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RESUMO  

 

A dissertação inscreve-se na variante curricular I do Mestrado de Pintura da Faculdade 

de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

 

Tem como objectivo uma reflexão sobre conceitos como corpo, identidade, duplicação, 

fragmentação ou distorção e o modo como estruturam estratégias de representação e 

construção do feminino.  

 

O espelho, ao longo da História da Arte ocidental, acompanha a imagem da mulher 

como atributo de sedução. Na contemporaneidade em geral e na arte contemporânea em 

particular, apresenta-se como uma desconstrução pós-moderna de arquétipos clássicos 

adquirindo o estatuto de objecto artístico, tornando visíveis múltiplos significados e 

dando a conhecer experiências individuais ou colectivas do sujeito feminino.  

 

Neste contexto e seguindo as práticas artísticas contemporâneas, analisam-se obras de 

mulheres artistas que exploram as possibilidades dimensionais do reflexo em diferentes 

suportes como a escultura, a fotografia, a performance, o vídeo ou a instalação. 

 

A reflexão desenvolvida na componente teórica encontra a sua justificação no núcleo de 

trabalho plástico da dissertação.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is part of my Master‟s Degree in Painting (course variant I), at 

Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa. 

 

Its objective is to present a reflection on such concepts as body, identity, duplication, 

fragmentation or distortion, and how they mould a variety of approaches to the 

representation and construction of the feminine.   

 

Throughout the history of Western Art, the mirror, as an attribute of seduction, has 

accompanied the image of the woman. In contemporaneity in general and in 

contemporary art in particular, it appears as a postmodern deconstruction of classical 

archetypes that acquires the status of an art object, revealing a multitude of meanings 

and conveying the personal or collective experiences of the female subject.    

 

Within this context, and in accordance with contemporary artistic practices, a number of 

works by women artists who explore the mirror image‟s dimensional possibilities in a 

variety of techniques, such as sculpture, photography, performance, video and 

installation, will be analysed.   

 

The reflection carried out within the dissertation theoretical component will be 

warranted by the study‟s visual work section.    
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 1 

 

 

 

 

Há um véu no meu olhar 

Que a brilhar dá que pensar 

Nos mistérios da beleza 

Espelho meu que aconteceu 

Do que é teu e do que é meu 

Já não temos a certeza 

 

A moldura deste espelho 

Espelho feito de oiro velho 

Tem os traços de uma flor 

Muitas vezes foi partido 

Prometido e proibido 

Aos encantos do amor 

 

Espelho meu diz a verdade 

Da idade da saudade 

À mulher envelhecida 

Segue em frente na memória
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Letra do Fado Princesa Prometida, da autoria de Aldina Duarte pertencente ao álbum Mulheres ao Espelho (2008). 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho desenvolvido nas duas vertentes da dissertação propõe-se reflectir sobre o 

modo como o espelho, na contemporaneidade em geral e na arte contemporânea em 

particular, é objecto de reflexão que assume diferentes significados; no lugar de reflectir 

uma projecção do sujeito ou da natureza devolve o reflexo de uma nova consciência 

sobre o corpo e sobre a realidade que enfrenta.  

Procura-se uma reflexão sobre a representação e construção do feminino, partindo da 

sua relação com a dimensão duplicadora do reflexo e de conceitos como corpo e 

identidade. Analisam-se obras de mulheres artistas nas quais e mediante o recurso a 

diferentes práticas artísticas como a performance, a fotografia, o vídeo, ou a instalação, 

o feminino é sujeito e objecto de representação.  

O espelho é um vidro ou cristal com uma das faces coberta por uma lâmina prateada de 

nitrato de prata e, por definição, é um instrumento que reflecte luz, devolve imagens, 

reflecte. Objecto enigmático que desde sempre acompanha a História da Arte e a 

iconografia artística, fundamenta o pensamento num constante questionamento do 

sujeito. Este reflexo permitiu ao homem aceder à verdade e ao conhecimento mas 

também foi símbolo de beleza e sedução, conceitos fixados no feminino e que se 

prolongam até aos dias de hoje.  

Na arte contemporânea o reflexo funciona como uma desconstrução. É neste contexto 

que a vertente prática da dissertação se articula, visando o espelho na sua 

impossibilidade de reflectir. O núcleo de trabalho prático constrói-se sobre a negação do 

reflexo. O espelho que devolve imagens perde a sua função, nada dá a ver, apenas 

retribui a sua presença como objecto, duplica um vazio.  

 

A dissertação estrutura-se em três capítulos que incidem sobre conceitos subjacentes às 

funções do espelho e à importância do reflexo na atribuição de significados essenciais 

para a representação do corpo e da identidade femininos.  

No primeiro capítulo, «O espelho que reflecte», a superficie especular é entendida no 

seu duplo sentido: de reflectir, na devolução de um reflexo e como instrumento que gera 

reflexão teórica. 

No primeiro sub-capítulo, «Mitos», reflecte-se sobre a importância da visão na tradição 

clássica através do espelho como operador simbólico. Na mitologia grega o espelho 

símbolo de poder e transformação, dá a conhecer o entendimento da relação do olhar 
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com a imagem e o modo como o feminino é figurado por arquétipos. Episódios 

mitológicos de Medusa, Eco e Penélope onde o espelho é mediador entre o mundo 

visível e o mundo invisível, certificam a importância deste objecto na representação do 

corpo feminino. À luz de conceitos como imobilização, espera ou ausência, procura-se 

reflectir sobre o espelho como metáfora de transfiguração, objecto de captura que 

anuncia a «ausência» do corpo feminino e revela o feminino passivo e privado de 

conhecimento. Seguidamente e considerando a função duplicadora do espelho como 

simulacro da realidade, procura-se aceder a um imaginário da representação do corpo e 

da criação da memória (quando se cria uma imagem para além da própria morte). Neste 

contexto a lenda de Dibutades narrada por Plínio confirma que o registo do contorno da 

sombra, um desenho, serve de «substituto» e torna presente a imagem de um corpo 

ausente, permitindo perpetuar um rosto no tempo, encenar uma imagem. 

No segundo sub-capítulo, «Alegorias», a superfície especular mediadora da verdade e 

do conhecimento com a capacidade «mágica» de devolver imagens ganha corpo numa 

simbologia que lhe concede um poder de adivinhação, expressando a relação mimética 

do sujeito com o seu reflexo. Propõe-se um entendimento do reflexo como símbolo do 

intelecto e do pensamento e como gerador de ilusões. Um espelho «mestre» que imita a 

natureza e permite ao pintor corrigi-la, através do reflexo; ou um espelho-mágico que, 

como a sua designação confirma, é um espelho que pertence a um mundo imaginário, 

no qual tem o poder de «falar» e tem o lugar de confidente do feminino, reflectindo a 

sua beleza.  

No terceiro sub-capítulo, «Fragmentação e identidade», o espelho como dispositivo de 

representação permite ao sujeito aceder à sua própria imagem, revelando-se como um 

lugar de transferência fundamental na construção da identidade. 

O espelho é modelo de reflexão. Propõe-se uma reflexão sobre a função do espelho na 

pintura, suscitando o desejo de contemplação e despoletando um complexo e profundo 

jogo na representação do auto-retrato. Esta relação do pintor com o seu reflexo sustenta 

duas metáforas: o prolongamento do conhecimento e do pensamento e o jogo de 

distorção da imagem. Seguidamente, no quarto sub-capítulo «Dispositivos de sedução», 

parte-se da iconografia dos séculos XV, XVI e XVII referente às representações do 

modelo feminino ao espelho, e procura-se aceder a um imaginário associado ao pecado 

e ao desejo, onde o espelho é considerado atributo de sedução, acompanhando o 

feminino e o conceito de vaidade que lhe é atribuido. 
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Abandonando a sua «aura» mágica, o espelho na contemporaneidade adquire um novo 

lugar em que o significado do reflexo é desconstruído e o conceito de ilusão subvertido.  

No segundo capítulo, «O espelho que transforma», o espelho é um objecto artístico. 

Analisam-se obras de mulheres artistas que trabalham a exploração de conceitos 

inerentes ao espelho como repetição, distorção e temáticas em que o reflexo é 

transferido para o plano sonoro, ou o duplo como meio de procura do Outro de si 

mesmo. As distintas abordagens como a performance, a fotografia, o vídeo, ou a 

instalação anunciam a imagem espelhada com o poder de gerar ou de anular identidade, 

testemunham a relação do corpo com o reflexo e, por sua vez, a representação e 

(des)construção do corpo feminino. É neste contexto e na senda do movimento social e 

intelectual (feminista), relevante de forma a gerar diferentes olhares sobre o género e 

identidade femininas, que mulheres artistas tomam o seu corpo como meio e suporte da 

sua obra. No primeiro sub-capítulo, «Acção performativa na construção de um corpus», 

propõe-se um entendimento do feminino na relação com o seu próprio corpo e a forma 

como se apropria da dimensão especular para, através de estratégias de representação, 

dar a conhecer as suas experiências de género e identidade. O espelho passa a ser um 

instrumento em permanente mutação reflectindo tanto a experiência individual como a 

experiência colectiva do sujeito. No segundo sub-capítulo, «A Voz do reflexo», toma-se 

o espelho na sua função de multiplicar para se analisar a relação da imagem do corpo 

com a palavra (falada). A componente sonora do reflexo no sub-capítulo, «Repetir e 

transformar», dá lugar à linguagem escrita, propõe-se uma reflexão sobre a dimensão da 

palavra reflectida na construção de um discurso colectivo. No quarto sub-capítulo, 

«Espelhos de carne», o corpo é entendido como um objecto - espelho. No quinto 

subcapítulo, «Sedução e distorção», procura-se reflectir sobre conceitos como repetição 

e deformação inerentes ao reflexo. No sexto sub-capítulo, «Reflexo vazio», o espelho 

reflecte-se a si próprio e ao vazio que nele está implicito. No sétimo sub-capítulo, 

«Performances do espelho», pretende-se o entendimento do espelho como objecto 

ilusório na abertura do campo de visão tornando-se ele próprio um abismo.  

No terceiro capítulo, correspondente à vertente prática da dissertação, «O espelho 

cego», reflecte-se sobre as relações definidas entre os vários conceitos desenvolvidos na 

componente teórica. 

Em «O espelho cego» a superfície reflectora que permite aceder à imagem do corpo é 

assumida como uma estratégia que leva ao engano. O espelho não permite ver, torna 

impossível a reflexão. O reflexo revela-se uma armadilha para o olhar e para o corpo. 
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A metodologia adoptada desenvolve em simultâneo as duas vertentes da dissertação, 

enriquecendo os conceitos convocados em cada uma delas.  

A selecção e revisão bibliográficas das obras foi realizada em bibliotecas através do 

recurso a obras de carácter geral, antologias, monografias e catálogos de artistas. Foi 

também efectuada uma pesquisa de informação na Internet, no que se refere a obras 

mais contemporâneas, ou em particular aquelas que ainda não se encontram 

devidamente documentadas.  

As imagens apresentadas servem os conteúdos desenvolvidos teoricamente e 

encontram-se inseridas no texto ou introduzidas no trabalho a analisar. No caso de 

imagens que, pela sua qualidade exigem uma maior ampliação, são destacadas 

isoladamente numa página.  

Sempre que um autor é citado, o texto apresenta-se na língua original, de forma a obter 

a maior fidelidade possível para com o original.  

Na impossibilidade de abordar todos os autores e artistas que trabalham sobre a questão 

do reflexo, optou-se por recorrer aos que trabalham os conceitos abordados nesta 

dissertação. 
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Fig. 1 

Marina Abramovic, Dragon Head, 1992. 
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CAPÍTULO I - O ESPELHO QUE REFLECTE 

 

1.1 Mitos  

 

1.1.1 - O olhar de Medusa                                  

 

    
  Figs. 2 e 3 

Marina Abramovic, Dragon Head, 1992. 

 

O principal território de criação e experimentação artística de Marina Abramovic 

(Jugoslávia, actual Sérvia, 1946) é o seu corpo, num percurso artístico em que a arte e a 

sua própria experiência de vida são indissociáveis. Dragon Head
2
 (1992) serve de 

paradigma para se iniciar uma reflexão que incide no entendimento da relação do olhar 

com a imagem devolvida pelo espelho.  

Dragon Head é uma performance que declara a busca de um profundo equilíbrio e 

estado de consciência que Marina Abramovic espelha através da frontalidade e da 

negação do movimento. A artista sentada numa cadeira estabelece, através da 

temperatura corporal, uma relação de interacção com um conjunto de serpentes que lhe 

cobrem a cabeça, com a finalidade de as manter ligadas ao seu corpo. As serpentes, com 

cerca de quatro metros de comprimento, e privadas de alimentação, são colocadas sobre 

a cabeça da artista com o objectivo de lhe percorrerem o corpo seguindo as suas linhas 

de energia.  

A performance Dragon Head apresentada no Edge Festival em Newcastle, em 1990, 

decorre num espaço delimitado por placas de gelo que mantinha as serpentes junto ao 

corpo da artista, sendo a iluminação uma projecção de luz azul recortada em forma de 

círculo, sugerindo a metáfora visual de um espelho. A projecção de luz remete para o 

                                                 
2 Dragon Head, performance que a artista apresentou em diversos espaços entre 1990 e 1994.  
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artifício especular protagonizado pela superfície da água, conduzindo o olhar do 

observador para o centro da imagem. O movimento quase espiralado e o peso exercido 

pelas serpentes, ao passarem sobre o rosto de Marina Abramovic, transfiguram-no 

anunciando uma analogia com a imagem do mito grego de Medusa. 

Convocar o motivo do reflexo, também presente no mito de Medusa, é o que procura a 

artista ao conceder um corpo a esta figura mitológica. A frontalidade evidente no rosto 

confirma a importância da visão e a sua analogia com o espelho: Abramovic desafia o 

observador a tomar a posição de quem olha tornando-o submisso e preso ao reflexo 

devolvido pelo olhar de Medusa, uma “potência que exige ser vista” (Vernant, 1991: 

91) e que, afinal, é uma mulher com um rosto monstruoso que detém o poder de, com o 

olhar, transformar em pedra quem a contempla.  

O corpo feminino encerrado no seu reflexo é o que espelha a performance Dragon Head 

que com este grande «espelho circular» subverte a atribuição de rosto «monstruoso» e 

devolve a figura de Medusa ao feminino atribuindo-lhe um olhar humano e um corpo 

de carne. A artista desfaz a máscara de Medusa e nivela o seu olhar com o do 

observador, colocando-o dentro do reflexo. 

O pensamento grego articula-se entre dois eixos, o intelectual e o simbólico servindo a 

mitologia para definir o lugar do homem no universo e colocá-lo em «cena» nas suas 

relações com os deuses. A construção do divino é fabricada à imagem do homem, 

tornando a figuração humana indissociável da mitologia, onde a importância dos 

símbolos revela a criação de novas formas e o acesso a realidades que reflectem a 

consciência e o imaginário grego.  

 

 
Fig. 4 

Autor desconhecido, The Medusa Rondanini, 440 BC. 

 

A narrativa mitológica de Medusa confirma que o espelho no universo grego é um 

artifício que articula dois mundos, o visível e o não visível e que, na relação do corpo 

com o seu reflexo, se traduz num símbolo de transformação que permite aceder a um 
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discurso visual e social. É ao olhar o seu próprio reflexo (através de Medusa) que o 

sujeito vê o seu corpo assumir uma metamorfose que o conduz à imobilidade.  

A cabeça frequentemente associada à simbologia do pensamento e ao poder de decidir, 

no mito de Medusa é separada do corpo. Este gesto simbólico revela que a visão para os 

gregos tem o poder de transformar: é o olhar de Medusa que petrifica e anuncia uma 

possibilidade de morte. A ausência ou a alteração da forma do corpo simboliza a morte, 

mas é a impossibilidade de olhar o reflexo que despoleta todo o poder de articulação e 

relação do sujeito com a imagem do seu próprio corpo através do dispositivo especular.  

É o espelho (escudo) que permite a decapitação de Medusa enganando-a e aprisionando-

a na sua própria imagem e será a cabeça de Medusa que assumirá o poder de reflectir e 

transformar em pedra quem a olha. 

A cabeça de Medusa anuncia uma duplicidade de sentidos que através do poder do 

olhar originam leituras antagónicas tais como a possibilidade de gerar beleza ou 

«monstruosidade», vida ou morte ou mesmo a dualidade entre espelho e máscara. No 

Livro IV das «Metamorfoses»
3
 relativo ao episódio de Perseu e Medusa, Ovídio relata 

as aventuras deste herói que decapita e manipula a cabeça de Medusa, dela se servindo 

para transformar em pedra quem a olhe ou tome contacto com o seu sangue.  

Medusa possuía originalmente uma beleza extrema. Sacerdotisa do templo de Atena terá 

cedido às investidas de Poseídon deitando-se com ele no templo da deusa Atena que, ao 

surpreendê-los, castiga Medusa transformando o seu cabelo em serpentes e tornando o 

seu rosto impossível de contemplar. Atena concede a Medusa um atributo que lhe 

pertencia, a serpente, que muitas vezes a acompanha nas representações como sendo um 

elemento que simboliza o conceito de vida ou morte, e a polaridade entre masculino e 

feminino. Este gesto converte a cabeça de Medusa num símbolo de morte que, 

posteriormente, a própria deusa Atena irá exibir em forma de égide sobre o peito
4
.  

Foi também a deusa Atena que auxiliou Perseu na sua missão, conduzida pelo rei 

Polidetes de Sérifo, de decapitar Medusa. Atena forneceu a Perseu as sandálias aladas e 

o escudo mágico e reflector que permitiriam enganá-la e decapitá-la. O herói cumpriu a 

                                                 
3 «Metamorfoses» da autoria de Ovídio (43 a.C-17/18 d.C), obra composta por quinze livros sendo o primeiro datado 

de 28 a.C. É um poema em que o elo que unifica a sucessão dos mitos é o conceito de metamorfose. O poema articula 

a relação entre o homem e a mitologia, com o objectivo de reforçar o sentido de transformação dirigida ao corpo na 

sua natureza e forma.   
4 A cabeça de Medusa servirá para paralisar de medo os seus inimigos. Um símbolo também representado nos 

templos gregos, por gravuras nos frontões do Templo de Artémis, com o objectivo de proteger a entrada do templo.  
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sua missão que, em Ovídio representa o acto em que o masculino engana e confronta o 

feminino, o «monstro», com o objectivo de lhe retirar poder, passando a usufruir dele.  

A máscara de Medusa, nas mãos de Perseu, gera terror, é convertida num símbolo de 

força e exibida como troféu. Este jogo de poder centrado na cabeça de Medusa, revela a 

forma como o artifício especular, na cultura grega, estabelece uma assimetria entre o 

masculino e o feminino. 

 

 
Fig. 5 

Michelangelo Caravaggio, Head of Medusa, 1597. 

 

Nas «Metamorfoses» este episódio mitológico é dividido em três momentos:  

O primeiro, em que o herói Perseu avança ao encontro de Medusa, enfrentando as três 

Górgonas com a finalidade de obter o olho comum a estas mulheres com cabeças de 

serpente, permitindo-lhe reconhecer o caminho de regresso. Ao obter o olho, Perseu 

toma o lugar de quem olha e afirma a importância do olhar. 

No segundo momento, o escudo reflector do herói é o artifício que faculta o acesso a 

Medusa: sem a olhar directamente Perseu imobiliza-a fazendo-a olhar-se a si mesma no 

seu reflexo. 

O terceiro momento corresponde à decapitação da cabeça. De acordo com Ovídio, 

Perseu possuindo esta cabeça, servir-se-à dela como símbolo de poder para petrificar os 

seus inimigos e no decurso da sua viagem terá derramado o sangue de Medusa 

originando os corais do Mar Vermelho e as serpentes venenosas do deserto do Saara. 

O artifício do espelho na mão de Perseu anuncia que o acesso à visão, ao perigo mortal 

de ver, é possível quando substituído pelo seu simulacro: o que o herói contempla no 

seu escudo espelhado é o duplicado do original facultado pelo reflexo, uma imagem de 

Medusa.  
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Fig. 6 

Antonio Canova, Perseus with the Head of Medusa, 1798/1801. 

 

No estudo sobre os diferentes tipos de figuração da potência divina na Grécia, o 

historiador e antropólogo Jean Pierre Vernant considera o rosto de Medusa como uma 

“potência que opera através da máscara” (Vernant, 1991: 69). A relação que o olhar 

estabelece com o seu duplo é o que Vernant confirma no confronto entre o momento da 

decapitação de Medusa, no qual esta se reconhece no seu reflexo, e o momento em que 

o Outro enfrenta este olhar e se apossa da visão de horror que ela espelha.  

Referindo-se à representação do rosto de Medusa, Vernant destaca duas características 

fundamentais: a frontalidade que, quando representada, contraria as convenções 

figurativas que gerem o espaço pictórico grego na época arcaica e o rosto 

«monstruoso», característica que o faz oscilar entre o humano e o animal. Ambas 

apontam para a possibilidade deste rosto ser olhado como uma máscara, a qual Vernant 

inscreve no reflexo que aprisiona o olhar, “que fica preso na máscara”
5
, conflito este 

que ao nível da visão faz do observador um espelho que reflecte o olhar de Medusa, 

convertendo-se ele mesmo no seu duplo
6
. 

Françoise Frontisi-Ducroux no ensaio «The Gorgon, Paradigm of Image Creation» 

considera que o mito de Medusa, na sua narração ou figuração, é um paradigma para a 

produção de imagens, destacando a particularidade deste olhar “não ser descrito”
7
 mas 

                                                 
5 “Como se esta máscara não nos tivesse saído da cara, não se tivesse separado de nós para se fixar na nossa frente, 

como uma sombra ou um reflexo nosso, sem podermos separar-nos dela. É o nosso olhar que fica preso na máscara. 

O rosto da górgona é o Outro, o duplo de nós próprios, o Estranho, em reciprocidade com a nossa figura como uma 

imagem no espelho seria ao mesmo tempo menos e mais do que nós próprios, simples reflexo e realidade do além, 

uma imagem que nos traga porque em vez de nos devolver simplesmente a aparência da nossa própria figura, de 

refractar o nosso olhar, representa, no seu esgar, o horror terrífico de uma alteridade radical com a qual nós nos 

vamos identificar tornando-nos pedra.” (Vernant, 1991: 92). 
6 Esta projecção frontal da máscara de Medusa é transformada num símbolo gerador de imagens. Na 

contemporaneidade as aparições de Medusa desdobram-se em imagens de publicidade, capas de discos de música, ou 

em logótipos de marcas de vestuário. O poder deste rosto como um reflexo do feminino é a cabeça de Medusa 

representada na capa de uma edição, de 1978, da publicação Woman: A Journal of Liberation. 
7 “The most important characteristic of these monsters, their mortal gaze, is evoked only through its effect, 

petrification. The organ itself, the Gorgon‟s eye, is neither mentioned nor described. This is a constant feature of 
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apenas evocado. Afirma que é após a decapitação, e através da petrificação, que o rosto 

«fabrica» imagens.  

De acordo com a tradição mitológica, o momento em que o olhar de Medusa transforma 

as suas vítimas, opera em dois sentidos: reduz os seus corpos à materia rochosa ou 

transforma-os em estátuas mantendo as suas formas corporais intactas; partindo destes 

dois resultados a autora confere ao olhar de Medusa, aquele que também a aprisiona no 

seu próprio reflexo, a possibilidade de gerar imagens. 

Frontisi-Ducroux apoiando-se nas representações do episódio em que Perseu enfrenta 

Medusa, reforça a ideia que é apresentado um protagonista que exibe uma cabeça, numa 

torção que reforça a frontalidade e expõe sem pudor um rosto que é mortal. Esta 

exibição de poder, centrada no gesto de Perseu e no olhar de Medusa, traduz-se numa 

imagem que perpetua e reforça a identidade masculina do herói.  

