seja, acontecem num 

só tempo porque são também coexistentes (ibidem). 

 Embora o “eu de superfície” esteja em constante acção de representação e 

quantificação, buscando fixar e enquadrar, ao mesmo tempo o “eu de profundidade” não pára 

de recolher o “número obscuro” (idem: 39). daquilo que, em cada experiência, a escapa e 

ultrapassa, num registo da amplitude dos “milhares de sentimentos, pensamentos e percepções 

dos quais nós somos a síntese” (ibidem). Da vastidão de toda essa variedade de 

atravessamentos e participações sintetizados no eu profundo, produz-se a cada vez a “integral 

do momento”, ou seja, a emoção enquanto “colorante ou musical” que qualifica o todo de 

cada experiência, dando-lhe uma tonalidade ou nuance própria (idem: 41).  

 Daí a identificação operada por Bergson entre a emoção e o ato livre, e entre este e 

uma revolta, um “levante do infinitesimal que vem finalmente responder por nós mesmos”, 

uma “força vulcânica” (idem: 45). Este ato livre, quando irrompe, é antes de mais uma 

liberação, que interrompe a “vida de espera” da emoção, produzindo uma grande onda de 

manifestação da nossa “memória intensiva” (idem: 47). A todo a curva da amplitude, que vai 

desde a calmaria do eu de superfície à revolta expressiva do eu profundo, podemos chamar 

duração.  
 
Somos livres quando nossos atos emanam da nossa personalidade inteira, quando eles a exprimem, 
quando têm com ela essa indefinível semelhança que encontramos às vezes entre a obra e o artista. (...) 
O eu profundo pressiona as bordas do eu de superfície com a mesma insistência e a mesma 
indeterminação do tal nome que está na ponta da nossa língua, ao mesmo tempo perfeitamente 
conhecido e totalmente ignorado, ao mesmo tempo propriamente singular (pois é o mais pessoal que 
somos) e completamente indeterminado. Somos assombrados por nós mesmos: o eu profundo é o 
fantasma da liberdade (idem: 45-47). 
 

 É deste mesmo eu profundo, guardador de toda a nossa liberdade em potência, que 

emergem também os atos intuitivos, e é de um treino de abertura a essa duração criadora do 
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espírito que derivaria “a intuição como método” (Deleuze, 2008: 7-26). Como diz Bergson 

em Matéria e Memória: 
 
Passo em revista minhas diversas afecções: parece-me que cada uma contém, à sua maneira, um convite 
a agir, ao mesmo tempo com a autorização de esperar ou mesmo de nada fazer. (...) Interrogo enfim 
minha consciência sobre o papel que ela se atribui na afecção: ela responde que assiste, com efeito, sob 
forma de sentimento ou sensação, a todas as iniciativas que julgo tomar, que ela se eclipsa e desaparece, 
ao contrário, a partir do momento em que minha atividade torna-se automática, declara não ter mais 
necessidade dela. Portanto, ou todas as aparências são enganosas, ou o ato em que resulta o estado 
afetivo não é daqueles que poderiam rigorosamente ser deduzidos dos fenómenos anteriores como um 
movimento de um movimento, e com isso ele acrescenta verdadeiramente algo de novo ao universo e à 
sua história (Bergson, 1999: 12). 
 

 Neste ponto, é interessante referirmo-nos a uma outra imagem do pensamento de 

Bergson, através da qual é pensada a relação entre corpo e espírito, matéria e memória: a 

noção de “corpo imenso” (Cardim, 2009) – que exprime, talvez melhor que qualquer outra, a 

imagem da amplitude. Como diz Bergson, citado por Cardim “há corpo imenso que muda a 

cada instante e, às vezes, muda radicalmente” (idem: 65). E o autor comenta: “Trata-se do 

corpo com o qual podemos mover outras partes do grande corpo, ou seja do próprio mundo. 

Esse grande corpo ou imenso só é "coextensivo à consciência, ele compreende tudo que 

percebemos, ele vai até as estrelas (ibidem). 

 Trata-se do corpo com o qual percebemos as coisas simultaneamente como distintas e 

indistintas do próprio corpo, estabelecendo uma relação de distância com o mundo material 

mas, ao mesmo tempo, uma relação de mesmidade, na qual se reconhece a ambos (às coisas e 

a nós) como imagens – imagem aqui compreendida enquanto “existência situada a meio de 

caminho entre a coisa e a representação” (Bergson, 1999: 1). “O corpo é um objecto destinado 

a mover objectos”, um centro de ação e não de representação, segundo Bergson (idem: 14). 

Em suas palavras, “meu corpo é um conjunto do mundo material, uma imagem que atua como 

as outras imagens, recebendo e devolvendo movimento, com a única diferença, talvez, de que 

meu corpo parece escolher, em certa medida, a maneira de devolver o que recebe” (idem: 14). 

 Vivemos a oscilar entre imenso e mínimo – entre o corpo coextensivo ao mundo e o 

corpo retraído, que mede e calcula a cada vez a distância que o separa dos outros corpos. É 

nesta ondulação constante, neste alargar e estreitar de distâncias, que consiste a duração 

enquanto fluxo vital. 
 
Se o espírito é compreendido como um ato temporal resta que é possível ligá-lo ao material. Pois a 
própria matéria não é diferente de um ritmo. É através do fenômeno do movimento que compreendemos 
a relação em questão, pois se por um lado ele revela uma mobilidade profunda própria à matéria, por 
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outro, o ato da memória que unifica e conserva essa matéria está no interior da própria duração” 
(Cardim, 2009: 69). 

 
 É no próprio jogo oscilante entre próximo e distante que se reorganiza constantemente 

todo o “sistema de imagens” (idem: 65) compreendido nas relações entre o corpo e os outros 

corpos, entre o corpo e o seu entorno. Como diz Cardim, comentador de Bergson, “as coisas 

têm uma acção à distância sobre nosso corpo, mas também nosso corpo exerce uma acção à 

distância sobre as coisas: isto é a percepção” (ibidem). 
 
A percepção mede nossa acção possível sobre as coisas e por isso, inversamente, a acção possível das 
coisas sobre nós. (...) A distância que separa nosso corpo de um objecto percebido mede portanto 
efetivamente a maior ou menor imanência de um perigo, o prazo maior ou menor de uma promessa 
(Bergson, 1999: 58). 

 
 Tal entendimento da distância enquanto condição da percepção, no contexto da 

temática aqui analisada, leva-nos a perguntar: ativar a questão da amplitude no fazer artístico 

não seria, então, nada mais do que um proposital e deliberado sustentar da distância como 

táctica para dar lugar e alargar a própria relação com o Outro? Esta questão remete também à 

reflexão de Rancière em O Espectador Emancipado (2010: 19): “A distância não é um mal a 

abolir, é antes a condição normal de toda a comunicação”, diz ele.  

 A obra, segundo Rancière, ocuparia mesmo o lugar de uma “terceira coisa” (idem: 24) 

- capaz de preservar a amplitude da distância entre o artista e o Outro. Isto se o artista for 

capaz de fazer-se tão estranho à sua obra (ou tão “ignorante” dela) quanto o Outro que com 

ela se relaciona. Se assim for, a obra torna-se nesta “terceira coisa que se mantém entre os 

dois, retirando ao idêntico toda e qualquer possibilidade de transmissão, afastando qualquer 

identidade entre causa e efeito” (idem: 25) – garantindo, portanto, a preservação das 

distâncias como condição para a emancipação do próprio encontro e para um aprendizado 

recíproco, e não a sua supressão num ato de dominação, como em geral aconteceria no regime 

do saber (idem: 18).  

 No jogo de “ricochetes” que caracterizaria, segundo Nancy (2014), a distância entre 

emissão e escuta, a relação emergente, se cuidada com delicadeza, será de copresença entre 

consonância e dissonância, de preservação do desacordo como território comum, largo e 

amplo:   
 

(...) o som soa ou ressoa sempre aquém de uma simples oposição entre consonância e dissonância, 
sendo feito de um acordo e de um desacordo íntimos entre as partes: sendo feito, haverá talvez que 
acabar por dizer, do acordo discordante que regula o intimo enquanto tal... (...) Toda presença sonora é 
assim feita de um complexo de reenvios cuja atadura é a ressonância ou a ‘sonância’ do som, expressão 
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que deve entender-se – entender-se e escutar-se – tanto do lado do próprio som ou da sua emissão como 
do lado da sua recepção ou da sua escuta: é justamente de uma à outra que ele ‘soa’. (...) Esta presença 
está portanto sempre no reenvio e no encontro. Reenvia-se a si, encontra-se ou, melhor, faz-se contra si, 
no seu encontro e mesmo ao pé de si” (Nancy, 2014: 32-33). 

 
 Trabalhar com a amplitude como questão para o fazer artístico, portanto, convoca o 

efetivo entendimento desta amplitude como uma onda a abranger todo o possível – um 

possível sempre maior do que aquilo que, a cada vez, se realiza. Como diz Bergson sobre a 

relação entre real e possível, “é o real que se faz possível e não o possível que se torna real 

(Bergson, 2006: 119).  
 
Ao mesmo passo que a realidade se cria, imprevisível e nova, sua imagem reflecte-se atrás dela no 
passado indefinido; descobre-se assim ter sido, desde sempre, possível; mas é nesse momento preciso 
que começa a tê-lo sido sempre, e eis porque eu dizia que sua possibilidade, que não precede sua 
realidade, a terá precedido uma vez que a realidade tiver aparecido. O possível é portanto a miragem do 
presente no passado;  e, como sabemos que o porvir acabará por ser presente, como o efeito de miragem 
continua sem descanso a se produzir, dizemo-nos que, em nosso presente atual, que será o passado de 
amanhã, a imagem de amanhã já está contida ainda que não a consigamos apreender. Precisamente aí 
esta a ilusão (idem:115). 

 
 Seguindo as considerações de Bergson, quando diz que “o artista cria o possível ao 

mesmo tempo que o real quando executa sua obra” (idem; 118), poderíamos pensar que 

trabalhar artisticamente a questão da amplitude envolve criar um real pela via da constante 

exploração de caminhos para o alargamento do possível.  

 Este modo de abordar o fazer artístico poderia, talvez, encontrar linha de continuidade 

numa certa estética da errância e do deslocamento tal como pensada por Bourriaud (2011: 

101): “a errância, na função de princípio formal de composição, remete a uma concepção do 

espaço-tempo que se inscreve contra a linearidade e, ao mesmo tempo, contra a planeza”. As 

reflexões de Bourriaud ajudam-nos a atualizar as questões que aqui estivemos a explorar para 

um contexto contemporâneo caracterizado, segundo ele, pela transversalidade do precário. 

Como diz o autor, “a precariedade hoje impregna a totalidade da estética contemporânea” 

(idem: 83). E segue: “É preciso constatar que hoje todo mundo percebe intuitivamente a 

existência com um conjunto construído de entidades efêmeras, distante da difusa sensação de 

permanência que nosso antepassados, certos ou errados, tinham de seu modo de vida” 

(idem: 79). 

 As consequências desta generalização da sensação de precariedade são diversas, e nem 

todas conduzem à amplitude aqui referida e buscada como modo privilegiado para o fazer 

artístico (tal como se explorará mais adiante, aquando da análise sobre o Projecto Amplitude; 

Capítulo 3). Ainda assim, em consonância com o fazer errante formulado na análise de 
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Bourriaud, sublinho uma dimensão política crucial para o presente trabalho, a do “potencial 

de deslocamento que permite manter diálogos fecundos com contextos diversos”, dimensão 

que o autor qualifica como “radicalidade” (idem: 106). 
 
 A errância representa, assim, uma interrogação política da cidade. É escritura em marcha  e é critica do 
urbano considerado matriz dos cenários em que evoluímos. Ela funda uma estética do deslocamento. O 
termo está desgastado, sem dúvida, um século depois do ready-made duchampiano, que foi o gesto de 
deslocamento de um objecto usual para o dispositivo de legitimação que o sistema  da arte representa. 
(...) Ao objecto de série posto diante do dispositivo de gravação do museu (Duchamp), hoje responde o 
corpo do errante urbano e as formas que ele transporta consigo, evoluindo no espaço telegênico 
generalizado da cidade do século XXI” (idem: 100). 
 

 Uma contemporânea imagem da amplitude enquanto possível se desenha, 

eventualmente, nesta figura do artista que Bourriaud chama de “semionauta”, que se definiria 

como um “criador de percursos dentro da paisagem de signos” (idem: 102) do mundo 

fragmentado de hoje. Tratar-se-ia de um errante que, com seu deslocamento, não pararia de 

fazer conexões, por sua vez, incessantemente refeitas. Este artista se encontraria numa 

posição de “indígena de um território sem limite a priori” ou de “nómade que produz seu 

universo percorrendo incansavelmente o espaço” (ibidem). A obra de arte, por sua vez, 

igualmente se reconfiguraria, deixando de ser um “objecto terminal” para tornar-se “o ponto 

de acolchoamento que amarra, com maior ou menor firmeza, os diferentes episódios de uma 

trajetória” (idem: 105-106).  

 Fiquemos com esta imagem do deslocamento como modo de passagem para o capítulo 

que se segue, no qual procuraremos situar os conceitos filosóficos que aqui estivemos a 

explorar na obra de alguns artistas que deram corpo e fizeram variar a questão da amplitude. 
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2. O fazer da amplitude: 

do contínuo plano de fuga à multiplicação narrativa do deslocamento 

 

 Néstor García Canclini, numa análise sócio-antropológica do campo artístico, afirma 

que a arte contemporânea assume atualmente uma condição “pós-autónoma”. Deparando-se 

não somente com o esgotamento das estéticas modernas, mas também com a crítica à fugaz 

idealização pós-moderna das obras fragmentárias, o artista move-se hoje para fora do plano da 

transgressão autorizada que o caracterizara outrora, ao mesmo passo em que o procedimento 

artístico abandona o seu carácter de insularidade ensimesmada, seja porque é abarcado pelas 

lógicas de mercado, seja porque os movimentos sociais e políticos tomam para si seus 

procedimentos e vice-versa, seja ainda (e talvez principalmente) porque toma para si a matéria 

da “iminência”, do possível que ainda não realizou e da pergunta aberta, matérias abundantes 

na contemporânea “sociedade sem relatos”, na qual as narrativas unívocas já não satisfazem e 

as plurais revelam-se insuficientes a despeito do seu excesso – e ambas perecem não tanto por 

não oferecerem respostas, mas mais por sua incapacidade em formular novas perguntas. Neste 

quadro, a sensibilidade artística à matéria dos “acontecimentos que estão a ponto de ser” e que 

“se situam num momento prévio, quando o real é possível, ainda não se sucedeu” (Canclini, 

2011: 12), assume um lugar privilegiado na elaboração social daquilo que nem a cultura, nem 

a política nem a tecnologia conseguiriam efetivamente abarcar e resolver. Ainda segundo 

Canclini, esta contemporânea “arte da iminência” operaria no deslocamento e na intercessão 

com outras práticas, tendendo a basear seus fazeres mais em contextos que em objectos, e a 

diluir-se em espaços urbanos, redes digitais e diferentes formas de participação social 

(Canclini, 2011:15-18).  

 Um cenário parecido é referido por Bourriaud, para quem o artista contemporâneo, 

ultrapassando a  “radicalidade modernista”, assumiria hoje uma “subjetividade radicante”, que 

se poderia definir como “uma nova modalidade de representação do mundo [enquanto] um 

espaço fragmentário em que o virtual e o real se confundem, para o qual o tempo constitui 

uma dimensão suplementar do espaço”(Bourriaud, 2011: 125). Nas palavras de Bourriaud, a 

arte da iminência de Canclini é referida como “arte da transferência”, dedicada a transportar 

dados e signos de um lado para outro e assumindo como procedimentos a topologia e a 

tradução: enquanto práticas de deslocamento, estas permitiriam reconfigurar experiências 

sem representá-las, produzindo equivalentes sempre diferentes (Bourriaud, 2011: 136).  
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Mais do que produzir um objecto, o artista trabalha para desenvolver uma vida de significações, 
propagar um comprimemto de ondas, modular a freqüência conceptual em que suas proposições serão 
decodificadas para um público. Uma "ideia" pode, assim, passar do sólido para o flexível, de uma 
material para um conceito, da obra material para uma multiplicidade de extensões e declinações. (...) A 
partir desse modo processual, podem-se decodificar inúmeras obras importantes produzidas hoje em dia. 
(...) Trata-se de se apoderar de um pacote de informações e inventar para ele um modo de tratamento. 
Ou, em outras palavras, de se conectar a um fluxo, de inflecti-lo em uma direcção determinada, ou seja, 
dar-lhe uma forma (idem: 136-138). 

 
 O mundo contemporâneo, para Bourriaud, subverteria a habitual tendência do tempo a 

identificar-se com a sucessividade e do espaço com a simultaneidade. Espaço e tempo se 

confundiriam, intercambiando suas propriedades: por um lado, cai a sucessividade do tempo, 

que se espacializa e leva modas e estilos a um plano de permanente coexistência, pois “nada 

mais desaparece e tudo se acumula por obra de um arquivamento frenético” (idem: 123). Por 

outro lado, a relação com o espaço se “temporaliza”, na medida em que “a forte presença da 

viagem e do nomadismo na arte contemporânea remete à nossa relação com a História”, 

tornando o passado “sempre presente, desde que aceitemos nos mover dentro dele” (idem: 

124). O universo converte-se, assim, num “território cujas dimensões são todas, tanto as 

temporais quanto as espaciais, passíveis de ser percorridas” e a relação dos artistas 

contemporâneos com a história da arte passa a dar-se sob o “signo do deslocamento, mediante 

o uso de formas nômades ou a adopção de vocabulários vindos de alhures” (ibidem). 

