
 
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 
 

 
 
 

O Espaço Intermitente 

A imagem no espaço e o espaço como imagem 

 

Maria do Carmo Salgueiro Pinto Antunes 

 
 
 

Dissertação 

 

MESTRADO EM ARTE MULTIMÉDIA 

Especialização em Audiovisuais 

 

 

2014  

 

 

 



i 

 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA  
FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 
 

 
 
 

O Espaço Intermitente 

A imagem no espaço e o espaço como imagem 

 

Maria do Carmo Salgueiro Pinto Antunes 
 

Dissertação orientada pela Professora Doutora Maria João Gamito 

 
 
 

MESTRADO EM ARTE MULTIMÉDIA 

Especialização em Audiovisuais 

 

 

2014 

 

 

 



ii 

 

Resumo 
 

A dissertação O Espaço Intermitente, é o resultado do desenvolvimento de um trabalho 

de natureza teórico-prática realizado no âmbito do Mestrado em Arte 

Multimédia/Audiovisuais da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. O 

decurso da componente prática resultou na produção de uma série de quatro vídeos. Esta 

série intitulada O Espaço Intermitente consiste num conjunto de pequenos ensaios 

visuais acerca da capacidade da imagem em movimento dispensar o ecrã e aparecer no 

espaço enquanto objecto que o transfigura. Em termos formais, estes vídeos exploram a 

utilização de um ecrã dentro de outro ecrã enquanto forma de construir o espaço fílmico 

e desconstruir o espaço físico. As questões levantadas pela investigação prática, dirigem 

a discussão teórica aqui apresentada. O texto que se segue procura então, em primeiro 

lugar, definir a relação entre imagem e superfície (em três meios visuais distintos: 

pintura, fotografia e imagem em movimento) e, à luz dessa relação, reflectir acerca das 

características espaciais e temporais que definem cada um destes meios visuais. Para 

isso mobilizam-se os conceitos de opacidade e transparência e referem-se autores como 

Brian O’Doherty, Régis Durand, Julian Gallego e André Bazin. A segunda parte do 

texto vai, a partir do conceito de reversibilidade, procurar definir a imagem enquanto 

objecto - contornável, hermética e reversível - que se autonomiza completamente do seu 

referente assim que se torna imagem e se constitui no espaço enquanto corpo 

independente e não apenas réplica bidimensional de outros corpos ou fragmentos de 

espaço. Na segunda parte utilizam-se como referência essencialmente as ideias de 

Georges Didi-Huberman e Jacques Rancière. 
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Abstract 

 

The dissertation O Espaço Intermitente (The Intermittent Space), has both a theoretical 

component and a practical component, and it was developed during the Master in 

Multimedia Arte/Audiovisuals of Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

(Faculty of Fine Arts - Lisbon University). The practical part of this work consists in a 

series of four videos. The videos in this series, called O Espaço Intermitente (The 

Intermittent Space), are small visual essays about the filmic image’s ability to dispose 

of the screen and appear in space as an object capable of altering space itself. Regarding 

the process, this four videos explore essentially the use of a screen inside of another 

screen, as a way to build the filmic space and derange physical space. The issues that 

arise from this practical experience will conduct the theoretical discussion present in 

this paper. The following text, at first, seeks to define the link between image and 

surface (in three different types of image: painting, photography and moving image) and 

use it to think about the spatial and temporal features of each one of these image types. 

In order to do so, the concepts of opacity and transparency are examined in light of 

scholars such as Brian O’Doherty, Régis Durand, Julian Gallego e André Bazin. The 

second part of the text aims to define the image as an object – surmountable, hermetic 

and reversible. The concept of reversibility is used to explain that images are 

independent from anything they might represent and to show that therefore, images can 

exist in space as autonomous bodies, as opposed to just two-dimensional copies of other 

bodies of fragments of space. This second part is based essentially on the ideas of  

Georges Didi-Huberman and Jacques Rancière. 

 

 

 

 

 

Key Words: 

Image, surface, opacity, transparency, reversibility, space 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao professor João Jacinto por me ter ensinado a desenhar o vazio, 

Ao professor Pedro Saraiva por todo o apoio e incentivo que me fizeram iniciar esta aventura, 

A todos os que me acompanharam, com amizade e serenidade, enquanto escrevia este texto, 

À professora Maria João Gamito pela paciência, apoio, leitura crítica e correcções, 

 

Sobretudo à minha mãe, com todo o amor e gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Índice 

 

Resumo/Palavras-Chave                                                                                                                 ii                                                                                                            

Abstract/Key words                                                                                                                       iii                                                                                                                     

Agradecimentos                                                                                                                             iv                                                                                                                            

Índice de Figuras                                                                                                                           vi                                                                                                                      

 

Introdução                                                                                                                        1                                                                                                                        

 

Parte I – Bidimensionalidade – A imagem como plano                                                4                                                    
 

I.1 Opacidade                                                                                                                                  6                                                                                                              

 I.1.1 – Palimpsesto e acumulação de espaço                                                                     6                                                                   

 I.1.2 – Instante e Duração                                                                                                  9                                                                                                 

 

I.1 Transparência                                                                                                                          13                                                                                                                         

 I.1.1 – Contaminações                                                                                                     13                                                                                                      

 I.1.2 – Abismos                                                                                                                17 

 

Parte II – Tridimensionalidade – O espaço como imagem                                        21                                                                                                                  

 
II.1 Frente e Verso – Reversibilidade da imagem                                                                        22 

 

Parte III – Trabalho prático – O Espaço Intermitente                                                26 

 

III.1 – Antes de filmar                                                                                                                  27 

 

III.2 – O vídeo: processos e experiências                                                                                     32 

 

III.3 – O Espaço Intermitente                                                                                                       37 

 

Considerações Finais                                                                                                     42 

 

Referências                                                                                                                      44 

 

Anexos                                                                                                                             46 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice de Figuras 

 

Figuras em anexo 

Figura 1 

Hiroshi Sugimoto. 3 fotografias retiradas da série fotográfica Theaters,  produzida desde a 

década de 1970. 

 [em linha] <http://matome.naver.jp/odai/2134208294214404001/2134209271415320803> 

<http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/3540> 

<https://www.pinterest.com/pin/312929874082291005/>Acedido em 24/10/2014 

Figura 2 

Marcel Duchamp. (1938), 1200 sacs de charbon, instalação,Exposition Internationale du 

Surréalisme, Paris.  

[em linha]<http://artplastoc.blogspot.pt/2013/08/150-marcel-duchamp-1887-1968-

quatrieme.html>Acedido em 18/11/2014 

Figura 3 

Chantal Akerman (1983), L’homme a la valise, filme para televisão, 60 minutos, still do filme. 

[em linha]<http://apaladewalsh.com/2012/10/25/doclisboa-2012-julgava-saber-onde-era-a-rua-

da-saudade-mas-perdi-me/> Acedido em 18/11/2014 

Figura 11 

Helena Almeida (1976) Pintura Habitada, série de nove fotografias a preto e branco com tinta 

acrílica azul.  

[em linha]<http://www.hoy.es/planes/cacerescaparate/201501/23/centro-helga-alvear-

organiza.html>Acedido em 18/11/2015 

 

Figuras no texto 

Figura 4 

Maria do Carmo Salgueiro. Fabricação (2009), modelo tridimensional feito de objectos de 

várias dimensões cobertos de tinta, cola, verniz, tecido e pasta de papel.  

Figura 5 

Maria do Carmo Salgueiro. Fabricação (2009), acrílico sobre tela, 1,30 x 2,20m. 

Figura 6 

Maria do Carmo Salgueiro. Árvores Fantasma (2011), tinta acrílica, pastel seco, pastel de óleo, 

tinta da china e carvão sobre papel, 70cm x 100cm. 

Figura 7 

Maria do Carmo Salgueiro. Frente e Verso (2011), tinta acrílica, pastel seco, pastel de óleo, tinta 

da china, carvão e verniz de madeira sobre papel, 70cm x 100cm. 

Figura 8 

Maria do Carmo Salgueiro. Fragmentos acerca da forma e do fundo (2011), still de vídeo. 

Figura 9 

Maria do Carmo Salgueiro. Sem Título (2011), caixa em madeira e vidro, 41 x 40 x 89,5cm. 

Figura 10 

Maria do Carmo Salgueiro. Autocarro (2011), still de vídeo. 

Figura 12 

Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 1, still de vídeo. 

Figura 13 

Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 2, still de vídeo. 

Figura 14 

Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 3, still de vídeo. 

Figura 15 

Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 4, still de vídeo. 

 

 

http://matome.naver.jp/odai/2134208294214404001/2134209271415320803
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/3540


1 

 

Introdução 

 

Certa manhã, acordei com a luz que entrava no quarto pelos orifícios da persiana, e 

deixando-me ficar deitada de costas, reparei que na parede acima da minha cabeça se 

encontrava projectada uma imagem.  

Na parede podia ver, de forma nítida, a minha rua ao contrário: as fachadas dos prédios 

e as sombras das árvores, de pernas para o ar, entrecortadas pelo reflexo dos automóveis 

em movimento.  

Pareceu-me na altura (tinha cerca de dez anos) uma espécie de magia, a coisa mais 

bonita que já vira, aqueles prédios que estavam lá fora e em simultâneo dentro do meu 

quarto, transformando-o assim num outro espaço. Um espaço intermitente.  

Só anos depois é que compreendi que tinha casualmente observado um fenómeno 

luminoso, relacionado com o princípio da câmara escura. 

A palavra “intermitente” vem do latim intermittens, -entis, particípio presente de 

intermitto, -ere, que significa deixar livre, ou deixar um intervalo. Na língua portuguesa 

contemporânea “intermitente” é um adjectivo de dois géneros que define aquilo 

que tem interrupções ou paragens, ou cujos intervalos são desiguais.
1
 O título desta 

dissertação liga-se então à ideia de intervalo e interrupção: designa o espaço que é 

interrompido pela imagem e transformado pela sua presença, estando portanto também 

ligado à ideia de uma imagem invasora que se mistura com o espaço que não o deixa 

permanecer. 

A presente dissertação, consiste no resultado da investigação teórica e prática realizada 

ao longo do Mestrado em Arte Multimédia (especialização em Audiovisuais) da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (decorrido entre Setembro de 2012 

e Dezembro de 2014). Ambos os domínios (prático e teórico) da investigação assentam 

essencialmente no estudo e observação de uma relação. A relação entre a imagem e o 

espaço em que esta aparece colocada. Procuro abordar a materialidade da imagem em 

relação à materialidade da superfície onde esta se inscreve (no caso da pintura e da 

fotografia) ou por onde passa através da emissão ou reflexão de luz (no caso da imagem 

em movimento) e depois definir a imagem (concebida enquanto operação artística) 

como um corpo autónomo quando apresentada no espaço, uma entidade capaz de 

transfigurar o espaço em si. Esta dissertação procura então reforçar, através da reflexão 

                                                 
1 Definição de "intermitente", Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, <http://www.priberam.pt/DLPO/intermitente> consultado em 26-12-2015. 

http://www.priberam.pt/DLPO/intermitente
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e análise crítica, a possibilidade de a imagem se constituir objecto e também questionar 

as possibilidades levantadas pela sua utilização enquanto matéria de construção para 

outras imagens. As questões que me coloco sempre antes de iniciar um novo projecto 

artístico em vídeo são, no fundo, as questões centrais deste trabalho: De que forma se 

relacionam vídeo e espaço envolvente, aquando de uma projecção? Pode a imagem em 

movimento deixar de remeter unicamente para aquilo que foi filmado pela câmara e 

passar a ser material de construção para outras imagens, enquanto elemento 

transformador do espaço? Os objectivos fundamentais da investigação teórica visam 

fomentar e reflectir acerca das experiências práticas feitas no sentido de desenvolver 

estas questões centrais. O objectivo principal deste texto é interrogar a dimensão 

pictórica do vídeo a partir da sua relação com o espaço e com a superfície, ou seja, 

definir, no contexto do vídeo, uma dimensão pictórica que transcende a composição e 

enquadramento dos seus planos e se prende antes às características materiais e às 

possibilidades estruturais deste meio visual.  Para cumprir este objectivo, integro a 

minha investigação na área da Teoria da Imagem e sirvo-me de exemplos práticos e 

visuais ao longo de todas as partes do texto. Esta dissertação estrutura-se em três partes: 

a primeira e a segunda parte resultam da minha investigação teórica, a terceira parte é 

uma reflexão acerca do meu trabalho artístico. A primeira parte, ligada à ideia de 

superfície, está dividida em dois capítulos intitulados “Opacidade” e “Transparência”. 

