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“A única possibilidade da arte é ser experimental, 
e a única condição do artista é, 

na verdade, agir experimentalmente.”

Anna Bella Geiger
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RESUMO

Koshas é um trabalho decorrente do cruzamento de várias experiências: primeiramente, da 
vivência em Cachoeira e São Félix (cidades históricas do Recôncavo Baiano) e da atração 
pelas superfícies desgastadas pela ação do tempo, visíveis em seus conjuntos 
arquitetônicos; dos questionamentos sobre as formas de moldagem do corpo feminino na 
sociedade contemporânea; e da prática da Yoga, que trouxe o conceito de 
“koshas” (camadas que circundam a vitalidade da nossa autoconsciência). Finalmente, da 
relação entre essas questões, nasce um corpo feminino que, incorporado às texturas da 
cidade, vem representar as “koshas” através das camadas de concreto, tinta e cor. Este 
corpo contemporâneo, moldado e influenciado pela estética, moda e fetichização midiática, 
cria para si uma nova forma de se construir, desconstruindo-se a partir da descoberta destas 
camadas, tanto materiais quanto simbólicas, presentes no cotidiano. Koshas se elabora a 
partir deste repertório poético e se desdobra num processo criativo por meio da fotografia e 
do vídeo, culminando, inicialmente, numa videoinstalação apresentada durante a exposição 
coletiva Iminências. Depois na exposição individual Koshas, contendo mais objetos e 
desdobramentos do trabalho. O presente memorial trata, portanto, de todas as questões 
políticas, estéticas e poéticas relativas a este percurso artístico.

Palavras-Chave: Cidade, corpo, camadas, koshas. 
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ABSTRACT

Koshas is a work arising from the intersection of several experiments: first, the experience in 
Cachoeira and São Félix (historic towns of Bahia Recôncavo) and attraction to surfaces worn 
by time, in his architectural ensemble;  the questions on the forms molding of the female 
body in contemporary society; and the practice of yoga, which brought the concept of 
"koshas" (layers or sheaths) surrounding the vitality of self-consciousness. Finally, from the 
relationship between these issues, is born a female body that incorporated into the city 
textures, represents "koshas" through the layers of concrete, ink and color. This body, 
contemporary, molded and influenced by the aesthetics, fashion and media's fetishization, 
creates for himself a new way of self-constructing from the discovery of these masks or 
layers both material and symbolic, in the everyday present, finding a way to deconstructing 
itself. Koshas is elaborated trought this poetic repertoire and unfolds in the creative process 
from the photography and video, culminating initially in a video installation presented at the 
group exhibition Iminências. And then in a solo exhibition, containing more objects and 
Koshas's developments. The memorial gift is therefore all political, aesthetic and poetic 
questions concerning this artistic route.

Keywords: City, body, layers, koshas.
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INTRODUÇÃO

 Como a arte pode ser inseparável da vida? Formas de ver, sentir, crer... de perceber 

os sentimentos e vivências e concretizá-los no ato que dá forma às coisas. A materialização 

do sensível na arte, antes concebida no imaginário. Há uma famosa passagem em que Van 

Gogh, ao falar por meio de uma carta ao seu irmão, cita uma frase de Cyprien que retrata 

bem esta condição: “Os quadros mais  bonitos  são aqueles com que sonhamos  quando 

fumamos cachimbo na cama, mas que jamais pintamos” (CHIPP, 1996, p. 30). Esta 

passagem retrata bem o quanto do imaginário em si até a sua materialização na arte, há um 

longo caminho a se percorrer, começando pela ação. O poder de criação, possível a 

qualquer um, é esse de fixar uma vontade primária, entretanto os medos e as escolhas 

ditarão os caminhos, que por sua vez nunca serão lineares, mas repletos dos ruídos, das 

texturas e tessituras da vida.

 Koshas  é um trabalho que se compõe a partir dos desdobramentos da fotografia e do 

vídeo (videoperformance e videoinstalações interativas) como resultado de um processo 

artístico experimental, para a abordagem sensorial do corpo feminino, principal alvo de 

moldagem estética e física pela sociedade contemporânea. Por meio da exploração do 

aspecto desgastado das fachadas das cidades de Cachoeira e São Félix-BA e da 

apropriação das suas camadas de cor, texturas e matérias visíveis, este trabalho traz o corpo 

feminino em desconstrução. O trabalho fotográfico em mídia mista, a realização de 

videoperformance e a apresentação destes objetos por meio de vários suportes e formatos,  

buscavam trazer à tona, todas estas camadas simbólicas introjetadas por meio das políticas 

de subjetivação. Os estudos de subjetivação são tratados por meio da autora Suely Rolnik, 

que explica como as formas de agenciamento simbólico promovidas pelo capitalismo 

cognitivo gera em nós uma eterna insatisfação com o nosso corpo.