O rosto de Medusa só é visto quando já se encontra decapitado, quando através do gesto 

de fragmentação é isolado e exibido, declarando a sua natureza «monstruosa», frontal e 

inicia um distanciamento do “seu lugar icónico e transfere-se para o espaço da 

imagem”
8
. É assim que a autora mostra como o rosto de Medusa se transforma ele 

mesmo, num objecto que irá (re)produzir e perpetuar imagens. Um rosto que pode ser 

tomado como um reflexo.  

A interdição do olhar define um campo de relações entre o eu e o Outro, uma tensão, 

um lugar de impossibilidades, mas também uma metáfora da imagem e do seu poder ou 

do espelho e da representação enquanto duplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
evocations of Gorgo, of whom no Greek text gives a detailed description. Medusa and her beheaded sisters, and even 

the gorgoneion itself, are evoked much more than described…” (Frontisi-Ducroux, 2003: 262). 
8 “The frontal character is a figure cut off or turning away from its iconic environment. By that very fact it can come 

into contact with the addressee of the image. I call this sortie of the image apostrophé, which means turning aside, 

deviation, or about-face. Greek grammarians used the term to designate a change of interlocutor in a discourse or 

story, and, accordingly, to name the rhetorical figure interpellation or «apostrophe». The frontalized figure, object of 

a pictorial apostrophé, takes on a different status: it belongs at once to the space of the image and to that of the 

spectator.” (Frontisi-Ducroux, 2003: 263). 
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1.1.2 - A voz de Eco  

 

 
Fig. 7 

Nicolas Poussin, Echo and Narcissus, 1627 - 1628. 

 

Para os gregos, o acto de conhecer e comunicar encontra-se indubitavelmente associado 

aos sentidos da visão e da audição. A voz encarna o corpo e o olhar conduz ao 

conhecimento; sem ambos, as imagens perdem o seu sentido.  

O motivo central da ilusão que envolve o episódio mitológico de Eco e Narciso é o 

reflexo que, desdobrado em som e imagem, serve de mediador entre visão e audição, 

anunciando a metáfora da transformação quando o indivíduo contempla a sua própria 

imagem numa superficie espelhada.  

O paralelismo estabelecido entre a imagem e o som, ou seja, o desdobrar do reflexo em 

imagem (aparência do corpo) e som (aparição da voz) encontra, como seus 

protagonistas, Narciso e Eco. A justaposição dos destinos de Eco e Narciso resulta 

numa separação entre o que está visível e o que é oculto, sendo Narciso quem se revela 

e Eco quem se esconde.  

Eco detém o poder de ver mas não articula qualquer discurso, anula a possibilidade de 

aproximação a Narciso e permanece oculta nos bosques; por outro lado é Narciso quem 

vê e detém o poder de falar, mas isola-se; apenas vê a sua própria imagem e escuta as 

suas próprias palavras.  

No Livro III do poema «Metamorfoses», Ovídio narra o episódio entre Eco e Narciso, 

explora a diferença e a complementaridade existente entre ambos, traçando-lhes o 

mesmo destino: os seus corpos unem-se à natureza.  

Na narrativa de Eco, é a deusa Juno que a castiga. Suspeitando da ausência de Júpiter, a 

deusa procura-o entre as ninfas e Eco, na tentativa de as encobrir, distrai Juno falando 

ininterruptamente de forma a impedir a deusa de descobrir os adultérios de Zeus. Juno 
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ao compreender tal engano, condena Eco a repetir as últimas sílabas de todas as 

palavras.  

Eco apaixona-se por Narciso mas, impossibilitada de lhe confessar o seu amor, é por ele 

ignorada. Como consequência do seu desgosto, a ninfa sofre uma transformação: o seu 

corpo transforma-se em rocha, tornando-se apenas voz (som).  

O mito de Eco está ligado à incapacidade trágica de Narciso de não conseguir apreender 

a existência de um Outro, ou seja, de ser para além dele mesmo. Eco é o feminino 

condenado à repetição, solidão e apagamento.  

Ovídio conduz-nos a Eco através de três momentos relevantes:  

Um primeiro em que ela, «frente a frente» com Narciso, articula o «diálogo» com um 

jogo de palavras pautado pela repetição e antecipa a metamorfose a que será sujeita 

referindo que esta possui um corpo: “não era apenas uma voz. Mas embora faladora, 

não usava a fala de modo diferente do que agora: devolver, de entre muitas, as últimas 

palavras” (Ovídio, 2007: 94).  

Num segundo momento, no qual Eco não é correspondida na sua paixão e o seu corpo 

torna-se ausente, não visível, encontrando o seu reflexo na voz que, prisioneira, aguarda 

“sons aos quais possa reenviar suas palavras” (Ovídio, 2007: 95).  

Eco é reduzida ao som sendo-lhe retirado o corpo e concedida apenas a voz, “somente 

restam a voz e os ossos: a voz ficou; os ossos, dizem, tomaram o aspecto de pedra. 

Desde aí oculta-se em bosques e em monte algum é vista, e, porém, todos a ouvem: é 

tão-só som o que vive nela.” (Ovídio, 2007: 95).  

Num terceiro momento, o encontro entre Eco e Narciso, Ovídio coloca novamente Eco 

em cena, no preciso momento da metamorfose a que é sujeito Narciso.  

O feminino transforma-se num reflexo, na voz do olhar. Eco figura (no plano sonoro) o 

reflexo das últimas palavras de Narciso, e as suas próprias palavras, como mulher 

«presa» num novo corpo que, neste caso, através da metamorfose se torna uma rocha.  

Eco é a voz de Narciso. Sem Eco, Narciso não tem consciência da sua própria voz.  

Em «Metamorfoses», Ovídio redige a relação simbólica de Eco e Narciso através de 

simetrias entre feminino e masculino e da revelação do sujeito. No seu reflexo Eco, 

apaixonada dirige-se a Narciso repetindo as suas últimas sílabas das palavras, este irá 

atribuir a mesma atenção à sua imagem reflectida (que não reconhece como sendo o seu 

próprio reflexo); a duplicação gerada pela superfície espelhada opera em dois sentidos, 

revela o sujeito que se desdobra num outro e o sujeito que permanece em si; o destino 
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de Eco e Narciso é conduzido para que os seus corpos, através de metamorfoses, percam 

a sua aparência e assumam diferentes formas da natureza
9
. 

 

1.1.3 - O reflexo de Penélope 

 

 
Fig. 8 

 John William Waterhouse, Penelope and the Suitors, 1912. 

 

Na Grécia Antiga, o espelho, instrumento simbólico, questiona a forma como o 

feminino e o masculino, se reconhecem no seu próprio reflexo.  

É através do espelho, como objecto de captura, que o feminino surge reflectido no seu 

espaço íntimo e remetido ao seu silêncio. Frequentemente representado na mão da 

mulher, ou a partilhar o espaço que a envolve, o espelho afirma-se como um «presente 

erótico» que revela a relação do feminino com a beleza.  

Imagens que confirmam esta relação são-nos facultadas pelas pinturas na cerâmica 

grega, onde este objecto aparece integrado no espaço privado e espelha a relação do 

feminino através do qual acede a um «frente a frente» consigo mesmo acedendo, por 

                                                 
9 Na mitologia greco-romana o corpo feminino é frequentemente conduzido à perda da sua presença, assumindo uma 

mudança de aparência, como a rigidez e imobilidade da pedra ou a planta.   

Arquétipos como estes, encontram-se presentes ao longo do poema «Metamorfoses»:  

No episódio de Deucalião e Pirra a pedra dá origem à forma humana. O deus Zeus insatisfeito com a humanidade na 

terra decide eliminar a espécie humana inundando a terra. De todas as montanhas apenas a do Parnaso ultrapassava as 

águas, lugar onde sobrevivem apenas Deucalião e Pirra. Ambos possuem o poder de dar continuidade à raça humana 

na terra, tendo que ceder aos pedidos do óraculo: atirar para trás das costas os «ossos» da mãe natureza, de forma a 

gerarem novos corpos. A pedra, considerada como parte do esqueleto da mãe natureza, cai sobre a terra, de onde 

nascem novos homens e mulheres.  

A mesma analogia entre corpo e pedra tem o seu seguimento no episódio de Perseu e Medusa em que olhar e o 

sangue da Górgona transforma em pedra tudo que o confronta. 

No episódio de Apolo e Dafne em que a ninfa toma a aparência de uma planta. Apolo, o mais belo dos deuses do 

Olimpo, confiante com a sua destreza com o arco e flecha mata a terrivel Píton que assustava os habitantes do Monte 

Parnaso. Vangloriando-se do seu gesto, tenta possuir as flechas do Cupido que, decidido a mostrar a Apolo a 

superioridade das suas flechas, dispara duas: uma de ouro com o poder de atrair o amor, dirigida a Apolo, e outra de 

chumbo com o poder de o afastar, dirigida à ninfa Dafne.  

Apolo ferido pelo Cupido declara o seu amor a Dafne perseguindo-a. Dafne, recusando o seu amor, pede a seu pai 

que a salve das investidas de Apolo alterando a sua aparência. No momento em que Apolo tenta alcançar a ninfa, esta 

transforma-se num loureiro.  
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consequência, ao olhar de quem o olha. No universo do homem grego, o espelho é 

símbolo de reflexão e de procura, convertendo-se num objecto de revelação e de 

conhecimento. O masculino através do espelho é declarado como sendo um reflexo da 

acção e da palavra, em oposição ao feminino remetido ao silêncio e à imobilidade.  

Ao debruçar-se sobre esta duplicidade entre géneros e o modo como cada um manipula 

o espelho, Françoise Frontisi-Ducroux declara que o espelho é responsável por uma 

assimetria «simbólica» entre feminino e masculino
10

. Quando atribuído à mulher, o 

espelho assume-se como objecto erótico que suscita o desejo e a encerra na sua 

intimidade. O sujeito é aquele que olha o objecto que é olhado; o imaginário masculino 

em torno do espelho reforça a ideia da autora de que a mulher se reconhece no espelho 

mas sob o olhar do homem. A autora refere que a mulher grega se encontra «presa» no 

olhar do homem porque, quando se olha no espelho, a imagem devolvida corresponde à 

submissão e clausura do seu espaço íntimo. A distinção entre os dois géneros é 

acentuada através da visão e da sua relação individual com o reflexo
11

.  

O episódio mitológico de Penélope e Ulisses confirma a metáfora grega de que o olhar, 

considerado superior a todos os outros sentidos, é como um dispositivo especular que 

reflecte.  

Narrado na «Odisseia»
12

 de Homero, este episódio relata a longa ausência de Ulisses na 

guerra de Tróia e a eterna espera de Penélope. Na mitologia grega, Ulisses representa 

um símbolo de força, astúcia e persistência, adaptando-se à contínua mutação do tempo 

e dos tumultos que vence no regresso da guerra de Tróia. No poema de Homero, Ulisses 

casa com Penélope e prontamente integra a expedição contra Tróia, uma viagem que, no 

seu regresso, o afasta de casa e o conduz a vinte anos de aventuras que constituem o 

argumento desta obra. Penélope representa a mulher grega no espaço doméstico e figura 

simbolicamente o feminino na espera do herói. Durante os anos de ausência de Ulisses, 

Penélope mantém os votos matrimoniais através de um artifício: tece diariamente uma 

tapeçaria, trabalho que todas as noites desfaz na ambição de adiar indefinidamente o 

                                                 
10 “En cherchant dans le miroir quelques réponses aux problème d‟identité féminine et du rôle de chacun des deux 

sexes, au niveau des représentations colectives, bien plus qu‟ à celui des pratiques concrètes, qui ne nous sont guère 

acessibles. Car le miroir fonctionne comme une opérateur de discrimination des sexes, en jouant un rôle déterminant 

dans la réunion des hommes et des femmes.”  (Frontisi-Ducroux, 1997: 243). 
11

 “La présence affichée du miroir indique que la femme doit se voir, avant d‟être vue. Elle doit se voir, par l‟homme, 

en vue de l‟homme. Le regard qu‟elle porte sur elle-même la place en position do suject et d‟object de regard. En 

voyant son reflet, elle se reconnaît suject et object à la fois. Le miroir lui permet cette situation de suject sans quoi 

elle ne se sentirait pas object. .” (Frontisi-Ducroux, 1997: 246). 
12 Poema épico da Grécia Antiga, Odisseia da autoria de Homero, (século VIII a.C) obra atribuída ao final do século 

VIII a.C. que descreve a viagem de regresso do herói Ulisses da Guerra de Tróia.  
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tempo na espera de Ulisses e enganar as investidas dos seus pretendentes. No seu 

retorno a Ítaca, o herói surgindo disfarçado de mendigo, aconselha Penélope a 

estabelecer uma disputa de arco e flecha entre os candidatos pretendentes, só 

desposando quem for capaz de os manipular tão bem como Ulisses.  

Com a participação da deusa Minerva que lhe concede uma aparência diferente, Ulisses 

vence o desafio que o torna no mais invisível dos homens e lhe permite competir, 

vencer todos os candidatos e resgatar Penélope da sua interminável tarefa.  

O feminino grego figurado por Penélope reflecte o modelo exemplar que vela pela 

coesão da família em que o corpo não é um instrumento destinado a reivindicar a glória 

por meio de façanhas guerreiras mas um meio de aspirar à castidade ou à fidelidade 

conjugal. 

Penélope simboliza a passagem de uma tradição dirigida ao feminino, certifica o gesto 

das tecedeiras, um ofício que se herda através de uma hierarquia familiar, «de mãe para 

filha», que enclausura o feminino no seu espaço privado. O conceito de repetição, 

implícito no espelho, encontra-se desdobrado neste gesto diário de Penélope, que 

constrói a tapeçaria na ambição de adiar indefinidamente o tempo.  

O masculino grego é Ulisses, espelho da glória e da palavra, representa o herói na luta 

contra os desígnios dos deuses e afirma o homem como um guerreiro.  

No episódio mitológico de Penélope e Ulisses, o espelho não se limita a imitar o que 

está à sua frente, ele constitui uma metáfora que serve um discurso visual e social. 

Reflecte um imaginário que, direccionado através da analogia entre olho e reflexo, 

questiona a relação entre feminino e masculino. A simetria estabelecida entre Penélope 

e Ulisses, ao longo do poema «Odisseia» de Homero é sustentada pela ausência e pela 

memória. 

A metáfora grega de que o olhar reflecte como um espelho é Penélope que, ao assumir o 

lugar de um espelho, devolve o reflexo do herói. Ulisses, através de Penélope, acede à 

memória do rosto que possuía antes de partir para Tróia, reconquista a sua própria 

identidade. O olhar de Penélope é um espelho que reflecte e devolve a projecção de 

Ulisses.  
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1.1.4 - O gesto da rapariga de Corinto 

 

 
Fig. 9 

 Joseph Benôit Suvée, Invention of the Art of Drawing, 1791. 

 

Como simulacro da realidade, o espelho permite-nos aceder ao imaginário da 

representação do corpo. A função ilusória da superfície especular de devolver uma 

aparência, encontra um lugar fundamental na lenda narrada por Plínio, na «História 

Natural (XXXV)» na qual através de um simulacro, se dá a conhecer a origem da 

pintura.  

Conceitos como reflexo, duplo e sombra são os dispositivos que Plínio utiliza para 

narrar a lenda que descreve o acto inaugural da pintura com origem numa imagem que 

presentifica uma ausência. 

Plínio toma o estado primitivo da sombra como elemento gerador de representação e 

relata um episódio, sem temporalidade, em que a imagem nasce através do desenho e 

representa em simultâneo uma ausência (corpo) e uma presença (projecção do corpo). 

Num primeiro momento, Plínio refere-se à circunscrição da sombra como originária da 

imagem; num segundo momento dirige-se à representação das suas formas 

volumétricas. A imagem deixa de ser um contorno plano de uma mancha (sombra) e 

passa a incorporar o espaço da representação através do volume.  

A lenda, localizada em Corinto, descreve uma rapariga apaixonada que regista, através 

do desenho do contorno da sombra, a imagem do rosto do seu amado que parte em 

viagem. A projecção de luz de uma lanterna sobre o rosto do rapaz projecta uma 

silhueta que a rapariga regista num gesto de o reter junto a si. 

A representação da sombra «fixa» a imagem que permite manter memória, gesto de 

afecto prolongado pelo carácter de substituto que o desenho anuncia. Unicamente o 

contorno da sombra, uma aparência, é uma projecção que anuncia um duplo, o que 
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permite considerar que a origem da representação em Plínio é um simulacro que regista 

e detém o tempo. 

Numa primeira abordagem, o autor refere a sombra como origem da representação 

bidimensional que se desdobra em dois momentos, um em que assistimos à intervenção 

do pai, o oleiro Butades; concedendo à sombra uma forma preenchida com argila, o 

ceramista retira o molde e produz uma representação volumétrica, e outro em que este 

«medalhão» é colocado no templo de Corinto e toma o significado de objecto votivo.
13

  

A sombra, como a função de duplicar do espelho, também devolve um simulacro da 

realidade, «captura» o modelo e duplica-o. No encadeamento da narrativa Pliniana é a 

projecção originária da sombra o motivo que conduz ao início da representação artística 

e prolonga a presença da imagem para além da morte.  

As narrativas mitológicas de Medusa, Eco, Penélope e da rapariga de Corinto dão-nos a 

conhecer como os gregos representam o feminino, resultado de estratégias sugeridas 

pela ilusão e duplicidade que revelam o espelho como objecto simbólico de captura que 

leva à transformação e permite a atribuição ou ausência do corpo.   

No episódio de Medusa o corpo feminino é reduzido a um fragmento, a cabeça, na qual 

o olhar tem o poder de imobilizar o corpo; Eco vê o seu corpo transformar-se numa 

forma rochosa permanecendo apenas a sua voz, cativa de Narciso; Penélope é o espelho 

que torna presente a memória do herói Ulisses. Episódios pautados pela imobilização, 

espera ou ausência mas será através da narrativa da rapariga de Corinto que assistimos à 

atribuição de um corpo (através do desenho) que tem como finalidade tornar presente 

uma ausência.  

Este episódio sugere uma relação de interdepêndencia entre amor, sombra, desenho e 

retrato. Assistimos a um gesto de amor do qual «nasce» um corpo, é o feminino que 

desenha o modelo (homem), objecto da representação, uma acção invertida do 

convencional gesto do pintor na representação do modelo feminino. Esta acção, de por 

amor registar o rosto, é apenas num primeiro momento, pois apesar de ter presente esse 

gesto heróico, a rapariga, não tem o poder de lhe atribuir forma, é através do masculino, 

(seu pai Butades) que este rosto ganha corpo. 

 

                                                 
13 Na lenda de Plínio encontramos implícita a temática que a projecção do duplo encontra na estatuária de carácter 

funerário, egípcia e grega: o homem é considerado como sendo dividido em corpo (soma) e alma (psique). Estas 

figuras funerárias eram consideradas como objectos votivos, animados de alma que correspondiam a simulacros do 

sujeito, reforçando a ideia de duplo como projecção de uma memória.  
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1.2 Alegorias e metáforas  

 

1.2.1 - O espelho das virtudes 

 

 
Fig. 10 

 Piergiovanni Constantini, Ammaestramento di Cesare Ripa, 1766. 

 

A superfície reflectora do espelho assume um papel mediador num sistema de analogias 

e hierarquias que, enraizado no pensamento de Platão, garante ao espelho um papel 

activo como educador, de forma a exteriorizar um processo mental. O espelho é 

revelador de imagens do espírito, estabelece a harmonia entre o interior e o exterior do 

homem.  

No século XVI o tratado de «Iconologia» (1593) de Cesare Ripa (Itália, 1555 - 1622), 

uma compilação de vários manuais compostos por «símbolos morais» organizados por 

ordem alfabética, segundo a norma italiana que, reproduzia figuras alegóricas 

acompanhadas de descrições de «virtudes» morais, torna-se modelo de referência a 

pintores, escultores e arquitectos. 

O espelho, na «Iconologia» de Ripa, revela que o «homem» é prudente e que, num 

gesto de auto-conhecimento, se olha a si mesmo nas suas próprias atitudes. A 

duplicação da imagem é um sinal da sua consciência capaz de reproduzir os reflexos do 

mundo visível. 

A representação do espelho na «Iconologia» de Ripa surge de forma diferente quando se 

refere ao masculino e ao feminino. As alegorias da sabedoria e da verdade são figuradas 

pelo masculino: o espelho através de figurações que aludem à visão, assume-se como 

gerador de pensamento. A personificação da visão torna-se um símbolo do intelecto, por 

vezes indicando a operação da geometria como na alegoria do Desenho, da Ciência ou 

do Ensinamento. O reflexo no espelho designa o processo mental da reflexão, conceito 
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sustentado no pensamento de Sócrates em que o mesmo é um meio para atingir o 

conhecimento. 

 

 
Fig. 11 

Piergiovanni Constantini, Prudenza di Cesare Ripa, 1766. 

 

O espelho nas alegorias da Luxúria, do Amor ou da Prudência concede à mulher o 

acesso à sua imagem, mas o reflexo surge como revelador de uma moral, ao serviço da 

vaidade.  

Na Alegoria da Prudência, nas suas variadas representações, o espelho é símbolo de 

auto-conhecimento. A Prudência é representada com dois rostos, um masculino e outro 

feminino, que implicam dois olhares. O espelho é erguido na mão esquerda e o seu 

rosto, levemente inclinado em direcção ao espelho, sugere que se olha no seu próprio 

reflexo. Na mão direita, posicionada diagonalmente em relação ao espelho, segura uma 

flecha na qual se enrola uma cobra. A alegoria da Prudência faz-se acompanhar de um 

elmo decorado com folhas de amoreira e de um veado, símbolos que advertem para o 

intelecto ou passagem do tempo, sugerindo paciência, protecção e força.  

 

 
Fig. 12 

 Piergiovanni Constantini, Lascivia di Cesare Ripa, 1766. 
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Na alegoria da Luxúria e do Amor o espelho certifica a mulher no seu reflexo. O 

espelho partilha o seu espaço íntimo, reflecte o seu rosto e devolve os mesmos gestos. 

As figurações fazem-se acompanhar de objectos associados ao embelezamento da 

mulher e, por vezes, de animais como o macaco ou o pássaro que simbolizam o lado 

diabólico e falso que o espelho pode revelar.  

 

1.2.2 - O espelho mágico 

 

 
Fig. 13 

John Tenniel, Ilustração para Through the Looking Glass de Lewis Carroll's, 1865. 
 

O espelho como símbolo da verdade que traduz sinais de sabedoria e de conhecimento é 

também um instrumento de adivinhação. Nos contos infantis os espelhos mágicos têm a 

função de prever o futuro e surgem normalmente associados ao feminino remetendo-o 

sempre para o espaço privado. Surgem frequentemente em representações que implicam 

o conceito de vaidade, revelando os «excessos» do carácter feminino e concedendo à 

mulher a sua imagem. 

O reflexo ocupa um lugar de transferência, testemunhando o receio da perda da beleza 

física da mulher, decorrente da passagem do tempo. É um instrumento mágico que 

estabelece com o modelo feminino (rainha ou princesa) uma relação fiel, aconselhando 

a sua confidente e expressando apenas a «verdade» que ela quer ouvir.  

No conto «Branca de Neve» dos Irmãos Grimm, o espelho mágico, mesmo com as 

consequências trágicas que desencadeia, revela apenas a verdade sendo incapaz de 

mentir. O espelho, com o poder de articular palavras, pertence à rainha e madrasta de 

Branca de Neve que todos os dias o consultava, questionando: “Espelho meu, existe 

alguém mais belo do que eu?” a quem o espelho respondia que não, confirmando a 

resposta ambicionada. Um certo dia anuncia que a mais bela é Branca de Neve 
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desencadeando uma não-aceitação da verdade por parte da rainha, por não ser 

considerada a mais bela.  

O poder de falar, concedido ao espelho, espelha a relação do feminino com o reflexo no 

espelho. A devoção do modelo para com o espelho é conduzida ao extremo no conto 

«As metamorfoses de Orante» de Charles Perrault; através de Orante, um espelho sem 

«memória» e que de imediato esquece quem lhe faz companhia. 

