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RESUMO 

 

O presente trabalho perpassa um processo de criação artística no qual a fotografia e 

a performance se configuram como elementos constitutivos do mesmo, a partir da 

concepção e materialização de um conjunto de imagens (estáticas e em movimento) 

de reflexos em poças d‟água, abordando noções de corpo, cidade – num estado de 

permanente transição – e confluência entre a fluidez da memória do corpo urbano e 

do autor. Propõe ao público um conjunto de ações e exposições, apresentadas sob 

a forma de fotografias, videoperformance e intervenção urbana. A água é entendida 

enquanto metáfora visual para a transitoriedade do corpo e memória na cidade, 

partindo das vivências em Cachoeira-BA. 

Palavras chave: Corpo, Cidade, Processo de Criação Artística. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work goes through an artful creation process in which photography and 

performance art are characterized as constituent elements of it, from the conception 

and realization of a set of reflections in puddles images (still and moving), addressing 

body notions, city - in permanent state of transition - and the confluence of the fluidity 

of the memory of the urban body and the author. It offers the public a set of actions 

and exhibitions presented in the form of photographs, videoperformance and urban 

intervention. The water is understood as a visual metaphor for the transience of the 

body and memory in the city, based on the living experiences in Cachoeira, Bahia.  

 

Keywords: Body, City, Artful Creation Process. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Transitoriedade: reflexões sobre corpo, cidade e (im)permanência surge como 

um processo de criação, cujos percursos iniciais foram se reconfigurando, afluindo 

em incursões poéticas acerca do corpo, entendido em seu caráter transitório e em 

constante trânsito pela cidade; esta, por sua vez, é também entendida enquanto um 

corpo, cujas memórias se encontram em estado de permanente transição, assim 

com o estado fluido em que se caracteriza a minha memória visual enquanto sujeito-

artista em construção. Consideram-se os componentes curriculares do curso de 

Artes Visuais, notadamente “Fotografia I”, “Técnicas e Processos Artísticos I” e 

“Metodologia da Pesquisa em Artes”, como nascentes nas quais se tem início o 

processo criativo desenvolvido ao longo do curso.  

A partir da minha identificação com a cidade e suas nuances, Transitoriedade 

visa, através da Fotografia enquanto linguagem condutora e o uso do meu corpo 

como suporte e aporte para a criação, aproximar a memória latente do espaço 

urbano e seus corpos-habitantes através de imagens refletidas em água tomadas 

como metáfora visual para abordar a transitoriedade do corpo e da cidade. Para isto, 

suscitam-se reflexões sobre o estado de permanente mudança do contexto humano, 

onde o trânsito do corpo opera como fator condicionante no deslocamento do olhar 

sobre si mesmo e sobre o corpo urbano.  

O projeto se dá no cumprimento de seus objetivos iniciais, centrados na 

produção de imagens na cidade e posterior curadoria do conjunto pré-produzido e 

em processo; na exploração de procedimentos artísticos para a obtenção dos 

resultados, como práticas instalativas, ambientações e desdobramentos da 

Fotografia em intervenções e videoperformance, no intuito de proporcionar conexões 

ao observador sobre o reflexo de sua passagem e as possíveis imbricações entre a 

memória coletiva e a memória de si, a partir das resultantes imagens de Cachoeira-

BA em meus deslocamentos poéticos e construção enquanto sujeito-artista. 

O artista apontado como referência primeira ao longo do processo se trata do 

fotógrafo, pintor e cineasta congolês Kiripi Katembo, por sua aclamada série 

intitulada Un regard – “Um olhar” – refletindo, em poças d‟água, a cidade de 

Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.  
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Nas incursões teóricas, alguns autores contribuíram com apontamentos 

necessários para a fundamentação do processo de criação. Discorre-se acerca das 

realidades da imagem fotográfica e seus tempos, segundo o fotógrafo e historiador 

Boris Kossoy, em sua trilogia Fotografia & História, Realidades e Ficções na Trama 

Fotográfica e Os Tempos da Fotografia – o efêmero e o perpétuo; sobre o corpo e o 

espaço urbano sob o prisma das práticas de errâncias, conforme Paola Jacques em 

Corpos e Cenários Urbanos; sobre cidade e representação, conforme Henri-Pierre 

Jeudy, em Espelho das cidades; sobre a fotografia como meio líquido, por Arthur 

Omar em Antes de Ver; partindo da visão subjetiva da Fotografia, através de Roland 

Barthes, em A Câmara Clara; sobre a correlação estabelecida entre Fotografia e 

Memória, por Philippe Dubois, em O Ato Fotográfico. 

A partir de então, compilando, remontando conteúdos referentes ao que já 

havia sido produzido e seus desdobramentos promovidos pela progressão no curso 

de Artes Visuais, utilizando como recurso metodológico a crítica de processos, 

segundo Cecília Salles, tem-se o registro, por escrito, por meio do presente 

memorial técnico, do desenvolvimento da pesquisa teórica e laboratorial, bem como 

as considerações finais do processo de criação.  

Nos momentos iniciais deste trabalho, no capítulo intitulado Emersões 

poéticas, discorro sobre as investigações iniciais em fotografia, corpo e cidade, 

assim como seus atravessamentos por outras linguagens artísticas praticadas 

durante o bacharelado em Artes Visuais, apontando trabalhos resultantes desse 

processo investigativo. 

No momento seguinte, no capítulo Meadros: percurso criativo entre águas, 

aponta-se a concepção dos trabalhos, perpassando a transição pelos suportes, as 

escolhas que me conduziram a este modo de fazer fotografias a partir dos reflexos 

na água, conotando seu ciclo pluvial e fluvial, suscitando o questionamento do olhar 

e do deslocamento do corpo na cidade, correlacionando a memória da cidade ao 

meu percurso de criação e referenciando artisticamente a produção. 

 Seguindo o curso, em (Re)instauração da presença na cidade, há 

considerações sobre o modo com o qual esse suporte escolhido – superfície da 

água – passa a se tornar um elemento de construção de significado na relação 

corpo e cidade em meu processo de criação. São apresentadas as culminâncias do 



11 

 

 

percurso, com as obras e seus contextos de exibição e instauração. Por fim, em Foz: 

considerações sobre (im)permanências, teço considerações sobre os 

desdobramentos do processo, possibilidades de reestruturação, reexibição, 

montagens e desmontagens, reações e atualizações da experiência. 

Considero a importância de Transitoriedade para o cenário artístico-cultural, 

sobretudo por se tratar de um olhar em e sobre a cidade e sua estrutura, o modo 

como esta se configura, quais procedimentos adotados podem suscitar a valorização 

das suas memórias e como estas são propulsoras de autoconhecimento. Trata-se 

de um convite à reflexão sobre o estar em uma cidade tombada pelo patrimônio, 

afastando as pré-noções de um lugar estático, afixado, imutável, fazendo ascender à 

perspectiva de um corpo vivo, representativo, moldado e modificado por aqueles que 

por ele passam, constroem significado, movem-se, sempre o reconfigurando, num 

estado de permanente transição. Isto posto, é fortuito frisar que os as vivências no 

espaço urbano foram significativos para o processo de construção e 

amadurecimento da minha formação enquanto sujeito-artista.  
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2  EMERSÕES POÉTICAS 