 Afogados por uma quantidade colossal de produtos culturais, cuja assimilação total se 

torna absolutamente impossível para qualquer indivíduo e cuja “hierarquização já não nos é 

fornecida por nenhuma instância de alcance imediato”, somos “bombardeados por dados que 

se acumulam a um ritmo exponencial e provêm de múltiplos focos” (idem: 164). Neste 

contexto, uma arte que se “pós-autonomize” (nas palavras de Canclini) e se torne linha de 

fuga parece lugar crucial a habitar de modo a acessar uma relação com a amplitude enquanto 

relação-tensão entre silêncio, paragem e vazio, por um lado, e polifonia, frenesi e excesso, 

por outro. Se o acúmulo exacerbado de informação pode nos dar uma imagem do inabarcável, 

penso que trabalhar com a amplitude não reside numa glorificação desta matéria, nem de um 

suposto “tudo pode” que a navegação indiscriminada pelo espaço e pelo tempo nos daria. Ao 

contrário, gostaria de propor que o trabalho com a questão da amplitude, embora envolva para 

o artista assumir-se “contemporâneo”, envolve também pensar este “ser-contemporâneo” 

como uma relação singular de proximidade e distância com o nosso próprio tempo, na qual se 

adere a ele por desfasamento e anacronismo, tal como o define Agamben: 
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É deveras contemporâneo alguém que não coincide perfeitamente com seu tempo nem se adapta às suas 
exigências (...), mas precisamente por isso, precisamente através do seu distanciamento e do seu 
anacronismo, é capaz de perceber e captar o seu tempo melhor do que outros. (...) O contemporâneo é 
aquele que percebe o escuro do seu tempo como qualquer coisa que lhe diz respeito e não pára de 
interpelar, qualquer coisa que, mais do que toda a luz, se endereça directa e singularmente a ele. É 
contemporâneo quem recebe em pleno rosto o feixe de treva que provém do seu tempo. (Agamben, 
2010: 20-23) 

 
 Penso que a matéria da amplitude não será outra senão aquela referida como 

“iminência” por Canclini. Ou, ainda, aquela que Agamben nomeará de “intempestividade”, 

simultaneamente um "demasiado cedo" e um "demasiado tarde", “um ‘já’ que é também, um 

‘ainda não’” (idem: 24). Este “não-vivido” é que seria, segundo Agamben, a matéria do 

contemporâneo, e trabalhar com ele envolveria, portanto, voltarmo-nos “a um presente em 

que nunca estivemos” (idem: 27):  
 
O que significa que o contemporâneo não é somente aquele que, percebendo o escuro do presente, capta 
a sua luz invendável; é também alguém que, dividindo e interpolando o tempo, está em condições de o 
transformar é de por em relação com outros tempos, de ler de modo inédito a sua história, de a "citar" 
segundo uma necessidade que não provém de modo algum do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual 
ele não pode responder. (idem: 28)  

 
 Que procedimento adoptaria, portanto, uma arte disposta a trabalhar com a matéria 

incapturável da amplitude contemporânea? Se seguirmos a pista de Bourriaud, diríamos que o 

modo de fazer assumido pelo artista neste contexto é o que o autor chama de “forma-trajecto”, 

e que, segundo ele, funcionaria como ponto de ancoragem pra a “iconografia do deslocamento 

global”: 
 
A forma-trajecto abarca a unidade de um percurso, dá conta de um encaminhamento ou o duplica: 
através de um principio de composição baseada em linhas traçadas no tempo e no espaço, a obra se 
desenvolve (tal qual o inconsciente lacaniano) como um encadeamento de elementos articulados entre 
si - e não mais na ordem de uma geometria estática que assegure suas unidades. Essa concepção 
espontânea do espaço-tempo, que encontramos nas obras dos artistas mais inovadores de nossa época, 
se origina em um imaginário nômade que considera as formas em movimento e em relação com outras 
formas; um imaginário em que tanto a geografia como a história representam territórios a serem 
percorridos (Bourriaud, 2011: 118). 
 

 Por um lado, podemos ver aqui a extensão do performativo enquanto “antídoto” e 

enquanto “envolvimento não mediado” que Goldberg (2012: 315-316) sinaliza como 

característica da arte da performance numa perspectiva histórica, mas, por outro lado, trata-se 

de mais do que isso. Outras nuanças se somam para formar a figura que Bourriaud chamará 

de “semionauta”, vindo a questionar até mesmo a classica dimensão da “presença do artista da 

performance em tempo real” ou do “artista ao vivo imobilizando o tempo” que Goldberg 

(idem) buscava salientar para definir a performance. Trata-se hoje de um procedimento capaz 
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de expandir todas essas noções, tanto de (co)presença quanto de ausência, tanto de tempo 

quanto de espaço, tanto de real quanto de virtual, manejando elementos históricos e 

geográficos e produzindo itinerários através da ligação de signos.  

 Para Bourriaud, o que caracterizaria o artista contemporâneo como “semionauta” seria 

sobretudo a sua “capacidade de navegar” (2011: 165), de habitar a errância e a deriva num 

“jogo complexo de ressonância e resistência que ora aproxima [a arte] da realidade concreta, 

ora a afasta rumo a formas mais abstratas ou arcaicas” (idem: 168), simultaneamente 

refletindo os modos de produção culturais, econômicos e políticos do mundo globalizado e 

procurando preservar “meios de evadir-se ou aparta-se” (idem: 171). Disso resulta um fazer 

de caráter transitório e instável, que reivindica o status de evento para cada uma de suas 

manifestações, ainda quando resulta numa forma sólida e duradoura, pois não é tanto na 

materialidade ou imaterialidade da obra que residiria hoje a sua “desfetichização” (idem: 179), 

mas sobretudo no seu modo processual e interminável.  

 Poderíamos pensar este artista semionauta, habitante de um presente sem passado nem 

futuro, nos termos que Agamben convoca para pensar o “poeta”. Poeta que não reflecte sobre 

o seu tempo, mas sobre a sua relação com o seu tempo (Agamben, 2010: 21), residindo aí a 

sua con-temporaneidade: “o poeta é esta fractura, é aquilo que impede o tempo de se compor 

e, ao mesmo tempo, é o sangue que deve suturar a ruptura” (idem). Se o semionauta de 

Bourriaud pode ser comparado ao poeta de Agamben, este, por sua vez, aproxima-se do poeta 

de Nancy, aquele que faz (n)o difícil ou, como diz o autor, aquele cujo fazer “não tem 

exactamente um sentido, mas antes, o sentido do acesso a um sentido cada vez mais ausente e 

adiado, sempre por fazer” (Nancy, 2013: 416).  
 
A poesia é, portanto, a negatividade na qual o acesso se faz o que ele é: aquilo que deve ceder e, por 
isso, antes de mais nada, furtar-se, recusar-se. O acesso é difícil, não é uma qualidade acidental, o que 
quer dizer que a dificuldade faz acesso. O difícil é o que não se deixa fazer, e é isso o que propriamente 
a poesia faz. Ela faz o difícil. (idem: 417) 
 

 Mais que isso, diz Nancy: é poeta não apenas aquele que faz o difícil, mas aquele que 

“faz a facilidade do difícil, do absolutamente difícil” (ibidem). Na facilidade, ou neste acto de 

facilitação, a dificuldade cede. Fazendo o difícil na dificuldade, a poesia – que para Nancy é 

sinónima do próprio fazer – não cessa de afirmar a dificuldade ao mesmo tempo como uma 

passagem/caminho e como uma presença/invasão, configurando-se enquanto uma “práxis do 

retorno eterno do mesmo” (idem: 418).  
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 Seguindo as reflexões de Nancy, poderíamos dizer que a amplitude do fazer artístico 

contemporâneo não está, portanto, na variedade quase infinita da informação disponível, mas 

residiria no facto de que este fazer que é sempre e, de partida, um refazer, pois “o acesso não 

se faz, a cada vez, senão uma vez, e está sempre por ser refeito” (idem: 420). É nesta 

necessária repetição do fazer enquanto uma nova “partilha de vozes” resituada a cada vez que 

estaria a exigência de exatidão do acto artístico que se define enquanto acto de “dispor no ser”, 

“coisa feita do próprio fazer” (ibidem):  
 
A exatidão é a realização integral: ex-actum, o que está feito, o que agiu até o final. A poesia é a ação 
integral da disposição ao sentido. Ela é, a cada vez que tem lugar, uma exação de sentido. A exação é a 
ação de exigir uma coisa devida; em seguida, a ação de exigir mais do que o que é devido. O que é 
devido para palavra é o sentido. Mas o sentido é mais do que tudo o que pode ser devido. (...) “Poesia” 
quer dizer: o primeiro fazer, ou então, o fazer na medida em que é sempre primeiro, origina a cada vez 
(idem: 419).  
 

 Não só Nancy, mas também Bourriaud, sublinham a dimensão colectiva deste 

(re)fazer, e o trabalho de “invenção de um mundo comum, de realização prática e teórica de 

um espaço de trocas planetário” (Bourriaud, 2011: 192) que o caracteriza. O trabalho com a 

matéria da amplitude é um trabalho pela reconstituição singular e contingente, a cada 

encontro, de um “mundo partilhado”, um espaço de tradução recíproca e de produção de uma 

inteligibilidade comum daquilo que, entretanto, não cessa de escapar. Trabalho que convoca 

não um “relativismo pós-moderno”, mas um “relativismo relativista”, para usar os termos de 

Bruno Latour citados por Bourriaud (idem). É importante ressaltar, portanto, que a 

sensibilidade à amplitude não envolve um celebrar da “potência generalizada” (o “tudo pode” 

pós-moderno), mas antes uma relação bastante dedicada à preservação de um espaço de 

“impotência”, tal como a concebe Agamben, para quem "impotência não significa somente 

ausência de potência, não poder fazer, mas também é sobretudo ‘poder não fazer’, poder não 

exercitar a potência própria” (Agamben, 2010: 57). Neste “poder a sua própria impotência” 

reside toda uma amplitude de acção, “uma vez que não é só a medida do que cada um pode 

fazer, mas também é antes do mais a capacidade de se manter em relação com a sua 

possibilidade de não fazer, o que define o estatuto da sua acção (idem: 58).  

 Segundo Agamben, a perversidade do mundo contemporâneo residiria mais no 

confiscar aos homens a sua impotência do que a sua potência. Quando o poder incide sobre a 

potência, como terá feito em outros momentos no passado, ainda resta aos homens resistir, 

isto é, não fazer. Mas quando, como hoje, somos levados a crer que temos uma espécie de 

“super-potência”, que tudo nos é possível, somos separados do nosso senso de impotência, o 
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que, antes de mais, nos subtrai a capacidade de resistir e, no mesmo movimento, torna o nosso 

agir inconsistente: 
 
É sobre esta outra face mais obscura da potência que hoje prefere agir o poder que se define 
ironicamente como "democrático". Separa os homens não só e não tanto daquilo que podem fazer, mas 
antes do mais e o mais das vezes daquilo que podem não fazer. Separado da sua impotência, privado da 
experiência do que pode não fazer, o homem de hoje crê-se capaz de tudo e repete o seu jovial "não há 
problema" e o seu irresponsável "pode fazer-se", precisamente quando deveria antes dar-se conta de ser 
entregue numa medida inaudita a forças e processos sobre os quais perdeu qualquer controle. (...) 
Aquele que é separado do que pode fazer, pode, todavia, resistir ainda, pode ainda não fazer. Aquele 
que é separado da sua impotência perde em contrapartida, antes do mais, a capacidade de resistir. (...) É 
somente a calcinante consciência do que não podemos ser a garantir a verdade do que somos, assim 
também é somente a visão lúcida do que não podemos ou podemos não fazer a dar consistência ao 
nosso agir  (idem: 58-59). 
 

 Penso que é numa aguda sensibilidade da própria impotência que reside a força da 

obra de muitos artistas contemporâneos. Como veremos em mais detalhe a seguir, é numa 

insistência em “falhar melhor” e em nunca chegar a poder, em nunca alcançar o furacão, que 

se constrói a movida-perseguição de Francis Alÿs em sua procura incansável pelas espirais de 

poeira dos tornados. É numa busca impossível por uma imagem que se constitua num 

contínuo plano de fuga à própria imagem que se desenha a impotência no trabalho de 

Dominique Gonzalez-Foerester. E é através deste afirmar da força da impotência que abordo, 

em ambos os artistas, um esforço singular por ao mesmo tempo tratar da amplitude e 

preservá-la, não resolvê-la. Talvez possa mesmo dizer que o fazer da amplitude, para além de 

ser o constante “re-fazer” de que fala Nancy, é também um insistente não fazer. É neste 

sentido que, em meu trabalho como artista, procurei assentar o Projecto Amplitude numa 

deliberada decisão pela desaceleracção e pelo adiar da imagem (ver Capítulo 3). Pois 

trabalhar com a amplitude talvez seja permitir que o finito se instale a cada vez, antes através 

da espera do que de um super-fazer. Como diz Nancy (2013: 420), “a coisa feita é finita [e] 

sua finição é a perfeita atualidade do sentido infinito”.  

 Não seria outro o desafio da “mudez” da imagem de que fala Rancière em O destino 

das imagens, sublinhando a operação de “desfasamento” e “dissemelhança” que cumpre às 

imagens artísticas produzir (Rancière, 2011: 14).  
 

Não ser semelhante passa hoje por um imperativo da arte, num momento em que fotografias, vídeos e 
fileiras de objectos semelhantes aos do dia-a-dia ocuparam nos museus o lugar das telas abstractas. (...) 
Mas este imperativo formal de não-semelhança é ele próprio tomado numa dialética singular. Porque a 
inquietude ganha: não será esta não-semelhança uma renúncia ao visível, ou então uma submissão da 
riqueza concreta a operações e artifícios que encontram na linguagem a sua matriz? Um contra 
movimento esboça-se então: aquilo que se opõe à semelhança não é a operatividade da arte, é a 
presença sensível, o espírito feito carne, o absolutamente outro, que é também absolutamente mesmo 
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(idem: 15-16). 
 

 A impossibilidade de uma medida comum e a incomensurabilidade seriam 

características distintivas da arte contemporânea, nas quais, segundo Rancière, residiria sua 

propriedade de produção de um “distanciamento entre as presenças sensíveis e as 

significações” ( idem: 51). O conceito de arte não poderia ser buscado, hoje, na existência de 

uma “propriedade comum a um conjunto de práticas” ou numa suposta “semelhanças de 

família”, mas se traduziria, ao contrário, numa “disjunção instável”: “a destruição do regime 

representativo não define uma essência finalmente encontrada da arte como tal em si mesma”, 

mas “um regime estético das artes que é uma outra articulação entre práticas, formas de 

visibilidade e modos de inteligibilidade”, nos diz Rancière (idem: 99). Daí que, procurando 

apoio em Hegel, venha a afirmar que a arte “está viva enquanto estiver fora de si mesma e 

fizer algo diferente de si mesma, enquanto se deslocar numa cena de visibilidade que é 

sempre uma cena de desfiguração” (idem: 120).  

 Talvez seja possível dizer que neste recorrente diferir tornado em procedimento 

sintetiza-se uma contemporânea sensibilidade à dimensão simultaneamente apreensível e 

inapreensível da amplitude. Amplitude cuja imensidão incalculável é então vivida, na obra de 

alguns artistas contemporâneos, de modo (re)situado a cada vez, numa forte eleição do 

deslocamento enquanto política e modo de funcionar, na procura por uma imagem-acto capaz 

de fazer-se preservando um escape para a obscuridade, para as margens do visível, de modo a 

assentar aí a hipótese de encontro e partilha com o outro. Como diz Rancière numa outra obra, 

Nas margens do político, para além de uma “exploração geral da topografia metafórica do 

político”, 
(...) trabalhar as margens do político é também trabalhar sobre o modo como a “circunstância” vem a 
desfazer a vulgaridade dos assuntos considerados políticos pelos gestores da opinião (...) e interroga-se 
de novo sobre o que “política” pode realmente dizer. De resto, talvez a política se resuma a traçar, sobre 
a superfície continuamente ocupada pela gestão dos interesses económicos e dos equilíbrios sociais, o 
contorno dos actos e dos propósitos que lhe são próprios (Rancière, 2014: 13-14).  
 

 É grande, portanto, a importância da circunstância e do circunstancial para o fazer 

artístico da amplitude, na medida em que se trata duma acção que é também política – um 

engajamento no mundo enquanto “gesta”, para usar a expressão de Hanna Arendt, que define 

a acção como “um movimentar-se para trazer gestas” (Lafer, 2003: 46). Marisa Flórido, 

socorrendo-se do conceito de Miwon Kwon de “lugar errado”, salienta a dimensão relacional 

e situacional de certos fazeres artísticos contemporâneos que têm vindo a desenhar “um novo 

modelo de pertencimento em transição cuja experiência expõe a instabilidade de um ‘lugar 
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certo’ e do self” (Flórido, 2014: 110). Trata-se de artistas que trabalham no e com o 

deslocamento, mas não somente na sua dimensão geográfica e histórica – sobretudo em sua 

dimensão ética e social, fazendo a arte “migrar da interioridade significativa do objecto 

artístico para as contingências do contexto” (idem).  
 
Estar situado é estar deslocado. A arte é operada tanto de inscrições como de deslocações: de sentido, 
tempos, lugares, dos corpos que os habitam, das vozes que anunciam, das faces que se apresentam. 
Mobilidade incessante das situações subjetivantes, arte como o se colocar no lugar do outro (como no 
juízo estético kantiano), como o gesto que abre o lugar ao outro (como a hospitalidade de Derrida), e 
que se converte na promessa de meu próprio lugar e lugar de todos nós (idem: 114). 
 

 Proponho, a seguir, explorar esta gesta situada do deslocamento na obra de dois 

artistas contemporâneos – Dominique Gonzalez-Foerster e Francis Alÿs –, abordando alguns 

de seus trabalhos nos quais se pode reconhecer o atravessamento comum da questão da 

amplitude, tema desta dissertação.  

 Partilhando daquilo que Kwon, segundo Flórido, reconheceria como o mais recente 

paradigma da site-specific art, o “paradigma discursivo”, estes artistas propõem intervenções 

que se organizam “intertextualmente” ligando diferentes campos culturais e sociais, e 

operando na sensibilidade às relações – tornando-se, assim,  “especificidades relacionais” 

(idem: 111).  

 Através de suas obras, seria possível pensar tanto o espaço quanto o tempo da 

amplitude, não apenas em sua relação com os conceitos já explorados no Capítulo 1 – o 

aberto, de Agamben (2013) e a duração, de Bergson (1999) – como também em sua relação 

com as reorganizações do contemporâneo mundo globalizado. Por um lado, trata-se de 

imagens-actos que desenham “entre-lugares”, descartando a sucessão em via única de “um 

lugar depois do outro” (ibidem) e ressemantizando as noções de site, lugar e contexto.  Por 

outro lado, convocam temporalidades díspares, buscando “abrir a existência a outros ritmos 

[e] ensaiar distensões e rupturas com o tempo dominante” (idem: 113).  

 A escolha recai sobre dois artistas deslocados de seu lugar de origem, expatriados 

intercontinentais, para quem a sustentação da migração como permanência vira matéria de 

trabalho – como no caso do projecto Amplitude (ver Capítulo 3): a francesa Dominique 

Gonzalez-Foerster no Rio de Janeiro e o belga Francis Alÿs na Cidade do México. Além disso, 

a escolha dos dois deve-se ainda à dimensão “musical” latente na obra de ambos, na qual se 

pode reconhecer um espelhamento possível da amplitude: uma composição quase sonora que 

se materializa seja na montagem de ambiências espaciais via uma singular 



	  
	  

23 

combinação/distribuição de objectos/esculturas, no caso de Gonzalez-Foerster, seja via a 

proposição de diferentes modos de fazer performar a temporalidade em narrativas errantes e 

duracionais, como no caso de Alÿs.  

 

2.1. O espaço da amplitude: Dominique Gonzalez-Foerster e a imagem distópica 

 

 A produção artística de Dominique Gonzalez-Foerster estende-se de um modo 

singular entre o cinema, o vídeo e a instalação, produzindo ambientes desnorteantes a partir 

de um uso recorrente dos mecanismos literários da apropriação e da citação.  Operando 

através da agregação e da mistura de fragmentos vindos de diferentes obras de arte, textos 

literários e filmes de outros autores, as “atmosferas que ela compõe evocam o sentido de 

distopia da paisagem e a dimensão do tempo, operando como uma forma deslocada, imersiva 

e por vezes, incômoda, da ficção científica” (Pato, 2012: 39).  