 A palavra Koshas  surge, então, como inspiração poética, um conceito apropriado da 

Yoga que significa as camadas que circundam o indivíduo, as “sombras” que ofuscam a 

vitalidade de nossa autoconsciência. Para a teoria das koshas a personalidade humana seria 

o conjunto dessas camadas, sendo o significado original da palavra persona, máscara. 

Portanto, a desconstrução tratada neste trabalho se dá em direção à uma compreensão 

maior deste mesmo corpo, à um auto-conhecimento, à auto-estima, partindo desta reflexões 
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iniciais. Para aprofundar mais, trago a definição de “máscara”, através de Marcel Mauss, e 

sua noção dentro das sociedades procurando relacioná-lo ao conceito de koshas. 

 Koshas foi, assim, exibida em duas ocasiões, a Exposição Koshas realizada em 

dezembro de 2015, na Galeria Identidade Brasil, que buscava integrar toda a produção até 

aquele momento: fotografias, vídeos, videoperformance e videoinstalações. Esta foi 

concebida de maneira a estabelecer conexões de ordem mais subjetiva e também 

participativa com o público. E a primeira experiência com a videoinstalação Koshas, exibida 

na exposição coletiva “Iminências” (em Março de 2015 na Galeria Hansen). Foi a partir desta 

primeira experiência de Koshas percebi que a videoinstalação sempre remetia o público à 

sua própria subjetividade (ativando memórias e leituras muito pessoais, observadas e 

comentadas durante a exposição, pelos visitantes).  Sendo assim, a Exposição “Koshas”, 

desde a sua concepção, propunha um percurso através dos diversos elementos resultantes 

do processo artístico. Um mergulho sensorial não apenas no ambiente criado, mas também 

no universo íntimo de cada um.
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! 1. ANTECEDENTES E PERCURSOS 

  O mundo parece aberto a mil possibilidades, quando se é criança. Há uma frase 

interessante que diz: “Criança vem de criar, e adulto vem de adulterar.” O ingresso na 

academia após um longo período afastada da arte, mas não completamente, mudou 

substancialmente a forma de encará-la. Durante o percurso acadêmico as transformações 

continuaram, tanto o pensar a arte como a forma de realizá-la. As maiores áreas de interesse 

que se concentravam entre o desenho, a pintura e a fotografia deslocaram-se, também, para  

o corpo e suas formas de expressão, reflexo dos antecedentes com a dança.

  Apesar disso, procurei estar aberta à possibilidade de trocas de experiência e 

informação por meio dos trabalhos desenvolvidos coletivamente. Foi à partir dos primeiros 

contatos com técnicas diversas (video-mapping, instalação, videoarte, fotografia), um 

processo bastante enriquecedor e abrangente, que me “apaixonei” por algumas linguagens 

mais do que outras e percebi o quanto fui atravessada por idéias ou quantas “válvulas” 

internas foram acionadas por meio do contato com o outro. Esse percurso foi crucial para 

mostrar o amplo espectro de possibilidades nas linguagens e técnicas artísticas e as 

possibilidades de hibridação e intersecções entre as mesmas.

 Dentre os trabalhos desenvolvidos, em conjunto com Aline Brune, Fabiana Hayashi e 

Lilian Ventura, destacam-se a realização de video-projeções mapeadas, a partir do 

componente curricular de Tópicos Especiais de Artemídia I, que consistiu no primeiro 

contato com o programa Isadora, software utilizado por VJ’s e videoartistas em geral. Os 

trabalhos realizados foram: a videoinstalação interativa Teletransporte PEBA (figura 1), 

apresentada durante o I Digitália em Salvador-Ba e no Circuito PEBA, em São Félix-Ba; 
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Figura 1: Teletransporte Peba, instalação 
interativa, 2012. 

Figura 2: Amarelo, video-mapping apresentado no 
Hacklab Cachoeira, 2011. 



Amarelo, video-projeção realizada nos pára-brisas de um fusca, apresentada durante o 

Networked Hacklab em Cachoeira (figura 2); e a performance de vídeo ao vivo, O homem e a 

câmera (figura 3), realizada junto ao coletivo ZOOIA (formado pelo Prof. Fernando Rabelo) e 

apresentada no encerramento do II Cachoeira Doc, Festival de Documentários de Cachoeira. 