O espelho Orante assume um carácter humano, torna-se um «retratista», a sua superfície 

é desdobrada em múltiplas aparências, sempre com a finalidade de certificar a verdade e 

corresponder às solicitações femininas. Um espelho de toucador, com alma e, tal como 

um humano, com a arte de fazer «retratos» sem nunca fazer cópias. O reflexo devolvido 

por Orante é entendido como metáfora da pintura.  

Torna-se o mais fiel companheiro de Calisto, uma mulher com quem passará dias 

inteiros correspondendo às suas confidências. Um certo dia Calisto recorre a Orante 

com a finalidade de certificar a sua beleza; o seu fiel «amor», o espelho Orante, que 

apenas confirma a verdade, «devolve» a Calisto uma nova aparência. A negação do que 

encontra no seu reflexo leva Calisto a matar Orante. Ao partir-se Orante perde a «aura» 

humana que possuía e torna-se polido e brilhante, assumindo-se como um espelho na 

sua função original com a capacidade de reproduzir todos os objectos que o circundam. 

Tem a possibilidade de se olhar a si mesmo e, como no mito de Narciso, é conduzido a 

um vislumbre jubilatório de si mesmo. 

Sobre o motivo do engano e da aparência, o espelho do conto «O pássaro azul» da 

condessa d‟Aulnoy
14

 deixa de pertencer ao espaço privado para se tornar um espelho 

que pertence à natureza e devolve, a todas as mulheres que o procuram, o reflexo que 

ambicionam obter, de beleza e de felicidade. Um certo dia uma princesa caminhando na 

ambição de encontrar o seu amado, transformado em pássaro azul, chega a uma 

montanha coberta com uma superfície escorregadia de mármore, quase impossivel de 

ultrapassar. No topo da montanha, depara-se com um espelho gigante, de duas léguas de 

comprimento e seis de altura, onde à sua volta se contemplavam inúmeras mulheres 

chegadas de todas as partes do mundo. O reflexo deste espelho mágico devolvia a 

imagem que cada mulher ambicionava ver, «transformava» as feias em belas e as velhas 

                                                 
14 Marie Catherine de Barneville, Baronesa d‟Aulnoy (França, 1650 - 1705), autora francesa que escreveu diversos 

contos de fadas, entre os quais “O pássaro azul” que integra Contos de Fadas (1697-1698).   
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em novas. Uma superficie espelhada que já não reflecte a imagem de quem o 

contempla, mas sim os seus mais profundos desejos.  

O espelho devolve a evidência, revela-se um instrumento mágico que transforma o real 

em algo maravilhoso, num enigma poético, e permite através destas narrativas aceder a 

outras realidades. Uma fronteira entre o real e o ilusório que assume por vezes a 

metáfora de uma «porta» como, em «Alice do outro lado do espelho» de Lewis Caroll 

em que o conceito de tempo é anulado predominando a inversão da realidade.  

O desejo de passar para o lado de lá do espelho, do desconhecido, conduz Alice a 

descobir que é possivel «entrar» no reflexo. Uma metáfora que sustenta o atravessar da 

infância. Num primeiro momento da narrativa, Alice, encontra-se no mundo real e num 

segundo momento entra nesse mundo que é simultaneamente igual e invertido. Como o 

reflexo do espelho que devolve uma imagem invertida, os objectos encontram-se 

dispostos e movimentam-se em sentido contrário. Uma narrativa que se desenvolve pela 

inversão da realidade, reforçando o conceito de fronteira implícito no reflexo. 

 

1.2.3 - O espelho juiz da obra  

 

 
Fig. 14 

 Michelangelo Caravaggio, Narcissus, 1597-1599. 

 

O espelho educa o olhar. A pintura, como «imitação» das coisas da natureza, reflecte a 

importância da relação da visão na representação artística. Leonardo da Vinci (Itália, 

1452 - França, 1519), considerava os olhos como “janelas da alma”
15

, e na sua 

concepção de pintura o espelho é um instrumento que o pintor deve manusear e à sua 

semelhança traduzir as formas da natureza. Mas como o espelho apenas “imita as coisas 

                                                 
15 “Como los ojos son las ventanas del alma, el alma se encuentra siempre temerosa de perdelos” (Da Vinci, 1947: 

107). 
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mais diversas sem que entenda nenhuma na sua essência ”
16

, cabe ao pintor saber 

seleccionar as melhores partes, conseguindo assim traduzir a arte como uma segunda 

natureza.  

O espelho cumpre duas funções: permite ao homem observar a natureza «escondida» e 

direccionar o pintor na concretização da sua obra possuindo a capacidade de a corrigir. 

A superfície do espelho oferece um reflexo da natureza, uma imagem como que “saída 

da mão de outro mestre”
17

 que servirá para auxiliar o pintor a corrigir os seus erros. O 

pintor deve, “à semelhança do espelho com as cores das coisas que nele se reflectem, 

ser um mestre rigoroso e versátil na reprodução”
18

, capaz de realizar com arte todas as 

qualidades das formas que reproduz a natureza, e não saberá obter essas qualidades se 

não as retiver no espírito.”
19

. Leonardo estabelece assim uma distinção entre 

representação espelhada e a natureza.  

No seu tratado «La Peinture» (1796), afirma que a pintura digna de ser contemplada, 

seria a que mais se aproximava da «coisa imitada»; Leonardo considerava que o pintor 

deveria «tender à universalidade»
20

 e só conseguiria atingir a universalidade o pintor 

que soubesse representar o homem e que, na mesma composição, conseguisse agradar a 

todos os gostos. O pintor deveria enriquecer a memória apreendendo o melhor de cada 

objecto, tendo que reconhecer no seu espírito todos os aspectos e formas produzidas 

pela natureza, só assim possuindo aptidão e capacidade para os representar.  

O espelho de Alberti torna-se juiz da pintura, permitindo ao pintor julgar os seus 

próprios erros. É através do reflexo que o pintor acede às «coisas» retiradas da natureza. 

Em «De Pictura»
21

, Leon Battista Alberti (Itália, 1404 - 1472) define a pintura como 

                                                 
16 “El pintor que traduce, guiándose de la práctica y de la simple vista, pero sin discernimiento, no passa de ser un 

espejo que imita las cosas más diversas, sin que entienda la esencia de ninguna.” (Da Vinci, 1947: 561). 
17 “debes tomar un espejo plano y mirar en él tu obra para que se te aparezca a la inversa, como salida de la mano de 

outro maestro: así juzgarás mejor tus errores” (Da Vinci, 1947: 617). 
18 “El espíritu del pintor quiere identificarse, a semejanza del espejo, com los colores de las cosas que en el se 

reflejan, y quiere llenarse el espíritu com tantas imagénes cuantos objectos aparecen delante de él.” (Da Vinci, 1947: 

560). 
19 “Com arreglo a esto no puedes considerarte buen pintor si no eres maestro universal, capaz de realizar com tu arte 

todas las cualidades de las formas que produce la Natureza, y no sabrás obtener estas cualidades sino las ves y 

retienes en tu espírito.” (Da Vinci, 1947: 560). 
20 “El pintor debe ser solitario, considerar lo que ve, hablar consigo mismo, escogiendo los aspectos mejores de cada 

cosa, a semejanza del espejo donde se reflejan tantos colores como en las cosas hay e se apodera de ellos en seguida. 

De este modo será el arte una segunda Naturaleza” 

“El pintor debe tender a la universalidad. No es digno hacer bien unas cosas y no outras” (DaVinci, 1947: 556).   
21 «De Pictura» (1435) divide-se em três momentos, o primeiro debruça-se sobre a técnica da perspectiva através de 

um processo óptico, a pirâmide visual, que se desenvolve na distância entre olhar (vértice) e a superficie (base), 

correspondendo a esta distância a necessidade de alcançar a semelhança entre a representação do objecto e a verdade 

da natureza. No segundo momento articula-se a pintura através de conceitos, formulando observações sobre a 

superficie e a sua relação com luz e valores cromáticos; no terceiro momento, Alberti atribui ênfase às virtudes e 

conhecimentos práticos do pintor.  
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uma janela «transparente» que enquadra um fragmento de um todo, de algo que se 

expande e continua para além da superfície.  

Ao instruir o artista a traçar a forma geométrica de um rectângulo, segundo o modelo de 

enquadramento de uma janela, Alberti entende a pintura como uma “janela aberta por 

onde eu possa mirar o que aí será pintado” (Alberti, 1992: 88). A metáfora subjacente à 

representação espacial concebe que o olho apreenda as imagens, sendo o espelho o 

instrumento que reflecte as imagens que a «janela» da pintura enquadra.  

O reflexo do espelho, superfície que permite ao pintor aceder às «coisas» retiradas da 

natureza, apresenta também a função de corrigir a pintura. O pintor deve utilizar o 

espelho na ambição de visualizar os «defeitos» na pintura: “para conhecer isso é óptimo 

juiz o espelho. É estranho como qualquer defeito na pintura aparece disforme no 

espelho. Portanto as coisas tiradas da natureza são corrigidas pelo espelho.” (Alberti, 

1992: 122).  
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1.3 Fragmentação e identidade 

 

1.3.1 - Reflexos do pintor  

 

 

Fig. 15 

Élisabeth Sophie Chéron, Self-portrait, 1672. 

 

Para a realização do auto-retrato, o uso do espelho é sempre uma ferramenta óptica 

imprescindível ao longo da história deste género.  

O auto-retrato é uma imagem que surge do espelho. A imagem que está no quadro não é 

apenas a representação directa do modelo, é também a imagem de um reflexo no 

espelho. A consciência especular é conduzida pela imaginação e no auto-retrato procura 

revelar as características individuais do sujeito reflectindo a aparência, tornando-se 

encenação de uma consciência.  

O auto-retrato, mais do que uma forma de retratar o que está perante o olhar do pintor, é 

um confronto entre si mesmo e o seu duplo, o Outro de si mesmo.  

A construção destas imagens que afirmam a relação entre a figura retratada e o passar 

do tempo sustenta um universo ficcional em torno do retrato que reflecte a «alma» do 

seu modelo.  

Encontra-se na narrativa de Oscar Wilde, «O retrato de Dorian Gray» o exemplo dessa 

imagem que dá lugar a um duplo animado (com alma e corpo). Enquanto retrato 

(imagem) a pintura reflecte a alma do seu modelo proporcionando um duplo com corpo 

e alma. Quando toma consciência que o seu reflexo é fugaz e lhe devolve a realidade, 

Dorian Gray destrói o quadro enquanto assiste à dissolução do seu próprio corpo. A sua 

imagem (enquanto retrato) recupera as características iniciais devolvendo o reflexo do 

seu modelo.  
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Esta metáfora entre espelho e pintura, na construção de um duplo através da 

imaginação ou da memória, despoleta diferentes formas de representação, das quais se 

destacam algumas obras de pintores em que o auto-retrato se afirma como género.  

 

 
Fig. 16 

Rosalba Carriera, Self-portrait holding a portrait of her sister, 1715. 

 

Self-portrait holding a portrait of her sister (1715) de Rosalba Carriera (Itália, 1675-

1757) revela o jogo ilusório entre espelho e pintura. 

A relação frontal com o espelho é uma relação do sujeito consigo mesmo, no qual acede 

a um reflexo que corresponde a uma imagem invertida do seu corpo. A artista no auto-

retrato representa uma imagem invertida, constrói um modelo dessa experiência 

especular.  

Um «duplo» efeito em que o sujeito se dá a ver através da imagem reflectida e o 

observador olha o quadro como se fosse um reflexo.  

No auto-retrato a artista representa-se numa imagem invertida de si mesma a pintar o 

retrato de sua irmã, cujas semelhanças podem sugerir um possivel desdobramento do 

reflexo dentro da pintura. Dupla confrontação que se traduz numa ilusão, realçando a 

posição do pintor no lugar daquele que se olha mas não se dá a ver. O espelho serve a 

articulação do olhar do pintor com o seu semelhante e o olhar que pertence à imagem 

(retrato) dirige-se para fora do quadro num jogo de reflexos múltiplos. 

A analogia especular presente neste quadro faz do espelho um «obstáculo» que 

representa o reflexo invertido do pintor em primeiro plano, no acto de pintar um retrato 

e o Outro que assiste fora de cena, comprovando a metáfora do espelho como uma 

«porta aberta» ao infinito. 
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Fig. 17 

Johannes Gumpp, Self-portrait, 1646. 

 

Self-portrait (1646) de Johannes Gumpp (Aústria, 1626 - 1728) explora de forma 

exacerbada a metáfora entre reflexo e pintura, através da «dupla visão» do pintor. No 

Self-portrait, lado a lado, coexistem representações do rosto do pintor, enquanto quadro 

e como imagem devolvida pelo espelho.  

O pintor representa-se de costas para o observador, num primeiro plano, a pintar o seu 

auto-retrato representado no lado direito do quadro, e à sua esquerda acede à sua 

própria imagem através do reflexo do espelho.  

Num jogo de ilusão, através da duplicação, desafia o observador a seguir o seu olhar na 

procura da sua imagem. Com o seu «triplo» Self-portrait, o artista sugere 

tridimensionalidade e desmonta o mecanismo do auto-retrato com o movimento do 

olhar entre o espelho e a tela, desdobrando o eu num reflexo narcísico e 

simultaneamente numa imagem pintada. Através da visão, o pintor desafia o observador 

a seguir o seu olhar conduzindo-o à noção de temporalidade implícita na pintura. 

Através do espelho, Gumpp, representado à esquerda, mostra a função de duplicar 

enquanto a representação da direita, um quadro, é colocada no plano da memória, 

perpetuando a imagem.  

O pintor faz uma «cópia» do real, do seu reflexo, com o objectivo de recordar o seu 

«modelo». Este auto-retrato é uma ficção na qual se acede ao acto de pintar através de 

um gesto suspenso executado por uma figura, em que só o reflexo e o retrato permitem 

aceder ao rosto do pintor.  
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Fig. 18 

Artemisia Gentileschi, Self-portrait as the Allegory of Painting, 1630. 

 

Self-portrait as the Allegory of Painting (1630) de Artemisia Gentileschi (Itália, 1593 - 

1656) é uma representação da alegoria da pintura, tomando como referência a 

«Iconologia» de Cesare Ripa.  

A artista no seu auto-retrato representa-se como uma personificação da figura feminina 

que acompanha a alegoria, fazendo-se acompanhar de um pincel e uma paleta, e 

também com uma corrente de ouro, símbolo que pertence à alegoria contendo a 

inscrição «imitação».  

No auto-retrato de Gentileschi o espelho surge implícito como instrumento óptico no 

auxílio à concretização da pintura e como gerador de um reflexo do feminino no seu 

acto de pintar.  

 

A metáfora de que o espelho corrige qualquer deformação, sendo a pintura «a verdade 

reflectida», pode também originar estranheza e distorção. Na História da Arte, verifica-

se que o espelho é amplamente utilizado pelos artistas como instrumento para apreender 

o espaço perspéctico, mas no período maneirista a metáfora da deformação originada 

pelo espelho é bastante explorada jogando com as superficies esféricas (côncavas e 

convexas) na alteração do significado da imagem reflectida e proporcionando uma visão 

mais ampla do reflexo.  
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Fig. 19  

Clara Peeters, Vanitas (Personification of Allegory of Vanitas), 1613-1620. 

 

Vanitas (Personification of Allegory of Vanitas) de Clara Peeters (Antuérpia, 1594 - 

Amesterdão, 1657) é uma fusão de dois géneros, o auto-retrato e a natureza morta. A 

artista explora o conceito de auto-retrato de uma forma frequente nas suas obras, o seu 

próprio reflexo surge representado nas superfícies reflectoras dos objectos que 

compõem as suas naturezas mortas.  

Em Vanitas (Personification of Allegory of Vanitas) o dispositivo especular (espelho 

convexo), representado ao centro da composição, devolve o reflexo da pintora de um 

ângulo diferente e a imagem do espaço para além do campo da pintura.  

A artista pinta-se como personificação de uma alegoria e em simulâneo num auto-

retrato. Transforma-se ela mesma numa imagem entre as representações da natureza 

morta. O espelho que acompanha a alegoria deixa de acompanhar o modelo feminino e 

passa a operar de uma forma diferente, oferece uma perspectiva diferente da que se 

observa na pintura permitindo ampliar o campo de visão.  

O espelho não é apenas um instrumento de «imitação», mas também um instrumento 

óptico que apela a outra realidade, que se encontra para além do espaço enquadrado da 

pintura - o invisível emerge no visível.  
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Fig. 20 

Francesco Mazzola Parmigianino, Self-portrait in a Convex Mirror, 1524. 

 

Self-portrait in a Convex Mirror (1524) de Francesco Mazzzola Parmigianino (Itália, 

1503 - 1540), revela como a forma convexa do espelho é utilizada para criar efeitos de 

distorção. O espelho representado dentro da pintura deixa de estar presente para o 

quadro ser, ele próprio, o espelho.  

No Self-portrait in a Convex Mirror, o artista pinta-se diante de um espelho convexo 

explorando os efeitos da sua curvatura, representando-se na tentativa da máxima 

verosimilhança, um símbolo do espírito do pintor como afirmou Giorgio Vasari
22

. O 

pintor joga com a deformação esférica da mão que, num primeiro plano, estabelece a 

ligação entre si próprio e o observador, mas também cria uma fronteira entre ambos, 

isolando o retratado da realidade exterior. Pintado em suporte de madeira e em forma de 

medalhão, o Self-portrait in a Convex Mirror, revela uma identificação no espelho e 

simultaneamente uma realidade diferente e distorcida. O disforme do convexo não se 

encontra só no efeito da superficie espelhada, mas presente no princípio que define a 

percepção da realidade, propõe um «olhar para dentro» ou seja um discurso ontológico, 

o representar de algo que está para além do visível.  

 

 

 

 

                                                 
22 Giorgio Vasari (Itália, 1511 - 1574) na obra «Le Vite de‟piu Eccellenti Pittori, Scultori e Architettori» (1550), 

registou a biografia dos principais artistas do Renascimento e descreve o Self-portrait in a Convex Mirror de 

Francesco Mazzzola Parmigianino: “Eligió este objecto al observar los efectos tan raros que produce la redondez del 

espejo al girarlo, de manera que el techo se tuerce y las puertas y todos los edificios desaparecen misteriosamente. 

Por ello mandó hacer en el torno una bola de madera de tamaño similar al del  espejo, dentro se propuso retratarse 

com tanta fidelidad que el resultado era impensable e increíble. Baste com decir que hizo esto com tanta habilidade y 

perfección que en la realidad lo vivo no habría logrado lo mismo, y él lo hizo. Allí se veían todos los destellos del 

cristal, así como todos los reflejos, las sombras y las luces, y parecían tan reales que ningún outro ingenio habría 

podido añadirle nada.”(Vasari, 2002: 673). 
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1.3.2 - Dispositivos de sedução 

 

 
Fig. 21 

Autor desconhecido, Ilustração de Marcia para De Mulieribus Claris.Dames de renom de Giovanni Boccaccio, 1403. 

 

Na senda do espelho como instrumento auxiliar da visão e lugar de transferência 

permitindo ao sujeito aceder à sua própria imagem, gera-se toda uma iconografia que 

representa a relação do modelo feminino com o seu reflexo na superficie especular. 

A primeira referência à representação de um auto-retrato no feminino surge em «De 

Mulieres Claris» (1355-59) de Giovanni Boccaccio (Itália, 1313 - 1375) que no episódio 

dedicado a Marcia filha de Varro, descreve a destreza manual desta artista na realização 

de iluminuras, assim como do seu auto-retrato executado com o auxílio de um espelho. 

Esta descrição encontra-se ilustrada numa gravura datada de 1403 de autor 

desconhecido.  

Símbolo de fronteira entre o real e a ilusão, o espelho suporta uma linguagem 

estruturada em conceitos como sedução e vaidade, tendo como «cúmplice» o modelo 

feminino que acompanha esta superficie de «enganos». 

Sustentado numa iconografia própria, o imaginário medieval associava o reflexo do 

espelho a um símbolo sagrado, mas quando este não reflectia o «brilho» do modelo 

divino era considerado um impulsionador da mentira e da sedução, manipulado para 

enganar o homem. Com a representação do espelho surge um universo de fantasias, 

desejos e medos, todos eles considerados tabus que conduziam ao pecado. A superfície 

do espelho que devolvia toda uma parafernália de imagens foi também responsável por 

«encerrar no seu interior forças ocultas», sendo normalmente associado à prática da 

feitiçaria
23

.  

                                                 
23 A posse de um espelho, entre outros objectos, levou Béatrice de Planissoles a ser julgava por heresia, adultério e 

feitiçaria, tendo sido condenada a prisão perpétua. Episódio descrito por Sabine Melchior- Bonnet, no livro «The 

Mirror- a history», citado da fonte «Le registe d‟Inquisition» (1978) de Jacques Fournier. Béatrice de Planissoles em 

1321 foi condenada à prisão perpétua por prática de feitiçaria e adultério. Entre os seus pertences foi encontrado um 

espelho, confirmando as suas “ligações com os feitiços do demónio”(Melchior-Bonnet, 2001: 187). 
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Fig. 22 

Der Ritter von Trum, The Devil and the Coquette, 1498. 

 

Neste contexto, o espelho foi considerado como «manipulador» da aparência, e por 

conseguinte uma «ferramenta» do diabo. Todas as superficies espelhadas de escudos, 

água, ou objectos polidos devolvem reflexos e atraem o olhar, devolvendo efeitos 

distorcidos e de ilusão, sendo normalmente associados a emblemas das forças 

sobrenaturais.  

A atracção pela superfície e a ilusão suscitada pelo reflexo «desviam» o homem da sua 

fé. A curiosidade, proporcionada pelo reflexo, nas palavras de S.Tomás de Aquino, 

conduzia o olhar à dissipação e à luxúria desviando o sujeito da dedicação e do estudo 

do conhecimento divino. 

Na sua relação com a superfície espelhada, o olhar possui a propriedade de ser 

«permeavél» e responsável pela contaminação da alma, como refere Vicente de 

Beauvais no capítulo denominado «vícios do olhar», no compêndio «Speculum 

Doctrinale»
24

.  

O espelho quando não reflectia o «modelo divino» tornava-se uma fonte de enganos 

para o homem. Nas representações dos pecados mortais, o espelho pertence à alegoria 

da vaidade, a mulher figurada por Eva, é aquela que olha o seu próprio reflexo no 

espelho, torna-se cúmplice do diabo e dos enganos deste objecto. Uma natural 

«sedutora», que confirma a sua beleza na ilusão da superfície especular.   

A superfície convexa do espelho devolvia «efeitos» de deformação, dando origem à 

construção de um conjunto de imagens e significados, tornando frequente a 

representação da silhueta do demónio sempre acompanhado por um modelo feminino e 

                                                 
24 «Speculum Doctrinale» de Vicente de Beauvais (França, 1190 - 1264) é o segundo volume do «Speculum Maius» 

(1256) - «O Grande Espelho». Composto inicialmente por mais dois volumes, o primeiro «Speculum Naturale» e o 

terceiro «Speculum Historiale», tendo sido adicionado, no século XIV, um quarto volume o «Speculum Morale». Um 

monumental compêndio da história do mundo sob o olhar do século XIII/XIV. 
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um espelho, como mostram as gravuras do século V que ilustram «The Ship of Fools» 

de Sebastian Brandt
25

.  

 

 
Fig. 23 

Hans Memling, Vanity, 1500. 

 

Vanity (1430-1494) de Hans Memling (Alemanha, 1433 - Bélgica, 1494), integra um 

políptico de cinco pinturas desenvolvido em torno da vida de Cristo. Eva é representada 

no centro do painel, representando as pinturas laterais, a morte e o inferno.  

A modelo (Eva) através da sua nudez espelha um contraste entre inocência e erotismo. 

Na mão direita segura um espelho convexo que devolve a sua imagem, mas 

curiosamente este reflexo certifica que Eva não se olha no espelho: o seu rosto, afastado 

da superfície especular, olha para o exterior como se alcançasse a realidade no lugar de 

olhar a ficção, garantida pelo espelho.   