Como mola propulsora para o meu percurso de criação artística, a perda dos 

meus registros fotográficos – físicos e digitais – se tornou determinante na escolha 

da Fotografia enquanto linguagem norteadora do meu processo criativo, muito antes 

de adentrar o curso de Artes Visuais. Os álbuns de família, munidos de quantidade 

significativa de fotografias da minha infância, encontram-se perdidos e não há, até 

então, uma definição concreta do que pode ter acontecido. Perderam-se os registros 

visuais de uma fase marcante em minha vida. Diluição primeira: infância. Em 2011, 

mais imagens se perderam. Em um disco rígido de armazenamento de dados, 

armazenava um conjunto fotografias e vídeos digitais os quais compreendiam o 

período da minha adolescência e vida adulta. Por descuido no manuseio, o referido 

disco fora exposto a uma voltagem superior à suportada pelo aparelho, sofrendo 

uma sobrecarga e o conseguinte apagamento dos dados nele contido. Diluição 

segunda: adolescência e transição para vida adulta. Não se trata apenas da perda 

da materialidade do papel fotográfico ou dos dados digitais que compreendem os 

registros: é a perda da ligação afetiva com a memória de si, nos enlaces com as 

lembranças dos lugares e pessoas com as quais convivi. Como aponta o fotógrafo e 

historiador Boris Kossoy (2012):  

Quando o homem vê a si mesmo através dos velhos retratos nos álbuns, 
ele se emociona [...]. Pelas fotos dos álbuns de família, constata-se a ação 
inexorável do tempo e as marcas por ele deixadas [...]. Estamos envolvidos 
afetivamente com os conteúdos dessas imagens; elas nos dizem respeito e 
nos mostram como éramos, como eram nossos familiares e amigos. [...] 
nossa imaginação reconstrói a trama dos acontecimentos dos quais fomos 
personagens em sucessivas épocas e lugares. (p.112) 

 

Ainda, segundo Philippe Dubois (1993, p. 313), “uma foto é sempre uma 

imagem mental. Ou, em outras palavras, nossa memória é feita de fotografias.” 

Minha memória, pois, pauta-se no esquecimento de mim e não na lembrança; 

evidencia-se um terreno fluido no qual a imaginação é a única capaz de reconstruir a 

referida trama dos acontecimentos dos quais fui personagem.  

 Durante o curso de Artes Visuais e minhas vivências na cidade de Cachoeira, 

houve um momento de encontro, de estabelecimento de um vínculo afetivo entre o 

meu corpo e o corpo da cidade. Ao me deslocar do município de Porto Seguro para 

Cachoeira, houve uma identificação imediata: ambas as cidades foram elevadas à 
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categoria de Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, nos anos de 1973 e 1971, respectivamente. É a partir dessa relação que 

passam a confluir em diferentes linguagens o anseio pela representação não só da 

cidade, como uma busca constante pela reconfiguração da minha memória, dando 

vazão à imaginação permitida pelos procedimentos de criação artística. 

Adentrei ao curso por interesse primeiro nos componentes curriculares 

Fotografia I, II e III. O contato com uma série de outras linguagens me fez perceber 

que elas poderiam e deveriam promover diálogos interdisciplinares e, neste 

processo, o próprio entendimento da imagem fotográfica se expandiu 

consideravelmente. No decorrer do percurso na graduação, o vislumbre com as 

múltiplas possibilidades de criação me permitiu a experimentação, a abertura ao 

entendimento da obra de arte construída enquanto processo e não somente um 

processo maquínico objetivando um produto final. É o que pontua Cecília Salles, em 

Gesto Inacabado: 

Trata-se de uma visão, portanto, que põe em questão o conceito de obra 
acabada, isto é, a obra como uma forma final e definitiva. Estamos sempre 
diante de uma realidade em mobilidade. Isto nos permite falar, sob o ponto 
de vista do artista, em uma estética em criação. (SALLES, 1998, p.26)  
 

É a partir deste entendimento que se inicia uma práxis artística calcada na 

correlação entre ausência e presença do corpo, sobretudo as relações estabelecidas 

entre esse corpo transitório e a cidade que se apresenta enquanto corpo outro, 

dotado de uma memória, com o qual também passo a me identificar. No entanto, 

não há uma definição exata do modo com o qual eu passaria a operar para a 

realização dos trabalhos artísticos. Pontua Salles (1998, p.27) que “a própria ideia 

de criação implica desenvolvimento, crescimento e vida; consequentemente, não há 

lugar para metas estabelecidas a priori e alcances mecânicos”. 

Em “Fotografia I”, em 2012, com uma metodologia aplicada pela profª Alene 

Lins voltada para a concepção, criatividade e subversão do aparelho fotográfico 

disponível em mãos, fui convidado a pensar, a problematizar a câmera para além de 

suas funções técnicas. Deste modo, senti-me desafiado a incorporar câmeras 

compactas e/ou celulares com câmera como principais dispositivos no fazer 

fotográfico, entendidos como extensões do meu corpo pelo uso constante no 

cotidiano. Assim, ao compreender a dinâmica do processo de construção da imagem 
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fotográfica, do olho ao aparelho, ampliaram-se as possibilidades de criação, 

permitindo-me ir além das funções pré-programadas dos dispositivos. 

A fotografia não seria apenas fruto de uma operação mecânica do aparelho, 

mas gesto, ato resultante de todo um procedimento no qual se inserem a captura da 

imagem, operacionalizações de cunho estético, ideológico, cultural, artístico, assim 

como a recepção da mesma. Kossoy (2012, p.45) aponta que “o registro visual 

documenta, por outro lado, a própria atitude do fotógrafo diante da realidade; seu 

estado de espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas imagens [...].” 

Torna-se o meu principal meio de expressão artística. 

Em “Fotografia II”, em 2013, sob orientação da profª Valécia Ribeiro, tem-se 

como proposta o desenvolvimento de uma poética, perpassando os meandros da 

subjetividade da imagem e da memória, enfatizando-se a importância do processo 

de construção de uma narrativa fotográfica; em “Fotografia III”, no mesmo ano, 

dando continuidade ao processo de criação fotográfica, retomo uma pesquisa 

previamente desenvolvida em “Fotografia I”, explorando a fotografia em movimento e 

os reflexos, a partir de uma poética do questionamento do olhar. Considero este um 

momento relevante para o amadurecimento do processo de criação, onde intensifico 

a produção de imagens refletidas em superfícies variadas.  

O componente curricular “Técnicas e Processos Artísticos IV”, em 2014, 

ministrado pelo profº Gaio Matos, apresenta-se como um marco na expansão do 

entendimento das práticas instalativas e performativas. Expande-se o entendimento 

das artes do corpo nas artes visuais, apontando o gestual, a ação, o fazer também 

enquanto processo de criação e também a própria obra de arte. Deste modo, o 

corpo em deslocamento pela cidade é entendido sob a definição de errâncias 

urbanas como método de observação deste espaço no qual transito e que me é 

transitório. A definição de errância, de acordo com Paola Jacques (2008): 

[...] é uma apologia da experiência da cidade, que pode ser praticada por 
qualquer um, mas que o errante pratica de forma voluntária. O errante é 
então aquele que busca o estado de espírito (ou melhor, de corpo) errante, 
que experimenta a cidade [...], que se preocupa mais com as práticas, 
ações e percursos, do que com as representações, planificações ou 
projeções. O errante não vê a cidade somente de cima, [...] mas a 

experimenta de dentro. (p.23) 

Deste modo, passo a performar enquanto corpo-errante, experimentando a 

cidade através das observações e do ato de caminhar por suas ruas, fazendo-se 
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necessária a apuração dos sentidos para que o ato se efetive. Enquanto sujeito-

artista, proponho-me a investigar este corpo urbano com mais intensidade a partir do 

deslocamento do meu corpo pela cidade. São suscitadas reflexões acerca da 

estrutura do espaço urbano histórico e como coadunam a sua memória e a memória 

do meu corpo, conferindo assim uma “corpografia”. 

Para o errante, são sobretudo as vivências e ações que contam, as 
apropriações com seus desvios e atalhos, e estas não precisam 
necessariamente ser vistas, mas sim experimentadas, com todos os outros 
sentidos corporais. A cidade é lida pelo corpo e o corpo escreve o que 
poderíamos chamar de uma „corpografia‟. A corpografia seria a memória 
urbana no corpo, o registro de sua experiência da cidade. A imagem 
espetacular, ou o cenário, só necessita do olhar. A cidade habitada precisa 
ser tateada, assim como esta possui sons, cheiros e gostos próprios, que 
vão compor, com o olhar, a complexidade da experiência urbana. 
(JACQUES, 2006, p. 119, grifo do autor). 
 