Através desta última experiência, foi possível o primeiro contato com edição e pós-produção 

em vídeo, que despertou a vontade de partir para pesquisa e experimentação na construção 

da estética do vídeo e da utilização da performance como linguagem. 

 Este interesse acabou culminando na produção do videoarte Bailarina dos trilhos  (em 

parceria com Lilian Ventura), no qual pude experimentar a performance em espaço público, 

através da revivência da dança e do balé e a realização da concepção de montagem e 

edição/pós-produção em vídeo. Este trabalho participou da XXI Bienal do Recôncavo, em 

São Félix-BA, e foi ganhador do Prêmio de Residência Artística no Sacatar na Ilha de 

Itaparica-Ba (figura 4). Outro trabalho em vídeo, a mini-animação com recortes O carro do 

pão (realizada em parceria com Gugui Martinez), apresentada numa videoinstalação na 

mesma bienal, abordava a metalinguagem da produção de animação. Estes trabalhos iniciais  
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Figura 4: Bailarina dos trilhos, videoarte. Frames de vídeo, 2011.

Figura 3: O homem e a câmera. Performance de vídeo-mapping. Coletivo ZOOIA, 2011.



que introduziram as linguagens, suportes e tecnologias possíveis na construção de sentido, 

e posteriormente, a pesquisa do corpo no vídeo e na fotografia, foram o fio condutor das 

experimentações seguintes, nos trabalhos que iria desenvolver individualmente. 

 Estes trabalhos desenvolvidos individualmente foram: o videoarte Mise en Abyme, no 

qual foram explorados diversos suportes como a fotografia, a video-projeção e a 

videoperformance, a partir da dança de Contato e Improvisação e da interação do corpo 

com as tecnologias (figura 5); e o videoarte Reflexus, no qual parti para um estudo do corpo 

a partir da sociologia, filosofia e psicanálise, das formas de apresentação e representação 

deste corpo na constituição da identidade. O videoarte abordava o assunto do ponto de 

vista da imagem refletida no espelho, do mito de Narciso, da incorporação de determinados 

hábitos e convenções na aparência física, além das implicações dos ideais de beleza 

estéticos pelos quais nos vemos rodeadas através da mediatização da imagem (figura 6). A 

realização deste trabalho, teoricamente falando, foi o ponto de partida para os 

questionamentos que se seguiriam na temática de Koshas, além de outras vivências que 

incorporariam novos elementos à pesquisa e ao fazer artístico.
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Figura 6: Reflexus, videoarte. Frames de vídeo, 2014.

Figura 5: Mise en Abyme, videoarte. Frames de vídeo, 2013.



	 2. AS CIDADES E SUAS KOSHAS

 As cidades de São Félix e Cachoeira situadas na região do Recôncavo Baiano, onde 

vivi durante os quatro anos da graduação, conhecidas por sua beleza histórica, possuem em 

seu conjunto arquitetônico uma série de prédios e monumentos antigos em processo de 

deterioração. De suas “peles” diversas (muros, fachadas, prédios em carcaças, etc.) nota-se 

uma riqueza inigualável de formas e cores 

presentes nas pinturas descascadas e 

sobrepostas em várias camadas (figura 7). 

Viver nestas cidades, transitar por suas ruas 

e observar estas texturas diariamente 

despertou a vontade de realizar um 

experimento fotográfico na cidade em 

con junto com out ras exper iênc ias 

relacionadas à pesquisa do corpo. 

 Após uma visita à exposição da galeria ICBA em Salvador, em 2014, com parte da 

seleção do Circuito das Artes, tive contato com as obras da artista Aruane Garzedin, cujo 

tema eram muros. Se tratavam de desenhos sobre fotografias pela técnica da infogravura, 

naquele momento saltavam aos meus olhos as cores, a textura e a técnica empregada pela 

artista. O trabalho me impactou de tal maneira, que, no retorno à Cachoeira, passei a 

observar suas superfícies com mais atenção e a vontade de desenvolver o trabalho, que já 

existia, retornou com mais força. Por vezes, na concepção de um trabalho, as referências 

são buscadas posteriormente, na tentativa de situá-lo através da pesquisa histórica e dos 

artistas que dialogam de alguma forma. O trabalho de Aruane, além de ter sido uma 

referência artística, funcionou também como um verdadeiro catalisador, uma influência 

anterior à experiência de realização. Em seu trabalho “Membranas da Cidade” (2008), 

pesquisado posteriormente, a artista utilizou pinceladas que simulavam o aspecto de muros 

em desgaste (figura 8). Neste trabalho também encontrei conexões relativas às camadas de 

Koshas: “Aruane superpõe camadas de tintas  nas suas telas, sem necessariamente ocultar 
as anteriores, ‘com seus elementos plásticos  e signos variados que ora se somam, ou se 

fragmentam, compondo um mosaico denso de significados e aberto a várias leituras’”.1 
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1 Matéria feita pela Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal, 2008.