 Encontramos em seu trabalho, assim, todas as componentes da “forma-trajecto” tal 

como descrita por Bourriaud: emergindo como “índices de um itinerário”, suas obras 

funcionam por uma lógica de desdobramento, coletam e agrupam vivências de variados 

deslocamentos da artista pelo globo, e se organizam enquanto “disposição de seqüências que 

geram dúvida sobre sua presença objetiva e fazem cintilar sua ‘aura’” (Bourriaud, 2011: 119).  

São vídeos e instalações que, poder-se-ia dizer, materializam o aberto (Agamben, 2013) 

enquanto espaço da amplitude, constituindo-se como um grande meio, sem começo ou fim 

claros, cujos percursos em potência não estão demarcados por qualquer guião, oferecendo-se 

enquanto liberdade de acesso ao espectador. Junção de diferentes espaços-tempos em 

ambiências marcadas pela indefinição, as imagens-lugares construídas pela artista emergem 

enquanto contínuos planos de fuga, paisagens flutuantes no vazio e no silêncio, cuja escrita 

não está dada, está sempre por (re)fazer e só se completa com a presença do visitante 

(Birnbaum, 2007: 60-64).  

 A obra Park – A plan for scape (2002), projecto de Gonzalez-Foerster (ver Fig.3) para 

a 11a. Documenta de Kassel, sintetiza bastante bem um procedimento característico de sua 

produção, que Birnbaum define como uma “produção ativa do vácuo” (idem: 60). Trata-se de 

uma instalação pública que “cria um parque dentro do Parque Karlsaue, nas proximidades de 

Kassel” (Pato, 2012: 59). A partir da projecção de desenhos digitais detalhados de cada área 

do parque, a artista distribuiu pelo espaço os vinte objectos constitutivos da obra, originários 
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dos mais díspares lugares do mundo. Todos foram trazidos dos seus lugares de origem para 

serem instalados no parque, onde foram convertidos em esculturas: uma cabine telefónica 

azul do Rio de Janeiro; um pavilhão em forma de borboleta exibindo um filme inspirado no 

livro A invenção de Morel, (ver Fig.4) de Adolfo Bioy Casares; roseiras do jardim de Le 

Corbusier em Chandigarh, na Índia; sete toneladas de pedra de lava vulcânica, do México; 

uma lagoa azul; postes de iluminação de Grenoble; uma palmeira; areia; um caminho; uma 

rede; e uma série de outros elementos. 

 “O que é exactamente Park – A plan for scape?”, pergunta-se Birnbaum. “Um jardim 

de esculturas curioso, uma instalação ou um cinema ao ar livre com acessórios exóticos? 

Provavelmente, todas essas coisas, mas também mais um exemplo do que os teóricos 

franceses reconheceriam como uma forma de escritura”, diz o autor (Birnbaum, 2007: 61).1 

Com efeito, e seguindo Pato (2012), poderíamos pensar que é através de um procedimento de 

literatura expandida que a amplitude é espacializada na obra da artista. Trata-se de dar corpo 

de lugar a um conjunto de referências fragmentárias e de experiências evasivas, 

simultaneamente pessoais e impessoais, criando espaços compostos por peças aparentemente 

sem qualquer ligação mas que, entretanto, são remontadas de acordo com uma “tensão 

imperceptível”, surgindo como enquanto “bloco de sensações” cujo sentido está por fazer, e é 

entregue à imaginação do público sob a forma de um enigmático e perturbador convite, a 

congregar as questões da ilegibilidade e do vazio que marcam a obra da artista (Birnbaum, 

2007: 60-61).  

 Enquanto conjunto de referências incompletas, a obra atribui ao espectador o papel de 

detetive e “a tarefa de criar composições entre as infinitas possíveis, a partir dos elementos 

culturais, geográficos e históricos que encontrava no parque” (Pato, 2012, 60). Ao optar por 

localizar a instalação fora do espaço expositivo, a artista borra as fronteiras da obra, situando-

a no plano do “encontro casual, da experiência da não arte”, provocando no espectador “a 

confusão de se deparar com esses adereços estranhos, ainda que evocativos, em meio de uma 

caminhada (Pato apud Hoffmann, 2012: 60). 

 “Se quisermos abrir a ‘caixa da representação’, devemos então praticar nela uma 

dupla rachadura ao meio: rachar ao meio a simples noção de imagem e rachar ao meio a 

noção de lógica”, nos diz Didi-Huberman em Diante da imagem (2013: 187). Esta “rasgadura” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  No original: “Cos’è esattamente Park – A Plan for Escape (2002): un curioso giardino di sculture, 
un’installazione oppure un cinema all’aperto dotato di accessori esotici? Probabilmente è tutte queste cose, ma 
anche un ulteriore esempio di quello che i teorici francesi avrebbero riconosciuto como una forma di écriture”. 
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de que fala o autor, capaz de produzir por transbordamento uma “chuva de estrelas de 

imagens singulares” (idem: 188), organiza-se de um modo tal que subverte e rejeita a 

oposição entre o empírico e o racional – oposição que fracassa em se aplicar a imagens como 

as da instalação Park – A plan of scape sem que, no entanto, uma estranha lógica deixe aqui 

de se formular à sua maneira, em explícita afinação com um desejo de abertura e amplitude. 

Como salienta Didi-Huberman:  
 
Mesmo uma chuva de estrelas tem a sua estrutura. Mas a estrutura de que falamos é aberta, não no 
sentido em que Umberto Eco empregava o termo abertura - acentuando as possibilidades de 
comunicação e de interpretação de uma obra -, mas no sentido em que a estrutura seria rasgada, atingida, 
arruinada tanto no seu centro quanto no ponto mais essencial do seu desdobramento. (...) O mundo das 
imagens não rejeita o mundo da lógica, muito pelo contrário. Mas joga com ele, isto é, entre outras 
coisas, cria lugares dentro dele - como quando dizemos que há "jogo" entre as peças de um mecanismo 
-, lugares nos quais obtém sua potência, que se dá aí como potência do negativo. (idem: 188- 189) 

  
 Com efeito, não seria outro o procedimento da artista senão o de produzir abertura 

através da criação de lugares no interior da lógica, criando espaços de jogo que se alastram 

pela cidade. Este mesmo procedimento de saída disruptiva do espaço expositivo repete-se em 

outras obras da artista, como por exemplo na anterior Bonne Nouvelle Station Cinéma (2001), 

uma espécie de cinema gigante (ver Fig.5) instalado no labirinto subterrâneo da estação de 

metro Bonne-Nouvelle, em Paris:  
 
Através de uma série de intervenções delicadas (alguns monitores, aqui e ali, várias formas de luzes 
teatrais, fumaça) transformou a arquitetura utilitária da estação subterrânea (escadas, degraus, 
plataformas) em um filme de fantasia gigante. Os mais notórios são as fileiras de lâmpadas esféricas 
reluzentes, suspensas sobre os passageiros cansados de espera para finalmente chegar o comboio. Por 
um momento, os passageiros são transportados do transporte urbano cinzento e barulhento para a 
entrada extravagante de algum teatro, ou talvez do parque infantil de uma cidade pequena. Estes globos 
coloridos são pura alegria (Birnbaum, 2007: 61-62).2 
 

  Bem mais recente, a instalação ambiental Desert Park (2010), criada para o Instituto 

Inhotim (Minas Gerais, Brasil), embora se aloje num espaço expositivo (ver Fig.6)  e não no 

espaço público, explora igualmente o procedimento da distopia. Nesta obra, a artista transfere 

para a luxuriante paisagem tropical do museu (localizado numa quinta ao ar livre) um deserto 

artificial de areia branca, no qual distribui réplicas de paragens de autocarro em concreto, em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 No original: “Attraverso una serie di delicati interventi (qualche monitor qui e lì, varie forme di iluminazione 
teatrale) ha trasformato l’architettura sotterranea utilitaristica della stazione (scale, passaggi, piattaforme) in una 
gigantesca fantasia cinematografica. Più cospicue sono le file di lampade sferiche scintillante, sospese sui 
passeggeri stanchi in attesa che finalmente arrivi il treno. Per un istante i passeggeri sono trasportati 
dall’ambiente grigio e chiassoso del trasporto urbano ad  un qualche stravagante ingresso di teatro o forse nel 
parco giochi di una piccola città. Questi globi colorati sono pura gioia”	  
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cujos bancos são deixados livros de ficção científica que convidam o público a ler enquanto 

se abriga do sol inclemente (Pato, 2012: 55).  

 A produção do estranhamento, do alargamento do horizonte do possível em 

ambiências improváveis que atestam a imensidão do mundo ao mesmo tempo em que a 

comprimem num só lugar; a proposta de espaços insólitos e inefáveis, capazes de tocar na 

matéria indizível da vivência quotidiana e na zona difusa das lembranças de viagem, 

somando-as a um imaginário da literatura fantástica e da ficção científica – tudo isso já estava 

de algum modo latente mesmo nas obras da artista desenvolvidas ao longo da década de 90, 

nas quais, no âmbito do espaço expositivo, Dominique Gonzalez-Foerster criou vários 

ambientes instalativos desenhados de modo a serem ativados pela presença física do 

espectador. Tratavam-se aí de atmosferas compostas antes por um vazio temporal e pela 

experiência fugidia da passagem do visitante do que por objectos ou materiais, num 

entendimento do ambiente instalativo enquanto “uma forma de espaço narrativo” (Hoffmann 

e Jonas, 2005: 175) . Um bom exemplo é Séance de Shadow II (1998), instalação na qual o 

ambiente, composto por lâmpadas industriais com sensores de movimento, projeta a silhueta 

dos visitantes nas paredes, pintadas com o mesmo azul profundo do carpete que cobre o chão: 

“As paredes e o carpete azul produzem uma sensação coreográfica que evoca as primeiras 

eras do cinema. Esta primitiva forma de projecção amplifica a imersão do espectador no 

processo de criar a situação que o antecede” (idem).3  

 A dinâmica dialética entre “a aura e a inquietante estranheza”, característica do jogo 

de produção da amplitude espacial operado por Dominique Gonzalez-Foerster, sintetiza-se de 

modo pungente nesta passagem de Didi-Huberman, na qual se explicita o percurso de 

alargamento entre o aí e o aqui como modo de (re)fazer as imagens enquanto lugares:  
 
Pois portamos o espaço diretamente na carne. Espaço que não é uma categoria ideal do entendimento, 
mas o elemento despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais ou fantasmáticas. 
E não basta dizer que o espaço constitui nosso mundo: cumpre dizer também que ele “só se torna 
acessível pela desmundanização do mundo ambiente”. E que assim ele só aparece na dimensão de um 
encontro em que as distâncias objetivas sucumbem, em que o aí se ilimita, se separa do aqui, do detalhe, 
da proximidade visível; mas em que subitamente se apresenta, e com ele o jogo paradoxal de uma 
proximidade visual que advém de uma distância não menos soberana, uma distância que “abre” e faz 
aparecer. Eis porque o lugar da imagem só pode ser apreendido através desse duplo sentido da palavra 
aí, ou seja, através das experiências dialéticas exemplares da aura e da inquietante estranheza. As 
imagens - as coisas visuais - são sempre já lugares: elas só aparecem como paradoxos em acto nos quais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 No original: “The blue walls and carpet generate a cinematographic feeling that evokes the early ages of film-
making. This primitive form of projection amplifies the viewer’s immersion in the process of creating the 
situation before them”.  
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as coordenadas espaciais se rompem, se abrem a nós e acabam por se abrir em nós, para nos abrir e com 
isso nos incorporar. (Didi-Huberman, 2005: 246) 
 

 Talvez seja por isso, porque tratar-se-ia, para Gonzalez-Foerster, de “escapar da 

imagem”, ou de alargá-la e torná-la passagem e lugar, transitável e habitável, que a própria 

artista, falando a respeito da instalação Park – A plan of scape, salienta que seria somente no 

traçar de “uma área precisamente delimitada” que poderia emergir “uma rota de fuga”: “Não é 

uma imagem enquadrada, que nos ajuda a fugir – a escapar; não é uma tela – só um espaço 

real nos permite escapar da imagem”, diz a artista, citada por Pato (2012: 63).  

 Valendo-se de uma lógica arquivista a operar como dispositivo envolvente, Gonzalez-

Foerster logra dar corpo de lugar à imagem, desenhando “o princípio de um novo modelo de 

exposição, no qual uma colecção de objectos de natureza desigual compartilha uma existência 

simultânea, porém dissemelhante” (idem: 17). Trata-se da construção do espaço enquanto 

“sistema contínuo”, des-hierarquizado, que permite diferenciados trajectos e infinitas 

possibilidades de ligação de signos. Reencontramos aqui a imagem do semionauta de 

Bourriaud, ou mesmo a do poeta contemporâneo de que falam Agamben e Nancy. Como diz 

Pato, “em lugar do gênio criativo, surge um novo poeta: aquele que corrompe e perverte o 

original” (idem: 45), compondo um puzzle singular e situado a partir do excesso de 

informação disponível, e procurando sobretudo que a sua composição se propague e “seja 

partilhada por outros poetas, em outros jogos (ibidem) .  

  
2.2. O tempo da amplitude: Francis Alÿs e a performance nómada 

 

 Na obra de Francis Alÿs, artista que Davila define como “um detetive do quase nada” 

(Davila, 2002: 111), o deslocamento e a errância ocupam lugar central, atuando como 

“máquinas duracionais” de elaboração de pequenas fábulas, muitas vezes através de uma 

táctica de insistência na falha deliberada, ou ainda num procedimento de infiltração e intrusão 

de gestos simples e pueris nos interstícios da gesta ambulatória e dos ritmos habituais das 

megalópoles contemporâneas, por onde circula (idem: 96).  

 Um exemplo que se liga de modo claro com a sonoridade como via de abordagem 

para a amplitude, um dos interesses desta dissertação, é Railings (Londres, 2004), acção 

documentada em vídeo na qual o artista, num gesto simples que simula um jogo infantil, 

percorre diferentes superfícies urbanas (grades portões, paredes e muros) com uma baqueta de 

bateria enquanto caminha pela cidade, acumulando uma variedade de ritmos que se vão 
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compondo numa espécie de duração quebrada.  Lendo o tecido urbano como uma máquina 

poética, Alÿs (ver Fig.8) utiliza-se dos portões de ferro típicos de Londres como um meio 

para extrair uma espécie de “batida urbana site-specific” (Alÿs e Medina, 2010: 146). Dando 

corpo de som à duração, o artista visibiliza a própria equivalência bergsoniana entre 

movimento e duração (Bergson, 1999).  
 Sem impor qualquer paragem na velocidade urbana, mas operando nela uma sutil 

bifurcação, suas acções diversas vezes propõem-se como aparições, sistemas de circulação 

inventados, caminhos tênues que arriscam freqüentar o terreno do quase-invisível e do talvez-

imperceptível, numa relação delicada entre o sentido e a sua evitação (idem: 101-102). Como 

diz o próprio Alÿs, citado por Abaroa (2010: 170), “no momento em que algo é compreendido, 

começa a ser esquecido”.4 Sublinhando o que considera ser um “pensamento lateral” (idem: 

171) que orienta os procedimentos do artista, o autor comenta: 
 
Uma das situações favoritas de Alÿs é quando algo permanece parcialmente ou completamente fora de 
vista. Ele parece apreciar os pequenos traços de um incidente muito mais do que a sua evidência 
cortante (ibidem).5 
 

 Segundo Weizman, as caminhadas e deambulações de Alÿs pelo espaço urbano são 

mapas de um para um, e poderiam ser compreendidas enquanto “complexos desenhos 

temporais sobre a superfície da cidade”6 (Weizman, 2010: 175). Trata-se, sobretudo, de 

caminhos que se fazem no próprio caminhar, desprendendo, como rasto, um conjunto de 

“rumores” (Davila, 2002: 109), e materializando-se numa variedade abundante de formas de 

registo (fotografias, vídeos, desenhos: todos, de algum modo, documentos de viagem), dos 

quais, ainda assim, a imagem-acto sempre transborda e escapa.  

 É por isso que Careri propõe pensar em Alÿs enquanto um “contador de histórias”, 

narrativas que tendem a ganhar a autonomia do “rumor sem copyright” e a ingressar 

lentamente na memória colectiva, dispensando a imagem e produzindo mesmo a desaparição 

do autor: 
Muitas das acções de Alÿs tiveram força para ir de boca em boca e se tornar numa tradição oral da 
memória colectiva. São acções de que se consegue lembrar sem ver uma fotografia, facilmente 
descritíveis em uma só frase curta: andar com um cão metálico, andar com sapatos magnéticos, andar 
carregando um grande bloco de gelo até que ele derreta, testemunhar uma raposa a visitar a National 
Portrait Gallery em Londres durante a noite, coreografar ovelhas na praça Zócalo. São acções que 
tocam nos cordões políticos da polis. O que é fundamental é que, fazendo o papel de um contador de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 No original: “The moment something is understood it begins to be forgotten”.  
5 No original: “One of Alÿs favourite situations is when something remains partially or completely out of sight. 
He seems to enjoy the small traces of an incident much more than its clear-cut evidence”.   
6 No original: “complex, temporal drawings upon the surface of the city”.  
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histórias, a própria noção de autoria começa a desaparecer: a história se torna muito mais importante 
que o seu autor. O autor cria um rumor, e quem quer que o passe adiante se torna um outro autor, até 
que finalmente ninguém saiba quem é o autor real (Careri, 2010: 183).7   
 

 Tendo como detonador pouco mais que sucintos e precisos protocolos para uma ação 

possível, suas proposições jogam com o efêmero e ativam um estado pedestre movido pelo 

colecionismo do ínfimo, pela exploração do erro enquanto matéria, pelo micro-deslocamento 

do gesto e pela perseguição inglória do (im)possível, tornando o percurso (e o percorrer) 

numa ferramenta para a especulação e para a colocação de perguntas simultaneamente 

estéticas e políticas (Davila, 2002: 115).  