Ao aportar em Cachoeira, começo a “tateá-la”, observá-la. Experimento a 

cidade no intuito de estabelecer uma conexão afetiva entre o meu corpo, passageiro, 

em consonância com o corpo urbano dentro do questionamento sobre o estado de 

permanente transição dos mesmos, compondo assim o processo de criação artística 

a partir da relação corpo-cidade, transitando, também, por diferentes linguagens. 

 

2.1 SOB(RE) O TETO 

  

Em 2012, no componente curricular “Técnicas e Processos Artísticos I”, 

ministrado pelo professor Gaio Matos, pautam-se os estudos de práticas artísticas 

bidimensionais como desenho e pintura. Vali-me de uma interpretação do espaço 

urbano histórico em seu estado de degradação, com fachadas de edifícios 

deterioradas pela ação do tempo e em como essa memória urbana ressoava em 

minha vivência e em meu processo de criação.  

Para tal, optei pelo uso de telhas para conotar a minha moradia tanto em 

Cachoeira quanto em Porto Seguro, bem como o deslocamento entre as mesmas. 

Esses objetos escolhidos foram encontrados sob ação do tempo, nas ruas de 

Cachoeira, impregnados por texturas, pigmentos e memórias na própria superfície 

do material.  
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Utilizando pedaços de outras telhas e um lápis 2B, passei a subtrair algumas 

camadas de tinta presentes nas telhas, de modo inicialmente aleatório, até surgir 

algo que pudesse ser delineado, desenhado para maior evidência da forma. 

Considero que a forma humana poderia ser vinculada ao processo, para conotar 

uma relação de ausência e presença dos corpos que poderiam ter habitado sob o 

teto compreendido por aquelas telhas. Ainda, as texturas sobre a superfície 

evocariam essa relação de memória e passagem do tempo. 

Deste modo, pude analisar o suporte e interpretá-lo sem acrescentar 

pigmentos para a confecção da pintura: esta já se encontraria presente, sendo 

necessário que eu a descobrisse ou mesmo a recriasse, atribuindo-lhe outra 

interpretação, outra história. Finalizo o procedimento centrando, após testes, em 

uma única telha. Convergindo corpo e uma memória da cidade análoga a minha, 

“Sob(re) o teto” traz uma proposição de autorretrato, delimitado pelo suporte e pelas 

linhas do grafite sobre o mesmo, aludindo a presença e ausência do corpo através 

de camadas de memória subjetiva da cidade na qual passo a habitar (e que passa a 

habitar em mim), configurando assim uma corpografia marcada pela sobreposição 

de camadas de vivências e experiências na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1, 2 e 3: Captação do suporte e processo criação. Foto: Kelvin Marinho 

Figura 4: experimentos do processo. Foto: Kelvin Marinho 

Figura 5. Kelvin Marinho. Sob(re) o teto, 2012. 48 x 17cm. Foto: Kelvin Marinho. 
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2.2 REVITALIZAR CACHOEIRA 

 

 Paralelo ao desenvolvimento poético a partir de técnicas e procedimentos 

artísticos, em “Metodologia da Pesquisa em Artes” (ministrado pela professora Neila 

Maciel), apresento o projeto intitulado “Revitalizar Cachoeira”, no qual a manipulação 

da fotografia digital é utilizada na proposição de revitalizar e restaurar visualmente o 

conjunto arquitetônico histórico do corpo urbano. Foram captadas imagens de 

fachadas de construções e, utilizando softwares de manipulação de imagem digital, 

fora realizado um processo de elaboração de experimentações fotográficas, 

reajustando cores, aplicando texturas e pinturas digitais.  

 Questiona-se acerca da preservação, não só do patrimônio físico, mas 

também das identificações de um povo, da cultura local, da influência da imagem da 

cidade para aqueles que a habitam ou que por ela passam, na construção de uma 

memória coletiva. A fotografia digital é então ferramenta de apreensão dessas 

instâncias do cotidiano do corpo urbano e, dado ao seu caráter manipulável, 

ampliam-se as possibilidades de reconfiguração das realidades.   

Aqui o corpo urbano é deslocado de sua aparente solidez, de sua fixidez 

temporal, para um ambiente no qual sua mutação se torna possível por meio de 

manipulações digitais.  

 

    

 

 

 

 

Figuras 6 e 7: processo de manipulação digital das 

fachadas. Foto: Kelvin Marinho 
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2.3 REFLEXÕES SOBRE CORPO E CIDADE 

 

 Através de “Fotografia I”, em 2012, tem-se a mola propulsora para o 

desenvolvimento de uma poética calcada nas questões do efêmero. Tem-se o 

prenúncio de uma diluição de si mesmo e da cidade de Cachoeira, cujo nome já traz 

a ideia de liquidez. Esta etapa do processo se mostra não como um divisor, mas um 

multiplicador de águas, visto que dali afluiria tantos outros trabalhos com a temática 

desenvolvida.  

É válido salientar que há um desvelar de conceitos e práticas com o aparelho 

fotográfico, descobrindo-o, reposicionando-o, obtendo resultados com base em 

direcionamentos como “Denotação/Conotação”, “Composição”, “Cor e Forma”, 

“Vanguardas Históricas”. Nesta etapa, entende-se o papel do movimento surrealista 

– iniciado, em 1924, pelo poeta francês André Breton – e como refletiu no meu fazer 

artístico-fotográfico. As características deste movimento marcado pela manifestação 

do inconsciente nas artes literárias e visuais me fizeram refletir sobre as 

possibilidades de criação de imagens de cunho surrealista apenas na subversão do 

aparelho fotográfico para além de suas funções técnicas, e não mais através da 

manipulação da imagem digital, como se intentava. Há uma transição: para além da 

ferramenta, os efeitos surreais na imagem deveriam ser obtidos no deslocamento do 

olhar sobre si mesmo e sobre o espaço. Na manifestação do meu imaginário, na 

busca por uma supra-realidade em no processo de criação, resultam-se as 

fotografias “Meu eu despedaçado” e “Reflex(ã)o”, nos quais apresento, 

respectivamente, em diferentes superfícies reflexivas, a fragmentação e diluição da 

autoimagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Kelvin Mariho. Meu eu despedaçado. 2012. 
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Para Kossoy (2012), a imagem fotográfica possui duas realidades, sendo a 

primeira a realidade do assunto em si, configurando uma realidade interior, a qual 

reside no instante do ato do registro. A segunda realidade, por sua vez, seria a 

realidade do assunto representado, documento visual da aparência. Denotação e 

conotação: toda imagem fotográfica seria, pois, uma interpretação da realidade 

aparente circunscrita no quadro fotográfico. 

O autorretrato conota uma segunda realidade, onde o estado da memória de 

si, fragmentada, desmontada, na retomada da perda dos meus registros fotográficos 

e em como traduzo, em imagem, a dificuldade de aceder a essa memória visual.  

Enquanto primeira realidade, para compor a imagem, foram utilizados um pequeno 

espelho, uma lanterna e uma câmera compacta. Com o espelho quebrado e suas 

partes dispostas no chão, posicionei-me sobre elas e coloquei a câmera ao lado 

direito do meu corpo, em plongée – “mergulho”, em francês –, levemente inclinada e 

um pouco de zoom. A luz da lanterna fora direcionada para o meu rosto para 

compensar a luz de fundo que vinha do teto e então obtive o resultado. 