No capítulo intitulado “Opacidade” analiso a relação entre imagem e superfície na 

pintura e na fotografia. O objectivo deste capítulo é demonstrar que tanto a pintura 

como a fotografia podem ser tidas como operações de opacificação, já que consistem 

numa acumulação de espaço ou tempo sobre a superfície. Para falar da pintura utilizo 

como referência primordial a definição de profundidade de Merleau-Ponty e descrevo 

analiticamente a redescoberta da opacidade deste meio artístico que acontece no 

modernismo, a partir das reflexões de Brian O’Doerthy. Entro depois no contexto da 

fotografia através de uma reflexão acerca das suas relações com a pintura. Procuro 

definir a fotografia como uma espacialização do tempo na superfície, para isso analiso a 

série fotográfica Theaters de Hiroshi Sugimoto e comparo-a com uma experiência 

prática de Roland Barthes descrita por Régis Durand no ensaio “How to See 

(Photographically)”.  

No segundo capítulo, da primeira parte, intitulado “Transparência”, dedico-me 

exclusivamente à observação da materialidade e possibilidades estruturais da imagem 

em movimento. Primeiro, observo as características materiais do vídeo projectado. 
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Nesta observação analiso a maneira como o contacto entre a luz que forma a imagem e a 

superfície onde esta se projecta, pode ser uma forma de incluir o espaço na imagem 

projectada por contaminação. Justifico a pertinência desta possibilidade no âmbito 

artístico através de uma comparação entre o espaço da sala de cinema e o espaço da 

galeria de arte, utilizando como referência as ideias de Brian O’Doerthy sobre a relação 

entre obra de arte e espaço envolvente e a forma como este autor define o espaço da 

galeria. Seguidamente observo de forma breve as características materiais da imagem 

em movimento quando mostrada em ecrãs que emitem luz e parto dessa observação 

para a análise das possibilidades de um sistema que é transversal a todos os regimes 

imagéticos, o quadro dentro do quadro. Parto da análise, feita por Julian Gallego, acerca 

da utilização deste sistema no âmbito da pintura e da relação, definida por André Bazin, 

entre a pintura e a imagem em movimento, para o desenvolvimento das possibilidades 

da utilização de um ecrã dentro de outro ecrã enquanto forma de pensar a própria 

montagem como uma operação em profundidade.  

A segunda parte deste trabalho prende-se com a ideia de a imagem se poder constituir 

como objecto no espaço e contém um único capítulo, intitulado “Frente e Verso – 

Reversibilidade da imagem”. Neste capítulo analiso a imagem à luz do conceito de 

reversibilidade e utilizo essencialmente dois autores como referência, Georges Didi-

Huberman e Jacques Rancière. Parto de uma citação de Didi-Huberman para chegar a 

um entendimento da imagem enquanto objecto autónomo, que se emancipou daquilo 

que representa ou mostra, assumindo-se no espaço enquanto um elemento acrescentado 

e transformador do próprio espaço.  

Na terceira parte desta dissertação explico o meu percurso artístico: descrevo a minha 

relação com as imagens, que remonta à infância, falo de trabalhos feitos ao longo da 

Licenciatura em Pintura e também do processo de começar a filmar para construir 

imagens. O último capítulo da terceira parte é inteiramente dedicado à descrição e 

análise do projecto prático, realizado no âmbito do Mestrado, O Espaço Intermitente. 

Todas as traduções presentes neste trabalho são da minha responsabilidade e serão 

feitas, sempre que possível, apresentando a citação original em nota de rodapé.  

Optei por não seguir as regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor, 

na redacção do presente texto. 
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Parte I – Bidimensionalidade – A imagem como plano 
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Quem olha de fora por uma janela aberta não vê nunca 

tantas coisas como quem olha uma janela fechada. Não 

há objecto mais profundo, mais misterioso, mais 

fecundo, mais tenebroso, mais deslumbrante do que uma 

janela iluminada por uma candeia. O que se pode ver ao 

sol é sempre menos interessante do que aquilo que se 

passa por detrás de um vidro. 

 

Charles Baudelaire 

 

 

Do abrir e fechar da janela de Baudelaire emerge uma distinção clara entre o acto de ver 

para lá da superfície e o acto de ver na própria superfície. Sobretudo aparece realçada a 

importância da superfície em si. 

Comecemos então por olhar para a imagem enquanto plano, delimitando-a à superfície 

em que se inscreve ou apresenta. O objectivo principal desta primeira parte será 

desenvolver a ideia de superfície enquanto lugar, e contrapor as noções de superfície 

opaca – que não permite ver – e superfície transparente – que permite atingir 

visualmente aquilo que está para lá de si. 

O vidro, por exemplo, conforme a dinâmica luminosa que se dá entre os espaços que 

separa, ora é completamente transparente e permite ver apenas aquilo que se encontra 

para lá da sua superfície, ora se torna um abismo, misturando aquilo que se vê na sua 

superfície com o que se pode ver para lá desta. 

Prossigamos agora para o delinear dos termos opacidade e transparência através da sua 

aplicação, de forma literal ou não literal, a meios visuais distintos e a diversos tipos de 

imagem.  
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I.1 Opacidade 

I.1.1 – Palimpsesto e acumulação de espaço   

 

O espaço repousa sobre si, igual a si e homogéneo. Ele é a certeza do onde. (Merleau-

Ponty, 1992: 40). A profundidade consiste num mistério. Vemos em fundura os objectos 

que se encobrem uns aos outros e se afunilam com a distância. O encobrir e o afunilar 

não existem no entanto no espaço, apenas em nós - devem-se ao nosso sistema visual e 

não ao mundo. O que acontece, segundo Merleau-Ponty, é que estamos sempre para cá 

ou para lá da profundidade e os objectos nunca estão realmente uns atrás dos outros. No 

entanto, somos obrigados pela própria visão a compreender o espaço em si como um 

acumular de corpos que se encobrem e diminuem com a distância.  

De facto, o espaço é um paradoxo insolúvel. Antes da era da reprodutibilidade técnica, a 

pintura talvez procurasse sobretudo recriar a aparência do espaço, utilizando portanto a 

superfície para criar uma ilusão de profundidade sob a qual a própria ideia de superfície 

se dissipava. A inegável opacidade material do meio (camadas de tinta que se inscrevem 

na superfície cobrindo-a) alimentou esta ilusão de transparência ao longo de vários 

séculos. Porque embora a pintura nunca tenha sido outra coisa senão um acumular de 

matéria sobre um suporte bidimensional, desde o Renascimento até ao Modernismo 

olhava-se o quadro como se se olhasse através de uma janela aberta. Mais importante 

ainda: construía-se o quadro para que fosse olhado assim, para que a superfície se 

desvanecesse e deixasse transparecer o que continha como se esse conteúdo se 

encontrasse para lá de si. A forma como se expunha pintura nos salões do século XIX, 

por exemplo, é um dos vários indicadores disto mesmo. Brian O’Doherty refere os 

salões no seu ensaio de 1976, Inside the White Cube, explicando que a cobertura total da 

superfície das paredes com pinturas emolduradas, desde o chão até ao tecto, era então 

completamente aceitável porque a moldura e o sistema de perspectiva interno de cada 

quadro eram suficientes para o isolar dos restantes ou seja, fundamentalmente olhar para 

um quadro era como espreitar o espaço que este encerrava através da janela aberta da 

sua superfície.  

Brian O’Doherty, no mesmo ensaio assinala a colagem como celebração material da 

redescoberta da opacidade da pintura: “A colagem faz a superfície do quadro tornar-se 

opaca. Atrás dele existe simplesmente uma parede, ou um vazio. À frente há um espaço 

aberto, no qual a percepção que o espectador tem da sua própria presença se torna um 

espectro mais palpável.” (O’Doherty, 2002: 35)  
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A colagem assinala o momento em que a pintura passa a ser uma acumulação assumida 

de matéria. Uma construção espacial no plano que em vez de procurar dissimular a 

superfície, quer revesti-la. “O quadro (pintura) polariza o espaço para dentro... é 

centrípeta” (Bazin, 1975: 188). Ou seja, a pintura deixa de remeter para um qualquer 

espaço exterior a si e passa a assumir a sua superfície como espaço em si. Assim, a 

moldura deixa de ser imprescindível enquanto estratégia de dissimulação da opacidade 

da superfície. A pintura recupera a utilização daquilo que foi sempre uma sua 

característica em termos materiais – a capacidade de cobrir a superfície. 

O vidro da janela mostra-me a rua. Quando escurece lá fora e acendo as luzes cá dentro, 

o vidro mostra-me a rua contaminada pela minha sala. Só quando o cubro de tinta é que 

o vidro se torna opaco. E assim passa a só existir visualmente a sala. Ou passa só a 

existir visualmente a rua, conforme o lugar em que me encontre. Nunca mais ambas em 

simultâneo, vistas a partir de uma delas. A superfície que já não remete para um espaço 

para lá de si reafirma aquele que a envolve, tornando-o mais espesso, mais presente.  

A era da reprodutibilidade técnica marca esta transição – a fotografia surge obrigada a 

reproduzir a aparência do espaço, pois imita irrepreensivelmente a participação do olho 

no mesmo e a pintura perde a transparência e passa a constituir o espaço na sua 

superfície em vez de o procurar representar.  

A imagem fotográfica surge então aparentemente obrigada a ser janela. No caso da 

fotografia ou da imagem em movimento o acto é de captação e selecção, não de 

preenchimento. Assim, em termos espaciais, aquilo em que a imagem fotográfica ou 

videográfica consiste é um indício de profundidade resumido à bidimensionalidade de 

uma superfície. Ao contrário da pintura, aqui a imagem não depende da superfície em 

que se imprime, projecta ou mostra, na medida em que não nasce nela, ou dela. O 

aparecimento da imagem aqui não vem do acto de manipulação directa e física de 

materiais gráficos sobre a superfície, mas de um prévio acto de captação da aparência 

do espaço através de meios mecânicos, electrónicos ou digitais que imitam a acção do 

olho.
 
Estas imagens não se formam num acto único, desdobram-se em dois movimentos 

distintos: o primeiro de captação e o segundo de visualização ou apresentação sobre a 

superfície. Após a captação, aquilo que temos é uma imagem nómada, incorpórea e 

errante, cuja materialidade poderá ser assegurada de diversas formas. É a escolha de um 

suporte, na fotografia, ou de modo de apresentação, nas imagens em movimento, que 

vai determinar a superfície à qual se vai submeter essa imagem. E quando a 
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visualizamos finalmente, essa superfície desfaz-se perante o indício de algo que parece 

prolongar-se para lá do espaço que a superfície ocupa.  

Nam June Paik afirmou, no início da década de 1980, que o vídeo é essencialmente 

tempo, porque as linhas que formam a imagem não têm espessura (Paik, 1981). No 

entanto as linhas sem espessura de que falava June Paik, remetem para volumes, 

demonstram sem falhas a relação visual entre forma e fundo, apresentam o espaço como 

se este se encontrasse para lá da superfície da imagem. A superfície nestas imagens 

funciona então como uma barreira transparente mas intransponível entre nós e a 

aparência do espaço mostrado.  