Figura 7: Fachada de prédio em Cachoeira. Foto: 
Nerize Portela, 2015.



Ainda assim, a idéia permaneceu um bom 

tempo em processo de maturação, pois a 

vontade de realizar este trabalho surgia em 

con jun to com a necess idade de 

abordagem do corpo em relação à cidade 

e seu “corpo arquitetônico”. Mas de que 

forma o corpo poderia ser abordado? A 

resposta veio logo depois com a prática 

da Yoga. O contato com a filosofia permitiu 

que eu pudesse me apropriar de um de 

seus conceitos para abordar certas questões as quais já havia me debruçado anteriormente. 

Este conceito, chamado “koshas”, criava as conexões entre o corpo e a cidade para abordar 

questões que já estavam presentes na minha pesquisa, relacionadas à identidade, ao corpo 

e às formas de representação deste na mídia, etc. Numa pré-definição simplificada trazida 

por Anderson e Sovik: “Diz-se que as cinco dimensões  da personalidade, chamadas  Koshas 

(coberturas ou revestimentos), circundam o interior do indivíduo. Elas  funcionam, na prática, 
como sombras  em torno de uma luz, encobrindo a intensidade e a vitalidade de nossa 

autoconsciência” (ANDERSON e SOVIK, 2013, p.17). 

 Através do conhecimento deste conceito percebi que poderia abordar o corpo e seus 

“revestimentos” por meio das fachadas, cujas camadas de tinta e concreto estavam visíveis 

devido ao desgaste natural do tempo. Por meio destas superfícies, seria possível mostrar o 

corpo em desconstrução. Todas as questões éticas e estéticas já presentes e abordadas na 

produção anterior, Reflexus, as formas de moldagem do corpo feminino e as preocupações 

com a apresentação física de si (questões de ordem profunda e psicológica), poderiam ser 

abordadas novamente de um ponto de vista completamente novo, estabelecendo uma 

metáfora das koshas com a cidade e suas camadas. Poderiam ter sido outras escolhas 

estéticas e poéticas, visto que a mesclagem do corpo com as texturas da cidade, pelo que 

pude notar posteriormente, evocavam diversas interpretações da ordem do imaginário, da 

memória e da perspectiva de cada fruidor. Mas as escolhas que permearam este trabalho, 

deram-se a partir das experiências que se encontravam mais próximas da minha realidade e 

das pesquisas que vinha desenvolvendo. Posso dizer que não fui eu a escolher a poética de 

Koshas, senão a poética de Koshas que me escolheu.
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Figura 8: pintura em acrílico sobre tela, Exposição 
Membranas da Cidade. Aruane Garzedin, 2008. 



! 3. DESVELANDO AS KOSHAS

 Faz-se necessário analisar mais profundamente o significado de “kosha”, para 

entendermos qual a relação deste conceito com as questões contemporâneas que 

permeiam a poética deste trabalho. Como já dito anteriormente, a palavra kosha significa 

cobertura ou invólucro para algumas correntes de pensamento hinduísta, que vêem na 

prática da Yoga o caminho para alcançar, digamos, o “Absoluto” ou o “Si mesmo”2. Segundo 

Georg Feuerstein, uma antiga corrente de pensamento dos Upanishads3  (que acreditavam 

na existência de graus de felicidade) prefigurou a doutrina dos cinco invólucros, sendo eles 

(da ordem do mais externo ao mais interno): 1) o anna-maya-kosha, o invólucro feito de 

alimento (o corpo físico); 2) o prana-maya-kosha, o invólucro da força vital (o corpo etérico); 

3) o mano-maya-kosha, o invólucro da mente; 4) o vijnâna-maya-kosha, o invólucro feito de 

conhecimento (o entendimento); 5) ânanda-maya-kosha, ou invólucro da bem-aventurança 

(dimensão pela qual o ser participa do Absoluto). Através desta corrente de pensamento a 

palavra técnica Yoga, adquire o sentido de “controle que o sábio tem sobre os  sentidos 

mutáveis” (FEUERSTEIN, 2005, p. 179). Interessante, também, é a pontuação de Anderson 

e Sovik sobre a “personalidade” como o conjunto dessas camadas ou invólucros.  A jornada 

por meio das “koshas” se daria, por meio da Yoga e de suas práticas, em direção à nossa 

autoconsciência (ANDERSON e SOVIK, 2013, p.17). 