Em um segundo momento da investigação fotográfica, a observação do 

próprio ambiente acadêmico me inspirou a criação de outra imagem refletida, desta 

vez sobre o suporte fundamental – a água – no processo de criação em 

Transitoriedade. Após uma manhã chuvosa, no pátio do CAHL, fora observada uma 

poça d'água em uma forma peculiar e surgiu o ímpeto de fotografá-la, buscando a 

imagem refletida em sua superfície na composição do quadro fotográfico. Proponho-

me como motivo a ser retratado e, para isto, sou auxiliado por Marthius Luiz, artista 

visual e colega de curso, para compor o resultado pretendido. Para Roland Barthes 

(2012). Aquele que fotografa é o operator; o alvo a ser fotografado é spectrum. 

Distanciando-me aproximadamente dois metros da poça d‟água, ao saltar, 

sou abarcado em imagem pelo líquido disposto no chão. Com a câmera num ângulo 

aproximado de 30°, em plongée, obtém-se a composição após uma sucessão de 

tentativas no intuito de conciliar o tempo do disparo do obturador com o tempo da 

minha suspensão no ar.  
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Neste aspecto, há uma sucessão de tentativas para a obtenção de um 

resultado tomado como satisfatório. Desta maneira, observa-se o processo de 

criação da imagem “Dalí Atômico” (1948), do fotógrafo Philippe Halsman. Na 

composição são abarcados elementos distintos a concepção de uma imagem de 

cunho surrealista. A água, num movimento curvilíneo, perpassa o quadro fotográfico 

e tem seu movimento congelado pelo obturador da câmera, enquanto a figura do 

pintor surrealista Salvador Dalí se mantém, assim como os outros elementos, em 

suspensão.  

  

 

 

Figura 11: Philippe Halsman. Dalí Atômico. 1948. Fonte: http://philippehalsman.com/?image=dali 

Figura 12: processo de criação de “Dalí Atômico”. 

 

Figura 9: registros do processo de criação. 

Figura 10. Kelvin Marinho. Reflex(ã)o. 2012. 60x40cm. 
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A fotografia “Reflex(ã)o” se materializa e se faz presente na exposição 

coletiva intitulada “Fotografia e Pintura: Diálogos Possíveis”. Tratava-se, pois, da 

primeira experiência em exibição de um trabalho artístico, bem como as práticas 

experimentais de concepção expográfica, de registro do evento e a relevância de um 

trabalho realizado coletivamente. A exposição circulou pelas cidades baianas de 

Cachoeira, Cruz das Almas e Feira de Santana entre os anos de 2012 e 2013. Os 

visitantes relatavam suas impressões acerca das imagens e pude notar que muitos 

se detiveram sobre a fotografia realizada, questionando-se acerca da concepção da 

imagem, julgando-a, por vezes, como fruto de manipulação digital. Na manipulação 

do olhar, no entanto, é que reside a supra-realidade da imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A itinerância da exposição estimulou a produção artística e o interesse em 

veiculá-la em circuitos culturais de cunho regional ou nacional. 

Desenvolvo o hábito de permear o olhar pelas ruas da cidade após dias 

chuvosos em busca destes novos cenários que se tornam possíveis. No ato de 

caminhar, sigo numa busca realidades outras que possam se apresentar nas 

lâminas d‟água. Passa a se intensificar a necessidade de experimentar a cidade 

através da condição de errante, no deslocamento por caminhos nos quais pudesse 

encontrar os vestígios d‟água da chuva em seu encontro com a terra; resquícios de 

presenças que tão logo se tornariam ausentes ao evaporar da água. 

O intuito ao reposicionar o olhar para a imagem invertida é justamente a 

apresentação dessa realidade outra, espelhada, duplicada por uma superfície fluida, 

a qual não mais estará ali pouco depois do ciclo natural da água. Deste modo, 

Figuras 13 e 14: exposição “Fotografia & Pintura: Diálogos Possíveis” em Feira de Santana. 2013. 

Foto: Kelvin Marinho. 



22 

 

 

formulo uma regra para captar as imagens: opto pelo enquadramento o qual aloca, 

em primeiro plano, uma faixa de superfície sólida, fronteira entre as realidades, base 

sólida capaz de sustentar a liquidez apreendida. Busco me distanciar do reflexo por 

si só, dissociado, deslocado a uma condição de isto é um reflexo: procuro a conexão 

com outro elemento no quadro fotográfico, de modo a evidenciar um isto também é 

uma imagem refletida. Pontuo isto movido pelos fenômenos físicos da luz – reflexão 

e refração – encontrados simultaneamente em algumas imagens captadas, obtendo-

se o efeito de aparente dupla exposição na fotografia. Assim, priorizo a visualidade 

permitida pela correlação entre as superfícies líquidas e sólidas e suas texturas. 

 Na condição de andarilho – único meio que disponho para me deslocar na 

cidade – passo a observar a cidade em seu estado de aparente fixidez, permanente 

estrutura na qual sou corpo-transitório. Na imagem refletida na água, a cidade se 

apresenta fluida, passível de uma transformação visual: em meio aquoso, outra 

Cachoeira me é apresentada, fazendo-me romper com a percepção primeira de uma 

cidade fixa no tempo. Como afirma o filósofo francês Henri-Pierre Jeudy (2005, p. 

81), “a cidade excede a representação que cada pessoa faz dela. Ela se oferece e 

se retrai segundo a maneira como é apreendida”.  

 Há uma mudança de fases. Transição no meu modo de ver e perceber: a 

cidade transita do estado sólido para o líquido. Em imagem, ocorre a fusão da 

cidade e a mescla entre realidades, da aparente imutabilidade do corpo urbano com 

a liquidez do elemento que o abarca no enquadramento fotográfico. Há uma 

mudança de fases, novamente, a partir do momento em que, através da captura da 

imagem, retenho essa memória, tornando-a permanente em fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Kelvin Marinho. Histori-Cidade. 2012. 

Figura 16. S/ título. 2012. Foto: Kelvin Marinho 
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Sob orientação da professora Valécia Ribeiro, em “Fotografia III”, pautam-se 

as investigações na poética do questionamento do olhar, no intuito de obter 

resultados em fotografia em movimento. Em 2013, retomo os estudos e práticas 

sobre as superfícies reflexivas, entendendo que já havia uma produção que atendia 

à proposição. No entanto, experimento um novo suporte:  meu olhar se volta para os 

vidros dos carros, através dos quais as imagens se fundem em outra leitura da 

realidade cotidiana.  

 

Os reflexos aqui abordados suscitam uma reflexão acerca dos corpos em 

deslocamento numa cidade histórica. Em uma rua com várias construções históricas, 

posiciono-me com a câmera em direção ao vidro de um carro estacionado, de modo 

que minha própria imagem não se apresente refletida na superfície do vidro. 

Ausento-me em imagem. Assim, capto as passagens desses corpos em trânsito, 

tomando como metáfora os reflexos do processo de urbanização da cidade de 

Cachoeira, dotada de elementos transformadores de sua paisagem, como postes e 

fiação elétrica exposta sobre fachadas históricas, bem como o fluxo intenso de 

automóveis, impelindo-me a buscar outra realidade. Nesta etapa do processo, são 

captadas apenas imagens estáticas, através de reflexão e refração do vidro, o efeito 

de imagens sobrepostas, realidades mescladas em um único enquadramento. Tal 

qual aponta Arlindo Machado (1984): 

A realidade não é essa coisa que nos é dada pronta e predestinada, 
impressa de forma imutável nos objetos do mundo: é uma verdade que 
advém e como tal precisa ser intuída, analisada e produzida. Nós seríamos 
incapazes de registrar uma realidade se não pudéssemos ao mesmo tempo 
criá-la, destruí-la, deformá-la, modificá-la: a ação humana é ativa e por isso 
nossas representações tomam a forma ao mesmo tempo de reflexo e 
refração. (MACHADO, 1984. p. 40) 

Figura 17. Kelvin Marinho. Fluxo. 2013. 
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 Trata-se de entender que a realidade da vida cotidiana pode ser modificada 

através do deslocamento do meu corpo e do meu olhar sobre a cidade. 