Christine Ross revisita em 2006 a premissa “vídeo é tempo”, afirmando então que o 

vídeo é uma temporalização do espaço (Ross, 2006).  

Vou partir desta definição do vídeo como temporalização do espaço para uma breve 

reflexão acerca do tempo nos vários regimes imagéticos, sobretudo acerca do tempo e 

das suas implicações na imagem fotográfica e no vídeo. Se, em termos espaciais, a 

superfície fotográfica, o ecrã ou a superfície onde se projecta um vídeo ou filme perdem 

(ilusoriamente) a sua opacidade, talvez em termos temporais possam ser exemplos de 

opacidade não literal – em que o tempo não permite ver para lá da superfície, ou mais 

do que a superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I.1.2 – Instante e duração  

 

Em confronto com o vídeo que, definido por Christine Ross, é uma temporalização do 

espaço, a fotografia, que em geral é tida como uma operação de anulação em termos 

temporais, pode ser definida antes como uma espacialização do tempo.  

Podemos dizer que o acto fotográfico de captação, em termos espaciais, consiste sempre 

numa operação de selecção. Em termos temporais esta operação é mais complexa. Não 

estamos a seleccionar uma parte do tempo, estamos antes a travar o seu fluir. É de facto 

difícil definir o tempo sem usar o termo fluxo, e o instante é por definição a mais 

pequena parte desse fluxo. A própria palavra parte é contrária à ideia de um fluir 

contínuo; assim o fotografar do espaço num determinado instante imediatamente lhe 

retira a dimensão temporal. Isto seria o mesmo que dizer que numa imagem fotográfica 

não existe tempo. No entanto, quando a coisa fotografada ou a câmara se movem 

durante o tempo de exposição, a imagem fotográfica apresenta vestígios desse 

movimento, sob a forma de arrastamentos ou borrões. Observando esta ocorrência, 

podemos dizer que na fotografia o tempo se torna espacial, passa a ser um vestígio na 

superfície.  

Em física, o movimento é a variação da posição espacial de um objecto ou ponto 

material no decorrer do tempo. Ou seja um progredir ou deslocar-se em simultâneo no 

espaço e no tempo. O artista João Tabarra, que trabalha sobretudo com fotografia e 

vídeo, conjugando por vezes ambos em instalações, afirmou numa entrevista: “a 

fotografia também é imagem em movimento para mim, são é dois movimentos 

diferentes”
2
. No cinema ou no vídeo, temos uma inscrição do tempo no tempo, na 

fotografia há uma inscrição do tempo no espaço. Se no vídeo dois segundos de 

movimento correspondem a dois segundos de duração, na fotografia corresponderão a 

alguns milímetros de deformação da forma, ao arrastar de um ponto.  

Assim sendo, talvez seja então mais adequado dizer que a fotografia é sempre uma 

acumulação temporal na superfície. Uma espacialização do tempo. Aquilo que nos 

aparece inscrito na superfície não é o tempo do espaço fotografado, nem tão pouco o 

nosso tempo, mas o tempo de duração do acto fotográfico em si. Se o obturador fosse o 

olho, o tempo da fotografia seria a duração exacta do olhar dirigido ao espaço que se 

                                                 
2 Entrevista para o episódio 11 de 13, da série documental Entre Imagens, produzida pela Framed Films e realizada 

por Pedro Macedo. Última emissão no dia 13/05/2014 às 22.08 na RTP2. 
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fotografa. As formas, sombras e aparências de volumes que vemos na imagem são uma 

inscrição desse tempo na superfície.    

Na fotografia aquilo que não deixa ver mais do que a própria superfície é então sempre 

o tempo – o seu acumular, por insuficiência ou excesso. A opacidade aqui consiste na 

superfície completamente negra ou completamente branca. O negro e o branco não são, 

no entanto, ausência de imagem, são antes um testemunho da presença da câmara 

fotográfica e uma marca da duração desta presença. 

O artista Hisroshi Sugimoto, na sua série fotográfica intitulada Theaters (figura 1) 

explora os efeitos da acumulação de tempo enquanto forma de construir a imagem na 

fotografia. Este trabalho consiste numa série de fotografias tiradas em salas de cinema, 

interiores ou ao ar livre, ao longo do decorrer de um filme. O obturador da câmara 

fotográfica é aberto assim que o filme começa a passar no ecrã e fecha-se assim que este 

termina. O resultado de reduzir a duração de um filme a um único frame é a imagem de 

um ecrã em branco no contexto de uma sala de cinema ou de um espaço exterior. Estas 

imagens demonstram com clareza que a fotografia é um inscrever do tempo na 

superfície, uma acumulação de tempo que ora faz aparecer ora faz desaparecer os 

elementos fotografados. No caso dos ecrãs de Sugimoto, o acto de fotografar dá a ver e 

impede de ver em simultâneo. Aquilo que era mais visível no momento em que foi 

tirada a fotografia (imagens em movimento no ecrã), na superfície da imagem 

corresponde a um espaço aparentemente vazio. Por outro lado, aquilo que no momento 

da tomada não se podia ver devido à escuridão (espaço que envolve o ecrã), torna-se 

visível. Quando o filme passa no ecrã, a sua duração preenche uma fracção de tempo. 

Ao fotografar esta fracção de tempo, Sugimoto está no fundo a transpor, do espaço da 

sala de cinema para a superfície da fotografia, uma duração. O tempo nestas fotografias 

repousa sobre a superfície, e o movimento é invisível porque a duração do filme 

fotografado não preenche uma fracção de tempo, ocupa antes uma porção de espaço. 

Régis Durand no ensaio “How to See (Photographically)”  (Durand, 1995)  

procura definir a posição em que nos encontramos perante as imagens da fotografia e do 

cinema e de que forma as olhamos e compreendemos. Ao longo deste texto Durand vai 

aprofundar maioritariamente as diferenças entre fotografia e imagem em movimento, 

utilizando como referência Roland Barthes, Jean Louis Schefer, Gilles Deleuze, André 

Bazin, Sigmund Freud, Hermann Broch e Alois Riegl. Durand contrapõe os pontos de 

vista destes autores de forma a questionar a transitoriedade de uma imagem entre 

diferentes meios e a sua idiossincrasia em cada um deles. Durand refere Jean Louis 
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Schefer que classifica a nossa posição perante um filme como impermanente e a 

imagem em movimento como emergência rudimentar de uma visibilidade que ainda não 

é figura nem acção, e refere também Roland Barthes que fala do constrangimento de 

uma voracidade contínua perante um filme, dizendo que a fusão entre significado e 

significante não permite ao espectador acrescentar nada à imagem em movimento com a 

sua presença. Durand descreve também neste texto as experiências práticas de Barthes 

para contornar a voracidade das imagens em movimento, tentando travar a viscosidade 

do filme. Barthes experimenta criar fotografias a partir do filme, através da redução 

deste a apenas um fotograma. Ou seja, através da subtracção de um frame still da sua 

posição na película e do isolamento deste, enquanto fotografia.  

Esta operação de Roland Barthes e aquela que efectua Sugimoto quando fotografa a 

duração de um filme no espaço em que este se projecta, partem de princípios opostos. 

Tanto Barthes como Sugimoto subtraem movimento às imagens de um filme ao travar o 

fluir do tempo, mas na experiência de Barthes anular a dimensão temporal consiste em 

reduzir o tempo à sua unidade mínima, ao passo que, nas fotografias da série Theatres 

de Hiroshi Sugimoto, esta anulação é um efeito do acto fotográfico em si. Os ecrãs de 

Sugimoto demonstram de forma singular que é possível captar a duração 

fotograficamente, mais ainda, que a fotografia é sempre o captar de uma duração, ainda 

que mínima, e o inscrever desta duração na superfície. 

O inscrever de matéria (no caso da pintura e do desenho) ou de tempo por acção da luz 

(no caso da imagem fotográfica) na superfície, podem dizer-se então operações de 

opacificação. A noção de opacidade não se aplica à pintura e à fotografia apenas 

literalmente já que, embora parta da ideia de superfície, acaba por transcendê-la. Ou 

seja, as imagens pictóricas e fotográficas são opacas, não apenas por se inscreverem 

numa superfície que é geralmente opaca a priori (tela, muro, papel, papel fotográfico...), 

mas porque a superfície em que se inscrevem desaparece total ou parcialmente para lhes 

dar lugar. O acto de pintar ou o inscrever da luz na superfície do papel fotográfico são 

operações de espacialização, em que a superfície se reveste para tornar visível uma 

imagem a si ligada por acção da matéria ou por acção da luz e do tempo.  

Por esta ordem de ideias, a imagem em movimento é uma imagem transparente. Porque 

mais do que a impermanência do espectador perante a imagem em movimento referida 

por Schefer, existe uma impermanência da imagem em si. Existe uma independência 

por parte da imagem em relação à superfície em que esta é mostrada: o ecrã da televisão 

apaga-se, a tela de projecção volta a ficar vazia depois de terminado o filme.  
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Estas imagens apresentam-se na superfície mas não nascem nela e nunca ficam nela. Na 

imagem em movimento é mostrada a aparência do espaço no decorrer do tempo. A 

câmara de filmar capta a forma como uma porção de espaço (seleccionada pelo 

enquadramento) é vista e percebida pelo olho, e disseca o tempo numa sucessão de 

fotogramas, reproduzindo assim o seu decorrer. No entanto, as imagens em movimento, 

quando são mostradas nunca passam de luz emitida ou reflectida por uma superfície. 

São portanto fugazes e habitam a superfície que as dá a ver, sempre por um período de 

tempo finito.  
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I.2 Transparência 

I.2.1 – Contaminações   

 

A imagem em movimento pode ser visualizada de duas formas – num ecrã emissor de 

luz ou num ecrã receptor de luz. Um ecrã emissor de luz (como por exemplo um ecrã de 

televisão) é uma superfície vítrea que emite luz própria. Neste tipo de ecrã a imagem 

forma-se de dentro para fora, a partir da descodificação de sinais electrónicos ou digitais 

e da transformação destes sinais em luz emitida pela superfície.  

O ecrã receptor de luz (como por exemplo o ecrã na sala de cinema – tela de projecção), 

por outro lado, é uma superfície fosca sobre a qual se faz incidir uma imagem. A 

imagem aqui não se forma de dentro para fora, ela é extrínseca à superfície, tornando-se 

visível no momento em que incide sobre ela. Um projector faz incidir a imagem na 

superfície, transmutando assim essa superfície em ecrã. O projector forma a imagem em 

movimento ao iluminar uma sucessão de fotogramas, no caso da projecção analógica; 

ou, no caso de aparelhos de projecção mais modernos, ao descodificar sinais que podem 

ser electrónicos ou digitais, transformando-os em sinais físicos luminosos, emitidos pelo 

canhão de luz.  

Observemos, em primeiro lugar, a relação entre imagem e superfície nos ecrãs 

receptores de luz. Na sala de cinema, por exemplo, os filmes são mostrados num ecrã 

receptor de luz. A superfície onde o filme se projecta é uma tela branca, lisa e opaca. 

Esta superfície é concebida para ser o mais neutra possível e para se tornar quase 

invisível aquando da projecção de um filme porque, como a matéria que constitui 

qualquer imagem projectada é a própria luz, deparamo-nos com uma transparência 

literal e incontornável da imagem em si. Toda a imagem projectada deixa transparecer a 

superfície em que se projecta. Se a tela de projecção na sala de cinema fosse negra, o 

filme projectado seria praticamente invisível. Se a tela tivesse um padrão desenhado, 

este contaminaria as imagens do filme.  

Imaginemos um passeio numa tarde de sol: podemos ver a nossa sombra que se estende 

à nossa frente, mas através dela continuamos a ver o chão. A sombra não o cobre, 

mistura-se com ele. A aparência do piso transparece através da forma da sombra, 

fazendo visualmente parte dela. A mesma coisa acontece, incontornavelmente, na 

relação entre a imagem projectada e a superfície em que esta se projecta.  