 Explorando um pouco mais o sentido da palavra “personalidade”, que utilizamos para 

definir nossa individualidade, Marcel Mauss traz um importante estudo sociológico e 

antropológico do sentido do personagem, o lugar da “pessoa” dentro das sociedades 

primitivas. Do ponto de vista estrutural da palavra persona: “Tudo indica que o sentido 
original da palavra fosse exclusivamente ‘máscara’. Naturalmente, a explicação dos 
etimologistas latinos  - persona vindo de per / sonare, a máscara pela (per) qual ressoa a voz 

(do ator) - foi inventada logo em seguida.” (MAUSS, 2003, p. 385). Ele aponta o uso da 

máscara como um elemento de destaque ou de diferenciação dentro dos clãs, a 

constituição de um personagem normalmente encenado ou figurado através dos rituais e 
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2 Na doutrina dos Upanishads o fundamento transcendental do universo é idêntico ao âmago mais profundo 
do ser humano. Essa suprema Realidade, que é Consciência pura e sem forma, não pode ser descrita nem 
definida. Só pode ser realizada. A realização é a constatação imediata, indubitável e permanente de que o 
Si Mesmo é infinito, eterno, sumamente real e livre, além de infinitamente bem aventurado ou feliz.
(FEUERSTEIN, 2005, p. 173). 

3 Ao que parece, o núcleo dos Upanishads mais antigos [...] data de três mil anos atrás. Os sábios 
upanishádicos deram inicio ao que depois se transformou numa revolução ideológica. Interiorizaram os 
rituais védicos sob a forma de uma contemplação ou meditação intensas. (FEUERSTEIN, 2005, p. 171).



das danças sagradas. Mas a constituição destes personagens estava diretamente ligada aos 

seus nomes, posições e funções sociais. Ainda assim, os sujeitos, mesmo em sua 

individualidade, eram vistos como parte de um todo do clã, o sentido primordial era de 

ordenação e estabelecimento de uma hierarquia.4  Já o sentido de “pessoa” como vemos 

hoje, constituído por meio da afirmação de sua identidade, muito mais individualista do que 

parte de um coletivo, partiu dos latinos através de uma evolução particular do direito 

romano. Interessante notar que, paralelamente ao significado artificial da máscara, da 

hipocrisia, relativos à palavra persona, com a fundação do direito passa a significar também 

a verdadeira natureza do indivíduo. Porém o direito à persona era apenas era um 

instrumento na manutenção dos privilégios dentro da hierarquia social, pois os escravos, por 

exemplo, dele estavam excluídos: “Ele não tem personalidade, não possui seu corpo, não 

tem antepassados, nome, cognomen, bens próprios. [...] Mas, no momento em que os 
direitos dos saxões e dos suevos são redigidos, se os servos  não possuíam seu corpo, já 

possuíam uma alma, que o cristianismo lhes deu.” (MAUSS, 2003, p. 389). 

 Estes exemplos mostram como o nosso corpo e comportamento sempre esteve à 

mercê dos contextos políticos e suas formas de controle social. A máscara torna-se, assim, 

um sentido encarnado que extrapola aos sujeitos, sua constituição e essência, pois são 

condições culturais criadas pela sociedade para manutenção do poder ou de determinada 

ordem. Portanto, a máscara que procuro discutir neste trabalho é justamente esta que 

impõe padrões estéticos e comportamentais ao nosso corpo, por meio dos regimes de 

poder.

 Sabemos que a pratica de Yoga é uma sabedoria milenar de grande utilidade para o 

bem estar em geral, do corpo e da mente, independente do grau de envolvimento que 

temos com ela. Mas a intenção deste trabalho não se configurou no sentido de utilizar a 

teoria das koshas de forma científica ou de defender a noção de uma essência primordial 

dos indivíduos. Esta teoria dos invólucros presente na Yoga muito me atraiu quando me 

deparei com ela pela primeira vez, antes mesmo de pensar que poderia vir a utilizá-la num 

trabalho de arte. Naturalmente, as conexões foram se realizando, entre desenvolver um 

trabalho com as texturas da cidade e as pesquisas sobre corpo, sujeito e comportamentos. 