Prosseguindo nas experimentações, surge a série “Passagem”, na qual inicio 

os procedimentos de inserção da minha presença na imagem. Para isto, valho-me 

da superfície de uma placa de mármore disposta na frente de uma marmoraria no 

percurso que faço cotidianamente, registrando, através da construção de uma 

narrativa, a passagem dos corpos na cidade, do tempo, assim como a incursão 

poética do meu corpo passageiro em imagem, reflexo do meu desejo de inscrição do 

meu corpo a partir de Cachoeira. 

 

 

Partindo dessas experimentações, na transição do sequenciamento de 

imagens à própria imagem em movimento, obtém-se o videoarte intitulado 

Transitoriedade (cidade). Esse tipo de expressão aponta, de acordo com Michael 

Rush (2013), que “a obra não é um produto para venda ou consumo de massa. A 

estética de videoarte, por mais intencionalmente informal que possa ser, exige um 

ponto de partida artístico [...].” As imagens oscilam entre o ver e o entrever da 

superfície, apresentando o cotidiano da cidade de Cachoeira, aqui entendida em seu 

estado de constante transformação. Cachoeira é reinterpretada visualmente partindo 

das reflexões sobre o intenso trânsito na cidade, suas reconfigurações visuais e 

reformas, do mesmo modo que também conotam a opacidade e translucidez da 

memória do corpo urbano, no aparente jogo de sobreposição de camadas distintas 

do vídeo. 

Figura 18. Kelvin Marinho. Passagem. 2013. 
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O trabalho é parte constituinte do projeto o qual consiste na utilização de 

representações do meu corpo em movimento de modo que o vídeo – com as 

memórias urbanas de Cachoeira através dos reflexos – seja reproduzido apenas na 

área delimitada pelo meu corpo em imagem, a partir da experimentação com 

projeção de vídeos.  

Este procedimento foi desenvolvido durante o componente curricular “Tópicos 

Especiais em Artemídia I”, ministrado pelo professor Fernando Rabelo, o qual 

ocorreu paralelamente a “Fotografia III”.  Através do software de programação 

modular Isadora, foram criadas máscaras digitais no formato de silhuetas do meu 

corpo, nas quais seriam incluídas o videoarte Transitoriedade (cidade). Assim, tem-

se a experiência de uma cidade em constante mudança circunscrita no eu, na fusão 

visual entre as minhas memórias e as do corpo urbano. Há o deslocamento da 

minha imagem e da minha memória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A imagem projetada pelo vídeo surge, portanto, como uma espécie de 
matéria luminosa móvel que pode deslocar-se, invadir, cobrir, colar, aderir e 
fundir com todo objeto com que se depara. A imagem se faz luva¸ ela se 
molda e envolve tudo a um só tempo, as superfícies e objetos que encontra. 
(Dubois, 2009, p. 193) 

 

Figuras 19 e 20. Kelvin Marinho. Transitoriedade (cidade). 3‟. 2013. Disponível em: 

https://vimeo.com/77520174 

Figura 21: silhuetas em projeção do videoarte “Transitoriedade (cidade)”. 2013. 
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Tem-se uma corpografia efêmera: meu corpo imaterial se faz presente, 

movente, sob o tempo do videoarte e da projeção. São realizadas silhuetas para 

delimitar a área a ser projetada. Ao fim do vídeo, o corpo se ausenta assim como as 

memórias nele incutidas. Retoma-se a ideia de apagamento, de esquecimento de si, 

mediada por esta possibilidade do vídeo, onde a presença do corpo depende 

diretamente da duração de exibição da memória visual em imagem. 
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3 MEANDROS: PERCURSO CRIATIVO ENTRE AS ÁGUAS 

 

A cidade, compreendida em sua permanente impermanência, traz em sua 

paisagem os próprios elementos que a modificam e lhe atribuem vivacidade: seus 

corpos-habitantes, em trânsito.  

Enquanto cidade histórica, marcada pelo seu apogeu econômico na transição 

do século XVIII para o XIX, declinando no século posterior, Cachoeira reflete um 

novo estado de mudança, permeado por uma dinâmica na qual os deslocamentos se 

tornam uma constante: entende-se que a implantação da universidade na cidade 

suscita diretamente o caráter transformador do contexto social. Confronta-se, no 

entanto, sua condição de lugar de passagem ou permanência, dado o fluxo de 

pessoas pautado na trama estabelecida entre os que aqui habitam e aqueles que 

aqui passam a habitar, oriundos de outros territórios. 

Coloco-me enquanto corpo, passageiro, observador dessas instâncias no 

cotidiano, apreendendo-as através da linguagem fotográfica no intuito de reter, em 

imagem, a fugacidade do momento, o transcorrer do tempo, as reformas na cidade e 

o meu próprio olhar em transformação. A cidade na qual aportei já não é e nem será 

a mesma. São outros os olhos que agora observam a cidade e a mim mesmo 

enquanto sujeito-artista. Como apontado pelo artista Arthur Omar (2014, p. 262), 

“não é preciso mexer na arquitetura de um lugar para reformar o seu espaço, basta 

uma interferência na estrutura do próprio olho. Uma arquitetura do olhar”. Há, pois, 

um impulso pela constante reforma dos olhos, pela maneira com a qual enxergo o 

mundo em que habito.  

Para abordar a transitoriedade em meu processo de criação, desloco meu 

olhar para as produções anteriores, na busca pelo curso das águas que me 

trouxeram até esta etapa do processo. Tal qual apontado por Salles (1998):  

 

O percurso da criação mostra-se como um emaranhado de ações que, em 
um olhar ao longo do tempo, deixam transparecer repetições significativas. 
É a partir dessas aparentes redundâncias que se podem estabelecer 
generalizações sobre o fazer criativo, a caminho de uma teorização. (p. 21) 

 

Deste modo, após passar por diferentes superfícies reflexivas, retomo as 

práticas fotográficas me valendo da água como suporte para a criação. Mantendo-

me um corpo-errante, na premissa básica de andarilho e experimentador da cidade, 
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desenvolvo o hábito de sair às ruas após as chuvas no intuito de captar as imagens 

refletidas em lâminas d‟água nos meandros urbanos, onde por vezes sou “fisgado” 

pela imagem e não o contrário. Em Transitoriedade, a água é entendida e observada 

através de seu ciclo de constante circulação no mundo: permanente ir e vir, os 

deslocamentos e as transições de estado são metáforas para a transitoriedade dos 

corpos na e da cidade, bem como suas memórias confluentes regidas pelas águas 

pluviais e fluviais em permanente renovação. 

Como referência artística em meu processo de criação, tem-se o trabalho do 

pintor, fotógrafo e cineasta congolês Kiripi Katembo Siku (1979-2015) figurando 

como a mais representativa confluência de olhares: seu olhar sobre a capital da 

República Democrática do Congo revela o cotidiano da cidade de Kinshasa a partir 

dos reflexos em poças d‟água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 21, 22, 23 e 24. Kiripi Katembo. Série “Un Regard”, 2009. 
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Katembo provoca o olhar, suscitando a operação de outra visualidade: propõe 

também reflexão e crítica ao processo de urbanização da cidade de Kinshasa, 

apontando, com subjetividade, as condições precárias da metrópole através da 

Fotografia. Valendo-se de reflexos e deslocamentos de perspectiva, somados ao 

intenso uso da cor e contraste, confere as suas imagens um caráter pictórico.  