 A proposição Duett (Veneza, 1999) sintetiza todos esses aspectos (ver Fig.9). Trata-se 

de uma ação auto-promovida que ocorre em paralelo à mostra oficial da Bienal de Veneza, na 

qual Alÿs e o artista Honoré D’O encenam uma deambulação pelos labirintos da cidade a 

partir de uma proposição que se organiza simultaneamente enquanto preciso programa para 

uma tarefa e enquanto invisível performance poética do encontro. Alÿs assim a enuncia:  
 
 (moderato) 
A e B chegam por pontas opostas de Veneza. 
A está a carregar a parte superior de um sousafone 
B está a carregar a parte interior de um sousafone 
(andante) 
A e B deambulam pela cidade à procura um do outro 
(crescendo) 
Ao encontrarem-se, A ajuda B a remontar o sousafone 
(vibrato) 
Com um sopro, B toca uma nota pelo máximo de tempo de que é capaz 
A bate palmas pelo máximo de tempo que consegue segurar a respiração (Alÿs e Medina, 2010: 98).8 
 

 O programa, ao mesmo tempo em que prevê um trajecto, é a própria enunciação do 

aberto e funciona sobretudo como um conjunto de coordenadas para a deriva, ativando o 

estado de iminência de que fala Canclini (2011): os dois artistas, vindos um de comboio e o 

outro de avião, desembarcam na cidade e partem em deambulação pelas ruas à procura um do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 No original: “Many of Alÿs’s actions have had the strength to go from mouth to mouth and become an oral 
tradition of the collective memory. They are actions that you can remember without seeing a Picture, easily 
described in a short sentence: to walk with a metallic dog, to walk with magnetic shoes, to walk carrying a large 
Bloch of ice until it melts, to witness a Fox visiting National Portrait Gallery in London during the night, to 
choreograph sheep in Zócalo square. These are actions that touch the political strings of the polis. What is 
fundamental is that in playing the part of storyteller, the very notion of authorship begins to disappear: the story 
becomes much more important than its author. The author creates a rumour, and whoever passes it on becomes 
another author, until finally nobody knows who the real author is”.	  
8 No original: “(moderato) A and B arrive at opposite ends of Venice. A is carryg the upper part of tuba helicon. 
B is carrying the lower part of tuba helicon./ (andante) A and B wander through the city looking for each other./ 
(crescendo) Upon meeting, A helps B re-assemble the tuba./ (vibrato) With one breath B plays a note for as long 
as he can. A claps for as long as he can hold his breath.” 
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outro. Encontram-se eventualmente, três dias depois, performando assim toda uma narrativa 

que envolve “a clássica estrutura que constrói a situação, introduz os personagens, desenvolve 

o drama da divisão ou do conflito, e carrega uma moral em termos da reunificação dos 

objectos, corpos sociais ou territórios” (Alÿs e Medina, 2010: 99).9  

 Seja em deambulações solitárias ou em convocação explícita da colaboração e do 

encontro com o Outro, as proposições de Alÿs freqüentemente envolvem o riscar de uma 

linha, ligando o disperso ou sublinhando o separado, ou ainda trabalhando e habitando o 

próprio entre.10 Santos (2010: 188) argumenta que seria possível ver neste procedimento um 

movimento de “tornar-se outro para ser a si próprio”: 
 
Alÿs desenha a linha. Mas o que o verbo desenhar significa aqui? Tudo se passa como se estivesse 
aquém (ou além) da intenção. Alÿs entra na linha ao desenhá-la, habitando e vivendo dentro dela como 
se ela fosse um espaço como uma cidade a ser atravessada mais do que um desenho numa superfície. A 
linha marca e demarca simultaneamente, inscrevendo o traço constitutivo que estabelece o corpo e a 
mente do artista em sua sintonia e ressonância com o ambiente. Neste sentido, desenhar a linha é o 
equivalente de encontrar a brecha, a fissura no espaço irrespirável do já-dado e, penetrando-a, 
reconfigurar o tempo-espaço dentro de uma nova perspectiva, abrindo-o nela. Portanto, desenhar a linha 
é o equivalente de praticar e exercitar a plena liberdade dentro de um contexto de opressão. Desenhar a 
linha decorre de uma demanda – pois, como Gilles Deleuze e Felix Guattari – Alÿs não tolera o 
intolerável (idem: 189).  

 
 A linha, o trajecto, o percurso é um feito solitário ou colectivo, sempre de algum modo 

orientado pelo princípio pervertido “máximo esforço, mínimo resultado” – que parece ser um 

dos modos de sintetizar a forte relação das obras de Alÿs com a questão da amplitude, bem 

como com a “impotência” de que fala Agamben (2010), e com a facilitação da dificuldade de 

que fala Nancy (2013). Inverter a lógica da alta performance que orienta o mundo globalizado 

num elogio da demora e da ineficácia é outro dos pontos de ressonância fortes da obra do 

artista com as questões que venho a explorar no Projecto Amplitude (ver Capítulo 3).  

 Tais elementos atravessam sua obra como uma obsessão, mas se expressam de modo 

particularmente contundente na obra Cuando la fé mueve montañas (Lima, 2002). Trata-se 

duma imagem do imenso ao serviço de sublinhar o micro, ou ainda, de um trabalho no qual a 

relação colaborativa com o outro e a construção de uma rede de solidariedade emergem como 

principal acto performativo. A obra (ver Fig.10) dispersa-se numa documentação em vídeo e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 No original: “a classical struture that builds a situation, introduces characters, develops a drama of division or 
conflict, and carries a moral in terms of a reunification of objects, social bodies or territories”.  
10 Vale ressaltar que este ato de desenhar uma linha demarcando territórios guarda ressonâncias com o traçar das 
pautas das partituras do Projecto Amplitude. Além disso, a sugestão de tocar até a extinção do fôlego, que 
aparece como parte do programa previsto para Duett, também se manifestará, curiosamente, em Falha (ver 
Capítulo 3).    
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fotografia, assim como num pequeno making of – mas, sobretudo, ultrapassa todos esses 

registos, guardando na obscuridade do incapturável o diminuto do próprio encontro.  

 No trabalho, quinhentos voluntários são dispostos numa única linha e equipados com 

pás, a fim de deslocar em 10 cm uma grande duna de 500 metros de largura. Esta 

operacionalização literal da parábola religiosa ganha contornos claramente políticos, numa 

crítica muda à “enormidade do esforço colectivo e dos gastos que a mudança histórica impõe 

a uma geração após outra [e que] parece completamente fora de proporção com a escassez dos 

ganhos alcançados”11 (Alÿs e Medina, 2010: 129). Ao sublinhar o acto de mover um punhado 

de areia com uma pá como um acto em si mesmo, a despeito da sua carga metafórica, Alÿs 

aponta para a tensão que, em geral, atravessa os movimentos colectivos de engajamento numa 

causa, e que se materializa algures entre a miragem e a concretude. A negociação para 

organizar e convocar os voluntários joga luz sobre a “mística” da “revolução”, expondo os 

modos de execução concreta das transições políticas e, ao mesmo tempo, resgatando “o valor 

da mobilização social como um acto absurdo, que deve ser percebido como uma sorte de 

milagre, válido por si mesmo, independente do resultado” (idem).12  

 Há aqui um “compromisso com o especulativo” que Demos (2010: 180) reconhece 

como forte componente do trabalho do artista, e ponto de injunção entre as dimensões poética 

e política na sua obra: suas imagens-actos resistem a uma simples “instrumentalização política” 

sem, entretanto, tampouco caírem num mero “nomadismo lírico”. Permanecendo no entre e 

arriscando freqüentar a “zona do às vezes” (idem), Alÿs trabalha simultaneamente com a 

presença e com o desaparecimento do artista enquanto mediador (idem: 178). Fazendo da sua 

condição de nómada e expatriado – um belga a viver no México – matéria performativa, Alÿs 

“aproveita-se do seu status de outsider a fim de reinventar uma arte da deslocação, na qual a 

experimentação estética traduz o deslocamento geográfico” (idem).13  

 Pode-se dizer que Alÿs aborda a questão da amplitude principalmente através da 

dimensão permanentemente inconclusa e aberta das suas proposições, que parecem expressar 

a “disjunção permanente” que a condição de migrante lhe confere (ibidem). A despeito da 

emergência de objectos-obras, seus trabalhos seguem em exercício de execução – às vezes por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 No original: “the enormity of collective effort and expense that historical change imposes on one generation 
after another seems completely  out of proportion with the paucity of the gains achieved”.  
12 No original: “the value of social mobilization as an absurd act, which ought to be understood as a miracle of 
sorts, valuable for its own sake, independent of the result”. 
13 No original: “profits from his outsider status in order to re-invent an art of dislocation, where the aesthetic 
experimentation translates geographic displacement”.  
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anos ou mesmo décadas. É a isto que Groys (2010: 190) se refere ao dizer que, mais do que 

uma “time-based art”, trata-se em Alÿs do exercício de um “art-based time”. É na 

disponibilidade para o empenho duracional num acto que, embora engajado, configura-se 

sobretudo como uma espera, que talvez mais precisamente se possa apontar uma afinação 

com o incomensurável e com a imensidão da amplitude, cujos ecos poderia identificar 

também no Projecto Amplitude (ver Capítulo 3).  

 Trata-se de um trabalho que envolve de modo contundente a extenuação e a 

sustentação do cansaço, tanto no sentido de um labor físico quanto no de um esforço estético 

– e, entretanto, põem-se a serviço de propósitos aparentemente falhados de partida, ou mesmo 

sem fim, como perseguir tornados durante dez anos, por exemplo. McDonough (2010: 174) 

sublinha, com efeito, o importante papel estético da frustração e do delay na obra de Alÿs – 

elementos que também aparecem nas obras do Projecto Amplitude, como veremos no 

próximo capítulo.  

 Como statement a sintetizar a sua obra Tornado (Milpa Alta, 2000-10), Alÿs (ver 

Fig.11)  convoca o famoso elogio da falha de Samuel Beckett14 - falha que parece ser também 

o signo inevitável do encontro com o nosso próprio tempo: como nos diz Agamben (2010: 24), 

ser contemporâneo é “sermos pontuais num encontro que só pode falhar”, o que, por isso 

mesmo, coloca-se antes de mais como uma “questão de coragem, porque significa sermos 

capazes não só de fixar olhar no escuro de época, mas também de perceber nesse escuro uma 

luz que, dirigindo-se a nós, se afasta infinitamente de nós” (idem).  

 A caçada quase utópica desta coisa que se afasta sempre na mesma proporção em que 

nos aproximamos – eis a própria inefabilidade da amplitude. Trata-se do trabalho do artista 

que mais fortemente ressoa com as questões abordadas no projecto desta dissertação. Manter 

o centramento do corpo mínimo diante do corpo imenso e majestoso dos redemoinhos de 

vento e da força avassaladora da tempestade, ou, ainda mais, pretender penetrar na calmaria 

que supostamente residiria no epicentro do furacão, eis um mote para o deslocamento 

incalculável a alargar permanentemente os limites do possível e do pensável – motor 

manifesto da abertura também no Projecto Amplitude. 

 Esta busca pelo centro ou pelo auto-centramento através do flerte com o risco 

indomável da imensidão para tentar conquistar o impossível faz lembrar a “arquitectónica 

estética” de Bakhtin e sua tentativa de alocar no ser humano seu topos irradiador:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”. 
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O mundo dispõe-se em torno a um centro valorativo concreto, que é visto e amado e pensado. O que 
constitui este centro é o ser humano: tudo neste mundo adquire significado, sentido e valor apenas em 
correlação com ele – como aquilo que é humano. Todo o Ser possível e todo o significado possível 
dispõem-se em torno ao ser humano como o único centro e único valor; tudo (e aqui a visão estética não 
tem limites) deve ser correlacionado com o ser humano, deve torna-se humano (Bakhtin, 2014: 70) 

 
 Enfrentar o risco do dilaceramento – de sermos dilacerados pelo outro ou por nós 

próprios, dentro de nós próprios – é, segundo Didi-Huberman (2005: 232), o lugar de 

emergência da própria imagem. “Seria a imagem aquilo que resta visualmente quando a 

imagem assume o risco do seu fim, entra no processo de se alterar, de se destruir ou ainda de 

se afastar até desaparecer enquanto objecto visível?”, pergunta o autor (idem: 254).  

 E o artista responde, afirmando o trabalho Tornado – no qual, câmera na mão, passa 

uma década a fazer recorrentes viagens às montanhas mexicanas para caçar as violentas 

espirais de poeira levantadas pelo vento no fim das estações de seca: “O trabalho é uma 

celebração do modo como a persistência em perseguir o sentido não pode ser regulada pelo 

cálculo, pois isto seria torná-la no meio para um fim, mais do que na expressão de um desejo” 

(Alÿs e Medina, 2010: 169).15  

 Não poderíamos desejar imagem mais precisa da amplitude, na sua própria imprecisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 No original: “The work is a celebration of the way one’s endurance in the pursuit of meaning cannot be ruled 
by calculation, for then it would turn into a means toa n end, rather than be an expression of desire”.  
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3. O Projecto Amplitude:  

partituras para uma conversa infinita 

 

3.1. O projecto em irradiação: Amplitude, Pendular e Falha 

 

 O Projecto Amplitude (2012-2014) investiga a matéria da sonoridade e da 

temporalidade, usando o corpo em deslocamento como instrumento para descobrir imagens. 

Trata-se, assim, de um trabalho que emerge do entre-cidades (inicialmente no eixo Fortaleza-

Lisboa), e assenta sua pesquisa na “errância” enquanto processo; na força “radicante” da 

experiencia de migração (Bourriaud, 2011). Estão abrangidos no projecto a acção 

performativa homónima Amplitude (2012-), a vídeo-instalação Pendular (2014) e a 

performance sonora Falha (2014-). 

 A pesquisa explora a sensibilidade do estranhamento – o jogo de atracção-repulsa 

silenciosamente entoado com a “terra emprestada”. Lidar com os afectos que despontam da 

fratura migratória leva à ativação de um imaginário ligado à caça: a alternância entre a 

firmeza do mirar na direcção do alvo e a imprecisão do acertar num desenho sempre 

inacabado; a sensação de exposição no campo aberto do desconhecido  e a convocação do 

corpo oscilante como instrumento de mensuração do possível.   

 O projecto tem como objecto inaugural (ver Fig.12 e 13) a construção de um conjunto 

de partituras através de uma sequência de tiros de pressão de ar dados em folhas brancas de 

aquarela, nas quais os buracos deixados pelas balas de chumbo, marcas com diferentes 

intensidades, foram transformados em notas musicais soltas.  

 Este primeiro acto – que envolve não só o disparar dos tiros e o pautar das folhas 

perfuradas, mas também a sucessiva proposição a diferentes músicos para que interpretem a 

partitura resultante – recebeu o nome de Amplitude e se pretendia, na altura, tratar-se de todo 

o projecto. Entretanto, o percurso da criação levou à autonomização desta ação performativa 

num objecto em si, e à sucessiva emergência de outros dois objectos dela derivados: todos a 

partilhar o mesmo “chapéu” da questão da amplitude; como se esta, deixando de ser tão 

somente o título do projecto, tivesse se tornado no seu próprio modo de operar. Ou seja, 

desde que surge, essa primeira partitura converte-se em dispositivo disparador de outras 

acções performativas e sequências fílmicas, materializando o movimento do ampliar num 

constante abrir e durar – daí as referências a Agamben (2013) e Bergson (1999; 2006), 
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exploradas no Capítulo 1.   

 Em Amplitude a partitura (ver Fig.14, 15 e 16) é explorada na sua condição de texto 

referencial ou mapa irradiador do encontro, tornando-se ficção e pretexto para entrar em 

conversa com o outro. Este mesmo procedimento prossegue, e as obras Pendular e Falha 

somam-se, assim, a essa cadeia de objectos interligados, todos atravessados pelas questões: 

Como percorrer espaços e observar sua sonoridade? Como partilhar essas notas com outros? 

Como desenhar actos presentes pela escuta das variações sentidas? 

 A potência de contínua recomposição e reescrita revelou-se já dentro da obra 

Amplitude, que se caracteriza pela pulsão propositiva, impulsionando a variação e o 

espalhamento de diferentes interpretações da mesma partitura, numa série de encontros com 

pessoas e lugares: a partitura é ofertada a diversos músicos e artistas de diferentes cidades, 

através de um método impreciso de “procura e esbarrão” que torna a própria negociação numa 

composição experimental, por vezes acertada e noutras falhada, sendo parte da obra o 

conjunto de todas as tentativas de contacto. Nesta proliferação tendencialmente infinita dos 

encontros possíveis, revela-se uma dimensão política – característica que passaria a atravessar 

o conjunto das outras obras do Projecto Amplitude.  

 Enquanto “materialização do aberto” (Agamben, 2013), o Projecto Amplitude adopta a 

irradiação como funcionamento e opera por desambiguação, fazendo das partituras – tanto a 

partitura original feita de tiros em folhas brancas, quanto, a seguir, a partitura feita de tiros 

num prato de bateria, gerada na obra Falha – uma espécie de ambiente mínimo que permite 

explorar a deslocação ilimitada, a “incaptura”. 

 A vídeo-instalação Pendular emerge na sequência da acção performativa Amplitude, 

assentando-se numa colaboração com o artista José Chaves, que, na obra anterior, fora um dos 

artistas a interpretar a partitura branca (ver Fig. 17). Por um lado, Pendular (ver Fig.18) 

explora a relação com um objecto – um velho piano, já comido por bichos-da-madeira, que 

me é ofertado pelos artistas José Chaves e Gemma Noris: arrastar o piano, puxando-o 

ilimitadamente por uma corda, a corda da trajetória dos projéteis. Uma imagem que se 

materializa como continuidade da pesquisa acerca da questão da amplitude: primeiro em 

desenho, para então tomar corpo de acção, num acto performativo único capturado em vídeo. 

Por outro lado, a interpretação Descompasso, produzida por Chaves a partir da partitura 

branca, torna-se na banda sonora da vídeo-instalação.    

 Na montagem de Pendular, as imagens do piano (ver Fig.19) encontram-se uma diante 
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da outra, divididas por uma imaginária linha transversal. No tensionar da corda que corta os 

planos, pode-se observar as tentativas de deslocar o instrumento, enquanto o similar desenho 

da reta lembra o percurso do espectador. A continuidade das duas imagens é instável. O que 

existe no "entre" dos diferentes tempos do acto de arrastar o piano é uma composição de notas 

musicais ao aleatório: as sequências tocadas ao piano, extraídas da interpretação 

Descompasso. Desmembrada, a música é partida em fragmentos de notas soltas que rodam 

em sistema randômico obedecendo a um tempo que cuida tão somente em desencontrar-se da 

imagem. 

 Diante da imprecisa localização das imagens e da fragmentação do som no espaço, o 

que se segura na virtual paisagem é a passagem que aproxima o peso e a leveza. É no acto do 

puxar o piano que a duração existe - e, neste caso, exige a espera – a “espera” em que 

aguardam as emoções que fazem o “eu profundo” bergsoniano (Lapoujade, 2013). O 

enfrentamento da imagem presente na montagem da sala é visível também nas tentativas de 

fazer deslizar o instrumento pelo solo relvado e irregular. A acção em vídeo, sem começo ou 

fim demarcados, sublinha os intervalos, fazendo com que o arrastar finalmente se construa 

pela sobreposição das impossibilidades e pelo mínimo mover. O que se escuta na obra é o 

entoar da força e da fragilidade. 