Qualquer superfície que dê lugar a uma imagem projectada se mantém visível aquando 

da projecção. Então quando falamos de uma imagem num ecrã receptor de luz, nunca 
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estamos a falar apenas da imagem, estamos a falar de uma unidade visual entre imagem 

e superfície.  

É devido à transparência das imagens formadas por um projector, que as superfícies 

onde se faz incidir a luz deste são geralmente pensadas e concebidas de modo a que a 

sua participação na imagem não a perturbe. Para que possamos ter a ilusão de visualizar 

a imagem, ignorando a presença visual a superfície. 

No contexto do cinema, que ao longo da sua história sempre recorreu à projecção de 

imagem enquanto modo de apresentação, as estratégias de dissimulação da superfície 

são utilizadas para que o ecrã possa funcionar como janela para o conteúdo do filme. 

Isto justifica-se porque corrobora o processo cinematográfico em si – a plasticidade no 

cinema está no filme em si e nunca na relação do filme com o espaço em que ele é dado 

a ver ao espectador. Assim, todo o ambiente da sala de cinema é pensado para ser o 

menos intrusivo possível, para impelir o espectador a mergulhar no tempo e no espaço 

do filme, desviando a sua atenção do espaço e tempo em que se encontra. Pode dizer-se 

que, no cinema, o conteúdo, se cinge ao continente (filme). O objectivo na sala de 

cinema não é então tornar o espaço que envolve o filme mais presente, nem sublinhar a 

presença do espectador nesse espaço. É precisamente o oposto – suspender o espaço e o 

tempo que envolvem a projecção, permitindo que a nossa atenção se concentre no 

espaço e tempo que o filme projectado mostra. 

O espaço da sala de cinema opõe-se então diametralmente ao espaço da galeria de arte 

actual, no que toca à visualização de imagens. A diferença fundamental entre a galeria 

de arte e a sala de cinema consiste na relação do espaço com a imagem. No cinema 

esquecemo-nos do nosso corpo porque nos esquecemos do espaço que o contém. Somos 

levados a penetrar o tempo e o espaço das imagens mostradas no ecrã e tudo o que está 

para cá desse ecrã é muito pouco considerado ao longo da duração do filme. Na galeria, 

por outro lado, nem sempre esquecemos a presença do nosso corpo (por vezes somos 

convidados a considerar o corpo presente como parte integrante de uma obra), mas 

quando o fazemos é devido à presença esmagadora do espaço que envolve as imagens e 

à fortíssima presença das imagens no contexto desse espaço.  

Esta distinção torna-se pertinente já que, desde a década de 60 do século XX, os meios 

audiovisuais são utilizados, não exclusivamente pelos cineastas mas também pelos 

artistas. E embora os meios utilizados para a produção audiovisual por parte de artistas e 

cineastas sejam os mesmos (sobretudo actualmente, com a utilização generalizada dos 

meios digitais de captação de som e imagem), a intenção que está por trás da utilização 
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desses meios nunca pode ser a mesma na arte e no cinema já que a relação entre o 

espaço que envolve as imagens produzidas e o espaço que estas fingem conter no seu 

interior é completamente distinta num e noutro meio.  

Brian O’Doherty descreve, na década de setenta do século XX, o espaço da galeria 

como um lugar onde olhos e mentes são bem-vindos, mas onde os corpos que ocupam 

espaço não o são. Para este autor, a fotografia da galeria, com as obras de arte expostas 

mas sem pessoas, é uma metáfora perfeita do recinto da galeria em si (O’Doherty, 

1976). É nesta densidade do espaço da galeria que se introduzem os objectos e imagens 

da arte e estes vão enquadrar os preceitos do espaço em si. Se no cinema o espaço que 

envolve a tela de projecção não se mistura com as imagens projectadas, e muito menos 

as constrói, na galeria de arte o espaço que envolve os objectos e as imagens não só os 

integra como os redefine. 

No pós-modernismo existem inúmeros exemplos de obras de arte que não se resumem a 

objectos colocados no espaço da galeria ou do museu, mas se fundam na manipulação 

ou corrupção destes espaços em si. Isto mostra que à medida que o modernismo foi 

envelhecendo, no âmbito da galeria de arte, o contexto se foi tornando no próprio 

conteúdo (O’Doherty, 1976). Na arte, o próprio espaço tornou-se matéria de construção. 

O’Doherty refere como primeiro exemplo claro de uma metonímia entre espaço da 

galeria e obra de arte, a obra de Marcel Duchamp intitulada 1200 sacos de carvão e 

exposta em 1938 em Nova York (figura 2). Esta obra consistiu em cobrir o tecto da 

galeria com sacos de carvão. A inversão entre o chão e o tecto da galeria concretizada 

pelo artista nesta obra, subsumiu o espaço da galeria numa única intervenção.  

No cinema, o espaço e o tempo são tratados perante a câmara e ao longo da montagem e 

cingem-se ao filme. A projecção é portanto apenas um modo de tornar a dimensão 

temporal e espacial do filme em si, presente ao espectador.  

Nas artes plásticas a incorporação do espaço na imagem e da imagem no espaço são 

uma possibilidade estética. Ou seja, no âmbito da utilização de meios audiovisuais para 

a criação de objectos artísticos, a projecção não é apenas um meio de apresentação, 

pode ser também um dispositivo de construção.  

É ao tornar-se dispositivo de construção que a projecção permite explorar a 

contaminação inevitável que acontece entre imagem projectada e superfície, enquanto 

possibilidade plástica. Existe, em qualquer ecrã receptor de luz, uma inclusão da própria 

superfície na imagem. A dinâmica entre forma e fundo, no âmbito da projecção de 

vídeo, não é portanto um acontecimento recriado na superfície, como acontece na 
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pintura ou na fotografia; é uma real contaminação dessa superfície pela imagem 

projectada e vice-versa. Na projecção de vídeo existe no fundo uma possibilidade única 

de inclusão do próprio espaço na imagem.  

O trabalho do artista, no âmbito dos audiovisuais, não se resume à captação e à 

montagem, ele implica pensamento em torno da devolução do objecto audiovisual 

produzido ao espaço em que este se vai apresentar. A relação entre imagem e som, aqui, 

não se cinge a si mesma. Não é pensada apenas bidimensionalmente, mas enquanto 

ocorrência no espaço. Neste contexto, um ecrã receptor de luz consiste numa 

possibilidade de contacto e troca entre conteúdo e contentor.  

A palavra contaminação implica precisamente este contacto directo de ambas as partes – 

o contacto entre a materialidade de uma superfície e a volatilidade da luz que a preenche 

sem nunca a cobrir. Quando uma imagem se projecta, não sobre uma tela branca 

designada para o efeito, mas sobre as superfícies limítrofes de um espaço físico, 

transmuta o próprio espaço em ecrã. 

Esta possibilidade de inclusão do espaço na imagem também existe quando a imagem 

em movimento é visualizada em ecrã emissor de luz, mas nesse caso, o que temos não é 

exactamente uma contaminação. No caso do ecrã que emite luz, o espaço que envolve o 

ecrã pode penetrar visualmente a imagem que esse ecrã mostra, mas a imagem mostrada 

pelo ecrã nunca entra em contacto directo com as superfícies do espaço.  
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I.2.2 – Abismos   

 

Quando aquilo que interessa é apenas o conteúdo das imagens apresentadas, um ecrã 

emissor de luz pouco difere de um ecrã receptor de luz. Ambos são meios de 

apresentação igualmente viáveis e que dotam a imagem de características idênticas, em 

termos de visualização. No entanto, no que diz respeito às características materiais da 

superfície onde a imagem se forma, os ecrãs emissores de luz diferem dos ecrãs 

receptores de luz.  

Ao apontar um projector ligado para a parede de uma sala estamos a invadir o espaço 

com um feixe de luz, este feixe de luz vai, tal como foi dito no capítulo anterior, 

contaminar a superfície em que se se projecta com uma imagem que por sua vez se 

deixa contaminar pelas características da superfície. Por outro lado, se colocarmos um 

televisor dentro da sala, na superfície do ecrã apagado produz-se um reflexo do espaço 

que pode depois misturar-se com a imagem emitida.  

Um ecrã emissor de luz funciona então, de forma muito literal, como uma janela 

fechada que pode permitir ver não apenas o que está para lá dos vidros, mas também um 

reflexo nos próprios vidros. Ou seja, perante qualquer ecrã emissor de luz, confrontamo-

nos com a possibilidade de a imagem mostrada e o espaço que a envolve coexistirem no 

mesmo plano, de a imagem e o espaço em seu redor constituírem, no fundo, a mesma 

imagem.  

No caso de um ecrã emissor de luz, esta possibilidade de coexistência está implícita e é 

inevitável, devido às características materiais da superfície. Mas existe uma outra 

possibilidade de a imagem e o espaço que a envolve coexistirem no mesmo plano, 

enquanto conteúdo da mesma imagem. Esta possibilidade é transversal a todos os 

regimes imagéticos e consiste naquilo que vou designar por quadro dentro do quadro.  

O quadro dentro do quadro é a presença de uma imagem dentro de outra imagem, não 

por sobreposição mas sim por justaposição. “O interesse de representar um quadro 

dentro de outro quadro, reside na possibilidade de inclusão de um espaço imaginário 

dentro de outro espaço imaginário.”
3
 (Gallego, 1991: 47).  

Existem inúmeros exemplos deste modo de construção tanto na arte, como no cinema. 

O quadro dentro do quadro pode ser observado como uma intenção meramente estética, 

mas também como forma de trabalhar o espaço no âmbito das imagens, através da 

                                                 
3 “El interés de representar un cuadro dentro de otro reside en la inclusión de un espacio imaginario dentro de otro 

espacio imaginario.” (Gallego, 1991: 47) 
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criação de aberturas ilusórias na superfície, ou da delimitação de áreas distintas no 

plano. Este sistema pode sobretudo ser observado enquanto forma de estudar e 

questionar a própria natureza de uma imagem enquadrada e a dinâmica da sua relação 

com o espaço físico que a envolve. Julian Gallego (1991: 47,48) reforça esta última 

ideia quando afirma acerca do quadro dentro do quadro (no contexto da pintura):  

 

O espectador obtém um prazer da vista e da inteligência ao perceber nesse espaço 

contido noutro, um eco da “realidade” externa, ao mesmo tempo que compreende a 

impossibilidade dessa “realidade”, porque ela aparece como acessório de um outro 

espaço ou “realidade” principal. Como consequência desta descoberta, que nos dá o 

gosto de nos fazer sentir inteligentes, produz-se uma reacção em cadeia: se o quadro 

pintado ao fundo de outro quadro é, ao mesmo tempo verdadeiro e falso, torna-se claro 

que o quadro principal é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso na sua relação com a 

divisão da nossa casa em que está colocado... Mais um passo e poderemos desconfiar da 

realidade dessa divisão e até da nossa própria realidade enquanto sujeitos de percepção, 

acessórios para a percepção alheia. (Gallego, 1991: 47,48)4  

 

O fragmento acima citado, faz parte de uma obra de Gallego intitulada O quadro dentro 

do quadro
5
. Esta obra consiste numa série de reflexões acerca da utilização deste 

sistema, no âmbito da pintura. O autor serve-se, ao longo de todo o texto, de inúmeros 

exemplos de obras de arte, produzidas em diferentes épocas, nas quais se pode observar 

a presença de uma imagem dentro de outra imagem ou a justaposição de dois espaços 

conceptuais distintos na mesma superfície delimitada. Através da análise destes 

exemplos, aquilo que Gallego questiona é afinal, como se pode verificar na citação 

acima, o quadro em si na sua relação com o espaço que o rodeia e com aquele que finge 

conter no seu interior.  