 Através do conceito de “koshas” pude refletir sobre as máscaras como as formas de 

representação do corpo na sociedade contemporânea. O que pretendia abordar não se 
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relacionava tanto com a questão da personalidade mas, sim, com as camadas de 

significações simbólicas por trás do ato de se “mascarar”. As “koshas” são, portanto, uma 

alegoria à essas camadas, estéticas, políticas, simbólicas e também físicas (através das 

várias formas de cuidados com o corpo e as modificações deste, presentes no cotidiano 

feminino). A máscara, portanto, pensada como o conjunto dessas camadas que se 

encontram diretamente na superfície, veste-se de sua própria lógica que é a de camuflar, de 

esconder estados interiores bem mais delicados, ligados à auto-estima, aceitação do próprio 

corpo e da beleza naturais, etc. A palavra persona, com seu sentido originário de máscara, 

pode ser vista como artifício, como algo que é utilizado para esconder algo que encontra-se 

em nosso interior, portanto ela é de fato a criação de um personagem. Se antes a máscara 

possuía um sentido de diferenciação dentro dos clãs hoje ela simboliza mais a 

homogeneização dos corpos. Se na fundação do direito romano houve a exclusão do direito 

a persona para os escravos, no mundo contemporâneo esta exclusão se dá de modo não-

explícito, mas sutil, através do estabelecimento de padrões de beleza eternamente mutáveis. 

O ato de mascarar-se seria então esta eterna necessidade de adaptação à este padrão.  Por 

conseguinte, o personagem construído através dessas camadas, nos atravessa sutilmente. 

Devido à nossa capacidade de cognição, as redes de comunicação e a mídia exerce sobre 

nós uma influência incomensurável, no sentido de atuar sobre nossa percepção de mundo e  

inclusive na percepção de nós mesmos.

 3.1 O corpo midiático

 O corpo é nosso principal vetor de comunicação com o mundo, não se pode negar 

que é por meio dele que encontramos nossa individualidade e que estabelecemos as trocas 

com o nosso entorno. Le Breton afirma que “Do corpo nascem e se propagam as 

significações que fundamentam a existência individual e coletiva: ele é o eixo da relação com 
o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma através da fisionomia singular 

de um ator” (BRETON, 2012, p.7). Este corpo único e singular, é um trunfo, é a maneira pela 

qual nos destacamos, objeto de individualização através do qual nos colocamos perante a 

sociedade. E hoje, mais do que nunca, é possível compartilhar esse modo de ser em larga 

escala. Podemos perceber como estamos permeados de performances cotidianas, por meio 
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das redes sociais e do broadcast yourself5. Esta publicização de nossa subjetividade, 

compartilhada nas redes sociais, hoje mais do que nunca, ao mesmo tempo em que atua no 

sentido da reprodução dos comportamentos, torna-se um terreno fértil de criação do qual o 

regime capitalista se apropria. Segundo Suely Rolnik foi à partir da instalação do 

neoliberalismo e da mudança nas políticas de subjetivação que o capitalismo passa a ser 

alimentado pelas subjetividades, através das forças de conhecimento e criação, sendo 

denominado de capitalismo cognitivo ou cultural:

“O capitalismo cognitivo, inventado justamente como saída para a crise provocada 
pelos movimentos daqueles anos [contracultura/tropicalismo contra a ditadura  militar 
- grifo meu], apropriou-se da potência de criação que então se emancipava na vida 
social, para colocá-la, de fato, no poder. Então todos  sabemos  que se trata  aí de 
uma operação perversa, cujo objetivo é fazer desta potência o principal combustível 
de sua insaciável hipermáquina  de produção e acumulação de capital.” (ROLNIK, 
2014, p.18). 

	

 Essa forma de agenciamento empreendidas pelo capitalismo cognitivo seria, ao 

mesmo tempo em que se apropria de nossa potência de criação, o de guiar nossa 

subjetividade à identificação com as imagens de mundo veiculadas pela publicidade e pela 

cultura de massa. “[...] tais  imagens são invariavelmente portadoras da mensagem de que 
existem paraísos, [...] que alguns  privilegiados  têm acesso a eles  e, sobretudo, que podemos 

ser um destes VIP, bastando, para isso, investirmos  toda nossa energia vital [...]”. (ROLNIK, 

2014, p. 20). 