Em Transitoriedade, no entanto, há utilização dos reflexos na água como 

metáfora de impermanência, de ciclos, vivências, experiências, renovações e 

passagens da vida, do tempo e dos próprios corpos abarcados em imagem na 

cidade de Cachoeira. Observo a cidade em seu aspecto flou, posto que, de acordo 

com Omar (2014, p.31), “o líquido é o princípio da vida fotográfica. Fotografar o 

mundo como se ele não fosse sólido, mas composto de zonas flutuantes de 

humores aquosos, como é o próprio olho humano.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figuras 25, 26, 27 e 28: fotos do projeto Transitoriedade. 
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Por meio das fotografias refletidas em água nas ruas de Cachoeira, acesso a 

uma memória urbana latente: as enchentes do rio Paraguaçu que marcaram, 

durante décadas do século XX, as cidades de Cachoeira e São Félix. Na década de 

80, fora construída a barragem da Pedra do Cavalo, no intuito primeiro de controlar 

as cheias do rio e gerar energia para a região. 

 

 

Esta memória coletiva me foi dada como uma enxurrada capaz de me colocar 

num lugar de reflexão acerca do próprio fazer artístico, impelindo-me ao 

questionamento das minhas memórias, através da identificação na relação dialógica 

entre a cidade e o meu corpo. As enchentes traziam prejuízos às cidades: perda de 

mercadorias em estabelecimentos comerciais, documentos, arquivos, álbuns, por 

exemplo, além do forçoso deslocamento de seus habitantes para municípios 

vizinhos ou áreas não atingidas pela invasão das águas fluviais. De tal maneira, faço 

uma analogia à perda dos meus registros fotográficos, um rio de memórias que 

afluíram para percursos até então desconhecidos. 

Ao retratar o cotidiano nas águas no contexto urbano de Cachoeira, proponho 

uma reflexão acerca da memória da cidade em suas diluições e intensidades, a 

partir das quais pauto também o meu processo de criação. Para Jeudy (2005),  

 
 
 
 
 

Figura 29: Enchente em Cachoeira, em 1948. Foto: “Manolo”. Fonte: 

http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/10/uma-enchente-em-cachoeira-vista-pelas.html 

Figura 30: Trecho da revista “A Cigarra”, agosto de 1949. Fonte: 

http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2012/06/enchente-do-rio-paraguacu-transforma.html 
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Os fotógrafos procuram na maioria das vezes, ao menos em nossa época, 
fazer falar o que a cidade parece esconder. Bom número deles insistem nos 
„não-lugares‟, nos territórios indefiníveis, continuam fascinados pelos „entre-
dois-espaços‟. Captam imagens parecidas com „montagens naturais‟, que 
associam „fragmentos de realidade‟ a fim de provocar e manter uma 
sensibilidade própria das aparições insólitas. (p. 82)  
 

 Em minha passagem por Cachoeira, o fenômeno das enchentes se dá 

poetizado pela chuva e seus vestígios nas ruas. São as lâminas d‟água – pequenos 

acúmulos d‟água no corpo urbano – que permitem essa fragmentação da realidade, 

um “entre-dois-espaços”: apresentação da memória da cidade construída a partir do 

meu olhar em deslocamento. Cachoeira é apresentada sobre a superfície d‟água 

mesclada com texturas de concreto do próprio tecido urbano. No processo de 

captação das imagens, mantenho como regra a preservação de uma base em 

primeiro plano, aludindo à barragem e sua capacidade de reter e impedir, em 

imagem, a memória da cidade por mim observada.  

 

 

 Durante o procedimento de captação de imagens, por vezes, observo e sou 

observado: instaura-se um jogo no qual o sujeito retratado passa a me encarar sem 

olhar diretamente nos olhos, onde a superfície da água se torna mediadora dessa 

relação entre operator e spectrum.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31 e 32: fotos do projeto Transitoriedade. 
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3 CONFLUÊNCIAS: (RE)INSTAURAÇÃO DA PRESENÇA NA CIDADE 

 

Atuando apenas como operator na experiência de apreensão urbana, parto 

em busca da circunscrição do eu no quadro fotográfico. Anseio por me tornar, ao 

mesmo tempo, aquele que inicia o procedimento para a captura da imagem e 

também o spectrum. Questiono-me como seria possível a confluência entre a 

representação do meu corpo, transitório, em consonância com o corpo urbano 

através da superfície da água.  Em se tratando dos desdobramentos do processo, 

configuram-se também as culminâncias expositivas, nas quais me faço atuante na 

produção e organização coletiva, enfatizando o encontro de ideias, reflexões e 

diálogos entre artistas e público. 

 

3.1 (A)TEMPORAL 

 

 Fruto do meu deslocamento cotidiano na universidade, durante o período em 

que realizei um estágio na assessoria de comunicação da UFRB, na cidade de Cruz 

das Almas, “(a)Temporal” irrompe do próprio ir e vir, em minhas caminhadas 

constantes, entre cidades e entre os percursos da memória. Há a representação do 

meu corpo-andante através do reflexo de uma poça d‟água, a qual reflete, além da 

silhueta, a textura da superfície, gerando assim um efeito de aparente dupla 

exposição na fotografia. O corpo não desvelado na composição referencia não 

apenas a sua passagem, mas também a passagem do tempo e seu aspecto flou, 

evocando assim uma reflexão sobre a diluição da autoimagem e memória de si. O 

processo de construção da imagem passa pela etapa de caminhar, perceber a 

possibilidade de criação movida pelo fato de que, tal qual pontua Barthes (2012, 

p.18) “[...] a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-

me a „posar‟, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me 

antecipadamente em imagem.” Neste caso, ponho-me conscientemente a fabricar 

um corpo para a imagem posto que passo a encenar tomando o reflexo na água 

como parâmetro para a composição da imagem. 

 A fotografia fora realizada em meados de 2014, num contexto de 

instabilidades no processo de criação, na condição de sujeito-artista, nos 

relacionamentos e incertezas quanto aos caminhos a percorrer na vida acadêmica. 

O título alude ao fenômeno onde há grande agitação do ar, movido por chuvas e 
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trovões, assim como o caráter atemporal da memória, alocada em um lugar fluido, 

na discussão entre presença e ausência desse corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A obra fora selecionada para os Salões de Artes Visuais da Bahia 2014, cuja 

abertura se deu em Agosto de 2014, em Camaçari, na Cidade do Saber. No ano 

seguinte, esteve presente na II Bienal Internacional de Guarulhos do Pequeno 

Formato, numa proporção menor da própria imagem; em 2015, exposição coletiva 

Em Trânsito, no Espaço Cultural Hansen Bahia, em Cachoeira; exposição 

VerAcidade, em Agosto de 2015, no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de 

Oliveira, em Feira de Santana-BA, sob organização do Coletivo Transitório, formado 

por mim e demais artistas visuais e colegas recém-egressos do curso de Artes 

Visuais – UFRB: Adriano Machado, Deisiane Barbosa, Levy Costa, Lucas Alves, 

Yasmin Nogueira. “(a)Temporal” é retomada para a exposição Confluências. 

Realizada entre os dias 14 e 18 de Dezembro de 2015, fizeram-se também 

presentes os trabalhos dos artistas Ary Teixeira, Deisiane Barbosa, Juccy Alves e 

Lucas Alves e, abordando o corpo e seu contexto social, há o diálogo da obra com 

outros trabalhos realizados de título “(in)versos transitórios” e “Lugar de passagem”. 

 

 

 

Figura 33. Kelvin Marinho. (a)Temporal, 2014. 100x70cm. 

Figura 34: Visitantes da exposição “Confluências”. Foto: Kelvin Marinho 
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3.2 (IN)VERSOS TRANSITÓRIOS 

 

 Parte da experiência de intervenção urbana, na qual me disponho enquanto 

corpo passante, distribuindo as fotografias com versos escritos no verso das 

imagens. Trata-se de pequenas impressões (ou reflexões) sobre o efêmero no 

corpo-urbano. Passagens de pessoas e tempo, impermanências cotidianas e versos 

nos versos das imagens impressas, as quais, distribuídas em vias de intenso fluxo 

de pessoas, tornam-se tão transitivas quanto o próprio ato da intervenção. Meu 

corpo é colocado em contato direto com a cidade e seus corpos-habitantes neste 

ato. Em dezembro de 2015, o trabalho é exibido em Confluências, exposição 

coletiva realizada no Espaço Cultural Hansen Bahia, anexo ao CAHL. Nesta 

experiência, constam no verso das imagens as palavras “pare”, “olhe” e “escute”, 

encontradas em placas de linhas férreas. Assim, propõe-se ao observador a atenção 

ao próprio corpo, aos sentidos e ao corpo urbano e suas possíveis realidades.  