Julian Gallego começa por definir a palavra quadro aplicada à pintura: a palavra quadro, 

neste contexto, traz consigo o sentido de quadrado e de moldura e portanto, de forma 

sucinta, define a linha que isola o fragmento pintado do resto do espaço, dando-lhe um 

perímetro regular e rectilíneo (Gallego, 1991). Gallego explica que a palavra quadro tem 

outras aplicações (por exemplo quando se utiliza aplicada às actividades teatrais) que 

são consequência do seu sentido pictórico. Sendo que nessas outras aplicações é 

utilizada também para falar de um espaço separado do resto do espaço por uma 

                                                 
4 “El espectador logra un placer de la vista y de la inteligencia al percibir en ese espacio contenido en otro un eco de 

la “realidad” externa, al mismo tiempo que comprende la imposibilidad de esa “realidad”, al aparecer como accesorio 

de otro espacio o “realidad” principal. Como consecuencia de este descubrimiento, que nos da el gusto de sentirnos 

inteligentes, una reacción en cadena se produce: si el cuadro pintado al fondo de otro cuadro es, al mismo tiempo, 

veraz y falso, está claro que el cuadro principal es, al mismo tiempo, veraz y falso en relación con la estancia de 

nuestra casa donde está colgado... Un paso más y podremos desconfiar de la realidad de esa habitación y hasta de 

nuestra propia realidad de sujetos de percepción, accesorios para la percepción ajena.”  
5 El cuadro dentro del cuadro (título original) 
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moldura, linha ou fronteira de alguma forma marcada. A palavra quadro que se vai 

aplicar às imagens da reprodutibilidade técnica (fotografia, imagem em movimento) 

aparece também dotada deste mesmo sentido pictórico. Assim, na fotografia, no cinema 

e no vídeo, se falarmos em quadro estamos a falar da linha que define os limites do 

campo, demarcando a superfície material da imagem. O campo, espaço da 

representação, ilusoriamente tridimensional, é aquilo que está contido no quadro 

(Journot, 2009: 127). Podemos então tomar por quadro, e não apenas no universo 

pictural, a linha que isola a imagem do resto da realidade, ou seja a fronteira entre o 

espaço mostrado por uma imagem e o espaço que envolve essa imagem. 

A partir desta definição de quadro, plural e aplicável a diferentes tipos de imagem, 

pretendo aqui analisar as particularidades únicas do sistema do quadro dentro do 

quadro, no contexto dos audiovisuais.  

Comecemos por observar o acto de filmar a pintura. André Bazin, num capítulo 

intitulado “Peinture et Cinéma”, da sua obra Qu’est-ce que le cinéma?, diz, falando 

acerca dos cineastas que procuram sintetizar obras pictóricas cinematograficamente, que 

“...para utilizar a pintura, o cinema a trai e fá-lo a todos os níveis.” (Bazin, 1975: 187)
6
. 

Segundo Bazin, o ecrã destrói o espaço pictural. Os argumentos mais marcantes do 

autor neste sentido prendem-se com a forma como o espaço e o tempo são processados 

diferentemente na pintura e no cinema. Bazin afirma que, enquanto que num filme o 

quadro remete para um prolongamento do campo para além dos limites do ecrã, numa 

pintura o quadro polariza o espaço para dentro. Enquanto num filme a montagem 

reconstitui uma unidade temporal horizontal, de certa forma geográfica, a temporalidade 

de uma pintura desenvolve-se geologicamente, em profundidade (Bazin, 1975: 188).  

Mas será que na imagem em movimento não existe a possibilidade, de carácter 

pictórico, se assim o quisermos entender, de estruturar o conteúdo por estratos? Não 

existirá uma forma de corromper a unidade temporal horizontal da própria montagem e 

construir antes em profundidade?  

O quadro dentro do quadro, utilizado na construção de imagens em movimento (quando 

por quadro se passa a entender ecrã – o ecrã dentro do ecrã) não faz outra coisa senão 

colocar-nos perante uma imagem que, não sendo pictórica, se constrói por 

estratificação. Filmar um filme a ocorrer num espaço constitui uma possibilidade de a 

montagem se tornar espacial, podendo ser desenvolvida em profundidade.  

                                                 
6 “...pour utiliser la peinture, le cinéma la trahit et cela sur tous les plans.” 
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Analisemos um exemplo concreto. No filme de Chantal Akerman, intitulado L’homme à 

la valise, há uma cena em que a personagem representada pela própria realizadora se 

fecha no seu quarto com um televisor que lhe mostra em tempo real a rua lá fora (figura 

3). Este filme de 1983 é uma reflexão claustrofóbica e irónica acerca da invasão do 

espaço privado. A personagem, interpretada por Chantal Akerman, chega a casa após 

uma viagem de dois meses para lá encontrar um hóspede que não deseja, mas que não 

se sente capaz de expulsar. E todo o filme gira em torno da anti-relação que se 

desenvolve entre anfitriã e hóspede indesejado. A anfitriã evita a todo o custo cruzar-se 

com o hóspede, tentando apagar a presença deste no espaço do seu apartamento, 

chegando mesmo a instalar a sua câmara de filmar, ligada a um aparelho de televisão, 

do lado de fora de uma das varandas do apartamento, de forma a poder vigiar os 

movimentos do hóspede e compreender os seus horários e rotinas (com o objectivo de 

jamais se cruzar com ele). É neste contexto que surge a cena em que vemos o televisor 

colocado no espaço do quarto fechado da anfitriã. Neste plano do filme, a imagem da 

rua no ecrã do televisor funciona como única abertura do espaço claustrofóbico em que 

aparece colocada. Funciona como abertura porque é o acesso visual a um espaço 

exterior no âmbito de um espaço fechado, mas também, e sobretudo, porque consiste 

num desvio do trabalho horizontal de montagem do filme. A linha imaginária, em que 

consiste a sucessão de planos num filme só nos dá a sensação de se desenvolver 

horizontalmente, até ao momento em que um plano aparece no interior de outro plano. 

O plano dentro do plano não só destrói a orientação horizontal da montagem, remetendo 

para uma construção em profundidade, como acaba com a ideia de linha, comportando 

naquilo que mostra um ilusório volume. O facto de a imagem em movimento se poder 

dotar deste volume imaginário, que transcende a simples aparência do volume dos 

corpos captada pela câmara, reforça a ideia de que o vídeo se pode constituir como 

objecto, que pode portanto funcionar como um corpo devolvido ao espaço numa outra 

condição, dependente de uma superfície para se tornar visível, mas liberto das condições 

que o espaço físico impõe aos corpos. 
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Parte II – Tridimensionalidade – O espaço como imagem 
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II.1 Frente e Verso – reversibilidade da imagem 

   

Olhar seria compreender que a imagem é estruturada como um diante-

dentro: inacessível e impondo a sua distância, por mais próxima que 

seja – pois é a distância de um contacto suspenso, de uma impossível 

relação de carne para carne. Isto quer dizer justamente – e de uma 

maneira que não é apenas alegórica – que a imagem é estruturada como 

um limiar. Uma moldura de porta aberta por exemplo. 

Georges Didi-Huberman, O que nós vemos, O que nos olha 

 

Parto deste excerto de Didi-Huberman para a segunda parte do meu texto por ser uma 

definição do termo imagem que transcende o plano limitado, relacionando a superfície 

com o espaço em que esta se encontra. O que as palavras de Didi-Huberman acima 

transcritas manifestam, não é apenas a constatação da existência de uma dimensão 

espacial nas imagens, mas a implicação do nosso lugar fora delas como seu elemento 

determinante. Um dos primeiros indícios de espacialidade apresentado pelo autor é a 

ideia de diante-dentro. A palavra diante implica a nossa presença perante a superfície 

que dá a ver. É o termo dentro que me interessa, precisamente por implicar 

tridimensionalidade.  

Gaston Bachelard fala da curiosidade associada à visão, da vontade humana de 

ultrapassar a superfície. Da criança que parte o brinquedo para lhe descobrir o interior. 

Do desejo carnal do adulto que em última análise, poderia ser a vontade de ultrapassar a 

superfície da pele. Esta curiosidade e este desejo vêm da suposição de um dentro para os 

corpos e para os objectos – um dentro que cabe nas suas dimensões, porque são 

tridimensionais. Este interior no âmbito das imagens, no entanto, não cabe nas 

dimensões físicas do seu suporte. A espessura entre a frente e o verso de uma página, de 

um rectângulo de papel fotográfico ou mesmo de uma tela de projecção, é ínfima e 

nesse sentido não é seguramente ela que comporta este dentro. Porém, quando se 

apresenta a palavra neste contexto, é o próprio senso comum que a aceita sem reservas. 

Porquê? Talvez isso se possa explicar através da noção de distância que Didi-Huberman 

não deixou de associar a este dentro – “a distância de um contacto suspenso, de uma 

impossível relação de carne para carne” – é a impossibilidade de contacto físico que 
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acontece sempre perante uma imagem que a dota de uma dimensão interior. Talvez esta 

distância se imponha de forma mais evidente se nos encontrarmos na presença de uma  

imagem fotográfica, ou de um filme, nos quais podemos não apenas ver formas, cores, 

figuras, mas reconhecer imediatamente determinados objectos e corpos que têm para 

nós uma imagem fora daquela imagem. É daqui que vem a ideia de dentro, tão 

plausível, desta inegável existência de um fora. Para Didi-Huberman o acto de ver 

manifesta-se então aberto em dois. A visão colide sempre com o volume dos corpos. As 

questões acerca do corpo vidente e visível, tratadas por Merleau-Ponty, regressam nas 

palavras de Didi-Huberman quando nos diz que, em última instância, ver se prende com 

uma experiência do tocar. Quando faz referência ao táctil prometido à visibilidade de 

Merleau-Ponty. É também com isso que Didi-Huberman consegue explicar que cada 

plano por nós olhado constitui em si uma potência que nos olha. Isto na medida em que 

acciona sintomas em que aquilo que vemos subjaz. (Didi-Huberman, 2011: 14).  

A distância que define Didi-Huberman é no fundo uma impossibilidade de contacto. 

Reconhecemos coisas naquela superfície, mas é-nos negada a dimensão táctil que 

associamos a esse reconhecimento. Afinal, e voltando à fotografia e ao vídeo, estamos 

apenas a segurar um pedaço de papel ou a olhar para uma superfície iluminada. 

É então adequado estruturar a imagem como um limiar marcado pela distância, pela 

impossibilidade de se fazer parte do seu dentro por este não coincidir com o espaço 

material que ela ocupa. Assim aparece a definição de Didi-Huberman, da imagem 

enquanto “moldura de porta aberta”. A moldura é um reforço do diante, a porta um 

reforço do dentro. A porta, aberta ou fechada, implica dois espaços e a ideia de porta 

aberta define que estes espaços se tocam de alguma maneira, que de alguma maneira 

contactam. No caso de uma imagem, a porta aberta permite ver, mas jamais permitirá 

entrar. É da consciência da nossa posição perene num deles, que nasce a noção clara de 

dois espaços distintos perante qualquer imagem. Encontramo-nos sempre do lado de cá 

da porta, no fora da imagem. E este estar de fora, que no fundo é ver sem poder tocar, 

nunca se poderá transformar. Mesmo perante um espelho, eu do lado de cá da porta 

aberta nunca poderei tocar em mim no seu interior.  

O vídeo é um meio particular para se pensarem estas questões por dois motivos 

principais – porque possui sempre uma componente sonora associada à imagem (é 

composto por imagem e som) e porque depende de determinados dispositivos para ser 

apresentado no espaço. Se em relação à imagem, no audiovisual, esta distância imposta 

se prende sobretudo com a impossibilidade espacial acima explicada, em relação ao som 
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essa impossibilidade espacial desvanece-se. Eu vejo a minha imagem no ecrã e jamais 

poderei agarrá-la, mas se eu gritar lá de dentro, e os dispositivos de saída de som 

estiverem a funcionar, vou ouvir-me cá de fora. O som ultrapassa a porta. Se estou de 

fora, posso então ouvir os sons que associo àquele dentro a invadir o meu plano, posso 

olhá-lo, sem nunca penetrar o seu interior, e posso também contorná-lo. Será como 

contornar um edifício transparente cujo interior é visível mas nunca se alcança, por não 

ser possível ultrapassar as suas paredes externas.  