O espelho será um dispositivo especular que, na representação do feminino, servirá o 

conceito de beleza e de desejo carnal. O modelo feminino ao espelho origina na pintura 

do século XVI ao século XVIII uma panóplia de representações intituladas Vénus com o 

espelho ou A Toilette de Vénus. O modelo feminino é retratado pelo pintor fazendo-se 

acompanhar por um espelho, objecto de «enganos», que suscita fantasia e vaidade
26

.  

                                                 
25 The Ship of Fools é uma alegoria que acompanha século XV e XVI em composições literárias e artísticas 

descrevendo o mundo e a consciência humana. Sebastian Brandt (França, 1457 - 1521) autor do poema satírico «The 

Ship of Fools» (1494) amplia as possibilidades de comprensão simbólica desta alegoria.  
26 Giorgione (Itália, 1477 – 1510), Sleeping Venus (1510); Giovanni Bellini (Itália, 1426 -1516), Naked Woman in 

front of a Mirror (1515); Escola Francesa de Fontainebleau (1531 – 1594), La Toilette de Venus (1550); Titiano 

Vecelli (Itália, 1490 – 1576), Venus of Urbino (1538), Venus with a Mirror (1555); Giogio Vasari (Itália, 1511 – 

1574), Toilette of Venus (1558); Escola Paolo Veronese (1528 – 1588), Venus, Mars and Cupid with a Mirror (1577 

– 1583); Paolo Veronese (Itália, 1528 – 15588), Venus with a Mirror (1580); Annibale Carracci (Itália, 1560 – 1609), 

Toilette of Venus (1605); Peter Paul Rubens (Alemanha, 1577 – Antuerpia, 1640), Venus with a Mirror (1614 – 

1615), Venus in front of a Mirror (1613 – 1614); Bernardo Strozzi (Itália, 1581 – 1644), Old Woman at the Mirror 

(1615); Guercino (Itália, 1591 – 1666), The Toilette of Venus (1622 – 1623); Nicolas Régnier (Itália, 1591 – 1667), 

Jeune fille au miroir (1626); Simon Vouet (França, 1590 – 1649), The Toilett of Venus (1640); Gerard Ter Borch 

(Alemanha, 1617 -1681), Woman at the Mirror (1650); Jean-Baptiste Regnault (França, 1754 – 1829). The Toilett of 

Venus (1789); Francisco Goya (Espanha, 1746 – França, 1828), Nude Woman Holding a Mirror (1796 – 1797); 

Cristoffer Wihelm Eckersberg (Dinamarca, 1783 – 1853), Woman Standing in Front of a Mirror (1841); Édouard 

Manet (Paris, 1832 – 1883), Olympia (1863); Edgar Degas (França, 1834 - 1917), La Toilette (1880 - 1885); Henri 
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Fig. 24 

Ticiano Vecelli, Venus with a mirror, 1555. 

 

Venus with the Mirror (155) de Ticiano Vecelli (Itália, 1490 – 1576) representa o 

feminino como reflexo de beleza e amor. Acompanhada por dois cupidos e um espelho, 

Vénus não se olha na superficie especular, dirige o seu olhar para fora do espaço da 

pintura. O reflexo do espelho dá a conhecer o rosto deVénus que parece dirigir o seu 

olhar para quem se encontra fora da pintura, anulando as fronteiras da pintura.  

 

 
Fig. 25 

Diego Velázquez, La Vénus del espejo, 1647/51. 

 

La Vénus del espejo (1647-1651) de Diego Velázquez (Espanha, 1599 - 1660) também 

intitulada como A toilette de Vénus é uma pintura que representa a figura de Vénus a 

olhar-se no espelho, um corpo feminino deitado, de costas para o observador, mantém 

uma reciprocidade ao nível do olhar com o espelho. Este objecto especular é sustentado 

por Cupido, filho de Vénus. O reflexo devolvido pela superfície do espelho é vago, um 

rosto que se aproxima das verdadeiras características faciais da deusa mas é 

«desfigurado» pelo efeito da distância. Conseguimos apreender que o olhar deste 

reflexo é direccionado para fora da pintura, para quem a observa. 

                                                                                                                                               
De Toulouse-Lautrec (França, 1864 - 1901), Nude Standing Before a Mirror (1897); Pierre Bonnard (França, 1867 - 

1917), La Toilette (1931); Pablo Picasso (Espanha, 1881 – França, 1973), Girl Before a Mirror (1932); Balthus 

(Paris, 1908 – Suiça, 2001), Nude Before a Mirror (1955); Paul Delvaux (Bélgica, 1898 – 1994), Woman with a 

Mirror (1945).   
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Fig. 26 

Artemisia Gentileschi, Venus and Cupid, 1625. 

 

Venus and Cupid (1625) de Artemisia Gentileschi representa a figura de Vénus 

acompanhada pelo cupido mas sem a presença do elemento especular.  

Esta representação de Vénus faz referência à pintura de Ticiano Vecelli, Venus with 

Organist and Cupid (1548) onde o feminino figura a alegoria da pintura, sendo o seu 

corpo reflexo de beleza e sensualidade, e cujo olhar se dirige ao masculino.  

Gentileschi na sua representação de Venus and Cupid descontroi a reciprocidade ao 

nível do olhar, do feminino e do masculino e retira o elemento espelho (implícito nas 

representações de Vénus) trazendo para primeiro plano o corpo feminino de uma mulher 

que abandona o seu lugar de deusa sedutora, para ocupar o lugar da sedução encarnada 

numa mulher de carne e osso.  

 

 
Fig. 27 

Édouard Manet, Olympia, 1863. 

 

Olympia (1863) de Édouard Manet (Paris, 1832 – 1883) retoma o tema tradicional do nu 

feminino figurado por Vénus, acompanhada de um Cupido e um espelho. Esta 

representação de Olympia faz referência às pinturas Sleeping Venus de Giorgione e 

Venus of Urbino de Ticiano Vecelli. 
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Fig. 28 

Vera Mantero, Olympia, 1993. 

 

Olympia (1993) performance de Vera Mantero (Portugal, 1966) tem como referência a 

pintura, como mesmo título, de Édouard Manet e o livro «Asphyxiante Culture» de Jean 

Dubuffet (França, 1901 - 1985). A artista atravessa o palco na diagonal arrastando uma 

cama de ferro que tem presa ao seu braço esquerdo. Sentada na cama com o livro de 

Dubuffet na mão direita, o lê excertos do texto e olha directamente para o público. Esta 

performance testemunha a história do corpo e a sua exploração pela cultura e poder 

mercantil da arte e que descontroi os estereótipos de beleza e sensualidade da modelo 

feminino como sendo o objecto privilegiado da pintura.  
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Fig. 29 

Louise Bourgeois, Passage Dangereux, 1997. 
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CAPÍTULO II - O ESPELHO QUE TRANSFORMA 

 

2.1 Acção performativa na construção de um corpus 

 
                                           “A performance não é um conceito difícil para nós. Estamos em palco todos os 

momentos das nossas vidas. Actuando como mulheres”  

 

 Cheri Gaulke
27

 

 

A performance implica uma acção onde uma ou mais pessoas se expressam de uma 

forma particular perante um Outro. Palavra etimologicamente relacionada com a 

expressão «atribuir forma», proveniente do latim «performare», adopta no domínio 

artístico um sentido abrangente e efémero. O seu culminar dá-se nos anos setenta 

quando um grande número de artistas de forma radical confronta o espectador com 

acções por vezes irónicas e provocatórias conseguidas através de gestos e movimentos 

protagonizados pelo corpo desafiando as práticas tradicionais da pintura e da escultura. 

Revelando-se uma referência importante na História da Arte, a performance é um acto 

efémero que apenas pode ser visto e experienciado uma vez, podendo ser 

posteriormente visualizado em registos como o vídeo ou a fotografia. A performance 

compreende um espaço laboratorial onde se constrói um corpus e uma linguagem de 

carácter experimental.  

Na contemporaneidade, o acto performativo é tomado como o reforçar do significado do 

encontro do artista com o espectador que, por sua vez, nasce da acção e da necessidade 

de união entre o psicológico e o conceptual e entre o conceptual e a prática.  

Acção e interactividade sempre estiveram presentes no nosso quotidiano; na senda de 

RoseLee Goldberg, “somos todos passivos recipientes para o material da cultura”
28

 e, 

neste sentido, a performance é “matéria de análise sob o ponto de vista contemporâneo 

incluindo temas como o corpo, o género ou o multiculturalismo”
29

, abrindo caminho ao 

enriquecimento de novas linguagens.  

                                                 
27 Cheri Gaulke (St.Louis, Missouri, 1954), “Performance is not a difficult concept to us. We‟re on stage every 

moment of our lives. Acting like women” (Goldberg, 2004: 129). 
28 «According to the current tenets of critical theory, the viewer of art, the reader of a text, the audience of a film or a 

theater production are all performers, since our live, immediate responses to an art work are essential to the 

completion of the work. Even the lecture or critic “performs” a text, as I do too in these pages, allowing each reader 

to insert her or his own social, economic, psychological, and educational experience between the lines. In this way, 

we are all activists, never more passive recipients of the material of culture; we are kinetic collaborators in the 

construction of ideas.» (Goldberg, 2004: 10). 
29 «Performance - whether autobiographical monologue or personal ritual, dance theater or artists‟ cabaret - provides 

incomparable material for examining contemporary viewpoints on such issues at the body, gender or 

multiculturalism» (Goldberg, 2004:9). 
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Neste contexto desenvolve-se, em simultâneo, o movimento Feminist Art
30

, que irá 

originar uma nova consciencialização, introdutora de novas questões relativas ao género 

e identidade feminina no mundo da arte. O surgimento de importantes mostras 

expositivas, conferências e debates, revela que um crescente número de mulheres 

artistas, nos anos setenta, recorria à performance como um meio eficaz de denúncia dos 

estereótipos vinculados à condição feminina na divulgação e concepção de ideias sobre 

o papel da mulher e a sua relação com a produção e recepção da arte. Partindo da 

exploração de experiências pessoais, as performances incidiam sobre a condição da 

mulher recriando tarefas estereotipadas como actividades domésticas e sociais. A casa, 

o lugar que lhe foi atribuído durante séculos, é agora ironicamente integrada no debate 

feminista.  

No seguimento destas manifestações artísticas realizou-se em 1972 uma instalação-

performance intitulada Womanhouse
31

 cuja direcção se deve às artistas Judy Chicago 

(Chicago, 1939) e Miriam Schapiro (Toronto, 1923), responsáveis pelo Feminist Art 

Program no California Institute of Arts. A totalidade de um edifício, em Hollywood, 

ocupado com instalações e performances artísticas, teve como intenção a partilha de 

diferentes abordagens que reflectiam sobre a vida privada, transferindo-a para o 

domínio público. O conceito Womanhouse consistia num trabalho colectivo, 

especificamente de mulheres, para que as inquietações individuais das artistas pudessem 

sustentar as necessidades da equipa e criar um ambiente de crescimento único. O 

objectivo deste projecto foi inverter a forma de pensar e identificar a mulher, levando 

cada artista a contribuir com as suas memórias e experiências pessoais parodiando sobre 

o que é ser mulher e agir como tal, e afirmando que o género é uma construção social.  

Na sequência desta significativa exposição nasceu a necessidade de criar um espaço, 

Woman‟s Building em Los Angeles (1973) que, com as mesmas características, 

                                                 
30 Movimento social e intelectual que teve início em finais dos anos sessenta e atingiu o seu apogeu no decorrer dos 

anos setenta. Com efeitos precursores que se estendem ao pensamento contemporâneo, este movimento alude ao 

esforço e ao êxito de mulheres artistas que faziam da arte, o reflexo das suas vidas e experiências, parodiando o papel 

social da mulher. Este movimento permitiu o questionamento do papel do feminino e o seu lugar na prática da 

História da Arte, como também possibilitou o surgimento e visibilidade de variadas abordagens artísticas 

protagonizadas por mulheres artistas. 
31 No ano de 1972, Judy Chicago e Miriam Schapiro, juntamente com as suas alunas e artistas da comunidade local, 

em Hollywood na Califórnia, ocuparam um edifício, com instalações e performances dando a conhecer os seus 

processos criativos. Cada um dos quartos e respectivas áreas da casa eram divididos e classificados (Shoe Closet; 

Lingerie Pillows; Womb Room; Bridal Staircase; Linen Closet; Lipstick Bathroom; Nurturant Kitchen; Doll’s 

House; Menstruation Bathroom) reforçando a ideia de ambiente doméstico onde o papel estereotipado da mulher é 

criticado.  
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constituiria um novo pólo fundamental de contribuição e partilha de experiências, no 

feminino, originando a formação de novos colectivos. 

Ainda que as inquietações da arte feminista tivessem sido focalizadas no género 

feminino e no seu relacionamento com a produção e recepção da arte, predominava uma 

afirmação forte e activa da identidade feminina. As artistas expressavam particular 

interesse pela exploração do corpo e por questões relativas à sexualidade, elegendo 

metaforicamente o sexo feminino como símbolo de poder. 

 

 
Fig. 30 

Judy Chicago, The Dinner Party, 1974/79. 

 

The Dinner Party (1974-1979), de Judy Chicago, é um trabalho multimédia de grande 

dimensão que remete para uma mesa de refeição. Tendo sido realizada em seis anos, 

apresenta-se sob a forma de um triângulo e é constituida por trinta e nove lugares. Dos 

três lados do triângulo, um representa o feminino desde a pré-história até ao império 

romano, outro corresponde ao início do Cristianismo até à Reforma e, o terceiro, até ao 

século XX. Em cada lugar existe um par de talheres, um cálice, e um prato elaborado 

em cerâmica apresentando formas próximas das de uma vulva. Estes objectos 

escultóricos são colocados sobre um pano bordado, que na base contém, inscrito, um 

nome de uma mulher célebre ao longo da história.  

Estratégia de celebração do feminino, The Dinner Party, é uma crítica à 

sobrevalorização atribuída aos métodos tradicionais de produção utilizados pelas 

artistas, usualmente classificados como trabalhos manuais dado que recorriam a técnicas 

como a cerâmica, os bordados e outro tipo de lavores, que não eram reconhecidas como 

prática artística.  

Denunciando as relações de poder na arte, o movimento feminista, tinha particular 

interesse em revelar o processo de esquecimento a que as mulheres artistas eram sujeitas 
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no discurso oficial da História da Arte, e contestar o persistente impedimento do seu 

acesso à educação artística.  

Dois importantes manifestos, resultantes deste movimento conduzido por mulheres 

artistas, e dirigidos ao poder do mundo da arte e respectivas instituições, são o ensaio da 

historiadora Linda Nochlin, «Why Have There Been No Great Women Artists» no qual 

a autora refere questões que unem arte e género, e o cartaz de protesto exposto em Nova 

York, Do Women have to be naked to get into the Met.Museum?
32

, do colectivo de 

artistas The Guerrilla Girls (New York, 1985)
33

. 

 

 
Fig. 31 

The Guerilla Girls, Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met.Museum?, 1984. 

 

Na esteira de Peggy Phelan, que considera que “o género foi e continua a ser uma 

categoria fundamental para a organização da cultura”
34

, podemos concluir que este 

movimento contribuiu para o crescimento e visibilidade de novas práticas artísticas 

como a performance. 

O movimento feminista rejeitava o conceito de beleza que, dirigido ao corpo feminino, 

comprometia o comportamento físico e psíquico e também a fruição visual deste corpo. 

Esta negação preconizada pelo feminismo, tem os seus ecos na arte contemporânea e 

como consequência o surgimento de diferentes abordagens sobre a identidade feminina.  

                                                 
32 O cartaz Do women have to be naked to get into the Met.Museum? é um protesto dirigido ao Metropolitan Museum 

of Art, onde a percentagem de presença de mulheres artistas é reduzida. Reposto na 51ª Bienal de Veneza em 2005, 

dezasseis anos depois, este cartaz revela ironicamente que a percentagem de participação de mulheres artistas baixou. 
33The Guerrilla Girls é um colectivo constituído apenas por mulheres artistas e escritoras que em ordem a não revelar 

a sua identidade usam máscaras e apresentam-se com nomes de artistas já falecidas, fórmulas encontradas para 

reforçar a sua presença na História. As máscaras são cabeças de primatas usadas como disfarce, evocam o selvagem e 

confundem o estereótipo da sensualidade feminina com o animal, remetendo-nos ironicamente para a origem do 

homem e para o universo masculino. O nascer deste colectivo teve início na sequência de uma reacção de protesto à 

exposição An International Survey of Painting and Sculpture que decorreu no Museum of Modern Art em Nova York 

em 1984, e na qual o número de mulheres artistas participantes era quase inexistente. As intervenções artísticas deste 

colectivo são cartazes, revistas e exposições opondo-se à institucionalização do poder da arte, sexismo e racismo.  
34“The ideological stakes in the question „what is feminism?‟ have often led to increasingly sophisticated but, it must 

be admitted also, increasingly evasive responses. I prefer a bold, if broad, definition: feminism is the conviction that 

gender has been, and continues to be, a fundamental category for the organization of culture. Moreover, the pattern 

of that organization usually favours men over women.” (Phelan, 2001: 18). 
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É no seguimento destas directrizes e dos diferentes olhares contemporâneos sobre o 

corpo e a identidade que iremos abordar questões como a visibilidade e a invisibilidade 

e a acção performativa presente nas obras das artistas que integram este segundo 

capítulo - na tentativa de entender a relação do feminino com o reflexo, explorando as 

novas funções que lhe são delegadas pelo pensamento contemporâneo e procurando 

analisar o modo como o espelho é evocado ou interpretado por cada autora.  
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2.2 A Voz do reflexo 

 

As estratégias exploradas pelas artistas Marina Abramovic, Luísa Cunha (Portugal, 

1949) e Vanessa Beecroft (Itália, 1969) apresentam-se como um constante questionar do 

corpo enquanto estrutura e matéria. As obras a analisar convocam o espelho como 

mediador na relação entre espectador e artista. O motivo visual inerente ao espelho, aqui 

indissociável do conceito de beleza feminina, é através da multiplicação do gesto, da 

palavra e da imagem, trabalhado de forma a funcionar como um dispositivo que apela 

ao sujeito, e à consciência de si mesmo, através do seu reflexo.   

 

2.2.1 - Marina Abramovic - Convocar o reflexo 

 

 
Fig. 32 

Marina Abramovic, Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful, 1975. 

 

A performance em Marina Abramovic assume um gesto de cerimónia, onde o corpo é 

construído e encenado, e os seus rituais pressupõem repetição. Desde o início do seu 

percurso artístico que utiliza a performance explorando a relação entre o performer e o 

público e colocando à prova os limites do corpo e as possibilidades da mente. O tema e 

a matéria principal de todo o trabalho é o seu próprio corpo, o qual é testado 

continuamente no confronto com os seus limites físicos, em rituais onde a dor tem um 

efeito de purificação na busca de uma transformação emocional e espiritual.  

Na performance Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful
35

, a artista escova o 

cabelo, alternando entre um pente e duas escovas, com gestos bruscos e violentos, 

repetindo exaustivamente “Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful”. 

                                                 
35 Performance com duração de uma hora foi apresentada pela primeira vez em 1975 no Charlottenburg Art Festival 

em Copenhaga. 
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Infligindo dor a si própria, com o gesto de escovar o cabelo, a artista tem como 

objectivo atingir um elevado estado mental de purificação.  

Este trabalho integra a performance que era comum nos anos setenta, em que actos 

ritualizados e gestos suportados dolorosamente significavam o libertar de energias 

reprimidas. Com esta performance, Marina Abramovic transgride as fronteiras do 

corpo, através de uma acção que classifica como perturbadora em vez de bela. Através 

do gesto de pentear, remete-nos para o universo estereotipado da beleza feminina que se 

confirma no espelho. A artista adopta uma posição frontal como se estivesse frente a um 

espelho, cujo lugar é assumido pelo observador. Marina Abramovic reforça essa 

reciprocidade de olhares que constitui uma dimensão fundamental para a identidade, 

permanecendo assim frente a um outro que a olha; a artista convoca o seu reflexo no 

olhar do observador. 

A importância e o modo como o olhar se dirige a um qualquer objecto no instante em 

que o contemplamos ou desejamos, é o que leva Francette Pacteau a pensar a beleza 

como um sintoma. Ao recorrer à psicanálise, a autora explica que a palavra beleza se 

encontra implícita “no olhar do observador”
36

, sendo este quem determina a sua 

importância no momento da contemplação.  

O conceito de beleza para Pacteau é melhor entendido se for considerado um tema de 

género para um número diferente de sintomas masculinos, sendo que a beleza “não é 

uma coisa singular, mas um termo genérico para um inesperado número de experiências 

díspares”
37

. É assim que a autora nos fala do aparato psicológico ao qual o olhar do 

observador está ligado, destacando que o mais relevante são as fantasias que envolvem e 

formam esse objecto de desejo que é o corpo feminino. No questionamento sobre o 

significado de beleza, Francette Pacteau foca a sua atenção no olhar, debruçando-se 

sobre o complexo processo estrutural e psicológico que este revela na sua relação com a 

diferença de géneros através da imagem. 

Na performance de Marina Abramovic, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, 

é o observador que implicitamente reflecte, através do olhar, tomando o lugar do 

espelho. A artista evoca o espelho confrontando-nos com um corpo real, o seu, e 

                                                 
36«I am not so concerned with the objects of the attribution „beautiful‟, as I am with the act f attribution itself. I 

subscribe to the old saying, albeit now worn smooth of meaning through endless use: „Beauty is in the eye of the 

beholder‟» (Pacteau, 1994: 15). 
37 «My point of departure is my intuitive conviction that „beauty‟ is not a singular thing, but is rather the generic term 

f or an unspecifiable number of disparate experiences. Since formulations of feminine beauty by men appear to be 

largely unselfconscious, I take the step of supposing that they might indeed be unconsciously motivated – as is 

suggested but the very endurance of the fantasy of beauty in the face of one hundred years of feminist common 

sense» (Pacteau, 1994: 16). 
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confirma a relação da mulher com a sua imagem bela. Ao libertar-se do espelho a artista 

faz da dor um indicativo de beleza e anula a imagem de representação do feminino 

como um modelo idealizado e, em simultâneo, afirma um afastamento da imagem de si 

mesma como representante de um ideal de beleza construído para seduzir.  

 

 
Fig. 33 

Marina Abramovic, Freeing the Voice, 1975 

 

Em Freeing the Voice
38

, a artista encontra-se deitada com a cabeça inclinada e grita até 

à exaustão, com o objectivo de esvaziar a voz do corpo. O evocar do reflexo, implícito 

no olhar em Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful é agora deslocado para o 

plano sonoro nesta performance. Estabelecendo um paralelismo entre uma imagem 

visual e uma imagem sonora, a artista convoca novamente o observador.   

Em Freeing the Voice, recorre ao som e serve-se dele para ocupar um espaço emocional 

e desdobrar o motivo visual do reflexo no plano sonoro. A analogia entre a palavra 

falada e o corpo convoca o reflexo através de questões relacionadas com o eco e a 

repetição da palavra. 

Este fenómeno do desdobramento do reflexo em imagem (corpo) e som (voz) 

encaminha-nos para as Metamorfoses de Ovídio, em que o episódio mitológico de Eco e 

Narciso prenuncia a ideia de separação entre o visível e o não visível na evidência da 

anulação da componente visual que dá lugar à voz do olhar através do feminino. Na 

ambição de transgredir os limites do corpo em Freeing the Voice, a artista deitada, grita, 

esgota a voz, libertando-a e tornando-a visível, concedendo assim um corpo a Eco. 

 

 

                                                 
38 Freeing the Voice integra um núcleo com outras duas performances, Freeing the Body e Freeing the Memory 

(1975). Em Freeing the Memory, a artista sentada numa cadeira durante 1h30m, fala continuamente até à exaustão, 

em Freeing the Body, surge de cabeça tapada e durante 8minutos dança ritmos africanos ao som de um tambor, 

esgotando-se fisicamente. As três performances implicam uma libertação do corpo e da mente através do 

esvaziamento, desafiando os seus limites. 
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2.2.2 - Luísa Cunha - Ecos do espelho 

 

 
Fig. 34 

Luísa Cunha, Hello!, 1994. 