 A velocidade das transformações é imensa relativa à sociedade tecnológica, à moda, 

à manutenção do corpo, às mutações corporais (implantes, próteses, cirurgias plásticas). A 

mídia e os meios de comunicação de massa, neste contexto, servem de referência aos 

padrões estéticos de beleza e de comportamento, que ao mesmo tempo é cambiante e 

flutuante, não se consegue acompanhar. Podemos perceber neste contexto, que sofremos   

os dois tipos de violência: a simbólica, no sentido do desejo introjetado por meio do 

capitalismo cognitivo, a sensação de não adequação aos modelos de beleza; a eterna 

insatisfação com o corpo gerada pela mídia. O embate gerado, mídia X indivíduo, é 

freqüentemente desigual pela força dos meios de comunicação de massa, e pela imposição 
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p. 87). A negação desta lógica encontra seu ápice com o Youtube através da logo broadcast yourself,  que 
pode ser entendida como compartilhe-se ou compartilhe você mesmo.



diária de imagens em nosso cotidiano, através de propagandas em Outdoors, etc; e também 

a violência física/estética, a necessidade do disfarce, que vai desde uma simples maquiagem 

para esconder imperfeições, o consumo de produtos que alteram a percepção do corpo 

(roupa íntima que acentua as curvas), tratamentos corporais antienvelhecimento, ácidos, 

cirurgias plásticas, botox, próteses corporais. 

 Nesse sentido, a pesquisa de Edvaldo Souza Couto é um interessante recorte a 

respeito de como esta insatisfação se apresenta, por exemplo, na capital baiana, associada 

ao modo de vida espetacular e teatral onde a exibição corporal “talvez seja a característica 

mais típica da baianidade.” (COUTO, 2000, p.35).  O autor traz no início de sua pesquisa, 

uma série de entrevistas realizadas em Salvador, na qual ele faz duas perguntas: “Você está 

satisfeito com o seu corpo?” e “Está satisfeito com o desempenho do seu corpo?”. As 

respostas são as mais variadas possíveis, e o autor identifica sentimentos que vão desde o 

incômodo em falar, até um pseudoconformismo: 
Quando eu digo que estou satisfeito com meu corpo, que nada nele me 
incomoda, eu sei que estou mentindo. Mas  às vezes é cômodo 
acreditar nesta mentira. Então eu quero convencer o outro de que esta 
mentira é verdade. O outro também sabe que isso é mentira. Essa 
mentira não é só minha. É dele também. Então ele finge acreditar na 
minha mentira porque sabe que eu também vou fingir acreditar na 
mentira dele. É um jogo. Mas cada  um sabe onde a mentira acaba e a 
verdade se esconde. Cada um sabe do seu ponto fraco. (Graciliano). 
(COUTO, 2000, p. 41).

 Como podemos perceber esta insatisfação não atua mais como um efeito “alienante” 

simplesmente. Existe uma consciência a respeito do papel da mídia e dos meios de 

comunicação na construção dos desejos: “agente se vê obrigada a comparar o corpo da 

gente com o modelo da mídia. Como esse modelo não é único, nem estável, quando se 

consegue fazer um esforço e adaptar-se a ele, já não serve mais.” (COUTO, 2000, p.43). O 

efeito da atuação da mídia já  superou a fase da alienação, para se alimentar de uma lógica 

criada por ela mesma a partir das imagens e não mais das mensagens de incentivo ao 

consumo: “Quando o indivíduo percebe que as  realidades não são pré-existentes, mas 

resultado das  transitoriedades de todas as movimentações  não lhe resta alternativa a não 
ser adaptar-se, apaixonadamente a esse universo efêmero e continuadamente renovado, 

revisitado e reelaborado.” (COUTO, 2000, p. 142).

 Não há como não constatar que o resultado dessa busca incessante gere prejuízos, 

tanto psicológicos quanto clínicos, em muitos casos: a criação destes modelos que nunca 
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são estáveis reforçam a baixa auto-estima, a felicidade forjada, a eterna cadeia de consumo 

de produtos, a proliferação de clínicas de tratamento e de profissionais muitas vezes de 

confiabilidade duvidosa, proliferação de problemas de saúde como bulimia e anorexia, e em 

casos extremos a morte.