Foram impressas 60 (sessenta) imagens em papel reciclado, dispostas à 

mesa, disponíveis para serem levadas pelos visitantes da exposição. Durante os 

dias 14 e 18 de dezembro, à medida que iam se esvaindo as imagens, eram 

colocadas outras, configurando assim uma obra mutável durante a exposição. Para 

Salles (2009, p.14), “o objeto que está sendo criado, se tomado nessa visão 

temporal, é mutável; construir esse objeto, que permanentemente flui no tempo, 

implica ser algo que tende a escapar”. Na parede, intercalando o verso e o anverso 

do papel impresso, criou-se um emaranhado de imagens. O intuito inicial era formar 

uma espécie de cachoeira que se estendesse até a mesa, onde acumulariam as 

imagens (“águas”) a serem levadas pelos visitantes. São cartões com dimensões 

7x10cm, aludindo ao próprio tamanho do dispositivo utilizado na captação das 

imagens. A configuração não soou plenamente satisfatória em sua apresentação na 

galeria, mas a obra se apresenta como uma proposição interligada ao 

videoperformance em exibição na sala ao lado. “Parar, olhar e escutar” são 

instruções para que o observador da obra se coloque em contato com a cidade, 

assim como diante das imagens ali dispostas e seguir o percurso e adentrar à sala 

onde se encontra outro trabalho. 
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3.3 LUGAR DE PASSAGEM 

 

Em 2013, realizo uma série de fotoperformances a partir de saídas 

planejadas. Para solucionar a questão da inserção da autoimagem na fotografia, 

utilizo um tripé e o temporizador da câmera para que eu possa me dispor no 

enquadramento predeterminado, tornando-me o corpo em passagem. Com a 

objetiva apontada para uma poça d‟água, têm-se como procedimentos a contagem 

do tempo, meu gesto de deslocamento e conseguinte disparo do obturador. Resulta-

se a imagem em que são refletidos o meu corpo e o corpo da cidade na superfície 

líquida. O ensaio se completa no ano de 2014, quando encontro o elemento 

arquitetônico que finda a narrativa recursiva construída ao longo do processo. 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35, 36 e 37: disposição de “(in)versos transitórios” na exposição “Confluências”. 2015. 

Foto: Kelvin Marinho. 
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Meu corpo, em passagem, e o corpo urbano diluídos em água: ao me colocar 

como spectrum na cena, estabeleço um diálogo entre presença e ausência das 

minhas memórias e a memória da cidade. Fundem-se as minhas memórias diluídas 

e a memória latente do corpo urbano marcada pelas chuvas frequentes e enchentes 

do rio. Estes fenômenos são retomados metaforicamente através da Fotografia, 

onde o deslocamento do sujeito-artista e os elementos arquitetônicos abarcados no 

quadro apresentam, em segunda realidade, etapas de transições da minha vida em 

consonância com questões que atribuo à transcendência, tanto do eu quanto do 

corpo urbano, a partir da água como elemento de renovação e atualização das 

memórias de si e do modo de apreender a cidade. 

 
A nostalgia não é a única maneira [...] de apreender a cidade na qual 
vivemos, ou à qual voltamos depois de uma longa ausência. Para dizer a 
verdade, isto não se deve a uma escolha do citadino ou do passeador, a 
própria cidade impõe ao olhar a visão incerta de suas transformações, 
opondo-se à vontade de reencontrar o que já foi. (JEUDY, 2005, p. 88) 

 

Após a longa ausência da memória visual, a própria cidade de Cachoeira 

trouxe ao meu processo de criação a metáfora da impermanência, de um estado de 

permanente transição a partir de suas águas no contexto urbano, onde a própria 

memória poderia ser transformada. 

Para compor o trabalho intitulado “Lugar de passagem”, são realizadas 21 

(vinte uma) imagens, nas quais me apresento em deslocamento da esquerda para a 

direita, entrando e saindo do quadro fotográfico. Inicialmente, o ensaio se materializa 

em fotografias impressas, na exposição VerAcidade e na segunda edição do Festival 

de Fotografia do Sertão, ambos em Feira de Santana-BA. Desdobra-se em vídeo 

num momento posterior, dada a necessidade de incluir sonoridade e ambientação 

para torná-lo satisfatório para a composição da experiência proposta ao observador 

da obra. 

Figuras 38, 39, 40 e 41: esboço e imagens captadas para “Lugar de passagem”. 2013-2014. 

 Foto: Kelvin Marinho 
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A narrativa é construída apontando a cidade de Cachoeira como um lugar de 

passagem, dado o caráter transitório corpo-andante, da minha presença enquanto 

universitário no contexto urbano, assim como aponta também, em segunda 

realidade, a transitoriedade da condição humana. São percursos por caminhos 

fluidos, marcados pela inconstância das chuvas e curso do rio, onde a figura 

humana se dilui ao passar, em imagem, pela substância que o anima. As três 

etapas, demarcadas, referem-se ao percurso cotidiano realizado durante a vivência 

acadêmica, passando por lugares recorrentes no meu deslocamento rotineiro. Ainda, 

referem-se ao percurso em vida, passando pelos elementos simbólicos 

tangenciados em imagem: o nascimento (infância), amadurecimento (adolescência e 

vida adulta) e uma entrada, um portal, para o qual se dirige o motivo retratado no 

terceiro momento, apontando a ausência desse corpo em deslocamento aos 

desconhecidos percursos por vir no campo emocional, artístico. A partida é também 

chegada. Á agua é entendida como elemento de renovação onde 

 
A ausência do que foi possibilita qualquer invenção presente da memória. 
Assim, a sensação do desaparecimento não provoca nostalgia, mas, ao 
contrário, provoca efeitos de atualização do local cuja atração visual está 
relacionada à exibição presente de sua metaformose. (JEUDY, 2005, p. 89) 

 

 A cidade e meu corpo são, pois, vistos através desses permanentes estados 

de mudança, numa constante atualização, sobretudo ao falar do deslocamento feito 

Figura 42 e 43: “Lugar de passagem” na exposição “VerAcidade”, no Museu de Arte Contemporânea 

Raimundo de Oliveira, em Feira de Santana-BA. 2015. Foto: Coletivo Transitório. 



38 

 

 

na cidade e pelos caminhos da memória e, ao falar da perda dos registros 

fotográficos de outrora, busco uma atualização, tanto das minhas memórias quanto 

das memórias do corpo urbano. Para Jeudy (2006, p.88), “os retornos de memória 

se parecem mais com circunvoluções, graças às quais as visões do tempo presente 

se misturam com as imagens do passado”. 

 Para vivenciar outra experiência de materialização da obra, parte-se da 

premissa que, como postula Salles (2009),  

 
Pensar em criação como processo, já implica movimento e continuidade: 
um tempo contínuo e permanente com rumos vagos. A criação é, sob esse 
ponto de vista, um projeto que está sempre em estado de construção, 
suprindo as necessidades e os desejos do artista, sempre em renovação. 
(SALLES, 2009, p. 57) 

  

As fotos são então sequenciadas, colocadas sob a trilha sonora de ondas alfa 

e movimentação de água, tornando-se vídeo. A atribuição das ondas dessa 

frequência se dá no intuito de permitir ao observador entrar em estado de 

tranquilidade e relaxamento ao adentrar a sala. O som da água em movimento 

permite maior imersão à proposição. 