 

Em quase toda a sua obra Luísa Cunha serve-se da própria voz remetendo, também, 

para a questão do eco através da repetição da palavra. 

Esta obra dá a conhecer o modo como o reflexo se manifesta no plano sonoro 

originando novas questões relativas ao espaço e à narrativa subjacente na palavra. 

Manifestando uma forte componente performativa, tem como finalidade seduzir e atrair 

o observador para um papel activo tornando-o simultaneamente sujeito da experiência 

de percepção e objecto da própria obra.  

A relação da linguagem com o corpo e com o espaço é um elemento fundamental para 

Luísa Cunha, que parte da observação da realidade e de enunciados linguísticos 

convocando a imagem através da palavra. A artista serve-se de uma variedade de 

suportes, ficcionando e encenando situações no apelo à presença física de um corpo, 

desafiando o observador, ao acentuar a necessidade da sua presença como condição 

para fruir de uma qualquer experiência.  

Parte do seu trabalho implica uma relação com o próprio corpo, do qual a artista se 

serve como “standard para medir e registar” (Nicolau, 2006: 5), sendo por exemplo a 

sua voz que usualmente escutamos, quando a mesma se dirige ao observador e o faz 

tomar consciência de si próprio no desafio de ver, escutar e participar. O texto (escrito e 

falado) é com frequência utilizado de forma a provocar perdas de sentido que são 

garantidas pela repetição de frases ou palavras, e de variações causadas pelo emprego de 

diferentes tons sonoros.  

Invocar o conceito de reflexo no plano sonoro, no trabalho de Luísa Cunha, é um gesto 

de grande relevância que lhe permite explorar nas suas instalações questões como a 

visibilidade ou invisibilidade.  
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Hello! (1994) é uma instalação sonora na qual a artista coloca um espelho dissimulado 

na parede de uma casa de banho pública. Are You There? Can You Hear Me? Hello? é a 

voz que surge no espaço apelando ao sujeito que reaja e se movimente na procura dessa 

voz. O dispositivo sonoro conduz o olhar do observador para a superfície reflectora 

dando-lhe a possibilidade de se confrontar com a sua imagem. O seu reflexo é assim 

convocado pelo chamamento da voz. Luísa Cunha apodera-se de um espaço público 

construindo uma situação imprevisível: convida o sujeito espectador a «procurar» o seu 

reflexo.  

O eco evoca imagens que resultam de uma libertação da voz e do corpo e, reinventando-

se, explora as implicações sociais e culturais implícitas na linguagem.  

A importância do som como suporte da imagem e da acção é, para Jean Fisher, 

relevante pois a união de ambos gera uma formação de sentidos numa dimensão 

espacial, sendo o som responsável pelo posicionamento do ouvinte, que estabelece uma 

relação física com a fonte de transmissão, ou uma relação ilusória de distância.  

A voz é também um reflexo da experiência do corpo. Fisher recorre ao estudo de Kaja 

Silverman sobre a voz feminina no cinema, na procura de evidenciar a sua articulação 

com o corpo na construção da imagem e dos seus significados, na representação 

contemporânea. Para Kaja Silverman o discurso linguístico, no cinema, aplicado ao 

feminino é convencionalmente uma sincronização da voz com a imagem de um corpo 

construído, encontra-se vinculado a um ideal de representação conferido ao masculino, 

e resulta numa voz que assume um significado transcendental ou um lugar 

omnipresente. Privado do direito de discurso, ao feminino, é-lhe concedida uma acção 

passiva e subordinada através da linguagem como, por exemplo, a confissão, a histeria, 

o castigo ou a sedução - encerrando o feminino num «espelho acústico».  

Na continuidade da linha de pensamento de Kaja Silverman, Jean Fisher procura 

afirmar a necessidade de articulação entre corpo e voz, referindo que não é apenas o 

som que fornece a mensagem: ele é figurado pela presença de um corpo que “tem que se 

fazer ouvir”
39

. 

As instalações de Luísa Cunha utilizam o som como um instrumento para demarcar o 

espaço e estabelecer uma forte relação de dependência entre voz e corpo. As suas 

performances vocais, através da repetição, originam sentidos diversificados deixando 

                                                 
39 “Your body must make itself heard” (Phelan, 2001: 249). 
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sempre ao fruidor a consciência da percepção de si mesmo, do seu corpo, um corpo 

ausente figurado pela voz.  

Na mesma lógica inscreve-se outra instalação sonora da artista com o título Turn 

Around (2007). Composta por quatro altifalantes colocados nos cantos de uma sala 

vazia, enviando ao observador o som de uma voz feminina, repetindo três vezes “You 

Are So Beautiful” e solicitando “Turn Around” para que este execute um movimento 

sobre si mesmo. Esta deslocação implica uma reacção a um chamamento; permanece 

apenas o contacto físico deste corpo com o espaço habitado por uma voz e o gesto 

repetido e mecânico proveniente de si mesmo quando ganha consciência da sua 

presença física e se reconhece.  

Em Turn Around, Luísa Cunha, sinestesicamente, transforma as palavras numa extensão 

da visão, em que o olhar procura e o corpo segue a voz. Nesta interpelação com o 

observador, a artista demanda uma reciprocidade, durante o tempo em que este 

permanece no espaço, procurando acertar o seu olhar com a voz que se lhe dirige. É 

através do som que se desencadeia e estimula a percepção visual, a voz da artista é o 

espelho onde o espectador procura o reflexo do seu comportamento. 

 

2.2.3 - Vanessa Beecroft - Múltiplos do corpo 

 

 
Fig. 35 

Vanessa Beecroft, Performance VB46, 2001. 

 

Vanessa Beecroft, na demanda de um modelo contemporâneo de beleza, serve-se do 

corpo feminino como matéria-prima para as suas performances caracterizadas pela 

imobilidade, uniformização e multiplicação. Composições de figuras vivas que 

intensificam uma relação com o quotidiano através de acções como o estar de pé, sentar 

ou levantar, são produto de uma imaginação enraizada na iconografia da moda. As 
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modelos encontram-se reunidas num jogo de identidades que sugerem uma relação de 

projecção do outro, aquele que as enfrenta.  

A encenação e efemeridade dos Tableux Vivants que consistiam em poses encenadas 

num tempo suspenso são, através de Beecroft, explorados de forma a evidenciar a acção 

performativa fortemente marcada pela multiplicação do corpo. A tentativa de anular a 

construção implícita nas suas performances denuncia o estereótipo directamente 

relacionado com a proporção e a beleza evidente na representação do corpo feminino ao 

longo da História da Arte. Sendo de destacar que esta abordagem ao corpo já teria sido 

experimentada no início do século XX com as exibições performativas da bailarina 

alemã Olga Desmond (Polónia, 1891- Alemanha, 1964) que, em cenas de “quadro 

vivo”, se apresentava nua com o corpo pintado de branco numa analogia com a pedra e 

com a escultura da Antiguidade Clássica e a representação do conceito de beleza 

feminina, na figura de Vénus. 

 

 
Fig. 36 

Autor desconhecido, Fotografia de Olga Desmond, 1908. 

 

A performance VB46 (2001)
40

 inicia-se com as modelos de pé que, dispostas em círculo, 

permitem a livre circulação em torno dos seus corpos. As modelos estão nuas, a pele e o 

cabelo são pintados de branco, o corpo não tem pêlos, e todas usam sapatos de salto 

alto; elementos que num todo reforçam a androginia e a homogeneidade reflectida por 

este agrupamento de corpos. Vanessa Beecroft elege uma modelo que é tomada como 

figura central e como o ideal da imagem, que depois se repete através de outros corpos 

femininos trabalhados de forma a apresentarem fortes semelhanças entre eles, 

resultando visualmente num desdobramento da imagem
41

 por via da multiplicação.  

                                                 
40 VB46 é uma performance que Vanessa Beecroft apresenta em diversos lugares, adaptando-se ao espaço em que é 

realizada. Tem a duração de três horas e é composta por vinte e seis modelos nus. 
41 Estas imagens remetem para conceitos que encontramos implícitos na disciplina da pintura, tais como os de 

encenação ou cópia. 
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A linguagem corporal, perante o silêncio e a imobilidade, comunica e convoca o olhar 

do observador a aproximar-se mantendo-o num confronto com o nu feminino. A 

performance opera como se o observador se olhasse a si mesmo através de um espelho, 

sendo as modelos tomadas como um reflexo que induz a forma como este se vê e se 

relaciona com o corpo.  

A exploração do individual em Vanessa Beecroft surge na recriação do eu através da 

encenação, da repetição e da neutralização da aparência que resulta numa identidade 

idealizada. Nos momentos de cansaço as modelos desfazem as suas poses rígidas e 

tornam-se vulneráveis de forma a «falharem» e sugerirem a ideia de queda ou 

desintegração; a autora Christine Ross na obra «The Aesthetics of Disengagement», 

caracteriza estas acções como sendo um «momento de perda», que realça as 

características individuais das modelos, anulando a encenação inicial.  

Podemos assim afirmar que a performance VB46 opera sob mecanismos de ordem 

depressiva e de sintomas como a fadiga declarados pela «aparência física» e 

posicionamento dos corpos femininos; estes momentos em que o silêncio e a fraqueza 

do corpo evidenciam a ruptura de comunicação, são aqueles que Christine Ross designa 

como falha na performance
42

. 

A autora afirma a existência de um cruzamento entre depressão e subjectividade pois é 

através dele que a performance propõe ao observador a análise de actos subjectivos de 

falha, cópia, perda e identidade.  

Enquadramento e multiplicação, uma constante no trabalho de Vanessa Beecroft, 

propõem uma interacção entre repetição e variação, através da força visual que 

aproxima as modelos, sugerindo a ideia do corpo feminino como objecto de fruição que 

está ali em reforço da ideia de duplicação associada à função do espelho.  

A relação subentendida entre o observador e a duplicidade da imagem pode gerar uma 

noção de perda de identidade que é originada pela inadaptação no «frente a frente» com 

as modelos. Esta percepção ao longo da performance, altera-se consoante a lenta 

desintegração das poses em consequência dos momentos de cansaço; os corpos afirmam 

a separação do indivíduo do grupo, ou seja, a homogeneidade do conjunto das diversas 

identidades desvanece-se permitindo fazer sobressair as características individuais.  

 

                                                 
42 “This is not to say that the performers are represented in a state of pathological depression. They are coping. 

Following what should be called a dimensional perspective, depressive features are show to be not the symptoms of a 

disease but ”normal” configurations of contemporary subjectivity.” (Ross, 2006: 61). 
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2.3 Repetir e transformar 

 

No trabalho das artistas Jenny Holzer (EUA, 1950), Barbara Krueger (EUA, 1945 Jane 

& Louise Wilson (Reino Unido, 1967) e Katharina Sieverding (Alemanha, 1944), as 

propriedades do espelho a repetição e multiplicação, encontram-se relacionadas com os 

conceitos de ambiguidade e transformação.  

A obra destas artistas espelha uma linguagem escrita e visual que dissimula as fronteiras 

entre o espaço privado e o espaço público. 

O reflexo desdobra-se na palavra escrita, abandona a componente sonora e deixa apenas 

falar a imagem.  

 

2.3.1 - Jenny Holzer - Reflexos da palavra 

 

 
Fig. 37 

Jenny Holzer, Various Texts (LED), Guggeheim Museum, New York, 1990. 

 

Jenny Holzer intervém de uma forma marcante no espaço público com instalações de 

textos em movimento, projecções LED (Light Emitting Diode) e XÉNON (Electrico 

Glow Discharge) que, colocadas estrategicamente em espaços institucionais ou na 

paisagem urbana, fazem da cidade um espelho reflector dos signos que a definem. 

A linguagem escrita é o instrumento que a artista utiliza e desdobra num vocabulário 

constituído maioritariamente por aforismos que reflectem sobre a condição humana. As 

suas palavras, frases, textos impressos ou electrónicos, usualmente dispostos na 

horizontal, vertical ou em círculo, aplicam-se em diferentes suportes e adaptam-se 

facilmente aos espaços públicos e privados.  

Enjoy Your Self Because You Can’t Change Anything Anyway ou Freedom Is a Luxury 

Not a Necessity
43

, aforismos da sua autoria, estimulam a consciência e conhecimento 

                                                 
43 Aforismos pertencentes, respectivamente, aos seus trabalhos Truims (1978) e Lamments (1989). 



 54 

social do indivíduo, sendo uma reflexão sobre a linguagem no questionamento do lado 

não visível dos mass media. 

 

 
 Fig. 38 

Jenny Holzer, Various Texts (Xénon Projection), Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2000. 

 

Various Texts (1990) é uma instalação pensada para integrar o espaço do Museu 

Guggenheim em Nova York. Uma espiral em LED acompanha a arquitectura do 

edifício fornecendo efeitos cromáticos e ritmos originados pelo texto em movimento. 

Esta linha em espiral converte-se num chamamento ao olhar do observador sugerindo-

lhe que acompanhe a ascensão ou queda implícita no deslocamento do texto. 

Composta por Laments e Inflammatory Essays (1979/82) a projecção pertence a um 

núcleo de trabalhos que consiste na compilação de diversos textos da sua autoria, 

apresentados em instalações únicas atribuindo novos significados à palavra e ao objecto 

na evidência da sua dimensão física.  

O fluxo da escrita estruturada, estática ou em movimento, difunde a mensagem na 

esfera social e produz um discurso plural que advém da multiplicidade de pontos de 

vista sugeridos pela artista. Esta pluralidade de significados proveniente da linguagem, 

segundo Marie-Laure Bernadac, é reforçada por Holzer quando mascara a identidade e 

o género de forma a dificultar ao leitor a formação de opinião quanto ao autor
44

, e 

origina uma ausência de identidade que se revela nos diferentes comportamentos do 

indivíduo aquando do seu confronto com o reflexo em abismo revelado pela imagem da 

palavra escrita.  

A função de reflectir atribuída ao espelho é aqui utilizada como suporte metafórico de 

forma a modificar o campo visual e poder reflectir o observador incluindo-o no 

movimento implícito da palavra escrita. 

                                                 
44 “Jenny Holzer elle cherche en effet à dissimuler l‟identité et le genre de l‟auteur, ce qui augmente la difficulté du 

lecteur à se faire une opinion. Non seulement le texte dématérialise l‟objet d‟art, mais il peut aussi faire disparaître 

l‟auteur.” (Bernadac, 2001: 9). 
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As projecções XÉNON de Jenny Holzer consistem em aforismos onde a palavra escrita 

assume um novo lugar e dimensão, surgindo espelhada em superfícies de edifícios, 

monumentos, ou rios das cidades em que ocorrem as projecções. O texto emerge e 

integra o espaço urbano como se fosse um reflexo da voz de Holzer, anónima e 

omnipresente, que estimula e direcciona o observador fazendo-o parar, olhar e pensar.  

Apresentada no Centro Cultural Recoleta em Buenos Aires, Various Texts (2000) é uma 

projecção XÉNON, composta por textos como Laments e Inflammatory Essays, cujo 

suporte é a superfície da água.  

O reflexo devolvido pela superfície da água induz no indivíduo uma identificação com a 

mensagem, “You Are My Own” algumas das palavras de Holzer que evocam um sentido 

de posse, delegando ao sujeito fruidor o lugar da figura de Narciso, aquele que se 

debruça sobre a sua própria imagem, neste caso, a da palavra escrita. A artista serve-se 

da cidade como se ela fosse um espelho que apela ao observador para que este se veja 

reflectido nas palavras que são projectadas. 

As suas projecções firmam uma linguagem de carácter universal, onde a palavra é 

apresentada metaforicamente como um reflexo no espaço urbano revelando a 

duplicidade de significados implícitos na mensagem. Os seus aforismos são convertidos 

num reflexo, o da imagem da palavra escrita.  

 

2.3.2 - Barbara Krueger - Imagens especulares  

 

 
Fig. 39 

Barbara Krueger, You are not Yourself, 1982. 

 

Barbara Krueger utiliza a imagem e a palavra escrita como instrumentos subversivos de 

poder, tornando-as parte integrante de um processo social de incorporação ou exclusão. 

Com características gráficas evidentes as imagens que produz, são estruturadas a preto e 

branco com aforismos, apresentando-se por vezes em fundo vermelho, e revelam uma 
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proximidade com a sintaxe da propaganda ou da publicidade. Intervindo em espaços 

públicos, através de suportes como cartazes e ecrãs publicitários, a artista trabalha sobre 

estereótipos diversificados manipulando um imaginário social e cultural bem como as 

respectivas ideologias. 

Através da apropriação de imagens difundidas pelos media, Krueger opera 

conceptualmente a matéria específica da indústria de massas e transforma esta imagem, 

acentuando a importância da retórica da pose, em composições fotográficas que 

reposiciona, recorta e amplia, retomando a encenação inicial e atribuindo-lhe um 

diferente significado. Com a manipulação da fotografia, a artista procura reter o gesto 

implícito na imagem, mais precisamente, o seu trabalho implica o estereótipo da acção 

transformado em gesto. 

You Are Not Yourself (1982) é uma imagem fotográfica que remete para a importância 

da visão e a sua relação com o reflexo na construção do Outro que, em Barbara Krueger, 

é direccionado para a esfera pública.  

A justaposição da imagem com o texto produz efeitos opostos; um rosto reflectido num 

espelho partido, no qual em primeiro plano se lê You Are YourSelf revela que a 

construção do olhar do sujeito é anunciada através do estereótipo, onde a inclusão da 

negação pela palavra not subverte a primeira leitura e desloca o sujeito para a ilusão de 

multiplicação.  

As imagens de Barbara Krueger podem ser tomadas como um reflexo que, através da 

linguagem visual, esbate as fronteiras entre o que pertence ao domínio privado e o que 

pertence à esfera pública. Esta duplicidade implícita no reflexo é reforçada com a 

recorrência a pronomes pessoais como I, You, ou We que Krueger emprega nos seus 

aforismos induzindo instabilidade, pois o lugar do indivíduo altera-se consoante o seu 

confronto com o reflexo que a imagem projecta.  
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Fig. 40 

Barbara Krueger, Your Gaze is the Side of my Face, 1981. 

 

Imobilidade é a palavra implícita em Your Gaze Is the Side Of My Face (1981) que 

alude ao poder atribuído à visão. No seu ensaio «The Medusa Effect», Craig Owens 

estabelece uma analogia entre o poder do olhar implícito em Your Gaze Is the Side Of 

My Face de Barbara Krueger e o episódio mitológico de Medusa, referindo que este 

trabalho recai sobre “o momento em que a visão se dobra sobre ela mesma produzindo a 

sua própria impressão”
45

. Recorrendo ao episódio mitológico de Medusa, Owens, 

questiona o gesto da decapitação e afirma que o que Perseu separa é o “momento inicial 

da visão do momento terminal da captura”
46

, pois quando este se dirige a Medusa para a 

decapitar ela já se encontra num estado petrificado, já se olhou a si mesma no reflexo 

produzido no escudo. A relação de Medusa com a sua própria identidade é o que 

Krueger declara na sua imagem Your Gaze is the Side of my Face; o movimento 

implícito na rotação da cabeça e, por consequência do olhar, remete-nos para o 

estereótipo do feminino encerrado no seu próprio reflexo, como a figura de Medusa. 

A visão, como momento de suspensão, é o que está patente nesta imagem fotográfica: 

um rosto feminino de pedra anuncia o efeito Medusa como um artifício especular. As 

imagens e aforismos de Barbara Krueger reforçam uma relação de instabilidade com o 

observador e despoletam uma necessidade de procura e de identificação. Ao solicitar 

que este se olhe num reflexo, por si fabricado, a artista procura manipular conceitos e 

estereótipos que se movimentam entre realidade e ficção, público e privado, universal e 

particular, com o objectivo de construir um retrato social e psicológico da época 

contemporânea. 

                                                 
45 « The myth‟s central episode is almost proto-photographic; it seems to describe that split-second in which vision 

bends back upon itself to produce it own imprint. Perseus inserts Medusa into a closed system, a relation of identity 

between seer and seen; the immediacy of this link makes the relationship of Medusa with her image indexical (and 

not simply iconic).” (Owens, 1992: 196). 
46 “What Perseus‟ sword separates, then, is not only a head from a body, but also, in narrative terms, an initial 

moment of seeing from a terminal moment of arrest.” (Owens, 1992: 197). 
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2.3.3 - Jane & Louise Wilson - Infinito da imagem 

 

 
Fig. 41 

Jane & Louise Wilson, Gamma, 1999. 

 

Jane & Louise Wilson são uma dupla de artistas que trabalha essencialmente com 

conceitos de duplicidade e transfiguração implícitos na imagem. Utilizam variados 

suportes de trabalho como projecções vídeo, fotografia, ou escultura que resultam em 

instalações de grande escala nas quais exploram a percepção do tempo e da memória 

histórica numa linguagem visual que remete para o espaço da ficção.  

A dominante dos seus trabalhos acentua o desdobramento da imagem por via da 

multiplicação. O conceito de duplicidade é reforçado pelo efeito visual de infinito da 

imagem, alcançado através da recorrência a superfícies espelhadas que surgem 

agregadas ou colocadas junto das suas projecções.  

Gamma (1999) é uma dupla projecção vídeo, movida por um princípio que a aproxima 

do documentário. O vídeo é filmado numa antiga base militar com a intenção de 

explorar o conceito de poder firmado pela arquitectura da própria instituição e evocar 

memórias relacionadas com o lugar. Recuperar espaços vazios ou abandonados é o 

motor que impulsiona as artistas a construírem imagens, objectos, ou lugares que 

evocam as memórias desses espaços perdidos.  

A dupla projecção de Gamma é construída de forma a protagonizar uma articulação 

entre a imagem e o dispositivo de projecção, sendo a imagem manipulada de forma a 

reproduzir uma sintaxe visual com o objectivo de provocar uma falha de orientação e, 

em simultâneo, uma experiência de intrusão no espaço.  

Gamma apresenta conceitos inerentes ao espelho como a multiplicação da imagem 

através do reflexo ou a fragmentação de dois corpos, os das duas únicas protagonistas, 

as irmãs Jane e Louise Wilson. É uma projecção apresentada «em espelho» pois as 
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imagens desdobram-se exaustivamente dentro de cada projecção produzindo um efeito 

visual em abismo.  

O infinito de reflexos, uma constante no trabalho de Jane e Louise Wilson, pode ser 

classificado como “dobras entre ficção e realidade, entre narrativas e diálogos” (Carlos, 

2010: 19), que evoca a reflexão sobre o tempo e o espaço em Deleuze, em que a relação 

dinâmica entre ambos atribuía ao universo o significado de dobra. Um efeito de 

desdobramento que é fundamental na construção de identidade.  

A infinita repetição do reflexo causa no observador uma lacuna na sua relação com a 

imagem projectada, resultando na perda de orientação. O movimento implícito na 

fragmentação das imagens origina uma ilusão temporal e espacial envolvendo o 

observador e sugerindo que este se encontra dentro da projecção e dos infinitos reflexos 

protagonizados pelo corpo das artistas.  

Anulando as referências espaciais, o reflexo torna-se um dispositivo de ilusão e engano, 

aproximando o observador de um outro corpo que também pode ser o seu.  

 

2.3.4 - Katharina Sieverding - Mutações do rosto  

 

 
Fig. 42 

Katharina Sieverding, Transformer, 1973. 

 

Katharina Sieverding trabalha o auto-retrato em grande escala através do alto contraste 

ou do close-up, aplicado à fotografia, cinema ou instalação, práticas artísticas das quais 

se serve para reproduzir e representar o seu rosto, desdobrando-o em múltiplos retratos. 