É esta possibilidade de contornar que quero aqui tratar: a imagem no centro da sala por 

oposição à imagem na parede - o ecrã, o espelho, a página, a tela quando se apresentam 

reversíveis e tridimensionais. Quando a imagem é olhada desta forma, o lado de cá da 

porta passa a ser determinante e a estar envolvido na dinâmica do dentro. O perante-

dentro de Didi-Huberman, passa a ser um em torno do dentro. Este em torno, não torna 

o dentro da imagem tangível, mas de certa forma devolve-o ao nosso espaço, revertendo 

a própria imagem em objecto constituinte do mesmo.  

Philippe Dubois diz que ao fotografar se está a cortar uma fatia da realidade. A fatia é 

uma analogia aparentemente sem falhas se apenas considerarmos o dentro da imagem, 

ou o acto de captação da mesma. Do ponto de vista do fora da fotografia, ou seja, da 

realidade em si, do plano que sofre o alegado corte, esta ideia pode ser refutada. A 

realidade não perde nada do que a compõe, nem se altera quando é fotografada, nem tão 

pouco quando é filmada. Nada lhe é retirado. O espaço continua a ser e a transformar-se 

a par do tempo e do estar e não estar de tudo o que vive, existe ou se pode deslocar.  

Um bolo, quando lhe corto uma fatia muda a sua forma, deixa de ser um bolo inteiro. 

Um bolo inteiro e o que sobra de um bolo ao qual se retiraram fatias são duas coisas 

distintas. Quando eu fotografo o bolo inteiro, o bolo permanece à minha frente intacto 

até que, eventualmente, alguém lhe retire de facto uma fatia. A imagem que depois me 

aparece na fotografia é perfeitamente identificável, continua a chamar-se bolo e a 

identificar-se em todos os aspectos visuais com o bolo do lado de cá da porta - o que é 

um paradoxo, porque sabemos que a fotografia em si não é um bolo, apenas um pedaço 

de papel onde o tempo de acção da luz imprimiu a imagem de um bolo. 

O bolo do lado de fora da porta vai sendo cortado, modificado e consumido, até já não 

fazer parte da realidade, o bolo da fotografia nunca mais poderá ser tocado. Não é por 

isso, no entanto, que é justo ou adequado chamar-lhe fatia. Fatia de quê? De espaço, de 

tempo? Nem isso creio que se possa dizer que a imagem é. Dizê-lo seria corroborar a 

ideia de que as imagens fotográficas ou videográficas consistem apenas em simulações, 
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ou réplicas e nada mais do que isso. Na realidade, se transcendermos esta ideia de 

réplica e observarmos a imagem enquanto objecto no espaço, verificamos que o seu 

dentro e o fora em que nos encontramos na sua presença são incomparáveis. O espaço 

físico que a imagem ocupa é o de uma superfície e o espaço que a imagem mostra não 

coincide com essa grandeza, desta forma não se podendo jamais equiparar. Jacques 

Rancière define perfeitamente isto quando diz: “E a fotografia outrora acusada de opor à 

carne colorida da pintura os seus simulacros mecânicos e sem alma, vê a sua imagem 

inverter-se. É doravante percebida, em face dos artifícios picturais, como a própria 

emancipação de um corpo, como uma pele despegada da sua superfície, substituindo 

positivamente as aparências da semelhança e derrotando os empreendimentos do 

discurso, que lhe quer fazer exprimir uma significação.” (Rancière, 2011: 17)  

No fundo é sob esta perspectiva de autonomia em relação ao fora de si, em que nos 

coloca toda a imagem, que nos é permitido olhá-la e também construí-la 

multilateralmente. Ela não tem para isso que deixar de depender de uma superfície; não 

estamos a falar de hologramas. Mas a superfície em que ela aparece pode constituir um 

objecto, a superfície é reversível e pode ser extrapolada até ao ilimitado permitindo que 

a imagem deambule pelo nosso espaço. A fotografia do bolo, não é uma fatia do bolo, 

nem uma fatia da realidade em que o bolo se encontra, ela é outra coisa. Um elemento 

acrescentado a essa realidade, que dela se alimentou para se constituir, mas que faz 

parte dela no presente enquanto objecto independente. O cego, através do tacto pode 

reconhecer a dimensão da fotografia do bolo, a diferença entre a textura da frente e do 

verso da mesma, mas nunca o bolo. A imagem do bolo libertou-se do bolo assim que se 

tornou imagem e o bolo do seu dentro não tem nada em comum, para além da aparência 

visual, com aquele que entretanto comi cá fora.  

Rancière distingue a simples semelhança entre duas coisas daquilo a que chama arqui-

semelhança. O conceito de arqui-semelhança é aquele que aplica às imagens. Quando 

define arqui-semelhança Rancière diz que esta é a semelhança originária, a que dispensa 

o espelho, que não dá réplica de uma realidade mas testemunha o lugar de onde ela 

provém. (Rancière, 2011: 16)  

É a partir deste entendimento da imagem como elemento acrescentado à realidade, 

autónomo, hermético, reversível e tridimensional que vou, no meu trabalho prático, 

questionar os suportes nos quais esta se apresenta, e sobretudo a possibilidade de, nos 

meios audiovisuais, estes poderem ser completamente dispensados e a imagem 

deambular pelo espaço.  
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Parte III – Projecto prático – O Espaço Intermitente 
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III.1 Antes de filmar 

 

Para introduzir a descrição e análise da série de quatro vídeos, O Espaço Intermitente, 

que é o resultado final do projecto prático que desenvolvi, em diálogo com a 

investigação realizada a fim de construir este texto, torna-se importante mencionar 

trabalhos feitos anteriormente, e também alguns episódios que demonstram a minha 

relação com as imagens em geral e conduziram o meu trabalho artístico, através da 

pintura e do desenho, até aos audiovisuais.  

A primeira vez que estruturei uma imagem que pudesse ocupar o espaço, deambular 

pelo espaço, foi pouco depois da morte do meu pai em 1998. Tinha nove anos e 

desenhei uma boneca do meu tamanho em papel de cenário, recortei-a pelos contornos e 

colei-a a uma estrutura em cruz que tinha construído com dois ramos compridos 

apanhados no quintal. Depois dancei com a boneca a valsa do Danúbio Azul de Strauss 

que tinha dançado com o meu pai semanas antes, no dia anterior ao seu internamento. 

Fiz este movimento – o de transportar da superfície para o espaço. O de preencher o 

vazio de um corpo com uma imagem tornada objecto ambulante. 

Lembro-me de, também durante a infância, fazer o movimento inverso – o de procurar 

penetrar no espaço mostrado pelas imagens. Um exemplo disso era a brincadeira 

recorrente de colocar um espelho redondo logo abaixo dos olhos, na horizontal, e 

caminhar pela casa sob a ilusão de estar a andar no tecto.  

Nos dois casos descritos acima, procurava que a imagem adulterasse o espaço e não 

necessariamente que esta o repetisse. Quando ainda em criança comecei a desenhar, 

fazia o mesmo. Por exemplo, desenhei uma fenda, através da qual se podiam ver tijolos, 

numa folha de papel que depois colei à parede. A partir da imagem alterei o espaço. 

Esta breve retrospecção de ocorrências da minha infância, encontra-se presente neste 

texto para demonstrar que procurar que a imagem se constitua objecto e redefina a 

dinâmica do espaço com a sua presença é um exercício espontâneo enraizado que veio 

influenciar todo o meu trabalho artístico.  

 

O meu percurso e o desenrolar do meu trabalho artístico começaram quando ingressei 

na Faculdade de Belas Artes em Lisboa. Licenciei-me em Pintura e tanto a pintura como 

o desenho desempenham um papel fundamental no meu trabalho, condicionando a 
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minha forma de construir e pensar tanto as imagens como o espaço. Assim sendo, vou 

começar por referir três projectos pictóricos que foram determinantes no meu percurso.  

No segundo ano da licenciatura desenvolvi o projecto Fabricação (2009), uma pintura 

(figura 5) feita a partir de um modelo tridimensional (figura 4) constituído por conjunto 

de objectos (de diferentes formas e dimensões) cujas superfícies foram total ou 

parcialmente cobertas de tinta e outros materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 (à esquerda) - Maria do Carmo Salgueiro. Fabricação (2009), modelo tridimensional feito de 

objectos de várias dimensões cobertos de tinta, cola, verniz, tecido e pasta de papel. 

Figura 5 (à direita) – Maria do Carmo Salgueiro. Fabricação (2009), acrílico sobre tela, 1,30 x 2,20m. 

 

Ao longo da produção do modelo tridimensional e da pintura que dele decorreu deparei-

me com os conceitos de montagem, espacialização e planificação, pois o que explorei 

neste trabalho foi a utilização da pintura no espaço como modelo para a pintura na 

superfície. Acima de tudo ao desenvolver este trabalho deparei-me com uma questão 

central que passei a explorar em praticamente todos os trabalhos posteriores - quais são 

as possibilidades e implicações da utilização de imagens para a construção de outras 

imagens?  

Foi com esta questão em mente, que comecei a executar várias séries de desenhos feitos 

a partir de fotografias (tiradas por mim para o efeito). E numa fase posterior desta 

mesma linha de trabalho, passei a desenhar a partir de vídeos (também estes produzidos 
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por mim especificamente para o efeito). A série de dez desenhos intitulada Árvores 

Fantasma (figura 6) resultou de uma destas experiências. Este projecto desenvolveu-se 

em duas fases distintas. Primeiro filmei paisagens de passagem, através de janelas em 

movimento (a partir da janela de um carro ou de um comboio em andamento, por 

exemplo). Depois projectei os vídeos obtidos (sem efectuar qualquer trabalho prévio de 

edição ou montagem) sobre uma das paredes do ateliê e sentei-me no chão a desenhar 

utilizando a projecção como modelo para os desenhos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Maria do Carmo Salgueiro. Árvores Fantasma (2011), tinta acrílica, pastel seco, pastel de óleo, tinta da 

china e carvão sobre papel, 70cm x 100cm 

 

Nesta série desenhada a partir de vídeos, não me interessou representar o espaço que 

envolvia a projecção, de facto não existe nenhuma alusão a esse espaço  nos desenhos 

resultantes desta experiência. A única coisa que pode denunciar que os desenhos foram 

feitos a partir de imagens em movimento é precisamente um vestígio desse movimento 

sintetizado graficamente na superfície do papel. Este foi um projecto em que me 

preocupei apenas com o dentro da imagem. Ainda assim, o que fiz foi uma exploração, 

não do conteúdo das imagens em si (árvores de passagem), mas do que acontece a esse 

conteúdo quando transita entre tipos de imagem distintos.  
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Dentro do mesmo registo, e produzida utilizando exactamente o mesmo processo, 

surgiu depois a série de três desenhos/objecto intitulada Frente e Verso (figura 7).  

Os desenhos/objecto desta série foram também feitos a partir de projecções. Aquilo que 

filmei foram mais uma vez paisagens de passagem através de janelas em movimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Maria do Carmo Salgueiro. Frente e Verso (2011), tinta acrílica, pastel seco, pastel de óleo, tinta 

da china, carvão e verniz de madeira sobre papel, 70cm x 100cm 

 

Na série Frente e Verso confrontei-me pela primeira vez com a reversibilidade da 

imagem. Ao desenhar sobre papel mais fino deparei-me com a construção de duas 

imagens em simultâneo. Uma imagem que eu ia produzindo, através da manipulação de 

tinta e outros materiais gráficos sobre a frente da folha de papel, e outra imagem que ia 
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surgindo no verso da folha porque a tinta atravessava a sua espessura. Os 

desenhos/objecto que na figura acima aparecem desdobrados em dois são, cada um 

deles, um objecto único e reversível, para ser instalado no espaço e não colocado numa 

parede. Com este trabalho descobri uma nova forma de encarar a superfície: passei a 

contorná-la. 