 A presença da imagem-invisível que irradia sonoramente do centro da sala, e se 

fragmenta no espaço para desestabilizar a vista do espectador, é o sentido/forma de conter o 

incapturável. Imprimir o som da partitura branca junto ao arrastar é, assim, reconfigurar o 

trepidar do parado piano, ou mesmo o afastamento do corpo/dos corpos diante do horizonte. É 

como se toda a vídeo-instalação se construísse na tensão, ou na pendulacão, entre o alargar e o 

estreitar da relação entre o corpo e o seu horizonte de imensidão circundante, tal e qual nesta 

imagem de Bergson: 
 
À medida em que o horizonte se alarga, as imagens que me cercam parecem desenhar-se  sobre um 
fundo mais uniforme e tornar-se indiferentes para mim. Quando, ao contrário esse horizonte, tanto mais 
os objectos que ele circunscreve se escalonam distintamente de acordo com a maior  ou menor 
facilidade de meu corpo para tocá-lo ou movê-los (Bergson, 1999: 15). 
 

 Na passagem da primeira acção Amplitude para a construção de Pendular, revela-se 

para mim que o processo de investigação do Projecto Amplitude tinha na relação com o 

tempo uma de suas linhas centrais de abordagem: o que procuro é reorganizar o visível por 

meio das sensações sonoras. Retorno assim à experimental partitura de tiros de pressão de ar 

em folhas em branco, e lembro que foi diante do seu silêncio que encontrei o piano. Em 
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outras palavras, migro. E no migrar, o mudar. Os tiros, que já haviam sido transformados em 

notas musicais, em Pendular, voltam novamente a ser o som de caça refletindo nas imagens 

do piano. O piano é, na verdade, um harmónio.  

 De um certo modo, pode-se dizer que entre as obras Amplitude e Pendular, o Projecto 

Amplitude havia se concentrado em explorar duas temporalidades de imagem e som: o delay, 

uma certa falha do corpo quando ainda não harmonizou seu ritmo ao lugar; e o sync, breves 

instantes onde o corpo afina suas intensidades com o espaço situado.  

 Estas “falhas técnicas” presentes no corpo migrante somaram-se à “falha lingüística”: 

a potência do mal-entendido entre-línguas. Na observação desses dois tipos de falha, a 

pesquisa de sonoridades apontou o ruído como matéria privilegiada, através do movimento de 

constante pendulação – entre cidades, entre o delay e o sync, entre o erro e o desacerto nas 

conversas. Foi essa pendulação o que procurei explorar e exaurir com o acto de arrastar o 

piano. E, num certo sentido, quando Pendular dá corpo a este movimento, abre-se uma nova 

etapa de investigação, que viria a ser explorada na obra seguinte, Falha.  Pois tornou-se então 

importante aceitar o ruído como “polifonia” e “heteroglossia” (os conceitos são de Bakthin; 

Irvine, 2004-2012) e a falha como lugar: superar a pendulação e deixar a irradiação prosseguir. 

Por isso emerge uma nova imagem a explorar: a da “falha geológica”, descontinuidade que se 

forma pela fratura das rochas terrestres superficiais, quando as forças tectônicas superam a 

resistência das rochas (Fossen, 2012). 

 A primeira realização de Falha acontece no âmbito de uma residência em Buenos 

Aires, que vem a incluir mais uma cidade na cartografia dos deslocamentos migratórios que 

alimentam a pesquisa. Como parte da exploração do procedimento de “continuidade 

descontínua” da amplitude, Falha incide sobre a raiz mesma do projecto, fazendo proliferar, 

desta vez, a própria partitura. Falha assenta, assim, na construção de uma segunda partitura 

(ver Fig. 20 e 21) a partir do mesmo procedimento adotado na primeira: atirar. O tiro agora 

não é dado com uma arma para caçar pássaros, como na primeira série das folhas em branco, 

mas no âmbito de uma experiência de contacto com atiradores militares – com armas para 

“caçar humanos”. O alvo é, desta vez, um prato de bateria: pois, em contraponto ao silêncio 

das mudas folhas brancas, transformar o tiro mortífero em nota musical que se propague de 

imediato ao tocar o “corpo” do alvo se torna então premente. O prato de bateria perfurado é, 

mais uma vez, transposto em partitura. E a performance sonora Falha (ver Fig.22)  consistirá, 

a partir de então, numa replicação do gesto propositivo que leva ao encontro com diferentes 
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músicos. Entretanto, há desta vez uma questão na qual persistir: a da propagação-duração das 

notas. Falha será uma proposição para seis instrumentos de sopro, na qual os músicos 

recebem uma única orientação: devem tocar cada nota até esgotarem o ar, passando à nota 

seguinte quando voltarem a inspirar. Com os instrumentos de sopro, pretendo estudar a 

propagação do ar na sua relação com a capacidade de fôlego de cada corpo. Trata-se, pois, de 

explorar a onda de amplitude, o lapso de tempo e duração da nota a partir das capacidades 

corporais de sustentação do sopro - os corpos, nas suas diferenças, a dar as nuances e medidas 

para o desenho das paisagens sonoras em potência. Com Falha (ver Fig. 23) fecha-se, em 

certo sentido, o Projecto Amplitude: fecha-se, curiosamente, no estabelecer da própria 

abertura como estado permanente, como constante, uma vez que a cada vez que é performada 

a partitura, dá-se em acto um encontro irrepetível entre seis (sempre) diferentes amplitudes de 

sopro.  

 

3.2. O percurso da criação e o encontro concreto com a questão da amplitude: imagem-

lugar e imagem-acto em deslocamento 

 

 A pesquisa artística que desenvolvo sabe da importância do corpo na cidade: é do seu 

movimento constante e da persistente habitação do entre que as imagens se desprendem e 

emergem. Entendendo imagem não apenas como o conjunto concreto que vem a se 

materializar em fotografia, vídeo ou instalação, mas também na sua dimensão ligeira de 

acontecimento que não pára de se consumar, de se fazer e refazer na série de posições que 

ocupo em cada encontro, e no desenho do percurso que vai daí emergindo, percebo o deslocar 

como elemento central no meu trajecto artístico. Em outras palavras, é frequentemente por 

meio de uma permanência temporária que a situação-arte é alcançada, e o anexar de um novo 

quotidiano chega a uma resposta em corpo: corpo que pode se manifestar em acção 

performativa ou em objecto. 

 O deslocar é acto que adensa o processo dos trabalhos, e através dele investigo as 

mudanças do corpo na sua relação com diferentes cidades percorridas. No Projecto Amplitude, 

o que emerge de novo – uma novidade simultaneamente sutil e brutal – é que passo a abordar 

esse mover entre-espaços como uma operação rítmica, que pode se dar tanto no intervalo que 

separa lugares, quanto no simples aproximar e distanciar de outros, ou mesmo no choque 

entre as realidades distintas de espaços que se sobrepõem. Como diz Nancy (2014: 34), o 
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ritmo... 
 
...não é outra coisa senão o tempo do tempo, a desestabilização do próprio tempo no batimento de um 
presente que o apresenta disjuntando-o dele mesmo, desembaraçando-o da sua simples instância para a 
fazer escansão (ascensão, desaceleracção do pé que escande) e cadência (queda, passagem no 
batimento). Assim, o ritmo disjunta a sucessão da linearidade da sequencia ou da duração: dobra o 
tempo para dar ao próprio tempo, e é desta forma que ele dobra e desdobra um “si”. 

 
 Assim, se posso afirmar que sempre observara em minha produção este facto de 

acontecer entre-lugares, antes do Projecto Amplitude e do alçar do deslocamento a uma 

condição de relação rítmica, este dado não me parecia caracterizar nenhuma especificidade 

da minha produção, frente aos constantes e generalizados fluxos errantes que, segundo 

Bourriaud (2011: 80) caracterizam a “maré cultural contemporânea”, onde “um sem número 

de ondinhas vem rebentar na praia de uma atualidade em que todas as tendências coabitam 

sem animosidade ou antagonismo [e] as escolhas culturais são opcionais, combináveis, 

amontoáveis” .  

 Entretanto, em contraposição a este cenário no qual “nada é decisivo, porque nada nos 

compromete de facto” (idem), no âmbito do Projecto Amplitude o deslocamento ganha o 

estatuto de comprometimento, e assume o lugar de condição do trabalho, passando a integrar 

as obras enquanto matéria, não como narração paralela. Mais que isso: a própria questão 

conceptual da amplitude passa a solicitar uma atenção ao deslocamento enquanto distensão 

afetiva, simultaneamente espacial e temporal, que reverbera e ressoa no corpo, tornando-o 

num instrumento de espera e escuta:  
 
Estar à escuta é sempre estar à beira do sentido, ou num sentido de borda e de extremidade, como se o 
som não fosse precisamente nada de outro que não este bordo, esta franja ou esta margem – pelo menos 
o som musicalmente escutado, quer dizer, reconhecido e perscrutado por ele mesmo, não todavia como 
fenómeno acústico (ou não somente), mas como sentido ressoante, sentido de que o sensato é suposto 
encontrar-se na ressonância, e não se encontrar senão nela (Nancy, 2014: 19) 
 

  É deste estado que todo o trabalho passa a ser extraído, reorganizando tanto os meus 

modos de produzir imagem – num jogo com o desaparecimento e o silêncio – quanto meus 

modos de negociar e performar com o outro em dialogia – numa reformulação da colaboração 

em partilha (Irvine, 2004-2012). Em toda a série de obras que compõem o Projecto Amplitude, 

compreendo meu corpo como esta espécie de instrumento que, em sua relação com pessoas e 

lugares, se contém ou se deixa soltar em tons para as situações artísticas. Corpo-instrumento 

ou, ainda, “corpo de acção”, este que seria, segundo a abordagem bergsoniana, “o centro da 

iniciativa”, na medida em que “estamos onde agimos” (Cardim, 2009: 66). Assim é que o 
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corpo migra da imagem (que passa a ser ocupada pela partitura enquanto objecto relacional) 

para este lugar mais invisível e obscuro em  que passa a dedicar-se à performance em tempo 

real da ressonância, do encontro e da negociação. Este “abrir-me” para a escuta do “em 

comum” na fissura da experiência assume uma posição de funcionamento do projecto, 

tornando-se no lugar onde a amplitude se faz em acto, num trabalho que desde então não 

cessa de se desdobrar em multiplicadas cenas de um (sempre incompleto) todo. Ao eleger 

trabalhar o corpo como instrumento, o Projecto Amplitude convoca também, como chave para 

a propagação da abertura, a relação-tensão entre representação e apresentação que, segundo 

Matesco (2009), permeia as discussões sobre a performance artística enquanto território de 

embate entre o corpo e sua imagem especular:  
 
O debate do corpo como objecto de arte centra-se na impossibilidade da representação, pois se tiraria o 
"re" da representação, restando a apresentação. A confusão entre apresentação e representação da 
performance se deve ao facto de ela existir não porque o objecto é um signo, mas porque ela se torna 
um signo durante o seu desenvolvimento. O significado da performance reside na relação estabelecida 
entre emissor e receptor, pois é um acto de comunicação. Dessa maneira, a performance tenta resolver a 
contradição entre o homem e sua imagem especular, pondo a descoberto a distância real entre as 
convenções sociais e os programas instituídos; o corpo é tomado aí como elemento do processo artístico. 
(Matesco, 2009: 46)  

 
 A princípio, este adoptar do próprio ruído do deslocamento enquanto matéria teve que 

ver com o trabalho de encontrar, no ruído, os breves instantes entre o delay e o sync, 

procurando com isso amplificar o suficiente o visível. Abordar a matéria do deslocamento 

pela via da sonoridade é também característica do Projecto Amplitude que estava apenas 

sugerida, ou em estado de latência, na minha produção anterior. 

Pensando no que realizei, identifico que minha pesquisa desenvolvida até meados de 

2008, buscava compreender o que existia entre o corpo e o seu entorno. As acções em 

fotografia, vídeos, ou mesmo objectos, demonstravam uma espécie de posicionamento no 

mundo. Por uma colecção de pequenos gestos, investiguei o quanto as imagens eram também 

lugares, ou ainda, de que modos as passagens evidenciavam certo trânsito: fora e dentro, arte 

e vida, eu e o outro. Tratava-se aí, sobretudo, de construir frames de um só acto ou atos-

repetições, explorando a relação do sujeito com o acto e investigando os limites de um “corpo 

desobediente” (a desobedecer seja as leis da gravidade ou as leis sociais).16  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Por exemplo: o corpo que passa de uma janela a outra de um prédio por uma escada exterior (Des-limite, 
2006), o corpo que atira pedras à lagoa (Mergulho na Paisagem, 2006); o corpo que constrói muros (Acima do 
nível do mar, 2007), anda por cima deles (Para Ver o Céu Mudar de Cor, 2005) ou os atravessa (Contenção, 
2008). Em todos esses casos, entretanto, embora o ato seja gerado num lugar, há um deliberado apagamento da 
localização, tornada “qualquer”, em prol da investigação concentrar-se na sugestão de uma experiência sensível 
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Assim, o processo de construção das minhas obras artísticas é desde muito permeado 

por dois atravessamentos que, entretanto, somente no Projecto Amplitude atingem um estatuto 

de explicitude maior: por um lado, o corpo enquanto instrumento que vibra e reverbera, ou 

seja, a experiência vivida como matéria para geração de actos performativos; por outro lado, 

as cidades como espaços de encontro/relação e o reconhecimento dos lugares enquanto 

elementos para a criação das imagens. 

Observo durante os anos de 2010 a 2012, uma crescente atenção ao deslocamento, 

com uma sequência de mudanças, primeiro entre-cidades (de Fortaleza para o Rio de Janeiro) 

e a seguir entre-países (do Brasil para Portugal), levando ao estabelecimento de um fluxo de 

partir/voltar que se firma principalmente no eixo Lisboa-Fortaleza. O corpo que migra e oscila, 

nos movimentos de velocidade e pausa: gera-se aí, como nova potencialidade, trabalhar com 

os espaços vivenciados enquanto acontecimentos, assumindo os desenhos do caminho como 

projectos de acções. A reorganização mais fundamental atrela-se ao facto de que as imagens 

produzidas entre-lugares passam a anexar a variação do tempo em suas composições, a 

incorporar a distância no seu processo de feitura e a incluir o factor de situação como 

elemento compositivo direto.  

Mesmo antes do Projecto Amplitude dar corpo amadurecido a todas essas nuances, o 

incorporar da sobreposição de lugares e da variação dos tempos já aparece em Mensurar 

(2012), primeiro trabalho realizado em Lisboa, no qual a amplitude como questão manifesta-

se pela primeira vez: aí já aparece a relação-tensão entre o mensurável e o imensurável, entre 

o corpo imenso que se confunde com a paisagem e o corpo mínimo que lhe serve de precário 

e contingente instrumento de medida (Cardim, 2009). E talvez possa mesmo dizer que a 

dimensão de operação rítmica que virá a ser atribuída ao deslocamento já aqui se manifesta, 

assinalando um posicionamento do corpo frágil-forte que, a partir da sua mortalidade, atenta-

se ao espaço-tempo circundante, tal como nas palavras de Bakhtin:   
 
Apenas o valor do ser humano mortal fornece os padrões para medir as ordens espaciais e temporais: o 
espaço ganha corpo como o horizonte possível do ser humano mortal e como o seu ambiente possível, e 
o tempo possui peso e densidade valorativa como a progressão da vida do ser humano mortal, onde, 
além do mais, tanto o conteúdo da determinação temporal quanto o seu peso formal possuem a validade 
da progressão rítmica. (Bakhtin, 2014: 73)  
 
A experiência da suspensão e uma primeira relação explícita com a tensão 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(ver Fig. 24) que o outro pudesse levar consigo como hipótese de relação entre o corpo e o espaço.  
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sonoridade-silêncio, enquanto outras duas vias para formular a questão da amplitude, também 

aparecem na instalação site-specific Os lugares são pessoas e as pessoas são lugares (2012): 

durante uma residência em Lisboa (Piso Instável, 2012), proponho reorganizar os pedaços 

remanescentes da queda de parte do teto de uma sala dispondo os destroços no chão 

imediatamente abaixo, como um mapa (ver Fig.26). Por um lado, a relação de suspensão é 

redesenhada pelo necessário movimento do olhar operado pelo visitante, a quem é dado o 

acesso à obra somente a partir da soleira da porta, sem possibilidade de entrar na divisão em 

desabamento. Por outro lado, a relação entre sonoridade e silêncio, que será chave no trabalho 

com as partituras a seguir, é aqui dada pela simultânea ausência e presença do estrondo, que já 

não pode ser ouvido pelo visitante, mas é manifesto pelo escombro-mapa em sua relação com 

o buraco no teto. Esta “imagem estruturada como um limiar”, como um “diante-dentro” ou 

como um “contacto suspenso”, para usar as palavras de Didi-Huberman (2005: 243), não é 

senão uma primeira materialização da persistente preocupação com a amplitude que viria a se 

desenhar a seguir como projecto.  

Por fim, a componente da negociação como lugar performativo no qual poderia mover 

o possível acompanhada e a dimensão processual da obra como algo que se edita no seu 

próprio construir, numa sequência de escolhas dadas por factores de situação do encontro, já 

se insinuam em Paragem e Curva de Mar Novo (2012), obras (ver. Fig.27) apresentadas na 

exposição individual Delay, realizada no Rio de Janeiro e depois remontadas no Museu de 

Arte Contemporânea do Ceará. Ao me colocar a fazer os barcos (ver. Fig.28) com os irmãos 

Dantas, em Niterói, para a seguir reconstruí-los apenas como elementos visuais, em modo-

instalação na Galeria Laura Marsiaj, sem entretanto trazer a sua história para dentro da 

imagem, percebo o quanto respeito os “outros” que povoam o processo, e dimensiono a 

conversa como matéria de trabalho em potência – potência que virá a ser plenamente 

explorada somente em Amplitude. A reversibilidade e a irradiação também aparecem no 

aspecto modulável dos oito piers e sete barcos, cujo desenho e disposição mudam de acordo 

com o espaço expositivo, insinuando uma dimensão de mutabilidade constante que será 

explorada a fundo no dispositivo das partituras.  

O que prossegue de 2012 a 2014 é uma consciente desaceleracção das acções e, 

consequentemente, um deliberado movimento instala-se como modo de fazer para o Projecto 

Amplitude: o adiar das imagens. Dentro desta agora assumida condição de espera, passo a 

abordar imagem como aquilo que resiste até o fim e que, por sua vez, virá a se comunicar com 
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o outro – um outro que já não será somente o visitante, mas alguém com quem partilho um 

processo e alguém a quem proponho uma relação de empréstimo temporário de modos de 

fazer.  

Uma temporalidade dilatada e aberta ao mundo se instaura com o Projecto Amplitude: 

tratar-se-á, aqui, não apenas de habitar o processo, mantendo a atenção no que existe no entre 

e na duração do que ainda não é visível, mas sobretudo de mover o processo para o lugar de 

obra. Com a acção Amplitude, homónima do projecto, revela-se a condição relacional e o 

funcionamento irradiador da partitura, com tendência a repetir-se ad infinitum e, 

simultaneamente, a proliferar o irrepetível, já que cada encontro será singular. A espera pelo 

outro, que adere ou não à proposição de interpretar a partitura, torna-se num modo de 

propagar o desaparecimento da imagem que já a própria partitura branca havia instaurado.  