Recobre-se o chão de uma sala escolhida para compor o circuito expográfico 

da exposição Confluências, no Espaço Cultural Hansen Bahia, com 60 (sessenta) 

litros d‟água no intuito de modo a criar uma superfície líquida capaz de refletir 

também a projeção do vídeo e os próprios observadores de “Lugar de passagem”.  
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Em uma estrutura de madeira, posteriormente forrada com uma malha preta, 

dispõem-se um notebook, projetor de vídeo e duas caixas de som estéreo. 

Inicialmente pensada para ficar no meio da sala, assegurando uma projeção frontal, 

a proposta logo fora reconfigurada pensando na barreira que seria criada para 

conter o percurso do observador. Alocando a estrutura rente à parede, ajustando a 

projeção do vídeo para manter a sua proporção, obteve-se maior área de 

aproveitamento do espaço, pelo qual alguns visitantes da exposição caminharam e 

puderam também observar os reflexos no chão. O intuito da superfície d‟água era o 

de mostrar, a partir do reflexo, como a própria imagem fora concebida: olhando para 

baixo, “mergulhando” para emergir a imagem fotográfica. 

 Com o passar dos dias, com a evaporação, pouco restava de superfície 

d‟água, fazendo-se necessário um novo procedimento de encher a sala. A umidade 

auferiu ao ambiente também uma experiência olfativa, o que colaborou 

involuntariamente para a proposta. Alguns houve espantosos quanto à água no 

chão, acreditando se tratar de alguma infiltração ou acidente de montagem.  

Figura 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51: etapa da produção de “Lugar de passagem”. 

Foto: Kelvin Marinho. 
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Ainda, houve identificação dos elementos arquitetônicos abarcados no quadro 

fotográfico por parte de moradores da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como recursos de montagem e edição de “Lugar de passagem”, são 

utilizadas transições suaves entre uma imagem e outra, controlando a opacidade e o 

tempo de exibição de cada imagem na construção da narrativa. O vídeo, com 

duração de 3 (três) minutos é reexibido após o seu término, configurando assim uma 

narrativa recursiva, cíclica, tal qual o próprio ciclo da água dentro e fora da 

exposição. O processo de criação, em suas circunvoluções, é então atualizado, 

renovado, apresentado sob um estado suscetível às mudanças de estado a partir 

das observações feitas ao longo do percurso, possibilitando, também, novas 

corpografias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 51, 52 e 53. Kelvin Marinho. Lugar de passagem. 2015. 3‟. Disponível em: 

https://vimeo.com/151607361 



41 

 

 

 

4 FOZ: CONSIDERAÇÕES (IM)PERMANENTES 

 

 Ao trazer a metáfora da foz de um rio, busco a evidência de que 

Transitoriedade: reflexões sobre corpo, cidade e (im)permanência não finda no 

estado atual em que se encontra. Trata-se de uma percepção na qual este corpo 

afluente seguirá seu curso ao encontro de outras águas, outros ciclos e outras 

possibilidades de entrelaçamentos e questionamentos no processo de criação 

artística. Permanece, nesta etapa, a sensação de que nada permanecerá o mesmo, 

persistindo apenas o desejo de constante mudança e atualizações tanto do processo 

de criação artística quanto da própria montagem do meu estar no mundo. 

 Apresentando o processo de criação artística como principal objeto da 

pesquisa, enfatizei as relações estabelecidas entre obras desenvolvidas, 

viabilizando uma análise de um percurso permeado por conexões, em detrimento de 

uma obra acabada.  

Para conduzir a criação, a Fotografia (estática e em movimento) foi uma 

linguagem recorrente e explorada sob o viés da mobilidade, através do uso de 

dispositivos móveis para a elaboração dos registros. Desta maneira, enfatizei a 

importância da apropriação dos recursos disponíveis para a concepção artística, 

sem desconsiderar as possibilidades de contato com outras linguagens e 

ferramentas, no entanto.  

 Realizaram-se, ao longo dos anos compreendidos durante o processo (2012-

2015), centenas de fotografias de Cachoeira apresentada sobre os reflexos d‟água; 

exposições artísticas de cunho regional, nacional e internacional; intervenções 

urbanas na cidade supracitada; videoperformance, a partir das imagens realizadas e 

práticas colaborativas realizadas em pesquisa paralela ao desenvolvimento de 

Transitoriedade, cujo fim não se acha circunscrito neste memorial. Tal qual postula 

Cecília Salles (2009): 

 
O artista lida com sua obra em estado de contínuo inacabamento, o que é 
experienciado como insatisfação. No entanto, a incompletude traz consigo 
também valor dinâmico, na medida em que gera busca que se materializa 
nesse processo aproximativo, na construção de uma obra específica e na 
criação de outras obras, mais outras e mais outras. (p. 14) 
 

Nesse âmbito, entende-se ainda que “não se trata de uma desvalorização da 

obra entregue ao público, mas da dessacralização dessa como final e única forma 
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possível” (SALLES, 2009, p.14). Isto posto, como um dos desdobramentos desse 

processo, pretendo veicular um conjunto de imagens selecionadas em um espaço 

virtual, fornecendo um acervo de cunho artístico-cultural para estudantes, 

professores, pesquisadores e/ou interessados de áreas correlatas, de modo a 

canalizar a produção realizada no Recôncavo da Bahia, democratizando o acesso e 

visualização na diluição das fronteiras geográficas. Ainda, pretendo desenvolver um 

livro de artista, explorando as potencialidades da e construção narrativa e a 

materialidade da imagem impressa, no intuito de ampliar a veiculação das imagens 

para além dos circuitos expositivos. 

Transitoriedade propôs aos observadores uma reflexão acerca da própria 

transitoriedade do corpo na e da cidade, sob a perspectiva otimista de uma 

renovação constante movida por um estado de permanente transição, aproximando 

a memória coletiva com a memória individual. Por fim, Transitoriedade não foi, mas é 

um processo que afluirá em outros rios ou mares. E anseio por ser corpo-navegante, 

aportando onde os ventos me permitirem chegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 
REFERÊNCIAS 
 
 
BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Nota sobre a fotografia. Tradução de Júlio 

Castañon Guimarães. – [Ed. especial]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 

COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2002. Disponível em: 
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/82649/mod_resource/content/1/COHEN
%20Renato%20-%20Performance%20como%20linguagem.pdf > Acesso em: 20 nov 
2015. 

COTTON, Charlotte. A fotografia como arte contemporânea. WMF Martins 

Fontes, 2010. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1994. 

 

______________. Um efeito cinema na arte contemporânea. In: COSTA, Luiz 

Cláudio da. Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: 

Contracapa, 2009. 

JACQUES, Paola Berenstein & JEUDY, Henri Pierre. Corpos e Cenários Urbanos: 
territórios urbanos e políticas culturais. Salvador: EDUFBA, 2006. 
 
JEUDY, Henri Pierre. Espelho das cidades. Editora, Casa da Palavra, 2005. 

 

KOSSOY, Boris. Fotografia & História.  

 

_____________. Realidades e ficções na trama fotográfica. 4ª ed. revista. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2012. 

 

_____________. Os tempos da Fotografia: o efêmero e o perpétuo.  

 

KRAUSS, Rosalind. O Fotográfico. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2002. 

MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: 

Brasiliense/FUNARTE/Instituto Nacional de Fotografia, 1984.  

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Ed. Cosac & Naify, 

2004. 

OMAR, Arthur. Antes de ver. São Paulo: Cosac Naify, 1ª ed., 2014. 

RUSH, Michael. Novas Mídias na Arte Contemporânea. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 

 

SALLES, Cecília de Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São 

Paulo: FAPESP: Annablume, 1998. 



44 

 

 

________________________. Redes da criação: construção da obra de arte. 2. ed. 

Editora Horizonte: Vinhedos-SP, 2008. 

 

SOULAGES, François. Estética da Fotografia: perda e permanência. Editora Senac 

São Paulo. 2010. 

 
 