Embora realizasse projectos que envolviam trabalhar em vídeo desde o início da 

licenciatura, foi a partir do momento em que comecei a filmar para desenhar, que passei 

a interessar-me verdadeiramente pela relação entre imagem e espaço, no âmbito da 

imagem em movimento. Um dia sentei-me em frente da parede do ateliê que o projector 

iluminava com imagens em movimento (as que usava como modelo para desenhar) e já 

não queria desenhar. Queria antes filmar o espaço do ateliê, contentor daquelas 

imagens, movimentar-me naquele recinto invadido, transformar aquele recinto em 

imagem e tornar-me imagem também. Foi o mesmo fascínio hipnótico que em criança 

me fazia utilizar um espelho para ter a ilusão de caminhar pelo tecto, que me invadiu 

perante aquela parede iluminada.  
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III.2 O vídeo – processos e experiências 

 

Quando, no meu trabalho, o vídeo deixou de ser um meio (um modelo para os desenhos 

e as pinturas) e passou a ser um fim (uma forma autónoma de questionar e trabalhar a 

relação entre imagem e espaço), confrontei-me com novas formas de construir a 

imagem mas sobretudo tudo com uma nova forma de ver. A partir da questão 

anteriormente mencionada - quais são as possibilidades e implicações da utilização de 

imagens para a construção de outras imagens? - comecei por criar um banco de 

imagens que se encontra em permanente crescimento e mutação. Para a construção do 

banco de imagens, filmo pequenos vídeos com poucos minutos de duração, utilizando a 

câmara ora como extensão do meu corpo móvel, ora como observador imóvel de 

espaços onde me coloco e movimento. A organização das imagens que capto começa 

precisamente por uma divisão em duas grandes categorias: imagens em que participo 

enquanto corpo vidente (quando utilizo a câmara como extensão do corpo, quando vejo 

portanto através da câmara de filmar); e imagens nas quais participo enquanto corpo 

visível (quando me coloco no espaço à frente da câmara para me tornar imagem). 

Para obter estes vídeos de curta duração, filmo tudo o que me é próximo, ou melhor, 

tudo aquilo de que me quero aproximar. Filmo os álbuns de fotografias antigos, a minha 

família, os lugares por onde passo diariamente, os meios de transporte que utilizo, os 

carros a passar nesta e naquela estrada, as luzes à noite, as pessoas com quem me cruzo, 

os espaços da minha casa, os cantos, as paredes nuas, as acções simples do dia-a-dia 

(acordar, descascar batatas, tomar banho, pentear-me, comer, dormir, abrir janelas, 

trancar e destrancar portas, estender roupa, ver televisão), os objectos, a luz de várias 

horas diferentes do dia sobre o mesmo espaço, espelhos, janelas, aberturas, reflexos, 

lençóis, a textura de certos materiais. Este filmar incessante consiste no fundo na 

exploração de uma nova forma de ver e a constante recolha de imagens torna-se uma 

parte fundamental do meu processo de trabalho. Passei a utilizar o banco de imagens 

como utilizo a caixa onde guardo os pincéis, as tintas, os óleos, os vernizes, as esponjas 

e os restos de papel. As imagens recolhidas e organizadas são utilizadas como material 

de construção para novas imagens. É precisamente a devolução destas imagens ao 

espaço físico, através da projecção ou da apresentação em ecrã emissor de luz, que me 

interessa verdadeiramente estudar. Comecei então por investigar o carácter material do 

vídeo, quando projectado em diferentes superfícies e os efeitos que a manipulação e 

transformação da superfície onde as imagens se projectam pode ter sobre o seu 
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conteúdo. Fiz diversas experiências neste sentido que resultaram em vídeos curtos, de 

carácter fragmentário, intitulados Fragmentos acerca da forma e do fundo (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8 – Maria do Carmo Salgueiro. Fragmentos acerca da forma e do fundo (2011), still de vídeo de 

dois vídeos da série. 

  

Com a construção destes fragmentos explorei formas de destruir/construir a imagem a 

partir da trasformação da superfície onde esta se projectava. Partia sempre de um vídeo 

inicial que projectava sobre um fundo manipulável. Em cada fragmento, esse vídeo 

inicial é mostrado numa sequência de três planos distintos. Ao longo da duração total da 

sequência, o vídeo projectado é a constante, que decorre sem interrupções e o espaço 

onde este vídeo se projecta vai sendo alterado de plano para plano. Ao utilizar a 

manipulação do espaço filmado para subtrair ou adicionar substância visual ao vídeo 

nele projectado, criei uma dinâmica entre forma e fundo de carácter espacial, uma 

simbiose entre espaço e imagem. 

Foi sempre com esta ideia de filmar a sinergia entre o espaço e a imagem projectada que 

comecei a desenvolver um projecto intitulado Autocarro. Este projecto surgiu quando 

uma noite, num regresso a casa no autocarro número 27 reparei na forma como aquele 
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espaço mistura visualmente o exterior e o interior nas suas superfícies. Observei então 

que os vidros das janelas do autocarro reflectem o interior iluminado do veículo e os 

corpos dos passageiros que o povoam, mas que, em simultâneo, deixam ver a rua escura 

lá fora, sempre de passagem. Decidi então recriar um recinto que pudesse reproduzir 

uma dinâmica luminosa deste tipo e que fosse manuseável, de forma a poder utilizá-lo 

como instrumento de trabalho. Assim construí uma caixa, paralelepipédica, cuja parte 

inferior é feita de madeira e a parte superior é feita de vidro (figura 9) e possui uma 

abertura numa das faces, de modo que se possa introduzir no seu interior quer o 

projector, quer a câmara de filmar. Utilizei a caixa para produzir uma série de vídeos 

intitulada Autocarro (figura 10). Primeiro captei vários vídeos no interior de um 

autocarro em movimento, depois utilizei a caixa colocada numa sala pouco iluminada, 

introduzi nela o projector de vídeo e projectei esses vídeos de dentro para fora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Maria do Carmo Salgueiro. Sem Título (2011), caixa em madeira e vidro, 41 x 40 x 89,5cm 

 

Para a produção dos vídeos da série Autocarro, a câmara viajou entre o interior e o 

exterior da caixa, filmando ora a luz da projecção reflectida nos vidros, ora a luz que os 

atravessava e se ia projectar numa das paredes da sala onde a caixa se encontrava. A luz 

que forma as imagens aparece então ora contida na caixa, ora vinda do seu interior, mas 

projectada para lá dos seus limites transparentes. O que fiz foi transpor a imagem de um 

espaço para um recinto que recriava as características luminosas desse espaço, para me 

deparar com a criação de um terceiro espaço que é aquele que o movimento de câmara 

foi explorando ao longo da projecção. Aquilo que projectava dentro da caixa, para 

construir esta série de vídeos, era sempre um percurso, um movimento, ou uma 

ocorrência simples. Filmava, e ainda filmo, para tornar aquilo que estou a ver 

manuseável. Projectar vídeo no interior de uma caixa parcialmente transparente é uma 
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forma, até bastante literal, de alterar e desconstruir o conteúdo das imagens projectadas, 

através da constituição e características do seu contentor. Produzi os vídeos desta série 

através do encadeamento de situações de opacidade e situações de transparência para 

dotar as imagens de volume e apesar de trabalhar em torno de um objecto, a caixa, a 

forma e dimensões desse objecto nunca são reveladas nos vídeos. O que filmei foi a 

mistura entre as superfícies e arestas deste objecto e a luz do projector, utilizando essas 

superfícies e arestas respectivamente como lugar e como limite para as imagens 

projectadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Figura 10 – Maria do Carmo Salgueiro. Autocarro (2011), still de vídeo de dois vídeos da série. 

 

O trabalho artístico da artista plástica portuguesa Helena Almeida influencia muito o 

meu trabalho, na medida em que ocorre também entre o espaço e a superfície. Helena 

Almeida explora no seu trabalho precisamente este intervalo, transitando entre a 

fotografia, a pintura, o desenho e o vídeo e frequentemente misturando ou sobrepondo 

estes meios num mesmo objecto (figura 11). A artista movimenta-se no espaço entre 

aquilo que uma imagem mostra e o objecto real em que esta consiste - as imagens de 

Helena Almeida são construídas para que os objectos e o corpo fotografado passem a 

habitar a superfície e não para testemunhar a sua localização perante a câmara. As 
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figuras e formas emancipam-se e é precisamente enquanto imagens que testam as 

possibilidades de tudo aquilo que lhes pode acontecer na superfície, afirmando-se assim 

a imagem no seu trabalho, como forma de emancipação. Helena Almeida afirma a 

respeito de fotografar o seu próprio corpo: “Vejo sempre a minha figura como objecto; 

ao retratar-me passo de sujeito a objecto” (Almeida, 1996). Na construção de imagens, 

transpor seja o que for para um suporte, é de facto obter um objecto manuseável, tanto 

quanto o suporte o é. A fotografia de um corpo ou de um fragmento de espaço, impressa 

em papel pode ser amassada, deformada, rasgada e em última instância completamente 

destruída. A dicotomia entre aquilo que uma imagem mostra e a forma como a sua 

materialidade a relaciona com um suporte é aquilo que me interessa trabalhar quando 

começo a construir a série O Espaço Intermitente. É essa dicotomia que permite 

transcender a ideia de réplica e reforçar que uma imagem se representa a si mesma, não 

remetendo necessariamente para outra coisa senão a sua presença no espaço em que nos 

encontramos perante ela. 
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III.3 – O espaço intermitente  

 

 

 

 

 

 

O Espaço Intermitente é uma série de quatro vídeos pensada para ser instalada no 

espaço, através da projecção. Estes quatro vídeos ligam-se entre si por terem sido 

filmados no mesmo lugar mas sobretudo interligam-se através do som já que as quatro 

trilhas sonoras estão pensadas para se relacionarem espacialmente. Em todos os vídeos 

da série utilizo ecrãs dentro do ecrã, como forma de construir o espaço e por vezes de 

estruturar a própria montagem ou como forma de analisar o próprio vídeo.  

Os quatro vídeos foram feitos no interior da mesma sala. A sala filmada para a 

construção destes vídeos nunca chega a ser desvendada em nenhum deles, no entanto. 

Pelo contrário: o que este trabalho estuda é a forma como diferentes imagens 

projectadas no âmbito do mesmo espaço tem o poder de o transfigurar e desfigurar, pelo 

que a sala em si, nunca chega verdadeiramente a ser filmada. O que filmo são espaços 

intermitentes dentro dessa sala – a sala transformada noutras salas pela presença de 

imagens que povoam as suas superfícies.  

Uma das ideias que estrutura esta série é a de percurso entre o exterior e o interior. A 

sala em questão possui duas grandes aberturas envidraçadas para uma varanda em forma 

de L que a contorna e uma das questões que procuro trabalhar nas imagens, mas 

sobretudo em termos sonoros, é a ligação entre o interior da sala e a varanda, as ligações 

entre o que está fora e não é visível/audível a partir de dentro e vice-versa. Todo o som 

é captado e montado a pensar numa digressão entre espaço exterior e espaço interior. 