Paro diante dessa “verdade” e percebo sua importância: com o tornar das folhas 

perfuradas pelas balas num objecto – a partitura – permito-me ausentar-me da imagem. E, 

mais que isso, não se trata de simplesmente substituir a imagem do corpo pelo corpo das 

folhas, mas de, dentro dessa espera, alçar a própria sonoridade ao papel de guia das acções: 

daí a conversa com (e no) tempo passar a ser o lugar de encontro e desencontro com o Outro, 

instaurando a dialogia como motor de um acontecimento “superpopulado” (Irvine, 2004-

2012: 3). Distribuir e oferecer a partitura para ser interpretada por outros é gesto que abre a 

possibilidade de desmarcar os lugares, apagar as fronteiras entre-lugares: a sobreposição de 

mundos que esta negociação com o outro expõe aparece a principio como ruído, mas, na 

medida em que se aguarda, a harmonia vai-se manifestando, timbrando o ruído, como seria 

possível dizer a partir da reflexão de Nancy:  

 
A comunicação não é a transmissão, mas sim a partilha que faz sujeito: a partilha sujeito de todos os 
“sujeitos”. Desdobra, dança, ressonância. O som em geral é em primeiro lugar a comunicação neste 
sentido. Em primeiro lugar não comunica nada - que não seja ele mesmo. No grau mais fraco e menos 
articulado, dir-se-á que é um ruído. (Há ruído no ataque e na extinção de um som, e há sempre ruído no 
próprio som.) Mas todo o ruído também é timbrado.  Num corpo que se abre e se fecha ao mesmo 
tempo, que se dispõe e se expõe com outros, ressoa o barulho da sua partilha (consigo, com outros) 
(Nancy, 2014: 71). 
 
Amplitude impõe uma reorganização do que entendia por imagem em minha trajetória, 

pois não só traz consigo o meu próprio desaparecimento como corpo performativo em cena 

(que depois voltará a aparecer, quando já ultrapassada esta questão, em Pendular), como 

passa a dar lugar à sonoridade e à conversa na condição de condutores para uma imagem que 

está sempre a ser adiada, que instaura o inacabado como obra. Com efeito, uma recusa ao 
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fechamento, uma defesa do Aberto (Agamben, 2013) como estratégia artística emerge aqui, e 

se efetua através de um movimento de des-hierarquização dentro do qual passam a habitar um 

mesmo plano as imagens-processo e as ditas finais (ou obras).  

Operar tal mudança envolve deliberadamente questionar, a partir do interior, aquilo 

que até então chamava de imagem: assumir a imensidão – como se imagem fosse doravante a 

própria visibilidade – dando lugar ao acumular de uma colecção de imagens. Mas, a seguir (e 

também porque o projecto revela seu modo operativo por desdobramento constante, não 

estancando com Amplitude, mas sim conduzindo a Pendular e a Falha, percebo que este 

derivar de imagens e esta “errância” (Bourriaud, 2011) não eram senão um peculiar modo de 

silenciar e parar no próprio deslocamento, assumindo o Projecto Amplitude enquanto uma 

situação de paragem ou curva.  

 Seguindo Orlandi (2007: 31), quando propõe que “ao invés de pensar o silêncio como 

falta, podemos, ao contrário, pensar a linguagem como excesso”, posso afirmar que tornar o 

projecto num espaço de pausa silenciosa e de adiamento da imagem constituía um método 

impreciso para contornar o “projecto de sedentarização do sentido” operado pelas definições, 

pelo falar enquanto um gesto que afirma, separa, distingue e disciplina o significado, 

procurando habitar o silêncio enquanto lugar em que “sentido e sujeito se movem largamente” 

(idem: 27). Como diz Orlandi,  
 

O nosso imaginário social destinou um lugar subalterno para o silêncio. Há uma ideologia da 
comunicação, do apagamento do silencio, muito pronunciada nas sociedades contemporâneas. Isso se 
expressa pela urgência do dizer e pela multidão de linguagens a que estamos submetidos no quotidiano. 
Ao mesmo tempo, espera-se que se estejam produzindo signos visíveis (audíveis) o tempo todo. Ilusão 
de controle pelo que “aparece”: temos de estar emitindo sinais sonoros (dizíveis, visíveis) 
continuamente (idem: 35). 
 

 A partir do momento em que imagino (no sentido de tornar em imagem e, portanto, de 

propor um imaginário alternativo ao cenário contemporâneo descrito por Orlandi) a partitura 

de tiros de pressão de ar como um território em si mesmo silencioso, que acontece na partilha 

com outros e na “multivocalidade” (Irvine, 2004-2012: 1), torna-se interessante experimentar 

a fronteira da conversa que sensivelmente se desdobra na sonoridade. Procura, assim, 

sistematicamente reenquadrar as imagens na perspectiva do aprendido com os ruídos, sem 

nunca chegar à fala disciplinar e organizadora, mas, ao contrário, tornando a conversa num 

lugar de prolongamento do silêncio. Algo do entendimento de Didi-Huberman da imagem 

como “rasgadura” ressoa aqui, imagem que, tal como a matéria do sonho, “não pede a 

ninguém para ser tomada ou compreendida” (Didi-Huberman 2013: 204), pois nela “trabalha 
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alguma coisa que não posso apreender – ou que não me pode apreender inteiramente, 

duradouramente”, e que “me atinge como um acontecimento de olhar, efémero e parcial” 

(idem: 205). Permaneço, assim, na própria mobilidade, fazendo-me acompanhar neste 

(in)constante trajecto pela partitura tomada como guia que aponta e sugere as direcções, sem 

entretanto ordená-las (no duplo sentido de dar ordem e/ou pôr em ordem). Pois, como segue 

analisando Didi-Huberman, embora as imagens da arte guardem qualquer coisa do onírico,  
 
a maior diferença é certamente que estamos despertos diante das imagens da arte - despertar que faz a 
lucidez, a força do nosso ver - ao passo que estamos adormecidos nas imagens do sonho, ou melhor, 
estamos ali cercados pelo sono - isolamento parceiro que faz talvez a força do nosso olhar (idem). 
 

 Assim, ao analisar as indagações suscitadas pelo processo de criação do Projecto 

Amplitude, sublinharia duas zonas de questões que derivam do estado de suspensão do 

espaço-tempo que a experiência da deslocação oferece, e que proponho explorar mais 

detidamente a seguir: uma zona mais ligada à relação entre imagem, desaparecimento, espera 

e silêncio; e outra mais próxima das questões da conversa, negociação e partilha com o Outro 

e das consequentes reorganizações da performance e do acto. Proponho pensar nestas duas 

questões através de um revisitar de dois momentos-chave de elaboração do Projecto 

Amplitude: a espacialidade aberta pelo (re)fazer das partituras  e a temporalidade duracional 

do (re)tocar das partituras.  

3.2.1. O espaço da amplitude: o acto de (re)fazer a partitura, ou a imagem do silêncio 

 

 A partitura Amplitude nem sempre foi uma partitura. O primeiro gesto acontece em 

Lisboa, e ainda não se sabe imagem: atirar com balas de chumbo contra o papel branco, 

usando uma arma para caçar pássaros. As perfurações cinzentas contra o branco das páginas, 

com direcções, intensidades e localizações diversas, foram o meu mudo mundo de observação 

e espera durante longo tempo - quase um ano, entre 2012 e 2013, a contemplar “a própria 

eloqüência daquilo que é mudo, a capacidade de exibir os signos escritos sobre um corpo, as 

marcas directamente gravadas pela sua história, mais verídicas do que qualquer discurso 

preferido pela boca” (Rancière, 2011: 22). 

 Posso afirmar que o Projecto Amplitude nasce mesmo deste silenciamento, desta 

“política do silêncio” (Orlandi, 2007: 29) disposta a dar atenção ao “não-visível (legível), 

obscuro, contínuo, não-calculável” e a “problematizar as noções de linearidade, literalidade, 

completude”, num “esforço contra a hegemonia do formalismo” (idem: 44). A possível 
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sonoridade e o possível dizer do projecto emergiram justamente do silêncio das páginas na 

relação com esta demora. Demora que era também o conjunto extensivo de moradas, 

“esticado” entre idas e vindas de Lisboa a Fortaleza que não faziam outra coisa senão 

materializar uma espacialização do próprio tempo.  

 Como diz Orlandi, (2007: 460), “quando se trata do silêncio, nós não temos marcas 

formais, mas pistas, traços”, pois “é por fissura, ruptura, falha, que ele se mostra, fugazmente”. 

De tanto olhar os pequenos furos, contar e organizar suas possíveis sequências enquanto 

percorria o demorado intervalo geográfico e afetivo entre-moradas, percebi o acto que já 

estava a fazer e o repeti em desenho, fazendo emergir a partitura. Venho assim a propor a 

ligação entre os furos como caminho (Heidegger, 2014), e disso declina a decisão de pautar as 

folhas – acto que volta a acontecer em Portugal, durante uma residência em Guimarães. Ao 

ligar as marcas dos tiros, estava a desenhar o mesmo movimento do corpo solitário que 

atravessa o oceano num repetido acto de partir-e-voltar, costurando lugares – o silêncio seria 

mesmo isso, segundo nos diz Orlandi; uma “história solitária do sujeito em face dos sentidos” 

(2007: 48).  

 O processo para criar a partitura é uma composição antes da imagem, em mais de um 

sentido. Por um lado, o acto primeiro do atirar contra o branco das folhas, imprimindo-lhes 

uma “imagem” pelo rasgar e atravessar do papel, evoca de modo quase literal a ideia da 

“rasgadura” a “abrir a imagem e a lógica”, tal como pensada por Didi-Huberman (2013: 185): 

“Pelo menos fazer uma incisão, rasgar. Do que se trata exactamente? De debater-se nas 

malhas que todo o conhecimento impõe e de buscar dar ao gesto uma espécie de valor 

intempestivo, ou  melhor, incisivo” (idem). 

 Por outro lado, pode-se dizer que há uma analogia possível entre a arma e a câmara, 

duas máquinas de capturar, de fazer imagem. Eu, mais habituada a manejar câmaras que 

armas, estava talvez a encontrar no gesto de atirar um modo de adiar a imagem sem deixar de 

fazê-la.  Curiosamente, empunhar a arma revela-se um modo de desarmar a imagem, parar de 

dispará-la e aguardar: e isso seria, talvez, o modo encontrado para fazer acontecer o “habitar e 

construir” de que fala Heidegger (1954). Pois haverá ainda, por fim, um outro “antes da 

imagem” que se dá no próprio acto de aceitar a espera como modo de (não) fazer, e na 
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dilatação propiciada pelo ir e vir com os papéis perfurados, sem nada decidir sobre eles e 

colecionando possíveis, deixar chegar a formulação “isso é uma partitura”.17  

  Este longo processo, através do qual não só o ruído cinzento das marcas de tiros se 

converte em partitura, como se abre um caminho para que a sonoridade venha a se 

desprender do silêncio, levou-me a repensar o meu próprio entendimento de imagem, mais 

ligada talvez a uma ideia de permanência do que à sua presença como forma: como se através 

de uma sequência de actos (atirar, pautar), estivesse a esperar ou a adiar o momento de 

fixação de uma imagem ou de emergência de um objecto. Ou ainda, e de acordo com a visão 

bergsoniana, tratar-se ia de compreender a imagem como “uma certa existência que se 

encontra situada a meio caminho entre a coisa e a representação” (Cardim, 2009: 62). Nesta 

espera deliberada parecia já residir a própria manifestação da amplitude, que, feito onda de 

baixa frequência, por vezes aparece imperceptível ao nosso ouvido humano, embora já esteja 

presente, a compor junto.  

Posso dizer, assim, que Amplitude seria todo este processo que passa  a confiar que o 

som poderia guiar o caminho para a imagem, ou, por outra, poderia ser a própria 

materialização em imagem da partilha com o outro. Sabendo da minha “des-habilidade” com 

a música, a decisão pela partitura era um modo de afirmar sem o dizer um desejo de que o 

outro se infiltrasse no trabalho, passando a ocupar um lugar que, como já mencionado, 

Paragem e Curva de Mar Novo (2012) haviam antecipado: o lugar de um interlocutor com 

quem se partilha, e não de um colaborador que cumpre um papel necessário (e orientado por 

mim) para que a obra seja feita, como era sobretudo o caso até então, pelo facto de que, 

estando o meu corpo presente na imagem, era inevitável ter de ceder a “pilotagem” da câmara 

a um outro, que passava a segurar o tempo nas mãos enquanto eu me posicionava diante das 

lentes em estado performativo.  

 Aqui tocamos num outro ponto central que a partitura, ocupando o lugar de imagem, 

traz como questão: o desaparecimento do (meu) corpo da imagem. Pode-se dizer que a 

partitura surge quando, “engolidos” pela amplitude assumida pelo próprio movimento de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Este dizer dá inicio à viagem do Projecto Amplitude, e em retrospecto me leva a perceber que o ato de 
escrever uma partitura já era uma prática de corpo que efetuei sem o saber, e que posso reconhecer na vídeo-
instalação Contenção (2008): neste trabalho é o meu corpo que ocupa o lugar das marcas cinzentas das balas e, 
multiplicado, passeia em silêncio junto com seus duplos virtuais por um muro de pedras. Neste trabalho, posso 
agora reconhecer um “informulado desejo de som”: talvez seja possível dizer que o som sempre esteve presente 
de algum modo, manifestando-se no ritmo do corpo em acção, e guardado cuidadosamente através de uma 
persistente escolha pelo silencio – já que a quase totalidade dos meus trabalhos anteriores não tem som, numa 
clara decisão por privilegiar o foco no movimento do corpo. 
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constante deslocamento, nenhum dos lugares percorridos pode mais ser acessado por seu 

“nome próprio”; quando a “fórmula sujeito+acto” que fazia o corpo frequentar as imagens é 

assim absorvida pela imensidão que o trajecto não pára de desenhar. É então que outro é 

convidado a estar na imagem, a povoá-la, na medida em que a constante deslocação convida-

me, surpreendentemente, a contemplar. Funda-se, assim, “uma participação de um tipo 

especial, objetivado”, característica da “arquitectónica estética” de que fala Bakhtin, uma 

“arquitectónica do mundo produzido na relação estética de contemplar, quando a própria 

acção e eu – o realizador da acção – estamos ambos localizados do lado de fora da 

arquitectónica, estamos excluídos dela” (2014: 80).  
 
Este é o mundo da existência afirmada de outros seres; eu mesmo – como aquele que afirma – não 
existo nele. Este é um mundo de outros únicos que provem de dentro deles mesmos e um mundo do Ser 
que é valorativamente correlacionado com eles. Estes outros são fundados por mim; eu mesmo, o único 
eu, provindo de dentro de mim – eu estou fundamentalmente e estencialmente situado do lado de fora 
da arquitectónica (idem). 
 

  Fundar este mundo feito de outros, é, assim, o modus operandi encontrado pelo corpo 

errante que a migração convocara: usar a partitura como um mapa para lugares (sempre) ainda 

ou já desconhecidos, para este permanente “lado de fora”. 

 Posso dizer que desenhar a partitura era uma acto que requalificava a imagem, mas 

não a colocava em um estado de imagem final, ou obra para ser visível ao outro: antes, 

tratava-se aqui de investigar como se poderia encontrar sonoridades que representassem o 

próprio “fora de campo” da imagem, esse lugar percorrido do processo. Assim, Amplitude é 

antes de tudo um abismo, assinalando uma paragem de indagação diante de minha produção. 

Diferentemente do até então experimentado, em que na maioria das vezes as imagens eram 

construídas por uma sequência linear a unir a vivência, a performance e a imagem-obra, passo 

a me concentrar no meio, exactamente onde reside a acção. 

 Acção de atirar, de pautar, de escrever e, mais adiante, de conversar. E, com esta nova 

sequência, de adiar a imagem e explorar o espaço da amplitude. Assim, depois de desenhar as 

linhas, com a ajuda do artista José Chaves, foi possível encontrar e escrever as notas musicais 

que corresponderiam a cada perfuração. Através dessa escrita silenciosa, a sonoridade latente 

volta a manifestar-se em potência. Com o mapa desta partitura experimental em mãos, pude 

travar com outros uma conversa: passei a distribuir a partitura no meu raio de alcance entre 

músicos, em inúmeras tentativas de entoar o junto. Em retorno, recebia ideias sonoras, 

algumas em forma de interpretação e música, outras em forma de texto. Também, muitas 
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vezes, não obtive resposta. No conjunto, e por tentativa-e-erro, em pouco tempo a obra passou 

a ganhar uma dimensão viva, e percebi que seria o outro quem quebraria o silêncio da 

partitura. É o silêncio, pela sua natureza de incompletude e abertura que, como nos diz 

Orlandi (2007: 47), produz a possibilidade do múltiplo, constituindo-se na “base da 

polissemia”. Por outro lado, e contraditoriamente, “pensar o silêncio é colocar em questão os 

próprios limites da dialogia”, pois é nele que se manifesta a “opacidade do Outro” (idem: 48). 

 Passo, assim, a compreender que a partitura é o próprio espaço da amplitude; o espaço 

de estar com outros. E que o meu acto performativo reside sobretudo no afirmar que aquelas 

folhas pautadas são uma partitura, e então esperar. Espera como lugar movediço, que envolve 

abdicar do controle da imagem e, muitas vezes, materializa-se num denso trabalho de insistir 

em acreditar, quando o trabalho quase parece escapar e desvanecer num conjunto disperso de 

encontros, histórias, tentativa de contacto, conversas e errâncias. O Projecto Amplitude, na 

sua extensão espaço-temporal dilatada e na sua inclinação cada vez mais manifesta para o 

Aberto e o inacabado, leva a uma proliferação de imagens por propagação, e a uma necessária 

des-hierarquização entre as imagens-processo e as supostas imagens-finais, todas postas no 

mesmo plano. Ao dizer aberto e inacabado, entretanto, nem por isso tratar-se-ia de uma defesa 

do irrepresentável, pois, como alerta Didi-Huberman:  
 
A alegação do irrepresentável afirma que há coisas que só podem ser representadas num certo tipo de 
forma, por um tipo de linguagem próprio de um tema, seja ele qual for. Ora, é este defeito de 
propriedade que vem ferir tanto a fé numa linguagem própria da arte, quando a afirmação da 
singularidade irredutível de certos acontecimentos. A alegação do irrepresentável afirma que há coisas 
que só podem ser representadas num certo tipo de forma, por um tipo de linguagem própria da sua 
excepcionalidade. Stricto sensu, esta ideia é vazia. Exprime simplesmente uma ambição, o desejo 
paradoxal de que, no próprio regime que suprime aos temas a conveniência representativa das formas, 
existam ainda formas próprias que respeitem a singularidade da exceção (Didi-Huberman, 2013: 181). 