A identidade feminina e a relação do indivíduo com a sociedade e com a sua própria 

imagem são as suas temáticas. Partindo da analogia entre fotografia e cinema, os seus 

auto-retratos, adquirem a escala de uma tela cinematográfica e assumem um sentido 

simbólico de presença física e de domínio espacial, determinando um compromisso 

entre quem olha e quem é olhado.  
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Transformer (1973), conjunto de trabalhos fotográficos dividido em cinco séries, é 

produzido através da duplicação de auto-retratos em que Sieverding tem como objectivo 

cativar e direccionar o olhar para o seu rosto que se vai alterando progressivamente em 

cada imagem.  

Em Transformer, a artista aborda o espelho na sua função de desdobramento da 

imagem: o seu rosto é multiplicado apresentando ligeiros movimentos que distorcem a 

imagem em cada reflexo, encenando-se a si mesmo através da repetição.  

O olhar do observador é direccionado para um face a face com o espelho, que é o rosto 

assexuado da artista, cujos contornos individuais se diluem no reflexo, anulando a sua 

identidade. A transfiguração do rosto de Sieverding é reforçada pela luz vermelha e pelo 

processo de solarização a que são submetidas as fotografias, o seu olhar é fixo e a sua 

expressão altera-se consoante o movimento do rosto. 

Katharina Sieverding, nesta possibilidade de extensão do eu, manipula o rosto e leva o 

observador a perder-se entre os seus diferentes reflexos. 
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2.4 Espelhos de carne 

 

Em «Espelhos de carne», o corpo é entendido como um lugar, um referencial para onde 

se concentram práticas artísticas que reflectem sobre as experiências desse mesmo 

corpo, mas também “sobre as experiências sociais de um corpo rasgado e exibido como 

um espectáculo, em suma, um corpo político aberto à esfera pública da experiência”
47

. 

Corpo como reflexo «de um campo metodológico e de experimentação». É no 

seguimento destas directrizes que iremos estabelecer uma analogia entre corpo e 

espelho, analisando a forma como Annette Messager (França, 1943), Marina 

Abramovic, Helena Almeida (Portugal, 1934), Eleanor Antin (EUA, 1935), e Mona 

Hatoum (Républica do Líbano), 1952), se debruçam sobre o reflexo na interrogação dos 

limites do corpo.  

 

2.4.1 - Annette Messager - Corpo e fragmentação 

 

 
Fig. 43 

Annette Messager, Mes Vouex, 1989. 

 

A ideia de colecção marca o trabalho de Annette Messager. Estratégias como a 

apropriação, a duplicação e a composição resultam em instalações de grande escala 

compostas por objectos orgânicos que representam, ou implicam, fragmentos de um 

corpo. Na evocação da memória através da ficção, o trabalho da artista reflecte a 

presença de conceitos antagónicos que incitam a estados de atracção ou repulsa, 

movimento ou imobilidade, peso ou leveza.  

                                                 
47 No seminario «Los” cuerpos” del Arte de La Posmodernidad», Anna Maria Guasch fala na temática do corpo no 

pós-modernismo como estando vinculado às práticas da Body Art dos anos sessenta e setenta, um corpo 

«contraditório» que procura o seu duplo através do simulacro, do pós-orgânico ou do abjecto - linguagens que 

compreendem - “la experiencia individual del cuerpo (la esfera de la experiencia individual), pero también de un 

cuerpo social, de un cuerpo rasgado y exhibido como un espectáculo, en suma de un cuerpo político abierto a la 

esfera pública de la experiencia.” (AA.VV, 2004: 60). 
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Mes Voeux (1988/89), é um conjunto de fotografias dispostas em círculo, em que cada 

uma detém um fragmento do corpo, numa desordem deliberada de identidade, gerada 

pelas diferentes características dos corpos representados, tais como a idade ou o género. 

Quase sobrepostos, estes fragmentos encontram-se pendurados por fios, que sugerem 

um deslize e em simultâneo uma suspensão da imagem.   

Esta obra integra um núcleo composto por outras duas séries - Mes Trophées (1986/88) 

e Mes Ouvrages (1987/88) em que Annette Messager estabelece uma dinâmica visual 

através da composição da palavra escrita com a apropriação de imagens que recorta, 

separa e agrupa. As imagens fotográficas, que a artista num primeiro momento 

selecciona e posteriormente reúne, manifestam gestos semelhantes aos de um 

coleccionador que documenta e arquiva, um processo de selecção e de isolamento da 

imagem, que determina uma força visual aproximando estas fotografias da dimensão 

mágica das ofertas votivas. 

Imagens de corpos fragmentados que, enfatizadas pelo enquadramento, reafirmam a 

ideia da sua separação em partes.  

No seu livro «The Body in Pieces/Fragment as a Metaphor of Modernity», Linda 

Nochlin delega na fragmentação do corpo, no período moderno, o significado de 

destruição e de perda
48

. O seu ensaio inicia-se com uma análise de um desenho de 

Henry Fuseli, The Artist Overwhelmed by the Grandeur of Antique Ruins (1778 - 79) 

que, de acordo com a autora, confere “uma visão particularmente moderna da 

antiguidade enquanto perda - uma perspectiva, um corte, que constitui a essência do 

modernismo representacional”
49

. O fragmento na representação artística encontra-se 

inicialmente ligado ao período histórico da Revolução Francesa, assim refere Nochlin, 

mencionando que os artistas reconheciam a fragmentação como um símbolo de morte e 

destruição das hierarquias do antigo regime, e associando a guilhotina a um elemento 

contemporâneo de afirmação de ruptura com o passado. Linda Nochlin delega na 

fragmentação do corpo uma metáfora que prenuncia um «gesto» de poder.   

O corpo em Annette Messager é uma composição de fragmentos, é um corpo 

contemporâneo que em cada imagem oscila entre amputação e sedução. O fragmento é 

um instrumento relevante na construção do olhar, a composição fotográfica de Mes 

Voeux revela a forma como a experiência visual é conduzida de forma a anular os 

                                                 
48 A palavra fragmento contém o gesto de cortar, separar, isolar e desmembrar quando aplicado ao corpo; este 

imaginário da fragmentação ou mesmo de perda é identificado por Linda Nochlin como um dispositivo de poder.  
49 “And yet the loss of the whole is more than tragedy. Out of this loss is constructed the modern view of antiquity as 

loss - a view, a crop, that will constitute the essence of representational modernism.” (Nochlin, 2001: 8). 
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limites da imagem - a desordem deliberada de identidade, gerada pelas diferentes 

características dos diversos corpos produz, através da acumulação e do enquadramento, 

o reflexo de um único corpo.  

Annete Messager remete para a metáfora de um espelho, uma superfície circular aqui 

constituída por múltiplos reflexos determinados pelo seu olhar. Mes Voeux prenuncia o 

apagamento dos limites entre espelho e corpo, na encenação de um reflexo corpóreo. 

 

2.4.2 - Marina Abramovic - Repetição e ritual 

 

           
Fig. 44 e 45 

Marina Abramovic, Cleaning the Mirror, 1995 

 

Ritual, repetição e metáfora do espelho encontram-se implícitos, através do gesto, nas 

narrativas que Marina Abramovic constrói. A artista estabelece jogos físicos e 

psicológicos com o corpo, anulando as fronteiras entre conceitos como exterior e 

interior ou realidade e ficção.  

Cleanning the Mirror #1
50

 resulta de um registo em vídeo de uma performance. 

Desenvolve-se numa coluna composta por cinco monitores dispostos na vertical, cada 

um dos quais apresenta um esqueleto humano conjuntamente com a presença da artista, 

em imagens fragmentadas cujos planos correspondem à cabeça, tronco, anca, mãos e 

pés reforçando a ideia da presença física de um só corpo.  

Numa acção de movimentos repetitivos, Marina Abramovic, com uma escova, limpa o 

esqueleto, que anteriormente pertencera a uma colecção de objectos etnográficos, 

conservando vestígios da passagem do tempo. A artista toma esta acção como um ritual 

de purificação e apagamento, utilizando o esqueleto para tornar visível a relação 

temporal da vida e da morte. Cleanning the Mirror #1 regista um estado de 

                                                 
50 Cleanning the Mirror #1, gravado com som em tempo real e com a duração de três horas, integra um núcleo com 

mais duas performances: Cleanning the Mirror #2 e Cleanning the Mirror #3. As três performances pertencem ao 

ano de 1995 e estão registadas em vídeo.  
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transferência entre o seu próprio corpo e o esqueleto, acentuado pela componente 

sonora, que consiste na respiração da artista e no esfregar dos ossos, assumidos como 

metáfora que recai na relação do corpo com as suas fronteiras físicas e temporais.  

Esta obra integra um núcleo composto por outras duas performances: Cleanning the 

Mirror #2 e Cleanning the Mirror #3 em que a artista estabelece uma dinâmica entre 

corpo e mente, na evidência da acção de limpeza como um processo do esquecimento, 

em que o corpo «recorda» o que a mente gravou em vida, num vínculo entre memória e 

gesto. 

Em Cleanning the Mirror #2 o esqueleto é colocado sobre o corpo da artista, que 

através da respiração, o faz mover. Em Cleanning the Mirror #3 completa a «limpeza 

do espelho» sugerindo através da manipulação de objectos, o culminar de um nível 

espiritual com o estimular de uma memória colectiva.  

A performatividade implícita na acção de limpeza foi explorada por Abramovic noutros 

trabalhos como Come to Wash with Me (1969) e Balkan Baroque (1997) onde o 

imaginário de purificação se cruza com a memória da experiência pessoal e colectiva na 

construção de um diálogo permanente entre vida e morte. A propriedade reflectora que 

pertence ao espelho é remetida para o corpo uno, do esqueleto e da artista, com o 

objectivo de questionar o conceito de identidade.  

A fusão do corpo de Marina Abramovic com o esqueleto anula as fronteiras do espelho, 

e o observador é desafiado a projectar-se ele mesmo no reflexo que enfrenta.  

 

2.4.3 - Helena Almeida - Corpo e lugar  

 

 

 
Fig. 46 

Helena Almeida, Dentro de mim, 2002.  
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Helena Almeida trabalha sobre o espaço da representação, explorando os limites da 

imagem, manipulando materiais e suportes como a tela ou a moldura, analisando a sua 

estrutura funcional num constante questionamento da sua natureza.  

Na utilização do corpo como objecto da pintura e a fotografia como meio de expressão, 

no registo de acções de transformação que a artista dirige no acto de pintar ou desenhar, 

gestos como segurar o pincel ou o lápis, registam linhas e manchas de valores 

cromáticos na superfície. 

A dimensão performática e a dinâmica transdisciplinar presentes na obra de Helena 

Almeida declaram uma necessidade de «passagem» e uma tomada de consciência no 

ultrapassar dos seus respectivos limites. A artista protagoniza encenações como a saída 

física de uma tela - Pintura Habitada
51

 - e intervém na superficie da fotografia com 

materiais diversos. 

Na série fotográfica Dentro de Mim
52

 (2002) o reflexo está presente em pequenos 

espelhos que, colocados estrategicamente junto ao corpo, retêm reflexos do espaço 

envolvente. Estes espelhos abrem-se para reflectir o espaço, a luz e os elementos que os 

rodeiam.  

A ideia de transição entre exterior e interior, predominante em quase todas as suas 

obras, é acentuada em Dentro de Mim, quando a artista encena o espelho remetendo-o 

para uma projecção em abismo.  

O reflexo do espelho encontra-se aberto ao vazio, à ausência, ao espaço, ao corpo, 

tornando ambíguo o confronto entre o corpo da artista e o Outro.  

Helena Almeida converte os espelhos numa «segunda pele» reflectindo o espaço 

envolvente, mas esse «intervalo» entre corpo e espaço, não equivale a um vazio ou a 

uma simples negação: ele é uma representação conseguida através do apagamento do 

corpo da artista. 

A acção performática resultante desta relação corpo-espelho e espaço é entendida como 

uma contrução de identidade na qual o olhar de Helena Almeida espelha uma nova 

posição perante a representação do corpo feminino na tradição pictórica. 

                                                 
51 Nas séries, Pintura Habitada (1975/77) e Desenhos Habitados (1975/77) vemos a artista a exercer o gesto de pintar 

ou desenhar, segurando na mão um pincel ou objecto riscador, dos quais saem manchas de tinta azul ou vermelha. O 

suporte pictórico não tem limites, a pintura e o desenho são pensados e conduzidos a partir de um corpo que se move 

no espaço, são uma transformação do corpo.  
52 Título de uma série de trabalhos fotográficos desenvolvidos entre 1998 e 2002, em que Helena Almeida utiliza a 

fotografia a preto e branco como registo de momentos de acção, do movimento do seu corpo e a forma como, 

fisicamente, se relaciona com o espaço do seu atelier. Em oposição à série Dentro de Mim (2002) onde a artista se 

fotografa com fragmentos de espelho, surge a série datada de 1998, onde o corpo da artista deixa um rasto, um 

vestígio de pigmento preto enquanto se move no espaço do atelier.  
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2.4.4 - Eleanor Antin - Narrativas do corpo 

 

 
Fig. 47 

Eleanor Antin, Carving: A Traditional Sculpture, 1972. 

 

Recorrendo à fotografia e à instalação, Eleanor Antin constrói uma estrutura linguística 

que desdobra em narrativas ficcionadas. Evocar temáticas que remetem para a História 

da Arte - Academia de Pintura Francesa dos séculos XVIII e XIX ou mesmo a mitologia 

greco-romana - explicam o vínculo que a artista procura manter com o passado. Eleanor 

Antin serve-se de metáforas ficcionando e encenando fragmentos da História, 

transpondo-os para o presente com a finalidade de desconstruir estereótipos vinculados 

ao género. 

Carving: A Traditional Sculpture (1972) compreende uma série fotográfica composta 

por uma grelha de 144 fotografias monocromáticas, na qual a artista usa o seu corpo 

como matéria na procura de um corpo ideal. Eleanor Antin submete-se a um regime 

alimentar rigoroso com o objectivo de modelar o corpo, registando este processo numa 

sequência fotográfica em que o olhar, como uma objectiva, percorre o corpo nu da 

artista em sucessivas etapas. Este núcleo fotográfico é compreendido como um parodiar 

a escultura académica, na revelação das pressões sociais que a mulher sofre com a 

imposição de uma estética de corpo ideal, vigente desde a Antiguidade Clássica.  

Carving: A Traditional Sculpture opera na fronteira entre a performance, a escultura e a 

fotografia, apreendendo o corpo como matéria que, em cada imagem é modelada. O 

conceito de repetição implícito na imagem, conduz o olhar do observador na observação 

do corpo, acompanhando a transformação através do apagamento e a rotação deste 

modelo esculpido em cada fotografia.  

O corpo em Carving: A Traditional Sculpture é narrativo, um suporte que registado 

numa sequência de movimentos remete para as cronofotografias desenvolvidas por 
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Eadweard Muybridge
53

, na década de setenta do século XIX. Tal como no processo 

fotográfico de Muybridge, o movimento simulado em Carving: A Traditional Sculpture, 

é figurado pelas sucessivas imagens que resultam da rotação do corpo da artista. A 

representação do corpo numa sequência, na decomposição da acção em diferentes stills, 

é um processo de transformação que implica a impossibilidade de determinar uma 

«imagem fixa».  

O olhar é relevante no percorrer deste contínuo de imagens, no qual é conduzido pela 

acção do corpo. O espelho, como um objecto auxiliar da visão, encontra-se implícito em 

Carving: A Traditional Sculpture como sendo um substituto do olhar, que permite a 

devolução da imagem do eu como um Outro.  

O espelho para Eleanor Antin é um condutor que providencia um reflexo da aparência 

do corpo e identidade.  

 

2.4.5 - Mona Hatoum - O avesso do corpo 

 

            
Fig. 48 e 49 

Mona Hatoum, Corps Étranger, 1994. 

 

Mona Hatoum manipula e transforma materiais e objectos do quotidiano alterando as 

suas escalas e respectivos contextos e estabelecendo novas relações espaciais. Os 

múltiplos significados das suas peças resultam da relação com o corpo e com questões 

de identidade, envolvendo o espectador em sensações antagónicas como desejo e 

repulsa, medo e fascínio. 

Corps Étranger (1994), instalação vídeo desenvolvida numa estrutura cilíndrica, 

consiste numa viagem endoscópica realizada por um “olho clínico” ao corpo da artista. 

                                                 
53 Eadweard J. Muybridge (Reino Unido, 1830 - 1904), fotógrafo que desenvolveu uma técnica que permitia observar 

através da fotografia, em rápida sequência, a imagem em movimento.   
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A estrutura, no seu interior, apresenta uma tela circular, fixada ao chão, que serve de 

suporte à projecção de imagens do interior do corpo de Hatoum.  

Outra das componentes da instalação consiste em sons amplificados de batimentos 

cardíacos e o posicionamento da imagem na horizontal simula uma lente circular que 

através do close-up de mucosas, cabelos, dentes, orifícios e cavidades do interior do 

corpo, apela ao olhar do observador conduzindo-o a um abismo ilusório.  

Penetrar o espaço, atravessando-o e sobrepondo-se à projecção, tornando-se ele próprio 

coincidente com o corpo da artista é o convite dirigido ao observador para que este 

entre neste grande corpo vivo.  

Através do olhar, Mona Hatoum invade as fronteiras do corpo, evocando os seus limites 

e tornando-o vulnerável. A projecção circular Corps Étranger pode ser tomada como 

uma metáfora de um espelho que reflecte a vulnerabilidade do corpo determinando uma 

relação de proximidade, ao nível do seu reconhecimento, com o observador, que 

constitui uma variedade de identificações com o reflexo devolvido. 

Um espelho de carne, que revela para o exterior imagens do interior do corpo, 

explorando as suas fronteiras, um constante questionamento igualmente reflectido nas 

abordagens das artistas Annette Messager, Marina Abramovic e Vanessa Beecroft.  

Corps Étranger devolve-nos imagens que traduzem a opacidade do corpo, enquanto que 

Hatoum se apropria de reflexos, captados por um dispositivo mecânico que percorre o 

interior do seu corpo. A imagem é fornecida pelo corpo e captada através de uma 

«máquina da visão»
54

 que declara “a distância entre a «pele» material da imagem e a 

força potencial do seu impacto”. 

Na imagiologia médica, a imagem do corpo certifica resultados, torna visíveis 

patologias ou sintomas; o sujeito está «ausente» da imagem que apenas revela 

fragmentos do seu corpo interior. Em oposição à finalidade das imagens implícitas num 

exame médico, o fluxo de imagens em Corps Étranger projecta fragmentos que 

espelham um corpo em tempo real que respira e está vivo. 

A imagem do corpo como um duplo e a representação do «avesso» do corpo na 

projecção, em Corps Étranger, remetem também para a iconografia anatómica, 

desenvolvida no século XVIII através da gravura com Jacques Fabien Gautier 

                                                 
54 No seu ensaio A Fábrica do Olhar- Imagens de ciência e aparelhos de visão (séculoXV-XX), Monique Sicard 

designa como «máquinas da visão» os aparelhos de captação de imagens que reproduzem o interior do corpo, como a 

radiografia, ecografia, ou endoscopia - uma imagiologia inerente à medicina que fractura as fronteiras do corpo 

(Sicard, 2006: 270). 
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d‟Agoty
55

. As pranchas gravadas e coloridas eram executadas em tamanho real 

facilitando o acesso directo ao corpo e reforçando a ilusão de realidade. A panóplia de 

imagens viscerais fornecida por Agoty responde à utopia de que a imagem seria um 

duplo perfeito do seu objecto. As suas representações de cadáveres femininos tornam 

visíveis os seus rostos e cabelos, as cabeças surgiam «intactas» firmando a 

representação de um corpo ao «natural» onde a dissecação se limitava ao corpo, aos 

músculos ou ao aparelho reprodutor como as «Vénus Anatómicas»
56

.  

Entrar no corpo anulando a possibilidade de fronteira é o que Mona Hatoum pretende 

com a instalação Corps Étranger. A artista toma o seu corpo como um duplo que 

entrega ao observador, fazendo-o reconhecer-se no reflexo do próprio corpo da artista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Jacques Fabien Gautier d'Agoty (França, 1716 - 1785) pintor e gravador de anatomia humana, desenvolveu o 

processo de gravura e impressão a quatro cores. Em 1746 publicou o Anatomical Study cujas gravuras representam o 

interior do corpo humano, revelando a sua naturalidade grotesca e abrindo as fronteiras do corpo.  
56 No século XIV surge a prática da construção de modelos do corpo em cera com a finalidade de auxiliar o estudo do 

corpo humano. Na Europa do século XVII e XVIII, surge um grande número de produção das «Vénus Anatómicas». 

São figuras femininas de corpo inteiro executadas em cera que revelam um grande realismo, tanto na representação 

do corpo no seu exterior como interior. Corpos femininos modelados em tamanho natural e reproduzidos com rigor, 

eram posteriormente pintados e adornados com cabelo e adereços de forma a ganharem grande proximidade com o 

modelo (corpo) real. Objecto de estudo que permitia olhar o corpo no seu interior. A maior colecção de «Vénus 

Anatómicas» encontra-se actualmente no Museu La Spécola em Florença, Itália 
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2.5 Sedução e distorção 

 

Os objectos escultóricos das artistas Sherrie Levine (EUA, 1947), e Emmanuelle Villard 

(França, 1970), que integram este sub-capítulo, apresentam superfícies espelhadas que 

devolvem um reflexo distorcido, onde o olhar esbarra e escorrega. A aparência do 

espelho deixa de ser uma superfície «lisa» e assume formas orgânicas, transformando-se 

num reflexo corpóreo que se projecta para o observador. 

 

2.5.1 - Sherrie Levine - Apropriação e réplica 

 

 
Fig. 50 

Sherrie Levine, Body Masks, 2007. 

 

Sherrie Levine explora os significados e contextos do objecto artístico questionando a 

sua autenticidade e autonomia.  

Através da apropriação de imagens e objectos, a artista constrói sucessivos conjuntos de 

trabalhos fotográficos e escultóricos, com a finalidade de criar uma duplicidade entre o 

original e o seu próprio trabalho, servindo-se da repetição, desafiando o conceito de 

originalidade, reflectindo sobre a construção e a desconstrução da natureza da 

representação e subvertendo a importância do contexto no entendimento do objecto 

como obra de arte.  

Body Masks (2007), conjunto de peças executadas em bronze polido, é consequência da 

sua estratégia inicial no questionamento da originalidade do objecto artístico. Um 

conjunto de peças que, repetidas, se encontram expostas numa linha contínua e 

horizontal (são cópias do molde de uma máscara da tribo indígena do Sul da Tanzânia, 

os Makonde) e que através desta sequência de réplicas, representam o corpo feminino.  

Reproduzindo estas réplicas de corpo em bronze, a artista confere a estes objectos um 

novo estatuto no questionamento da relação entre ritual e função da máscara explorando 
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os diferentes significados culturais que a réplica produz. O acto de apropriação em 

Levine, ilustra as palavras de Walter Benjamim, quando declara que a duplicação do 

objecto implica uma perda da sua aura.  

Sherrie Levine destaca as imagens que valem por si próprias, sendo este o motivo que 

encontramos na sua estratégia de apropriação, que resulta na duplicação dessas imagens 

ou objectos. A repetição, um conceito contínuo no seu trabalho, é evidenciada na série 

Body Masks, não só através da cópia de um modelo mas também na sua exaustiva 

reprodução. Esta duplicação, simulando um infinito de formas, remete a série Body 

Masks de Levine para as funções do espelho, onde o reflexo multiplica a imagem.  

O observador é convidado a percorrer, com o olhar, a superfície espelhada do objecto 

confrontando-se com o reflexo de formas distorcidas. 

 

2.5.2 - Emmanuelle Villard - Estratégias cromáticas 

 

 
Fig. 51 

Emmanuelle Villard, Ensemble 11.54, 2006. 

 

Emmanuelle Villard trabalha objectos pictóricos que evidenciam a abertura da pintura a 

problemáticas contemporâneas como o consumo da imagem. Os objectos de Villard 

revelam uma qualidade táctil evidente que apela ao toque, assumindo uma proximidade 

com a escultura. Não podendo ser manipulados, estes objectos sustentam um desejo que 

é mantido pela impossibilidade da sua satisfação.  