Em termos visuais esta digressão é reforçada pelo movimento deambulatório da câmara 

e do corpo no espaço. A presença do corpo, que nestes vídeos se desdobra entre corpo 

vidente e corpo visível, que ora deambula pelo espaço com a câmara de filmar, ora 

circula em torno desta e se torna um elemento do espaço filmado, é então um outro 

elemento importante na construção deste trabalho. O circuito entre ver o espaço e estar 

                                                 
7 Este fragmento foi utilizado por Carlos Vidal, também como epígrafe, num texto crítico, acerca da obra de Helena 

Almeida, intitulado A Obsessão da Pintura. Este texto foi publicado na revista Artes e Leilões (nº 37) em Fevereiro 

de 1996. 

O que interessa é o que a tela deve representar. Aquilo que eu 

pretendo decifrar nessa solidão é simultaneamente a imagem sobre 

a tela e o objecto real por ela representado. 

 

Jean Genet,  L’Atelier d’Alberto Giacometti, 1957(7) 
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no espaço é um exercício que funciona como mecanismo para trabalhar a ideia de 

percurso. Outro mecanismo utilizado para trabalhar a mesma ideia é a imagem 

projectada. É exclusivamente a partir das imagens projectadas no espaço da sala que se 

pode ver o exterior que é explorado pelo movimento de câmara, sempre a partir do 

interior.  

Observemos os vídeos da série um a um, sucintamente. O vídeo Espaço 1 (figura 12) é 

um ensaio visual acerca daquilo que designo por montagem no espaço. Este vídeo tem a 

duração de 2 minutos e 36 segundos e é composto, em sequência horizontal,  por quatro 

planos. O primeiro plano e o terceiro plano são respectivamente uma introdução sonora 

e um separador, pelo que não contêm imagem (consistindo no ecrã negro). No segundo 

plano da sequência horizontal, o movimento de câmara encadeia três outros planos 

enquadrando-os separadamente, e no quarto plano da sequência horizontal esses três 

planos internos aparecem todos enquadrados em simultâneo. Tudo se circunscreve a 

uma das paredes da sala filmada. Começo por projectar três planos distintos na mesma 

parede: o plano de uma janela sobre o rio, um plano aproximado das minhas pernas na 

varanda, outro plano mais afastado do espaço da varanda por onde o meu corpo (do qual 

apenas se vê a parte inferior) deambula. A disposição destes três planos na superfície é 

feita de modo que a câmara possa interligá-los através do seu movimento, mas também 

enquadrá-los em simultâneo. O encadear dos planos neste vídeo acontece então de duas 

formas – através da montagem tradicional, de carácter horizontal e através daquilo que 

designo por montagem no espaço, a que ocorre em profundidade e só é possível quando 

se filma o próprio vídeo a acontecer no espaço físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 1, stills de vídeo. 



39 

 

O vídeo Espaço 2 (figura 13) tem a duração de 1 minuto e 50 segundos e é composto 

por uma sequência de 6 planos. Construímos uma ligação imediata entre Espaço 2 e 

Espaço 1 já que estamos na presença do mesmo plano (o de uma janela sobre o rio) 

projectado na parede. Em Espaço 2 exploro as ténues variações luminosas que ocorrem 

na sobre a projecção, operadas pela direcção e intensidade da luz exterior à esta. O que 

filmo aqui é uma acção: a de iluminar uma imagem projectada na parede, atenuando 

assim a sua presença no espaço. O ecrã dentro do ecrã aqui têm uma função que não se 

relaciona então com a montagem: o vídeo é utilizado como meio para analisar o próprio 

vídeo em termos materiais: para demonstrar a sua fragilidade material enquanto corpo 

no espaço. A sala aqui transforma-se em laboratório e a câmara imóvel numa 

testemunha daquilo que acontece às imagens que capta quando são devolvidas ao 

espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 2, stills de vídeo. 

 

Em Espaço 3 (figura 14) coloco-me perante a câmara fixa em vez de observar o espaço 

através desta. Fecho os olhos como se dormisse, enquanto um plano (que mostra uma 

janela com as cortinas corridas) se projecta na parede atrás da minha cabeça e banha a 

minha cara de luz. Perante a câmara transformo-me em imagem, misturo-me assim com 

a alusão a uma janela que habita a parede atrás de mim. A sombra da minha cabeça 

entra na imagem e a luz do projector contamina-me as feições. A câmara fixa opera um 

cruzamento entre o fragmento visível do meu corpo (a cabeça em repouso), o fragmento 

visível do espaço em que este se encontra (parte da sala) e a imagem presente nesse 

fragmento de espaço, que o transfigura. Este vídeo consiste num plano fixo, com a 
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duração de 1 minuto e 30 segundos, construído como um desenho ou uma pintura em 

que todos os elementos vivem de uma composição que os interliga e funciona dentro 

dos limites do enquadramento. Espaço 3 é o único vídeo da série em que praticamente 

não existe movimento. A cabeça descai ligeiramente ao longo da duração do vídeo e a 

imagem projectada treme de forma quase imperceptível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 3, still de vídeo 

 

O vídeo Espaço 4 (figura 15) é uma panorâmica do espaço da sala que ainda assim não 

o revela, descrevendo-o antes como um lugar impossível e claustrofóbico apesar de 

povoado por aberturas reais e ilusórias. O movimento de câmara faz-se lentamente, da 

esquerda para a direita, e em círculo. A câmara não está fixa, alterna o movimento 

giratório sobre um eixo, com um deambular que acompanha o movimento giratório do 

meu corpo no interior daquele espaço. A minha presença intui-se precisamente através 

do movimento de câmara. E esta presença do corpo que movimenta a câmara torna-se 

ambígua quando numa das paredes se pode ver esse corpo a passar por trás de uma 

persiana semifechada. O corpo que manipula a câmara imobiliza-se então, observando o 

seu fantasma a desaparecer do lado de lá dessa persiana semifechada que não deixa ver 

o exterior, para depois continuar o seu movimento no interior da sala. Espaço 4 tem a 

duração de 2 minutos e 3 segundos e foi concebido numa sequência de 4 planos. 
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Figura 15 – Maria do Carmo Salgueiro. O Espaço Intermitente (2014), Espaço 4, still de vídeo. 

 

Estes quatro ensaios têm um carácter experimental e espontâneo. Remetem de certa 

forma para as brincadeiras e experiências que fazia durante a infância, ao mesmo tempo 

que exploram a dimensão material do vídeo, a possibilidade de o construir por camadas 

e sobretudo a sua relação com o espaço e com a superfície em que aparece projectado. 

O Espaço Intermitente explora a total desconstrução de um espaço por via da presença 

das imagens que passam pelas suas superfícies e leva o observador a penetrar num outro 

espaço que não tem nada em comum com aquele que foi filmado para o construir e que 

vai desaparecer assim que a luz do projector se apague. 
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Considerações Finais 

 

Decidi utilizar a ideia de percurso, fundamental na construção da série de vídeos O 

Espaço Intermitente, e o meu próprio percurso artístico para estruturar a investigação 

teórica. Sendo assim, procurei ao longo deste texto, seguir uma disposição em que a 

pintura funciona como base, como começo de um percurso que, enquanto decorre, passa 

pela fotografia e acaba por levar aos meios audiovisuais, observados e estruturados 

sempre à luz dos artifícios picturais. A estrutura do corpo do trabalho é então uma 

recriação da minha experiência pessoal que me permitiu partir da observação das 

características materiais da superfície pictórica, para a observação das características 

materiais das superfícies que dão lugar a outro tipo de imagens (fotografias e imagens 

em movimento). Foi a  partir do estudo da ligação entre superfície e  imagem, e sempre 

com base em preceitos do âmbito da pintura, que construí um olhar sobre a imagem em 

movimento que a define não apenas como registo daquilo que se encontra perante a 

câmara ao longo de determinado tempo, mas como um objecto acrescentado ao espaço 

em que é apresentado, que modifica esse espaço através da sua presença. Penso que o 

objectivo principal deste trabalho (definir e justificar a utilização do vídeo como corpo 

autónomo no espaço e como elemento que o transfigura) foi atingido através da 

articulação da componente teórica com a componente prática. A sinergia entre um meio 

plástico, visual e sonoro, e a investigação teórica que resulta no uso da palavra escrita 

para mobilizar conceitos e desenvolvê-los permitiu uma pesquisa plural em que as 

imagens e as ideias se completam porque se foram questionando reciprocamente. 

Observando a série O Espaço Intermitente, podemos compreender visualmente a 

transfiguração do espaço operada pelas imagens nele projectadas e observar com clareza 

que essas imagens não funcionam como cópias daquilo que mostram, mas como 

acontecimentos independentes naquele espaço. Mas podemos ver mais do que isso. 

Uma dimensão que as palavras têm dificuldade em expressar: é como se a câmara, ao 

penetrar o recinto invadido pela imagem, filmasse o espaço vazio, o espaço entre as 

superfícies e volumes que o limitam. Foi-me pedido uma vez, numa aula de desenho, 

para fazer o exercício de desenhar colocando a atenção do olhar e do movimento no 

espaço entre os objectos, ao invés daquele que a sua forma ocupava: pensando assim os 

contornos a partir do vazio, e não das formas existentes. Colocar a imagem fotográfica 

ou videográfica no espaço, como elemento integrante do mesmo pode consistir num 
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exercício semelhante: onde descrever um lugar num determinado momento passa por 

também considerar aquilo que ele não contém.  

Cresci a perguntar-me que coisas podiam ocupar o vazio ou a não-existência – a 

imagem pode. Faço minhas as palavras de Christine Ross quando refere o conceito de 

ruína de Marc Augé, para afirmar que a cultura contemporânea, não sendo incapaz de 

preservar as ruínas que possui, é incapaz de produzir ruínas. Para Ross, nas sociedades 

contemporâneas, o tempo durativo é frágil, quase inexistente. O vídeo contribui para 

uma indagação acerca desta fragilidade e é uma forma de a contornar, já que é capaz de 

produzir em simultâneo tempo instantâneo e tempo acumulado. Já que pode ser 

considerado tanto uma espacialização do tempo como uma temporalização do espaço. 

Sobretudo porque pode ser tido como a emancipação de um corpo ou de um fragmento 

de espaço. 

A minha investigação teórica baseou-se sobretudo no estudo da relação entre espaço e 

imagem e focou-se nos aspectos materiais e formais da imagem em movimento, porque 

era importante, nesta fase do meu percurso, verbalizar a forma como se constituem as 

imagens no meu próprio trabalho e entendê-las materialmente. A dimensão material do 

vídeo e a forma como o construo inserido no contexto pictural, são aspectos que ao 

longo deste trabalho foram tornados conscientes, tornados consistentes, e que vão 

permitir doravante trabalhar outras questões que, embora aqui afloradas, permanecem 

ainda em aberto. Quais são as possibilidades e implicações da utilização de imagens 

para a construção de outras imagens? Continuo a perguntar. 

 

É o lamento de não ser tudo. Lamento que não é completamente fundado. Pois se nem 

na pintura, nem mesmo noutro campo, podemos estabelecer a hierarquia das 

civilizações ou falar do progresso, não é que qualquer destino nos retenha para trás, é 

acima de tudo que, num certo sentido, a primeira das pinturas ia até ao fundo do futuro. 

Se nenhuma pintura conclui a pintura, se mesmo nenhuma obra está absolutamente 

concluída, cada criação muda, altera, esclarece, confirma, exalta, recria ou cria de 

antemão todas as outras. (Merleau-Ponty, 1992:74) 
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Figura 1 – Hiroshi Sugimoto. Theaters, 3 fotografias retiradas 

 da série fotográfica produzida desde a década de 1970. 
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Figura 2 – Marcel Duchamp. (1938), 1200 sacs de charbon, instalação, 

Exposition Internationale du Surréalisme, Paris. 
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Figura 3 – Chantal Akerman (1983), L’homme a la valise, filme para televisão, 60 minutos, still 

do filme 
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Figura 4 – Helena Almeida (1976) Pintura Habitada, série de nove fotografias  

a preto e branco com tinta acrílica azul. 
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Amostra do trabalho em vídeo: fragmentos dos quatro vídeos da série O Espaço Intermitente 
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