 
 Neste movimento, e por meio deste gesto de assumir a partitura enquanto uma imagem 

irradiadora de imagens – tal como um corpo, que, como diz Bergson, (1999: 14), seria “um 

objecto destinado a mover objectos” - abro um espaço para pensar a performance subterrânea 

que se passa fora do foco da obra de arte: essa que se manifesta nos encontros e esbarrões, nas 

negociações e acidentes de percurso, e que cada vez vai ganhando mais espaço em minha 

produção, num movimento que leva o acto performativo a trafegar da imagem para este “fora 

de campo”.  

 Subtrair a hierarquia entre medias e descategorizar as imagens é, assim, medida para 

fazer o trabalho sobreviver numa justeza para a qual o que interessa é o acto. É assim que 



	  
	  

50 

percebo que, afinal, o meu corpo desaparece da imagem somente porque reaparece no corpo 

da partitura e, neste sentido, nunca terá chegado, talvez, a desaparecer. Como se pudesse dizer 

que a partitura Amplitude é como o meu corpo, que anota no tempo do percurso o tom que 

deve se juntar a cada novo lugar em que chego em meio aos muitos deslocamentos. Com ela 

procuro testar e alargar a cada vez os limites, neste acto de buscar uma partilha com o outro 

oferecendo o corpo da partitura e sem impor resultados pré-estabelecidos, deixando o 

encontro se performar.  

 Talvez seja por isso que o meu corpo pôde voltar a frequentar a imagem em Pendular. 

Dentre as respostas que obtive à proposta de partilha da partitura, e no meio da rede de 

relações que este acto começou a tecer, emerge a situação de ganhar dos artistas José Chaves 

e Gemma Noris um velho piano. Emprestar o meu corpo para performar Pendular converte-se 

em mais um modo de fazer tocar a partitura. Nesta vídeo-instalação, o corpo+acto reaparece: 

trata-se do corpo que puxa o piano por uma corda. Que não faz, portanto, outra coisa senão 

esticar uma linha e ligar o disperso, como no acto de desenhar as linhas de pauta para gerar a 

partitura.   

 A reflexão sobre este “acto de fazer partitura” amadurece em Falha, quando, por 

repetição diferenciada dos mesmos procedimentos, emerge uma segunda partitura. Penso a 

imagem da falha como na Geologia, onde esta aparece na ruptura entre as rochas, insinuando 

uma possibilidade de som. Como um acidente geográfico, a partitura Falha é um acidente de 

percurso, ou simplesmente a amplificação resultante do processo de maturação de Amplitude.  

 Durante a residência para realização do Projecto Amplitude em Buenos Aires, à 

procura da morada de uma escola de música, passei por três vezes em frente a um museu de 

armas. Resolvi entrar, atraída em especial por um cartaz a anunciar aulas de tiro. Ao tentar 

explicar aos senhores do museu meu peculiar interesse no tiro enquanto música, ativei mais 

uma vez o habitar de uma espera: no “esticar” deliberado do tempo da estranheza e 

incompreensão, acabo por receber a autorização para frequentar o Polígono de Tiro do 

Circulo Militar.  

 É em colaboração com Raul Alvarez, um constructor de armas, que venho fabricar a 

partitura extraída de uma nova sequência de tiros, desta vez em num prato de bateria (ver Fig. 

29). Diferentemente da partitura Amplitude, que tem um “som abafado” por ter sido 

“desenhada” com uma arma de pressão de ar, a partitura no prato de bateria acontecerá já 

amplificada, no “som estourado” de cada bala ao atingir o prato. Falha soa no seu próprio 
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acto de execução, e uma composição musical emerge das decisões situadas do número e 

sequências dos disparos, combinadas entre mim e o atirador, obedecendo tão somente à lógica 

contingente de evitar o alvo (no caso, o centro do prato, para não parti-lo). Valendo-me da 

imagem do limiar, de Didi-Huberman, penso aqui que esta relação invertida com o alvo, que 

evita o centro e transforma em alvo a borda ou o limiar, materializa novamente a própria 

relação de suspensão da amplitude:  
 

Pois essa porta permanece diante de nós para que não atravessemos seu limiar, ou melhor, para que 
tentemos atravessá-lo, para que a decisão de fazê-lo seja sempre diferida. E nessa différance se mantém 
- se suspende - todo o nosso olhar, entre o desejo de passar, de atingir o alvo, e o luto interminável, 
como que interminavelmente antecipado, de jamais ter podido atingir o alvo. (Didi-Huberman, 2005: 
232) 

 
 Raul Alvarez, ao mesmo tempo em que atira, conta-me histórias sobre como se 

montam e constroem as armas, e sobre como são os sons dos tiros numa guerra. É no plano 

deste exercício de escuta, deste encontro entre o ressoar das balas e o ressoar das palavras, 

que penso na imagem do “estar com o outro” como um desenho, que ora é percurso ora é o 

erro do percurso: neste caso particular, o tiro acerta quando erra (o alvo), enquanto as 

palavras “errantes” narram vivências e emprestam imagens que de outro modo não poderia 

acessar. Durante este desenho partilhado da nova partitura, a questão do tiro, do ar, do romper 

o ar, e a própria imagem incapturável do som, vão-se tornando na nova situação propositiva 

para a partitura Falha. Daí a escolha de explorar, em Falha, a questão do sopro (o limite da 

duração/propagação do som e do fôlego) e a questão do encontro irrepetível (ao propor uma 

performance sonora para seis músicos), elementos que analisarei a seguir, ao abordar o acto 

de tocar a(s) partitura(s).  

 

3.2.2. O tempo da amplitude: o acto de (re)tocar a partitura, ou o agir da escuta 

 

 Para abordar a dimensão performativa do acto de tocar a partitura enquanto acto 

instaurador de uma duração polifónica, proponho tratar aqui de alguns dos encontros com 

músicos e artistas que este projecto me proporcionou. É neste plano do encontro inesperado 

que o trabalho cumpre-se enquanto corpo, espaço e cidade, onde o que pode ou não ser a obra 

é o ritmo daquilo com que me vou deparando no percurso. 

 Em Lisboa, a partitura Amplitude esteve em conversa com José Chaves (ver Fig. 30), 

Joana Guerra e Boris Nunes. Em Buenos Aires, com Hernan Zaparart, Alma Laprida e 
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Fernández Pereyra (ou Ramiro, como é conhecido). O “endereçamento” ao outro seguia o 

“enunciado” de partilhar o modo singular como havia sido feita a partitura (Bakhtin apud 

Irvine, 2004-2012), o que em geral suscitava e despertava um “raciocínio sonoro” que logo se 

punha a levantar problemas e possíveis soluções para que pudesse ser tocada. O facto é que, 

diante deste encontro entre a narrativa da emergência da partitura e o empréstimo provisório 

de conhecimentos musicais, vão-se formulando imagens que, independentemente ou não de 

chegarem a consumar-se numa interpretação, vão-se acumulando como uma massa de 

oralidade que passo a considerar como o “som” da partitura: esse manter vivas as imagens, ao 

serem passadas de um para o outro, é, da minha perspectiva, uma das instâncias que configura 

o próprio trabalho enquanto acto, no sentido a ele conferido por Bakhtin (2014). Seguindo 

Ribeiro (2006: 11), comentador de Bakhtin, poderia dizer que toda essa “massa dialógica” de 

conversa conforma um enunciado que se efetua a cada vez em acontecimento, de modo que 

falar sobre a partitura torna-se tão performativo quanto tocá-la. Ou seja, o trabalho não se 

encontra exactamente na interpretação do som, mas sim no percurso, na negociação, no 

possível que se constrói através da recursividade de uma contraposição concreta e operativa 

entre mim e um outro – o que caracterizaria aquilo que Bakhtin chama de “arquitectónica” do 

acto, algo que, como sublinha o autor, é simultaneamente um dado, mas também e sempre 

“algo a-ser-realizado, porque é a arquitectónica de um evento” (2014: 82), daí advindo toda 

uma dimensão ética ligada à responsabilidade pelo acto do encontro: 
 
É o plano ainda-por-ser-realizado da minha orientação no Ser-evento ou uma arquitectónica que se 
realiza incessantemente e ativamente por meio da minha acção responsável, construída pela minha 
acção e possuindo estabilidade apenas na responsabilidade da minha acção. O dever concreto é um 
dever arquitectónico: o dever de realizar o lugar único no Ser-evento único. E ele é determinado antes e 
acima de tudo como uma contraposição entre o eu e o outro (idem). 
 

 É no percurso da cidade-nova-e-desconhecida que faço o Projecto Amplitude: tocar a 

partitura é performar (n)a cidade (n)este “dever arquitectónico” de que fala Bakhtin, em busca 

de possíveis pessoas que a possam interpretar. A dimensão performativa desta procura, já 

existente no eixo Lisboa-Fortaleza no qual a partitura foi gerada, intensifica-se quando da 

inclusão de mais uma cidade na rota: Buenos Aires. Como tinha pouco tempo de  residência, 

parto num aleatório jogo de diariamente percorrer lojas de discos e de instrumentos, escolas 

de música e outros possíveis spots – até mesmo o metro torna-se um lugar em potência para o 

encontro.  Nesses trajectos, percebo um avolumar crescente de uma performance que efetuo a 

cada vez, ao medir a temperatura das possibilidades de diálogo, e a depender da interlocução, 
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mostrar ou não a partitura de tiros. O Projecto Amplitude propaga-se na adopção da 

indefinição como método, sem entretanto organizar-se no plano do acaso ou do arbitrário: não 

se trata de fazer da partitura “a imagem que quero”, mas de disponibilizar-me numa procura 

de imagens a partir da latência do som presente no silêncio da(s) partitura(s). 

 Em Buenos Aires, destaco três encontros fundamentais para realizar Amplitude: 1) 

Hernan Zaparart, o colaborador (ver Fig. 31) que me ajudou a adequar a partitura branca às 

regras/padrões de uma partitura convencional (pois o que antes tinha, na verdade, eram papéis 

pautados) e, ao mesmo tempo, participou da transposição dos tiros no prato de bateria à 

partitura Falha (ver Fig. 32); 2) Alma Laprida, artista (ver Fig. 33) que levou a partitura 

branca a um concerto experimental de Michael Winter, no qual ambos, além dos músicos Luz 

Lassizuk, Ezequiel Menalled, Pablo E. Riera, Karen Santana, José Serrano, fazem 

interpretações livres dela; 3) Ramiro ou Fernández Pereyra, a quem via com regularidade a 

tocar no metro e, um dia, decido abordar; entre cafés e conversas, Ramiro propõe tocar a 

partitura de modo a ocupar com a voz os espaços/silêncios que seriam da contagem do 

compasso, e a seguir meu acto consiste em deslocá-lo do metro para a galeria (ver Fig. 34). É 

na alternância entre o seguir e as paragens, entre os encontros funcionais e os falhados, entre 

cenários emergentes sempre tão diversos, que Amplitude se revela como síntese do que 

acredito ser meu trabalho, ao mesmo tempo que reconhece o outro, as sonoridades e um jogo 

de imagens visíveis e não-visíveis. Enquanto exercito o sustentar destes diálogos tão variados 

com o desconhecido, percebo que as pessoas que encontro são como as notas soltas nas 

páginas em branco ou no prato de bateria perfurado; pontos que vou ligando conforme 

caminho. Eis o modo que pude encontrar para atualizar o “pôr-em-obra” de que fala 

Heidegger em Caminhos de Floresta (2014: 76), enquanto acto de “poetar”, isto é, de “pôr em 

andamento e levar a acontecer o ser-obra” : 
 
A verdade, como clareira e encobrimento do ente, acontece na medida em que é poetada. Enquanto 
deixar-acontecer da chegada da verdade do ente, toda a arte é, enquanto tal, na sua essência, poesia. A 
essência da arte, na qual se baseiam, acima de tudo, a obra de arte e o artista, é o pôr-se-em-obra da 
verdade. (...) Porém, a poesia não é um inventar errante do que quer que seja, nem um desvanecer do 
mero representar e imaginar no irreal. Aquilo que a poesia, como projecto claramente, desdobra no não-
estar-encoberto e lança para o traço-fenda da figura, é o aberto que ela permite que aconteça, e até de 
modo que só agora o aberto no meio do ente leva este a brilhar e a ressoar. (idem: 76-77).   
 

 De Amplitude à Falha, não só emerge uma nova e amplificada partitura, como 

também a proposição ao outro ganha contornos mais precisos e um desenho que trafega do 

um para um ao um para muitos. Se a partitura branca era oferecida para uma pessoa a cada 
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vez, atribuindo ao outro o lugar de proponente de um sempre singular modo de tocar a 

partitura, em Falha a proposição é composta para seis músicos de instrumentos de sopro. 

Acresce-se, aqui, mais uma curva à amplitude: pois se trata de prolongar as notas ao limite do 

possível, e de investigar o tensionar desses limites através da singularidade do fôlego de cada 

músico. O sustentar da nota aparece, aqui, quase como o inverso do silêncio da partitura 

branca original.  

 Ora, essa proposição faz com que existam duas situações distintas a dialogar: a 

exigência simultânea de uma obediência (à regra de sustentar a nota até a extinção do fôlego) 

e de uma desobediência (ao compasso do tempo da partitura, quando o fôlego o ultrapassa). 

Ou ainda: a proposição de Falha coloca em estado de acidente geográfico o tempo interno do 

fôlego e o tempo externo do tocar-junto e do encontro entre os instrumentos. Atinge, assim, o 

estatuto de uma composição mutável: mesmo que seja interpretada pelos mesmo músicos, 

nunca pode ser repetida.  

 Falha foi tocada na Galeria da Fundación Ace, em Buenos Aires, com apenas três 

músicos, o que fez com que já em sua primeira performance (ver Fig. 35) proliferasse em uma 

versão. A seguir, foi apresentada como performance na Frestas – Trienal de Artes (Sorocaba, 

São Paulo), com seis músicos.18 Apesar da partitura Falha ter o seu procedimento escrito, 

diferente da partitura Amplitude, mantem-se em ambas um mesmo espaço intervalar de 

suspensão e habitação conjunta, no qual a acção é decidida em curso, colectivamente, e por 

consequência emergente da convivência. Nos dois casos, a partitura parece ir abrindo o 

caminho e criando um mover que é diferente da imagem que se fixa, e que só pode existir em 

sua repetição-irrepetível.  

 Nesse sentido é que me parece possível afirmar uma dupla condição performativa 

deste trabalho: primeiro, a situação na qual performo “ser artista”, de modo a interromper o 

quotidiano de outros com minha proposição sui generis; a seguir, este lugar partilhado no qual 

transporto para o espaço de visibilidade da obra um inacabado como se fosse “pronto”, 

assumindo o risco de mostrar o trabalho no curso do seu próprio acontecimento, com seus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 A convite da Frestas - Trienal de Artes, levei a partitura do prato de bateria para ser tocada em duas situações: 
1) Como performance para seis músicos com instrumento de sopro, foi tocada em um teatro onde os músicos 
ocupavam o palco e plateia (ver Fig. 36). O público podia circular livremente no espaço e perceber o som por 
vários ângulos, consumando a obra como uma grande massa de ar que se pode atravessar, na qual a duração é o 
que faz a composição se ir reorganizado; 2) Como instalação para um espaço de corredor, onde, em colaboração 
com o artista Thelmo Cristovam, construímos sons com os instrumentos de sopro para uma situação de 
passagem (ver Fig. 37). Os sons partiram de uma variação da partitura Falha, na qual esta foi sobreposta a ondas 
de baixa frequência do som do tiro no prato de bateria. 
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erros e condições do momento. Refletindo sobre estes dois aspectos, entendo a partitura como 

um dispositivo performativo – no sentido a ele atribuído por Goldberg (2012:10), quando 

salienta a performance enquanto expressão artística dotada de um “programa ilimitado” – 

gerador de situações sonoras. É interessante notar que, neste duplo movimento (o de 

performar ser artista fora do circuito artístico, e o de trazer para dentro do circuito artístico um 

encontro inacabado e mundano), instaura-se um interessante jogo de desfazer e refazer o 

“performativo (in)feliz” de que fala Austin (apud Taylor, 2012): 
 
Para Austin, um performativo feliz é um acto linguístico que atua dentro do seu contexto e dos seus 
códigos autorizados. A força da arte da performance seria o oposto. Como exemplo do que Austin 
denominou performativo infeliz, a arte da performance questiona essas mesmas convenções e códigos. 
(Taylor, 2012: 113) 19 

 
 Ao criar um “campo deslocado” para o acto artístico e ser bem sucedida – como, por 

exemplo, quando consigo ser admitida no Polígono Militar – é como se, através de um 

“performativo infeliz”, um provisório “performativo feliz” se instaurasse lá onde não havia 

antes código ou contexto possível para a minha presença. A seguir, um novo “performativo 

infeliz” se refaz ao mover-me de volta para o contexto da arte (mas assegurado por um 

“performativo feliz”, posto que transportado para o interior dos funcionamentos e requisitos 

do mundo artístico), afirmando como arte um encontro como, por exemplo, a relação com o 

músico do metro. Como diz Taylor (2012:111), “mais que uma descrição de um feito/facto, a 

performance se converte no feito/facto em si”20, sublinhando a dimensão performativa da 

linguagem.  

 Além desta conexão entre performatividade e linguagem, principal contribuição de 

Austin aos estudos da performance, Hoffmann e Jonas (2005: 14) apontam também um outro 

entendimento do performativo que reconheço manifestar-se no movimento de usar tanto o 

estatuto de artista como o próprio objecto da partitura para estabelecer relação com as pessoas 

durante meus trajectos: mais ligada ao modo como Judith Butler, na esteira de Goffman e de 

Derrida, aplicaria o termo, trata-se aí de sublinhar a dimensão construída dos laços e dos 

papéis sociais, que são antes “feitos” ou “performados” do que “atributos fixos” das pessoas, 

ou, como dizem os autores, “baseiam-se na repetição de actos mais do que em absolutos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 No original: “Para Austin, un performativo feliz es un acto lingüístico que actúa dentro de su contexto y sus 
códigos autorizados. La fuerza del arte de performance sería lo opuesto. Como ejemplo de lo que Austin 
denominó performativo infeliz, el arte de performance cuestiona esas mismas convenciones y códigos”. 
20 No original: “más que una 'descripción' de un hecho, el performance se convierte en el 'hecho en sí'”. É 
interessante notar que, em espanhol, a palavra “hecho” preserva a ambiguidade facto/feito (que em português se 
desfaz em duas palavras), dotando a frase de uma pertinência e de uma precisão ainda maiores.  
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naturais e inevitáveis”, sendo “nada mais do que uma forma de relação entre sujeitos 

socialmente constituídos em contextos especificáveis”.21 

 Propor a partitura como esse campo aberto é assumir e dar relevo ao negociar que 

acompanha todo o processo de fazer uma obra. Trata-se de um lugar conhecido e frequentado 

pelos artistas, que necessariamente trabalham com outros, mas nem sempre tornam isto 

visível.  Deslocar esse lugar de encontro, conversa e negociação do processo para a imagem, 

empurrando-o em direcção a um estatuto de obra é um acto através do qual procuro testar a 

sua aparição, não enquanto um registo-testemunho, mas no seu próprio acontecer e re-

acontecer. Como nos diz Rancière (2011: 107), “presença e representação são dois regimes de 

entrelaçamento das palavras e das formas”. Assim, no Projecto Amplitude não se trata de 

renunciar à representação, mas de jogar com ela como um recurso para, sobretudo, ativar a 

relação com o outro e o encontro presencial, pois “é ainda pela mediação das palavras que se 

configura o regime de visibilidade das imediações da presença” (idem). É por isso que, no 

Projecto Amplitude, se trata sempre de produzir uma performance deslocada: seu eixo não é 

em si a arte, mas o outro que habita o caminho, e por vezes tenderia ao invisível. O caminho 

da partitura é a própria partitura.  