Ensemble 11.54 (2006) integra a série Paintings / Ensemble 11, composta por diversos 

objectos parietais com características que aludem formalmente a uma sequência de 

peças almofadadas. Esta apresenta-se, como todas as outras pertencentes a este núcleo, 

como um objecto manipulado através da dobragem do material vínilico, que ao ser 

moldado evidencia variadas formas. 
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Emmanuelle Villard através de estratégias cromáticas e formais cria a ilusão de reflexo 

com um carácter corpóreo. Os jogos luminosos provenientes das superfícies e as cores 

dos objectos, reproduzem o conceito de artificial.  

As superfícies reflectem como um espelho, uma propriedade que a artista explora 

através desta formas plásticas na ambição de induzir no observador, que confronta estes 

reflexos, uma reacção de resposta à sedução gerada pelo chamamento do olhar, 

convidando-o a percorrer a área total do objecto.  

O conceito de repetição é uma constante no trabalho de Emmanuelle Villard. A artista 

determina linhas de continuidade, multiplicando objectos, gestos e motivos em 

diferentes suportes. Através de estratégias como a justaposição, ou o alinhamento 

reforça o sentido da repetição e fabrica diferentes percepções, mas não gera a 

duplicação do objecto.  

Os objectos de Emmanuelle Villard são como «pinturas» que confirmam um convite à 

contemplação e problemáticas da pintura abstracta, à imagem de consumo e ao corpo 

feminino. Sendo a palavra sedução frequentemente atribuida ao género feminino, como 

estereótipo de «objecto a ser admirado», em Villard, o conceito é subvertido de forma a 

converter a exuberância do ornamento e dos valores cromáticos num processo que 

mascara o processo elaborado da pintura.  

O «trabalho de sedução» implícito nos objectos pictóricos revela uma metáfora que 

atribui às superfícies o significado de «pele», que se apresenta dobrada e sobreposta. 

Esta ligação com a «pele», não como um simples velar da superfície, mas como um 

lugar real de troca e transformação. As «pinturas» de Emmanuelle Villard conferem 

densidade e matéria convidando o espectador, através do reflexo das superfícies 

cromáticas, a olhar para a representação de um corpo que revela uma identidade, 

reforçada pelo espelhar dos objectos.  
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2.6 Reflexo vazio 

 

A dimensão especular enquanto estruturadora do indivíduo é um momento fundamental 

na construção da identidade, sendo que o reconhecimento no espelho dá-se através do 

reflexo e origina uma projecção corporal. 

Desde a sua origem, o espelho é representado com uma forma circular, seja um espelho 

de água, como no mito de Narciso, um escudo mágico como no mito de Perseu, ou um 

objecto na mão de um modelo feminino. Os objectos escultóricos de Lee Bontecou 

(EUA, 1931), evocam as formas circulares implícitas na representação do espelho e 

anulam a projecção corporal prevista pelo reflexo que ele produz. As fotografias de 

Valérie Belin (Paris, 1964), declaram a anulação das fronteiras do espelho esvaziando-o 

do seu reflexo. Ambas as artistas exploram o espelho e o espaço vazio que nele se 

subentende, convocando o infinito do reflexo.  

 

2.6.1 - Lee Bontecou - Aparências do espelho 

 

 
Fig. 52 

Lee Bontecou, Untitled, 1960. 

 

Lee Bontecou trabalha objectos escultóricos que oscilam entre a pintura e a escultura. A 

apropriação é uma constante no seu trabalho: a artista recolhe despojos de materiais que 

compõe, originando formas mecânicas e orgânicas de grande escala.  

Untitled (1960) integra um núcleo de trabalho que Lee Bontecou desenvolveu, nas 

décadas de 60 e 70, em que formas parietais de grande escala são construídas com 

despojos de materiais industriais como ferro zincado, varões de aço, e arame articulados 

com tela de cor preta.  

Considerado um objecto escultórico, Untitled é uma composição de linhas rígidas e 

concêntricas, que projecta uma forma orgânica combinada com um orifício semelhante 
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a uma cratera sugerindo ilusão de profundidade. Esta obra, de grandes dimensões, 

apresenta um contraste evidente entre a escala massiva da estrutura e o buraco negro de 

tela preta, que resulta numa introspecção e simultaneamente no destaque da peça em 

relação à parede. 

Lee Bontecou com esta série de trabalhos evoca exaustivamente formas orgânicas 

combinadas com formas circulares, esbatendo a fronteira entre interior e exterior, 

sugerindo infinito e implicando o conceito de profundidade.  

O espaço interminável sugerido pelas formas, estilhaçadas e reconstruídas, com os 

buracos negros e circulares convoca uma possível analogia com o espelho, na medida 

em que estes objectos sugerem imagens de espelhos quebrados que revelam o seu 

interior vazio.  

Na peça de Lee Bontecou o reflexo, do qual se espera uma projecção. Esvaziado do seu 

reflexo, o espelho e projecta-se através da profundidade suscitada pelo buraco negro da 

tela, dando a conhecer o seu interior.   

 

2.6.2 - Valérie Belin - Reflexos 

 

 
Fig. 53 

Valérie Bélin, Untitled.Venice Series, 1997. 

 

Valérie Belin trabalha a fotografia na procura de uma linguagem visual que evidencie o 

artificial. Alguns dos núcleos dos seus trabalhos fotográficos declaram a preocupação 

da artista, no momento de fotografar, em destacar as características que envolvem o 

objecto a ser capturado sobressaindo elementos como os efeitos produzidos pela 

luminosidade.  

Untitled. Venice Séries (1997), um conjunto de fotografias realizadas num showroom 

em Veneza, testemunha o jogo subtil de reflexos exercido por um conjunto de espelhos. 
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A artista fotografou-os no próprio local, convocando a sua vulgaridade, fixando o 

brilho, transparência e infinitude dos reflexos.  

A profusão de reflexos nesta série fotográfica seduz o olhar do observaador gerando 

desorientação, facultando ao espelho autonomia e libertando-o da presença de um 

corpo, ou seja, tornando-o auto-referencial.  

O espelho no trabalho de Valérie Belin é manipulado como um objecto que se refere a 

ele mesmo; em lugar de reflectir o que se encontra à sua frente, ele dobra-se sobre si 

próprio, reflectindo-se a si e ao vazio implícito no reflexo. 

Através do efeito especular podemos escolher o enquadramento, olhar de todos os 

ângulos para a superfície espelhada que o objecto “está ali a causar imagem mesmo 

onde inicialmente a não via” (Eco, 1985: 41). Umberto Eco, menciona o reflexo como 

efeito de uma operação sobre a superfície que faz com que ela pareça reflectir os raios 

provenientes do objecto. O espelho, para Eco, é um «objecto que congela» a imagem 

especular e estabelece uma relação de similitude com a fotografia, consolidando que 

ambos os dispositivos (espelho e fotografia) facultam uma possível veracidade, 

capturam e devolvem uma imagem, um vestígio que é matéria.  

A série Untitled (Venice) apresenta-se como um desdobrar infinito de reflexos vazios, 

são imagens fotográficas que «congelam» reflexos vazios. A experiência 

fenomenológica do sujeito no confronto com estas fotografias de imagens especulares, 

num primeiro momento estabelece uma relação de identificação, com alicerces na 

experiência e memória vividas, reconstruindo perceptivamente a imagem reflectida, na 

procura do seu reflexo, sendo o segundo momento, um deixar-se seduzir pelo mise-en-

abîme facultado pela imagem fotográfica.  
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2.7 Performances do espelho 

 

O espelho nas instalações de Louise Bourgeois (Paris, 1911 - EUA, 2010), e Rebbeca 

Horn (Alemanha, 1944), é autónomo e interage com a dinâmica da ilusão que o espaço 

pode produzir. Na conquista de uma nova dimensão espacial, o espelho passa a actuar 

com uma dinâmica «teatral» ampliando o campo de visão, permitindo ao sujeito que o 

confronta, adquirir uma consciência diferente do seu próprio corpo.  

 

2.7.1 - Louise Bourgeois - Espaços de memória 

 

 
Fig. 54 

Louise Bourgeois, Cell (Hands and Mirror), 1995. 

 

Louise Bourgeois assenta o seu trabalho no domínio da memória, quer dos espaços que 

ela própria habitou quer dos objectos que adquire ou constrói. A apropriação de 

elementos arquitectónicos como a casa, o labirinto ou a espiral, conduz Bourgeois a 

explorar a representação do espaço, classificando-o como uma metáfora que serve de 

“estrutura para a nossa existência” (AA.VV, 2000: 63). Em Bourgeois o corpo e a sua 

representação, confirmam uma linguagem de denúncia do estereótipo femimino, do seu 

aprisionamento no papel social que lhe é dirigido. As suas figuras antropomórficas 

como as Femmes-Maison
57

 combinam a imagem de uma casa sustentada por um corpo 

feminino, declarando em simultâneo um significado forte e frágil. A arquitectura 

constitui um meio activo com o qual a artista trabalha sobre a memória, combinando um 

princípio de dualidade entre exterior e interior, presente em toda a sua obra. 

Cells (data) é o título de um núcleo de instalações que sustentam uma lógica de fronteira 

entre espaço interior e espaço exterior. Todas diferentes entre si e cada uma autónoma 

                                                 
57 Femmes Maison corresponde a um núcleo de desenhos e esculturas que Louise Bourgeois iniciará nos anos 

quarenta, representando a transfiguração da figura feminina. São corpos femininos nus que irrompem pela estrutura 

de uma casa, originando a imagem de uma casa com braços e pernas.  
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no seu conceito, são contruídas por matérias deslocadas do seu uso original, como 

elementos provenientes de casas e espaços industriais em ruínas, que implicam a 

existência de um passado.  

Edificadas com portas ou estruturas de ferro dispostas em formas circulares, espiraladas 

ou rectangulares, estas construções contêm camas, mesas, cadeiras, roupas, espelhos e 

objectos escultóricos que confirmam a memória como uma construção. Louise 

Bourgeois confere a estes espaços, narrativas ficcionadas, nas quais os objectos que as 

constroem são como projecções de emoções, símbolos de uma história passada. 

 

 

Fig. 55 
Louise Bourgeois, Cell (Hands and Mirror), 1995. 

 

Cell (Hands and Mirror) (1995) é uma instalação composta por um conjunto de portas 

que articuladas em forma circular, encerram um pequeno espaço interior. As portas 

reforçam o jogo de ocultação entre exterior e interior, incentivando o olhar a penetrar o 

lugar onde permanece uma escultura em mármore que ocupa todo o interior da célula. 

Uma escultura que figura o toque entra duas mãos, dois fragmentos de corpos 

amputados, que assentam num bloco rígido de pedra. O interior de Cell (Hands and 

Mirror) apresenta em cada divisória um espelho que permite aceder a diferentes 

reflexos do lugar, abarcando em simultâneo a visão da peça, e um único espelho de 

forma circular, que reflecte o toque entra as duas mãos, facultando um ponto de vista 

inalcançável ao olhar.   

As Cells assentam em formas circulares e elípticas, e em reflexos côncavos e convexos 

que se articulam, resultando em encenações que conduzem o observador a um 

«fenómeno de miragens» resultante de jogos de espelhos e da estrutura labiríntica.  

As articulações de reflexos que Louise Bourgeois enfatiza em Cell (Hands and Mirror) 

desdobram o espaço e declaram a construção de imagens, efeitos também 

protagonizados pelos jogos de reflexos dos teatros catóptricos que multiplicavam a 
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imagem através da manipulação de diversos espelhos, facultando ao observador 

imagens especulares construídas por esse jogo. 

O espelho em Cell (Hands and Mirror) estabelece um jogo de reflexos que induz a uma 

ilusão de profundidade, permitindo ao olhar entrar no espaço interior da cela. Através 

dos variados reflexos podemos aceder aos objectos escultóricos que compõem a 

instalação.  

 

2.7.2 - Rebecca Horn - Espelho celeste 

 

 
Fig. 56 

Rebecca Horn, Moon-Mirror, 2003. 

 

O trabalho de Rebecca Horn desdobra-se sobretudo entre a performance e a instalação 

de grandes dimensões, onde predomina uma forte dialéctica entre o lugar e a sua 

experimentação. Através da manipulação da escala, do movimento, da interacção e 

encenação, Horn recorre a estratégias e objectos como extensões que exploram o 

entendimento e equilíbrio entre o corpo e o espaço.  

As suas esculturas cinéticas, obtidas a partir da manipulação de objectos do quotidiano, 

harmonizam e configuram estruturas enraizadas em conceitos como peso e leveza, 

memória ou poder.  

As instalações de Rebecca Horn abrem-se ao espaço definindo-o através de reflexos de 

espelhos, projecções de luz e som, formando estruturas que o integram gerando 

metáforas sobre a construção da identidade. 

O espelho é um objecto que a artista manipula frequentemente no seu trabalho, 

atribuindo-lhe uma nova aparência e significado, transformando-o através da escala e 

ampliando a sua superfície reflectora. 
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Mirror Moon (2003)
58

 é uma instalação site specific apresentada em locais como 

catedrais ou galerias, adaptando-se ao espaço. Dois espelhos circulares de grandes 

dimensões são colocados, respectivamente, no chão e no tecto formando uma coluna 

invisível que atravessa o espaço, produzindo uma ilusão de profundidade.  

O reflexo devolvido pelo espelho em Rebbeca Horn é manipulado de forma a tornar-se 

uma armadilha, pois ilude o olhar do espectador simulando a percepção de um lugar 

interminável. O espelho em Mirror Moon abre-se ao espaço e prolonga o visível 

infinitamente. As duas superfícies circulares, expandindo o campo de visão através do 

seu reflexo, são colocadas numa posição predefinida, em que o reflexo gera uma ilusão 

de prolongamento que leva o espectador a percepcionar a experiência de vertigem.  

O espelho abandona o seu vínculo com o espaço privado e transforma-se num 

instrumento cénico de grandes dimensões, facultando ao observador não só o acesso ao 

seu reflexo como também ao espaço envolvente. É Rebecca Horn que decide o que é 

possível tornar visível, é a artista que atribui ao espelho um novo significado, que 

conduz o reflexo devolvido pela superfície espelhada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Instalação site specific desenvolvida para a nave do antigo Mosteiro em Maiorca e também apresentada em St 

Paul‟s Cathedral.  
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Fig. 57 

Catarina Saraiva, S/Título (espelhos#2), 2008. 
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CAPÍTULO III - O ESPELHO CEGO 

 

O terceiro capítulo intitulado, «O espelho cego», incide na componente prática, 

resultado de uma reflexão e desenvolvimento de conceitos explorados nos dois 

primeiros capítulos da dissertação. O capítulo I - «O espelho que reflecte» - aborda a 

importância deste instrumento na duplicação da realidade e na função de operador 

simbólico no acesso à verdade. O capítulo II - «O espelho que transforma» reflecte 

sobre como a superficie especular é trabalhada na arte contemporânea, através da 

análise de obras de mulheres artistas, procura-se compreender o significado e funções 

do espelho, na exploração de conceitos como o reflexo, corpo, identidade e género.  

 

No questionamento da representação do corpo feminino, «O espelho cego», inscreve-se 

num conjunto de temáticas relacionadas com o objecto artístico, percepção da realidade, 

corpo, identidade e género. Conceitos que, subjacentes a um percurso de trabalho 

plástico anteriormente construído, são desenvolvidos na componente prática desta 

dissertação.  

O espelho permite aceder à imagem total ou parcial do nosso corpo. É no seguimento 

das tensões compreendidas entre corpo e imagem, identidade e estrutura do “eu” que se 

alicerça o núcleo de trabalho plástico. «O espelho cego» constrói-se sobre a relação do 

feminino com a dimensão especular através de instalações e objectos em que o reflexo 

deve ser entendido como um espaço ficcional e gerador de uma rede de relações 

temporais, espaciais e sociais.  

«O espelho cego» divide-se em dois subcapítulos: «Lugares de projecção», composto 

pelo núcleo Specular (2008) e peça Eco (2009). No contexto da recusa da função 

reflectora do espelho, o subcapítulo «Reflexos Impossíveis» desenvolve-se em dois 

momentos; Espelho (meu) (2010), Vénus ao espelho (2011). O espelho que 

habitualmente se abre ao olhar em «O espelho cego», devolve fragmentos de um corpo 

oculto na sua superfície, o reflexo toma o lugar de uma superfície táctil.  
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3.1 Lugares de projecção 

 

Specular e Eco são peças que servem a mediação do espaço com o outro, colocam o 

sujeito no lugar da acção e espelham a metáfora do poder da imagem.  

Cada trabalho anuncia e medeia o seguinte, gera diferentes experiências que induzem o 

sujeito a associar respostas mentais contraditórias.  

São objectos retirados do quotidiano, espelho, esfera ou cadeira que, subtraídos da sua 

função original, adquirem diferentes significados.  

 

3.1.1 - Specular  

 

O núcleo Specular, apresentado na galeria Módulo em Lisboa, é composto por um 

conjunto de objectos-instalação que se desenvolvem em torno do conceito de 

multiplicação em que, a superfície do espelho é anulada e no lugar do reflexo são 

projectados fragmentos que sugerem um corpo que se revela, no tecido em que é feito. 

Um reflexo que apela ao toque e estabelece uma relação de proximidade com o 

observador.  

Specular tem raiz na designação de agnosia
59

, uma alteração mental que conduz o 

sujeito a entender os objectos sem os conseguir reconhecer na sua função. Em Specular, 

o espelho, no seu principal atributo - a superfície espelhada – é velado originando um 

jogo de ocultação que permite à superficie assumir diferentes formas e significados. No 

lugar do reflexo, o espelho, é cego recusa reflectir e devolve extensões ou torções do 

material (tecido), anula a sua função e o carácter temporário da imagem reflectida. A 

duplicação da realidade visível, oferecida pelo espelho, deixa de existir para dar lugar à 

captura da «própria imagem», a presença do espelho como objecto.  

 

                                                 

59 Agnosia consiste na deterioração da capacidade para reconhecer ou identificar objectos. Normalmente associada a 

danos cerebrais ou doenças neurológicas, causadas por lesões nos lobos parietais e temporais do cérebro, que 

armazena a memória dos usos e a importância dos objectos conhecidos. Uma pessoa com agnosia pode ver e sentir 

objectos, mas não ter a capacidade de os associar ao papel que habitualmente desempenham nem à sua função; e pode 

não reconhecer pessoas, sons, formas ou até mesmo o seu reflexo no espelho. Agnosia não é uma alteração exclusiva 

das sensações nem exclusiva da capacidade central de entender objetos externos, mas uma alteração intermediária 

entre as sensações e a percepção. 
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Fig. 58 

Catarina Saraiva, Specular, 2008. 

 

Specular é uma instalação composta por vinte e cinco unidades de dimensões variáveis, 

sendo vinte e quatro dispostas na parede, e uma colocada no chão.  

Peças esféricas executadas em tecido prateado sobre bolas (esferovite), sugerem formas 

orgânicas que se assemelham a pequenos fragmentos como que projectados pela 

superficie de um espelho.  

 

 
Fig. 59 

Catarina Saraiva, Specular (espelhos), 2008. 

 

Specular (espelhos) é constituída por cinco espelhos de «toucador» revestidos em tecido 

prateado. No lugar da superficie especular são projectadas formas orgânicas que 

devolvem uma sequência de reflexos impossíveis. 
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Fig. 60 

Catarina Saraiva, Specular (cadeira), 2008. 

 

Specular (cadeira) executada em pasta de enchimento e tecido, adquire naturalmente 

uma forma mole, desconstruíndo a rigidez estrutural de uma cadeira. A parte superior 

apresenta uma superfice composta por uma série de formas tubulares na vertical.  

A cadeira, objecto pertencente ao quotidiano, implica a presença ou ausência de um 

corpo. A cadeira transporta a metáfora da relação do corpo com o tempo, torna-se 

objecto de metamorfose pertencente a um «espaço de cena»
60

.  

 

3.1.2 - Eco  

 

 
Fig. 61 

Catarina Saraiva, Eco, 2009. 

 

Eco, peça desenvolvida sob o tema Abandono, integrou a exposição Amália Nossa no 

Museu Colecção Berardo em Lisboa.  

É composta por uma estrutura de madeira que sustenta quatro espelhos, alinhados de 

forma a reflectirem-se. Dois dos espelhos, que limitam a peça, encontram-se voltados 

                                                 
60 No seu ensaio Por exemplo a cadeira, António Pinto Ribeiro apresenta uma reflexão sobre o corpo contemporâneo 

através das artes performativas, referindo-se à cadeira como parte integrante de um conjunto de objectos que 

constituem uma presença metafórica na relação destas artes com o seu tempo – a cadeira como “um „ready made‟ que 

transporta para a cena a nostalgia do tempo da reflexão, do ócio criativo e da família ou dos rituais à volta da mesa, 

da comunidade, bem como a „coisificação‟ da energia”. (RIBEIRO, 1997; 13). 
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para o interior, estando os outros dois, que compõem o centro formando um só «corpo», 

voltados para o seu exterior, encerrando assim um circuito em que os reflexos geram 

uma ilusão de infinito.  

Este jogo de reflexo inclui duas frases «dai-me flores» e «trazia ilusão», cujas letras são 

realizadas em pasta de enchimento, tecido e linhas, que se estendem prolongando as 

palavras. As frases dos poemas “Ilusão” e “Eu vivo a vida perdida”, da autoria de 

Amália Rodrigues, são retirados do seu livro Versos. Estas frases são fixadas nos 

espelhos acompanhando o mise-en-abîme concedido pelos reflexos. 

 

     
Fig. 62 e 63 

Catarina Saraiva, Eco, 2009. 

 

A abundância de reflexos em Eco abre espaço a um imaginário de projecção, 

convocando a presença de um corpo mas a disposição dos espelhos que seduzem o olhar 

do observador impossibilitam-no de aceder à sua imagem deixando-o do lado de fora 

deste circuito.  

O reflexo do espelho é convocado na sua vulgaridade, declarando o seu brilho e 

transparência, devolvendo o vazio nele implícito. O espelho liberta-se da reflexão de um 

outro corpo, torna-se autónomo e fecha-se sobre si mesmo. O «abandono» da imagem, 

cujo tema também o fado reflecte, traduz-se na ausência do corpo mas encontra o seu 

reflexo nas palavras dos espelhos.  

O desdobramento do reflexo em som (voz) encontra na peça eco um sentido diferente, é 

a palavra escrita que reflecte a voz, estende-se no infinito jogo de reflexos fornecido 

pelos quatro espelhos.  
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3.2 Reflexos impossíveis 

 

3.2.1 - Espelho (meu)  

 

Espelho (meu) consiste no trabalho plástico realizado para a presente dissertação, 

constituído por diversos objectos, uma instalação e dois vídeos.  

O título do projecto remete para o espelho «mágico», aquele que pertence a um mundo 

imaginário que detém o poder de falar sendo capaz de revelar a imagem do invisível dos 

mais profundos desejos da mulher, tornando-se seu confidente. Mágico como o espelho 

da rainha madrasta da Branca de Neve, do conto dos Irmãos Grimm que, incapaz de 

mentir, se revela símbolo da verdade. Mágico como Orante o espelho com carácter 

humano que um dia perde a sua memória e função de retratista, do conto de Charles 

Perrault. 

O núcleo plástico de Espelho (meu) desenvolve-se na construção de modelos que 

partem de conceitos e estereótipos dirigidos ao feminino. Ao espelho é anulada a função 

de reflectir. A manipulação e (des)construção deste objecto liberta-o da sua servidão 

funcional de duplicar, passando a integrar a construção de outras realidades.  

 

Espelho (meu) encontra-se dividido em dois momentos: o primeiro debruça-se sobre o 

conceito de repetição com as peças O reflexo perguntou ao reflexo (2010) e na 

instalação Os teus olhos (não são como duas pedras) (2010). Peças que evidenciam a 

repetição da palavra que, escrita ou falada, origina um questionamento subjacente à 

construção da narrativa e do espaço.   

No segundo momento, o espelho é evocado como objecto de toilette assumindo nas 

peças Dobra (2010) e Reflexos (im)possíveis (2010), assim como no vídeo S/Título 

(Espelho meu) (2010), um «esvaziamento» da superfície especular.  

Objectos em forma de espelho e sem superficie reflectora tornam-se impossíveis de 

reflectir, transformam-se em objectos de ansiedade, recusam a sua função e anulam 

qualquer projecção corporal. 
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Fig. 64 

Catarina Saraiva, O reflexo perguntou ao reflexo, 2010. 

 

O reflexo perguntou ao reflexo, peça cujas letras, realizadas em tecido e unidas através 

de costuras, dão corpo ao texto, «o reflexo pergunta ao reflexo quantos reflexos o 

reflexo tem e o reflexo responde ao reflexo que o reflexo tem tantos reflexos quantos 

reflexos o reflexo tem». 

A peça explora o conceito de repetição e a infinitude implícita no reflexo. A 

plasticidade do texto e da linguagem ultrapassa a perspectiva exclusivamente textual e 

bidimensional da palavra, origina formas que possuem organicidade e invocam o 

estereótipo social do trabalho feminino de coser. Na «Odisseia» de Homero, Penélope 

figura a tradição do gesto de tecer, uma repetição que traduz a sua condição como 

mulher e adia indefinidamente o tempo. A relação entre o gesto infinito de tecer e a 

extensão do tempo tem a sua descontrução na peça O reflexo perguntou ao reflexo 

através da repetição dos reflexos induzida no texto e pelo «eco» implícito nas palavras. 

 

 
Fig. 65 

Catarina Saraiva, Os teus olhos (não são como duas pedras), 2010. 

 

A instalação Os teus olhos (não são como duas pedras) dá corpo a treze peças de 

cerâmica seguindo a mesma analogia do universo feminino com o objecto cerâmico. No 

interior de três das peças ouve-se uma voz feminina que murmura repetidamente “os 
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teus olhos não são como duas pedras”, sendo o som articulado de forma a simular um 

eco.  

A presença do corpo, reconhecida no reflexo, pode ser desdobrada na sua imagem ou 

através da sua voz. O som (voz) desencadeia a percepção visual e convoca a imagem 

através da palavra. A sinestesia oferece a palavra (falada) como uma extensão do olhar, 

em que o corpo de quem olha segue a voz, originando a ligação entre linguagem, corpo 

e espaço.  

A repetição da palavra (falada) é articulada de forma a direccionar o sujeito fazendo-o 

movimentar-se no espaço, ter consciência da percepção de si mesmo e da presença de 

um Outro. Em Os teus olhos (não são como duas pedras), um corpo ausente é figurado 

pela voz que através da repetição e do eco implícito nas palavras induz um chamamento 

que evoca no sujeito um reflexo.   

 

 
Fig. 66 

Catarina Saraiva, Dobra, 2010. 

 

Dobra é uma composição de pequenas peças realizadas em tecido e pasta de 

enchimento que dispostas aleatóriamente geram uma analogia com a representação do 

mosaico/calçada. 

O espelho é representado na sua forma mas, privado da sua superficie espelhada, não 

permite reflectir. No «frente-a frente» com este espelho o sujeito não se reconhece no 

reflexo. 

A peça Dobra mantém a analogia do corpo com a pedra, como nos episódios 

mitológicos de Medusa e Eco, mas no lugar da rigidez encontra uma forma orgânica e 

mole, o reflexo de uma «dobra» do corpo.   
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Fig. 67 

Catarina Saraiva, Reflexos (im)possíveis, 2010. 

 

Reflexos (im)possíveis é um painel composto por vinte e seis peças que, separadas por 

um eixo central, se apresentam como duas metades dispostas simétricamente. O painel 

desdobra-se em duas partes como se cada unidade encontrasse um duplo, um reflexo 

numa outra peça lembrando a função do espelho, mas cuja superficie reflectora não 

duplica. Reflexos impossíveis que recusam a sua função.  

O espelho, abordado através de uma acção metódica de apagamento da superficie 

especular, nega a realidade que o seu reflexo devolve, originando um apagamento da 

representação da imagem. A ocultação da face reflectora declara a negação da 

existência do próprio reflexo mas conduz ao apelo de um corpo, à potencialidade da 

presença de um outro corpo. Estes espelhos são objectos comuns que se revestem de 

formas variadas que possuem organicidade, são executados em materiais maleáveis que 

cedem facilmente ao tacto. Formas que se propagam no espaço como que se se tratasse 

de uma projecção do corpo para fora dos seus limites.  

 

 
Fig. 68 

Catarina Saraiva, Reflexos (im)possíveis, 2010. 
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O espelho conquista um lugar diferente na retribuição do reflexo: não existindo o 

reconhecimento já esperado na superficie especular, o reflexo devolvido é opaco e sem 

profundidade. Ao considerarmos o campo de enquadramento do espelho como uma 

duplicação da realidade, que a representa de uma forma ilusória, podemos estabelecer a 

sua analogia com a pintura que também encontra um envolvimento na imitação das 

aparências do mundo real. Este paralelismo entre espelho e pintura tem a sua 

concretização na peça Reflexos (im)possíveis. A colecção de imagens, ou reflexos, 

apresentada nesta peça evoca a metáfora visual próxima do significado de um gabinete 

de amador.  

O encanto da repetição, através de um jogo de reflexos concedido pelo espelho, 

encontra um paralelo na pintura principal, protagonista da obra Um Gabinete de 

Amador, de George Perec. A narrativa consiste na descrição de uma colecção de 

quadros de um coleccionador americano, de origem alemã, cujo tema principal é um 

quadro, da sua colecção, que representa o próprio coleccionador e a sua galeria de 

quadros. O quadro é uma representação de um Cabinet d’Amateur em que a pintura dá 

origem a outra pintura. A disposição e o jogo de desdobramento entre as peças do painel 

Reflexos (im)possíveis, remete para o significado de um gabinete de amador em que 

«qualquer obra é o espelho de uma outra». (Perec, 1993: 21). 

 

 
Fig. 69 e 70 

Catarina Saraiva, S/Título (Espelho meu), 2010. 

 

S/Título (Espelho meu), (2009/10), vídeo, sem som e com a duração de 1 minuto 

apresentado em loop. O poder de sedução do espelho actua de uma forma ilusória, abre 

um intervalo entre o real e o não real. A consciência do corpo oferecida pelo reflexo 

permite olhar a realidade e também a nós próprios. A experiência única do acesso à 

imagem do corpo, apenas possível através de uma superficie espelhada, é no vídeo 

S/Título (Espelho meu) anulada através de um gesto de apagamento.  
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Num primeiro plano um espelho de diminuta dimensão devolve em reflexo um 

fragmento de rosto, um olhar que se encontra fora do plano da projecção. Segue-se uma 

acção de ocultação, que resulta no «pintar» do reflexo, velando a imagem devolvida 

pelo espelho. Este gesto anula o carácter temporário da imagem reflectida que, ao ser 

coberta, é quase como que «agarrada» mesmo após o desaparecimento do rosto.  

No último plano do vídeo S/Título (Espelho meu) o reflexo do espelho deixa de ter 

existência tornando-se numa superfície opaca (preta). Este reflexo «cego» não permite a 

possibilidade de identificação no espelho, (des)constroi a relação do corpo com a 

imagem (reflectida). Espelho «cego» porque torna impossível a reflexão. O reflexo 

torna-se uma armadilha para o olhar que enfrenta uma superfície «vazia».  

 

3.2.2 - Vénus ao espelho 

 

 
Fig. 71 

Catarina Saraiva, Vénus ao espelho, 2011. 

 

Vénus ao espelho, vídeo, sem som e com duração 1 minuto apresentado em loop. O 

dispositivo de apresentação da projecção vídeo, tela suspensa na vertical, permite à 

imagem ser vista nos dois lados, gerando uma «transparência» que atribui à projecção, 

leveza e suspensão.  

O rosto de Vénus está coberto por uma máscara de cabelos, como se o corpo estivesse 

de costas para o observador. Através da máscara acede-se ao olhar de Vénus que, com 

esta duplicidade e inversão da imagem, desconstroi o conceito de beleza fixado na 

representação do feminino e coloca-o no confronto com a sua própria imagem.  

A posição frontal de Vénus faz dela um reflexo no espelho. Apresenta-se ao observador 

como um duplo reflexo; do género e da identidade feminina e como um duplo do sujeito 

que a olha.  

 



 92 

CONCLUSÃO 

 

A dissertação inscrita na variante curricular I do Mestrado de Pintura tem como ponto 

de partida o interesse em entender a importância e a forma como o espelho e o seu 

reflexo têm sido compreendidos ao longo do tempo, seja como mediadores na relação 

do indivíduo com a imagem do seu corpo seja no questionamento da construção da 

identidade.  

Ambos (espelho e reflexo) tornaram-se objectos do pensamento proporcionando 

reflexão teórica e construção de um imaginário próprio que, sustentado na ilusão, 

proliferou por toda a História da Arte até aos dias de hoje, sob a forma de uma 

iconografia própria que, actualmente se traduz no questionamento do significado da 

imagem na arte contemporânea.  

O espelho será sempre uma superfície misteriosa que permite o reconhecimento do 

sujeito e simultaneamente o arrasta para um universo de distorção, magia e mistério. No 

seguimento deste olhar sobre o espelho, iniciou-se uma reflexão sobre a representação 

do corpo feminino e o modo como o feminino se olha e se relaciona com o seu próprio 

reflexo.  

A imagem da mulher, ao longo da História da Arte, surge cativa na dimensão especular. 

Ao tentar-se resumir o entendimento da mitologia grega que, procurou os primórdios da 

importância da relação da visão com o reflexo concedido pela superfície especular, dir-

se-á que a figuração do feminino é feita através de arquétipos, assiste-se à «anulação» 

da sua presença como corpo e identidade. Nos episódios mitológicos abordados na 

presente dissertação, o corpo feminino, encarna uma cabeça, voz ou gesto, «fracturado» 

em partes e, tomado como objecto de transformação, apresenta-se sempre articulado 

com a figura masculina. Medusa é decapitada pelo gesto heroíco de Perseu, Eco vê o 

corpo perder forma e a sua voz torna-se reflexo das palavras de Narciso, Pénelope retém 

o tempo e o seu rosto espelha o reflexo do herói Ulisses, e a rapariga de Corinto, no 

gesto de reter a projecção do amor não tem o saber suficiente para dar forma a esse 

corpo, apenas o desenha num primeiro gesto.  

A noção de corpo (feminino), na mitologia grega, está «presa» ao dispositivo especular 

como símbolo de transformação que devolve um corpo fragmentado e construído sob 

conceitos como imobilidade, espera ou ausência. O feminino é figurado como passivo e 

privado de conhecimento.  
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Para se compreender este olhar (grego) no acesso ao seu reflexo na superfície especular, 

retoma-se o mito de Medusa que aprisiona através do seu reflexo e tem o poder de 

transformar em pedra (quem a olha directamente).  

O dispositivo especular como «fazedor» de imagens é recuperado por Françoise 

Frontisi-Ducroux que define a cabeça de Medusa como um paradigma na produção de 

imagens. Este jogo articulado pela visão «transfere» a cabeça de Medusa para o espaço 

da imagem, permitindo que este rosto possa gerar outras imagens, «duplicando» como o 

espelho. Referindo-se à relação do olhar de Medusa com seu próprio reflexo, Craig 

Owens considera o momento da decapitação, um «dobrar» da visão sobre si mesma. Um 

instante de suspensão onde o olhar de Medusa se encerra sobre si mesmo e em 

simultâneo dá a conhecer a relação do feminino com a sua própria identidade como no 

ensaio que realizou da imagem fotográfica de Barbara Krueger, Your Gaze is the Side of 

my Face. (Fig.40) 

A cabeça de Medusa oscila entre o visível e o invisível e, entendida como um exemplo 

narrativo e figurativo, quando remetida para a arte contemporânea do século XX e XXI, 

acompanha a reflexão sobre a imagem do corpo feminino e a sua representação. 

Retomando a frontalidade e a possibilidade de desdobramento da imagem, acima 

referenciados no rosto de Medusa, podem-se entender as performances Art must be 

Beautiful, Artist must be Beautiful (Fig.32) e Dragon Head (Fig.1,2,3) de Marina 

Abramovic e no núcleo fotográfico Transformer (Fig.42) de Katherine Sieverding, 

como um seguimento do significado de transformação mas compreendidas como 

procura de desconstruir o reflexo feminino como belo e sedutor. Ambos os trabalhos se 

desenvolvem em torno do próprio rosto das artistas que, tomado como um espelho, 

serve de dispositivo multiplicador de identidade.  

O rosto de Marina Abramovic em Art must be Beautiful, Artist must be Beautiful 

sustenta uma reciprocidade de olhares, «captura» o olhar do espectador que a confronta 

como se estivesse a olhar o próprio reflexo. O rosto de Abramovic, através da repetição 

da palavra e do gesto, assume no decorrer da performance expressões de angústia 

«desfazendo» o seu reflexo. Esta transfiguração tem também lugar na performance 

Dragon Head em que a artista recorre à analogia directa com o mito de Medusa, 

servindo-se do movimento das serpentes, colocadas na cabeça, para desconstruir a 

imagem «monstruosa» atribuída a Medusa.  

Transformer, conjunto de auto-retratos fotográficos de Sieverding é um complexo 

desdobramento do eu que oscila entre o real e o ficcional; o seu rosto através da 
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repetição da imagem fotográfica a que é sujeito dá a ilusão de distorção, anulando o 

género e a identidade. 

Se se tentar compreender o «efeito» Medusa, como uma descontrução pós-moderna 

desse olhar «sedutor» e cativo no seu reflexo, encontra-se na imagem «fotográfica» 

Your gaze is the side of my face, de Barbara Krueger, essa constante tensão entre a ideia 

de imobilização e dominação, mas no lugar da frontalidade do olhar de Medusa está um 

rosto de perfil que desvia o olhar questionando a sua identidade.  

Seja qual for a aparência, existe sempre um espelho capaz de cumprir a sua função, a de 

duplicar. A propósito desta função pode referir-se a iconologia que em torno do espelho, 

no século XVI, dá a conhecer o reflexo como símbolo do conhecimento. De destacar a 

imagem oferecida nas alegorias de Cesar Ripa nas quais, na representação das 

«virtudes», o feminino reflecte vaidade e amor, sendo o masculino quem acompanha as 

disciplinas do conhecimento.  

A representação do corpo feminino está sempre «preso» à superfície especular e olha-se 

ele mesmo no reflexo. Esta imagem da mulher ao espelho presente em toda a 

iconografia da História da Arte torna-o confidente do feminino.  

Espelho mentiroso, não reflecte a realidade apenas devolve os desejos de quem nele se 

olha. Como Orante o espelho que possui o poder de fazer «retratos» desdobrando a sua 

superfície em múltiplas aparências. Orante perde a sua «aura» quando morto pela sua 

amada, tornando-se um espelho com a função original de reflectir o que lhe faz frente. 

Este espelho - mágico que tem o poder de falar, devolve à sua modelo o reflexo através 

da palavra. Esta transferência do reflexo para o plano sonoro encontra paralelismo na 

narrativa de Eco, em que o seu corpo é «apagado» tornando-se apenas voz.  

Esta metáfora de «transformação» extende-se à construção e desconstrução do corpo na 

arte contemporânea.  

O corpo que dá lugar à existência de uma voz que é uma extensão da visão. Em quase 

todas as suas instalações artísticas, Luísa Cunha, explora conceitos que se articulam 

entre visibilidade ou invisibilidade. A artista utiliza a sua voz como reflexo da 

experiência do corpo. 

O corpo ausente na sua forma em Luísa Cunha é um «espaço em aberto», que se pode 

denominar de lugar um «corpo-lugar» como define Jean-Luc Nancy: “os corpos são 

lugares de existência. O corpo-lugar não está cheio nem vazio, não tem fora nem dentro, 

assim como não tem partes nem totalidade, funções ou finalidade” (Nancy, 2000: 15). 
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Enquanto Luísa Cunha utiliza a sinestesia para apelar ao corpo, Jenny Holzer convoca a 

memória na exploração da pluraridade de significados, implícitos na palavra escrita, 

sendo os seus aforismos transpostos para o espaço público adquirindo uma nova 

dimensão física. Pode-se aqui associar, embora em contextos históricos diferentes e 

distantes, uma leitura similar com as alegorias de Cesare Ripa em que a imagem se fazia 

acompanhar da palavra como geradora de pensamento. A apropriação da função de 

reflectir do espelho é utilizada por Jenny Holzer como um suporte metafórico na 

alteração do campo visual: o espelho de Holzer é o espaço público, a cidade, que nos 

seus edifícios (no interior ou exterior) reflecte os seus aforismos.  

Esta ideia em que o corpo (espelho) se desdobra em voz, encontra-se presente na peça 

Os teus olhos (não são como das pedras) (Fig.65) que, integra o núcleo Espelho (meu), 

que à luz de conceitos como a repetição e distorção despoleta uma percepção visual. 

Instalação sonora que dá corpo a treze peças de cerâmica, de onde sai uma voz que se 

repete estabelecendo uma analogia com a personagem da mitologia grega, Eco, cuja voz 

revela a consciência do seu corpo como feminino.  

A repetição (simulada) em Os teus olhos (não são como duas pedras), em simultâneo 

com o significado de infinito implícito no reflexo do espelho, tem o seu lugar na peça O 

reflexo perguntou ao reflexo (Fig.64), em que a palavra escrita induz a uma 

multiplicação de reflexos. Outra peça que neste encadeamento se pode referir é a peça 

Eco que através de quatro superfícies espelhadas encerra o reflexo num circuito 

fechado, um desdobrar de reflexos que induz a um imaginário de projecção. Nestas 

obras o espelho cumpre a sua função de reflectir, de duplicar uma imagem (corpo) ou 

palavra (som), mas este espelho, mesmo quando presente na sua forma, espelha-se a ele 

mesmo no vazio nele implícito. O reflexo do espelho fecha-se sobre si mesmo.  

O espelho assume diversas formas, a sua superfície oferece sempre um diferente olhar e 

amplia o campo de visão, é o espelho cuja superfície é esférica (côncava ou convexa). 

Instrumento muito utilizado na pintura no século XV e XVI, o espelho convexo, permite 

uma visão mais ampla do espaço pictórico. O olhar é convidado a escorregar na 

superfície da imagem; a propósito desta distorção, Self-portrait in a Convex Mirror 

(Fig.20) de Parmigianino oferece a imagem do pintor como também a «deformação» da 

imagem do corpo (mão) através do reflexo.  

Partindo desta ideia de distorção do reflexo que projecta um corpo estabelece-se um 

paralelo com a obra Body Masks (Fig.50) de Sherrie Levine que materializa o «corpo» 

na forma de um espelho convexo.  
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Dispostos na horizontal, estes objectos escultóricos, são réplicas uns dos outros, 

multiplicam-se numa sequência de «corpos convexos». A aparência do espelho deixa de 

ser uma superfície para dar forma a um corpo. O objecto escultórico é o próprio espelho 

que desdobrado em diversas réplicas, explora o conceito de repetição da imagem. É um 

corpo feminino que devolve o reflexo onde o olhar escorrega na superfície.  

O corpo feminino entendido como um espelho. É este o corpo contemporâneo. As 

artistas analisadas nesta dissertação, através das suas distintas abordagens, apresentam 

uma ruptura com o espelho enquanto reflexo do feminino. Procuram desconstruir o 

conceito de corpo feminino e a sua representação que proliferou por toda a iconografia 

da História da Arte até aos nossos dias. O feminino afirma uma nova consciência do seu 

próprio corpo, é sujeito e objecto da representação. É o corpo que passa a assumir a 

função de espelhar as suas experiências de género e a sua própria subjectividade, já não 

como reflexo, mas como imagem do corpo feminino.  

No questionamento dos limites deste corpo espelho entende-se a instalação vídeo Corps 

Étranger (Fig.48,49) de Mona Hatoum como um reflexo do avesso do corpo que, se 

abre do interior para o exterior. A fisicalidade é levada ao extremo e é o interior do seu 

corpo que se observa na projecção. 

O espelho para além de duplicar a realidade, ser instrumento da verdade e do 

conhecimento, símbolo do poder e da vaidade, sempre reflectiu, ao longo da História da 

Arte, os mais profundos desejos do sujeito, uma construção do que este queria ver na 

superfície do espelho.  

Na arte contemporânea, o espelho como objecto artístico ou apenas na sua vulgaridade 

de superfície reflectora, continua a devolver o reflexo não de uma realidade mas de uma 

(des)construção do corpo e da identidade. Os conceitos de multiplicação, distorção ou 

fragmentação dão a conhecer o espelho como um instrumento em permanente mutação.  

Voltando à imagem espelhada no feminino recupera-se a representação do modelo 

feminino, temática, que originou na pintura, do século XV ao século XVIII, uma 

panóplia de cenas denominadas Vénus com o espelho, ou A Toilette de Vénus. A modelo 

é retratada pelo pintor e sempre acompanhada por um espelho que reflecte o seu rosto 

com o qual estabelece um jogo, ao nível do olhar. O feminino é remetido ao espaço 

íntimo numa clausura dissimulada no reflexo do espelho.  

Esta imagem da mulher ao espelho, como referido anteriormente, na senda do 

movimento social e intelectual (feminista) é desconstruída sob um novo olhar feminino, 

mulheres artistas que nos meados do século XX, mais propriamente nos anos sessenta e 
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setenta, tomam o seu corpo como meio de suporte da sua obra e constroem estratégias 

de representação que revelam as sua experiências de género e identidade. Artistas que, 

num sentido figurado, «estilhaçam» a superfície reflectora do espelho e afirmam, não o 

conceito de beleza e sedução, mas um corpo consolidado, global que se impõe para estar 

presente. O feminino abandona o espelho como reflexo do feminino para tornar o seu 

corpo, ele mesmo reflexo.  

No seguimento deste corpo contemporâneo, retoma-se a ideia da multiplicação através 

da imagem de Vanessa Beecroft que nas suas performances utiliza o corpo como 

suporte de encenações na exploração da relação do eu feminino com o seu reflexo. O 

conceito de repetição aplica-se ao corpo feminino que se desdobra em modelos com 

«aparências» muito próximas. Uma duplicação da modelo feminino (Vénus) que no 

lugar de se olhar ao espelho, estabelece um «frente-a-frente» com o observador.  

O corpo - espelho de Beecroft devolve o corpo tal qual ele é. Outra importante 

referência na (des)construção do espelho enquanto reflexo do feminino, e no 

seguimento da temática de Vénus na pintura, é Olympia (Fig.33) uma performance de 

Vera Mantero, em que a artista se apropria da pintura Olympia (Fig.32) de Édouard 

Manet, para atribuir um corpo «real» em que a modelo, ao longo da performance, 

abandona a pose feminina que é assumida na pintura e mostra um corpo natural que 

respira.   

Partindo da ideia do corpo feminino entendido como espelho, e no seguimento dos 

conceitos referidos nesta dissertação, o vídeo Vénus ao espelho (Fig.75) devolve a 

imagem de um corpo real. A sua frontalidade, em oposição ao corpo feminino na 

representação de Vénus, induz a um imaginário de projecção que coloca o feminino, ele 

próprio, no lugar do reflexo. O rosto de Vénus está coberto por uma máscara de cabelos 

através da qual só se acede ao olhar. Frontalidade e imobilização que, à luz da imagem 

de Medusa revela transformação, «monstruosidade», desconstroi o olhar «sedutor» do 

feminino «encerrado» no seu reflexo. O olhar, a frontalidade do corpo e a 

«transparência» da imagem convocam um jogo de inversões que, devolve uma 

(des)contrução do género e da identidade feminina.  

Vénus ao espelho é um reflexo, o sujeito feminino existe porque existe um corpo-

espelho em constante mutação. O corpo feminino liberta-se do espelho e transforma-se 

ele próprio numa imagem, num desdobramento de múltiplos reflexos.  
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