 Apostando na definição de imagem enquanto “desfasamento” e “dissemelhança”, 

praticada por Rancière (idem: 15) em O destino das imagens, sublinho sobretudo sua 

dimensão relacional, que encena a cada vez uma certa “relação do dizível com o visível”. Daí 

pensar na partitura como um médium para o encontro – mas apenas na condição de, seguindo 

mais uma vez Rancière, entender médium não enquanto um material ou suporte, mas 

enquanto “espaço ideal da sua respectiva apropriação”, a ser novamente conquistado a cada 

encontro. E “conquistar um médium quer dizer: apropriar-se desse meio para fazer dele um 

fim em si, negar essa relação de meios e fins em que reside a essência da técnica” (idem: 98). 

 A partitura é a esperança de existir um espaço comum, um meio sem fim no qual seja 

possível mover-se junto, mesmo que esse junto guarde proximidades e distâncias distintas. O 

lugar deixa aqui de existir, é puro tempo, duração que, enquanto pudermos sustentar (como o 

fôlego), nos coloca no espaço ou nos reinventa no lugar. Aposto nesta operação de conversão 

do tiro – mortal e uni-direcionado a um alvo – em música – que se pode espalhar e acontecer 

em qualquer lugar ou língua – como um acto político de poesia e suspensão da linguagem.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 No original: “based on the repetition of acts rather than natural or inevitable absolutes” / “nothing but a form 
of relation among socially constituted subjects in specifiable contexts”.  
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Notas Finais 

 

 Esta dissertação tomou com questão central o conceito de amplitude, a princípio 

emprestado às ciências duras e à música, e a seguir analisado em diálogo com conceitos 

filósóficos como o “aberto” (com o auxílio de Agamben e Heidegger) e a “duração” (a partir 

de Bergson, e em relação com a “distância” pensada por Rancière, a “escuta” pensada por 

Nancy, e a “errância” pensada por Bourriaud).  

 O conceito de amplitude, abordado a partir do prisma tanto da sua espacialidade 

quanto da sua temporalidade, serviu-nos aqui de fio condutor para pensar as práticas artísticas 

contemporâneas, em especial na sua relação com o deslocamento e com a migração enquanto 

matérias para a poética da criação, tanto em meu próprio percurso artístico quanto na obra de 

outros artistas contemporâneos, como Dominique Gonzalez-Foerster e Francis Alÿs. Desta 

análise emergiu a figura do artista enquanto “semionauta” (Bourriaud, 2011) ou “poeta” 

(Agamben, 2010; Nancy, 2004) a ligar os signos dispersos de nosso mundo globalizado, 

numa relação de desfasamento com o seu próprio tempo que é exactamente o que o torna 

contemporâneo (Agamben, idem).  

 Pistas fornecidas por Canclini, Bourriaud, Agamben, Nancy, Rancière e Didi-

Huberman, dentre outras interlocuções teóricas, foram fundamentais para delinear o percurso 

poético de uma certa arte contemporânea que funciona por distopia e activa um conjunto de 

procedimentos de deslocação e deambulação. A seguir, situando estas questões em minha 

própria obra, pude aprofundar em particular as dimensões de sonoridade/silêncio (com o 

auxílio de Orlandi) e de dialogia/polifonia/acto (socorrendo-me de Bakhtin) presentes na 

elaboração das imagens no âmbito do Projecto Amplitude, emergentes seja da espera, seja da 

entrada em conversação. 

 Seria talvez possível resumir todo o jogo praticado neste projecto num único acto: o 

adiar da imagem. Nesta desaceleracção proposital residiria, talvez, o (meu) modo de fazer da 

própria amplitude. Nesse sentido, é preciso aceitar este projecto de investigação não como um 

trabalho inacabado ou inconcluso, e sim enquanto concretização da própria abertura, enquanto 

fresta no espaço-tempo operada por um acto de sustentação da paragem. Ou, ainda, enquanto  

imagem-lugar a materializar a espera e o desaparecimento, ou enquanto imagem-acto a dar 

corpo de som e direcção ao encontro com o Outro.  
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 Embora tenha aqui datado o projecto, situando-o no intervalo entre os anos de 2012 e 

2014, trata-se de um conjunto de proposições que não cessa: não por estar em processo, mas 

por ser processo. Segue em pesquisa e em encontro, a fazer-se e re-fazer-se conforme volta a 

esbarrar-se com novas pessoas e lugares. Amplitude, Pendular e Falha não são objectos que 

obedecem um percurso para, a seguir, assentarem-se como obras. São, antes, trabalhos que se 

recozem sempre, desfazendo-se para voltar a compor-se em novas inteirezas. Mesmo no caso 

da instalação Pendular, o facto da música (a interpretação Descompasso) ter sido 

desmembrada e lançada junto com os vídeos de modo desencontrado, quase como mais uma 

camada de imagem, torna impossível que a obra se repita a cada vez que for remontada.  

 Ao arriscar uma imagem de apagamento da obra, trata-se de organizar um convite ao 

outro (na condição de participante e/ou espectador) para ver que no interior de tudo há 

movimento, que em todo canto reside vida – é uma questão de estarmos juntos para escutar ou 

não. Pois o sonoro nada mais seria que uma poesia da coletividade, em suspenso e por se 

fazer, à espera que o encontro eventualmente a proporcione. Aprender a produzir em meio de 

– sem estancar, sem polarizar, sem preferir – é um aprendizado, portanto, de composição de 

ritmos, individual e colectivo. Um aprendizado de entrar (ou não) em “concerto”, ou em 

conversa – sendo talvez a conversa, na sua dissensualidade (Rancière, 2014) inevitável e 

pulsante, a imagem possível (sempre fugaz, sempre a escapar) da coletividade contemporânea.  

 O funcionamento via “adiamento” permitiu-me, assim, não somente alçar o processo 

ao plano da forma – ou melhor: deformá-lo por distendimento – como tornar performativa a 

própria decisão de (me) ausentar provisoriamente (d)a imagem, numa espera que levou-me a 

rever o acto, a convocar o outro, a aprender a seguir o movimento e a formular outras 

corporeidades para a imagem – silenciosas como a partitura-objecto; sonoras como a partitura 

tocada ou, ainda, como o acto em si de produzir partituras com tiros.  

 As consecutivas vezes em que o Projecto Amplitude chegou a fazer imagem – e trata-

se mesmo de chegar à imagem, não de partir dela – esta ou estas atingiram uma qualidade tal 

que, conforme se iam sedimentando, iam também evaporando. Como se existisse um 

efemeridade nessa captura que coincidisse com o próprio vitalismo do trabalho.  

 A duração foi tornada invenção recursiva, e neste gesto passou a residir, 

simultaneamente, a emancipação da obra e a sua co-dependência de outros, dada sua natureza 

iminentemente colaborativa e a sua proliferação na partilha e na reciprocidade do olhar. Pois 

o adiar da imagem não era  nem nunca foi, no Projecto Amplitude, a sua recusa: portanto, a 
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imagem rasto que acabava por se condensar a cada vez, na sua condição de inevitável “pedaço 

metonímico” de um todo que insistia em estar aquém e além dali, era a imagem que se 

oferecia como ponte para o encontro. As imagens artísticas são exigentes, pedem a relação – 

não à toa discute-se tanto sobre o seu estatuto, já que precisam do olhar e da cumplicidade 

alheia para efectuarem-se em acontecimento. A imagem não se olha a si própria (Didi-

Huberman, 2005).  

 Procurar chegar na imagem através de um jogo de amplitude – um jogo que convoca o 

aberto como imensidão e a duração como medida – é uma proposta não só eminentemente 

colaborativa, como também inevitavelmente uma experiência situada no(s) corpo(s) em acto. 

Trata-se de permanecer até que se funde e se materialize a percepção de que este “estar no 

mundo” a que chamamos corpo é também um estar junto. Estar no mundo é uma colaboração 

ininterrupta, quer se a queira convocar expliticitamente para o plano da obra ou não.  

 Insistir em permitir que uma imagem de amplitude se pudesse imprimir, por fim, por 

insistência na desaceleracção, é nada mais que insistir por situar esta investigação mais 

próxima das oscilações da vida – assumindo a arte como aquilo que vez por outra se 

consubstancia pelo caminho, como um rasto ou um vislumbre, e a vida o lugar no qual o ficar 

e o mudar se alternam sucessivamente, numa poética ininterrupta de fazermo-nos outros e 

estarmos com outros.  

 Desempoderar a imagem fixada, suspendendo-a, deu lugar assim a um outro gênero de 

permanência, permitindo ao deslocamento e à poética da vida ganharem relevo como matéria 

de trabalho. Como numa espécie de contração paradoxal de impossibilidades, o deslocamento 

tornou-se num modo de deter-me. Permanecer detidamente atenta ao encontro, fazendo do 

trajecto, sempre povoado de outros (pessoas e lugares) um atelier móvel. E fazendo-me poeta 

deste navegar, pude performar o próprio ser-artista como táctica possível para ligar signos 

sem “dar-me por vencida” (como táctica resiliente, portanto): tal como o semionauta de 

Bourriaud.  

 A questão central a trabalhar nesta dissertação, eis que deu-ma o próprio deambular: 

enquanto desenho, este não cessava de traçar a própria amplitude com o seu movimento 

fazedor-de-vastidão. Que seria o desenho, senão a sonoridade do meio do caminho? E que 

sonoridade seria esta, senão a do silêncio que não é impasse, mas espera para deixar o ritmo 

do estar-com instalar-se e apontar a sua direcção? 
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 Daí entender, com efeito, que talvez não haja modo melhor para tecer as 

considerações finais deste trabalho do que convocar aqui as considerações de Bakhtin a 

associar a espera e a sustentação ao “amor”, entendido de modo peculiar – entendido como 

diferença. Pois, se o autor nos diz que  “somente o amor é capaz de sustentar firmemente toda 

a multiformidade e diversidade, sem perdê-la e dissipá-la” (Bakhtin, 2014: 72), ele também 

estabelece uma subtil sinonímia entre desamor e indiferença – e portanto, entre amor e 

diferença:    
 

Desamor, indiferença jamais serão capazes de gerar poder suficiente para nos demorarmos atentamente 
sobre o objecto, segurar e esculpir cada detalhe e particularidade nele, por mínimo que sejam. Apenas o 
amor é capaz de ser esteticamente produtivo (idem: 73) 
 

 O adiar da imagem que torna-a, no Projecto Amplitude, quer em imagem-lugar quer 

em imagem-acto, opera portanto neste plano de “empatia amorosa” com pessoas e lugares, 

num gesto propagador da propagação e do encontro que vai produzindo sonoridade na mesma 

medida em que propaga o silêncio. Como diz Orlandi, já que é impossível observar o silêncio, 

nós o podemos imaginar (Orlandi, 2007: 32).  

 A autora propõe duas ordens de metáfora para dar corpo ao silêncio: o mar e o eco – e, 

não à toa, ambas são também inevitáveis imagens da amplitude. “Em ambas jogam a grande 

extensão e um certo movimento que retorna e, ao mesmo tempo, produz deslocamento”, diz 

Orlandi (idem). O mar opera num consecutivo adiar do final da onda, fazendo-se assim 

incalculável e disperso. O eco, por sua vez, produz a não-finitude e o movimento contínuo 

através da repetição (idem: 33).  

 O Projecto Amplitude, por sua vez, dedica-se a desenhar a tensão entre silêncio e ruído, 

presente tanto no mar como no eco, na escala do corpo que, tal e qual a bala-projétil, percorre 

um trajecto por vezes invisível, porém audível.  
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Apêndice de Imagens 

 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Fig. 1) Amplitude, representação gráfica da onda. (2008).  
 
 
 
 

  
Fig. 2) Amplitude, representação gráfica da onda. (2008).  
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Fig. 3) Dominique Gonzalez-Foerster, Park – A Plan For Escape (2002)  

Vista da instalação na Documenta 11, Kassel. 
 

 
Fig. 4) Dominique Gonzalez-Foerster, Park – A Plan For Escape (2002). Instalação em espaço 

público. Pavilhão com projecção de vídeo, orelhão, roseiras, cadeiras, pedra de lava, guirlanda de 
lâmpadas, poste de luz, palmeira, pedras, iúca, areia, azulejos, rede, rádio, playground. 
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Fig. 5) Dominique Gonzalez-Foerster, Bonne Nouvelle, Station Cinéma (2001). 

Vista da instalação na Estação de Metro Bonne Nouvelle, Paris. 
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Fig. 6) Dominique Gonzalez-Foerster, Desert Park (2010) Vista da instalação “ Desert Park In The 

Tropics of Inhotim”, Brumadinho MG Brasil. Pôster, 120x1,76 cm. 
 

 
Fig. 7) Dominique Gonzalez-Foerster, Séance de Shadow II (1998) 

Vista da instalação. ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.  
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Fig. 8) Francis Alÿs, Railings (2004). Em colaboração com Rafael Ortega e Artangel. Vídeo 
documental da ação (6 minutos 57 segundos), Londres. 
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Fig. 9) Francis Alÿs, Duett (1999).  
Em colaboração com Honoré d’O. Vídeo e fotografia documental da ação, Veneza. 
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Fig. 10) Francis Alÿs, Cuando la fé mueve montañas (2002). 
Em colaboração com Cuauhtémoc Medina e Rafael Ortega. Video (36 minutos), 

fotografia documental da ação e ‘making of’ vídeos (15 minutos), Lima.  
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Fig. 11) Francis Alÿs, Tornardo (2000-10). 

Vídeo e fotografia documental da ação, Milpa Alta. 
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Fig. 12) Waléria Américo, Pressão a Prova de Ar (2012). 
Fotografia, cor, dimensão variável. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12) Waléria Américo, Pressão a Prova de Ar (2012). Still vídeo. Vídeo HD Cor 5’. 
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Fig. 14) Waléria Américo, Amplitude Partitura (2012-).  

Tiros de chumbo sobre papel de aquarela, pautas a lápis e notas musicas soltas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15) Waléria Américo, Amplitude Partitura/ Página 8 (2012-).  

Tiros de chumbo sobre papel de aquarela, pautas a lápis e notas musicas soltas.  
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Fig. 16) Boris Nunes, Amplitude Partitura (2012).  

Performance Sonora em NAVE – Núcleo Artístico para Vôos Experimentais, Liboa.  
 

 
Fig. 17) José Chaves, Amplitude Partitura (2012).  

Composição Descompasso. Still vídeo. Vídeo HD Cor 6’48. 
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Fig. 18) Waléria Américo, Pendular (2014).  

Still vídeo. Vídeo Instalação HDV Cor 4’48’’. 
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Fig. 19) Waléria Américo, Pendular (2014). Vista da Vídeo Instalação na 
Exposição Carneiro no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar, Fortaleza. 
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Fig. 20) Waléria Américo, Falha (2014-). Prato de bateria perfurado com arma de fogo calibre 38.  

 
 
 
 

 
 

Fig. 21) Waléria Américo, Falha (2014-). Desenho da partitura para encontrar as notas musicais.     
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Fig. 22) Waléria Américo, Falha (2014-). Performance com Leandro Kohan  

e Trompete na Praça San Martin, Buenos Aires.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23) Waléria Américo, Falha (2014-). Performance para instrumento de sopro,  

partitura de tiro, prato de bateria, duração variável.   
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Fig. 24) Waléria Américo Still das obras (da esq. para dir.): Des-limite (2006), 
 Mergulho na Paisagem (2006), Acima do Nível do Mar (2007),  

Para Ver o Céu Mudar de Cor (2005) e Contenção (2008). 
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Fig. 25) Waléria Américo, Mensurar (2012).  
Still vídeo. Vídeo HDV Cor 5’16’’. 
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Fig. 26) Waléria Américo, Os lugares são pessoas e as pessoas são lugares. (2012). 

Vista da Instalação durante a Residência Piso Instável, Lisboa PT.  
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Fig. 27) Waléria Américo, Paragem e Curva de Mar Novo. (2012). 

Instalação com Píer de madeira 08 módulos 150x76x40 cm e 07 barcos 270x120x50 cm.   
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Fig. 28) Os irmãos Dantas e a artista Milena Travassos na construção dos  

sete barcos para Exposição Delay (2012). Niterói, Rio de Janeiro.   
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Fig. 29) Raul Alvarez a construir a partitura Falha (2014-) no Polígono de Tiro  

do Circulo Militar, Buenos Aires.  
 
 

 
 

Fig. 30) José Chaves e Waléria Américo a construir a partitura  
Amplitude (2012-), Sintra. 
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Fig. 31) Waléria Américo e Hernan Zaparart a construir a partitura  
Falha (2014-) em Fundación ACE, Buenos Aires. 

 

 
Fig. 32) Partituras Amplitude (2012-) e Falha (2014-)  

em Fundación ACE, Buenos Aires. 
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Fig. 33) Interpretação da partitura Amplitude (2012-). Com Michael Winter, Luz Lassizuk, Ezequiel 

Menalled, Alma Laprida, Pablo E. Riera, José Serrano e Karen Santana.   
Still vídeo. Vídeo HD Cor 5’05’’, Buenos Aires. 

 
 

 
 

Fig. 34) Waléria Américo, Falha (2014-). Performance com Fernández Pereyra  
e Voz e Guitarra. Fundación ACE, Buenos Aires. 
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Fig. 35) Waléria Américo, Falha (2014-). Performance com Hernan Zaparart (Maetro),  
Sanchez Hernan (Trompete), Lila Feinsilber (Trombone) e Leandro Kohan (Trombone). 

Fundación ACE, Buenos Aires.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 36) Waléria Américo, Falha (2014-). Performance com colaboração com Thelmo Cristovam  

e Diego Brazil (Bombardino), Taciana Teixeira (Flautim), Renan Vinicius (Trompete),  
Robson Santos (Corneta), Danilo Leite (Trombone), Matheus Vinícius (Saxofone).  

Frestas Trienal de Artes, Sorocaba, São Paulo. 
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Fig. 37) Waléria Américo, Falha (2014-). Instalação em colaboração  
com Thelmo Cristovam. 08 Colunas sonoras, corredor e som variável.  

Frestas Trienal de Artes, Sorocaba, São Paulo. 
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