 Portanto as “koshas” podem ser entendidas como estas camadas externas, 

resultantes das políticas subjetivação empreendidas pelo capitalismo cognitivo, a absorção 

deste mundo que é externo e a necessidade eterna de se adaptar a ele. A desconstrução 

das “koshas”, portanto, coloca-se neste trabalho como uma forma de resistência à 

manipulação capitalista sobre o corpo. Como afirma Deleuze, a arte pode operar no sentido 

da contra informação:  “[...] existe uma finidade fundamental entre a obra de arte e o ato de 
resistência. Isto sim. Ela tem a ver com a informação e a comunicação a título de ato de 

resistência" (DELEUZE, 1987, p. 13). 

 Podemos entender que a tentativa de desconstrução deste corpo, em Koshas, pode 

se dar em direção ao que Rolnik denomina “corpo vibrátil”. Segundo a autora, pesquisas 

recentes mostram que os órgãos dos sentidos possuem uma dupla capacidade: uma 

cortical que corresponde à percepção mais comum pra nós, relacionada apreensão do 

mundo e suas formas, ligados à história do sujeito e da linguagem; E outra subcortical, que 

seria o corpo vibrátil, que por conta de sua repreensão nos é mais desconhecida. É o 

exercício desta capacidade que torna possível desvincular nossa percepção das formas de 

apreensão do mundo mais familiares para nós. E é da relação de tensão entre essas 

capacidades paradoxais que ocorre o impulso à potência da criação6. Na medida em que 

nos coloca em crise, surge a necessidade de criarmos novas formas de expressão para as 

sensações intransmissíveis por meio das representações de que dispomos. A autora da 

exemplos na história destes momentos de ruptura com uma ordem em direção a potência 

de criação: o Tropicalismo, o movimento contracultura, etc. 

 O processo de autoconsciência buscada na Yoga, portanto, poderia ser equiparado à  

esta busca pelo corpo vibrátil de que fala Suely Rolnik, pois trata-se de permanecer em 

estado de consciência alerta a respeito desses processos de direcionamento de 

subjetividades e desejos, próprios do neoliberalismo. Estando alertas e conscientes, 

podemos buscar sempre criar novos territórios em direção à movimentos de afirmação da 

vida e não estancamento ou enrijecimento das formas estabelecidas.
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 ! 4. A FOTOGRAFIA COMO LINGUAGEM

 De alguma forma, o percurso com o desenho e a pintura influenciaram meu olhar  

fotográfico, as texturas, cores, formas e matérias contendo uma espécie de plasticidade 

pictórica, estavam sempre presentes nas fotografias que costumava realizar. A partir desta 

constatação e da percepção deste universo rico à minha volta, presente nas fachadas e na 

arquitetura em geral de Cachoeira e São Félix, as imagens mentais do trabalho começaram a 

se delinear. Além disso, foi quase que inevitável trazer uma abordagem fotográfica que 

incluísse o corpo humano, já que certos questionamentos estéticos e políticos, em relação 

ao mesmo, já estavam presentes nas minhas pesquisas artísticas. 

 No entanto, muitas dúvidas surgiram no percurso referentes à qual tipo de técnica 

utilizaria na mesclagem do corpo às texturas, e sob qual categoria artística se encaixariam as 

mesclagens fotográficas, já que não seriam fotos captadas ao natural. Primeiramente seriam 

fotografadas as fachadas e estruturas arquitetônicas das cidades buscando as texturas que 

sobressaltassem aos olhos, suas camadas de cor e materiais. Como eram fotografias de 

elementos estáticos, os enquadramentos puderam ser pensados e experimentados de 

diversas maneiras. Posteriormente foram tiradas fotografias do corpo previamente 

posicionado, implicando também em escolhas racionais. Apesar de as fotografias terem sido 

“construídas” desde o início e manipuladas digitalmente, conservam seu caráter artístico e 

contemporâneo voltado à experimentação. Este trabalho enfatiza mais a ordem simbólica e a 

imagem fotográfica enquanto objeto artístico autônomo, passível de ser reinventado, 

manipulado e sofrer intervenções. Philipe Dubois explica que Marcel Duchamp foi o primeiro 

a inaugurar um status da obra de arte que se vinculava diretamente à fotografia, no sentido 

de apresentar uma arte não-mimética: “uma impressão que não extrai seu sentido de si 
mesma, mas antes  da relação existencial - e muitas  vezes opaca - que a une ao que a 

provocou.” (DUBOIS, 1993, p. 257). Neste caso, Koshas  extrai seu sentido dos 

questionamentos políticos já mencionados, e é por este motivo que a fotografia é trabalhada 

enquanto um objeto autônomo, unindo duas realidades diferentes, duas camadas de 

imagens postas em relação. Duchamp realizou em parceria com Man Ray alguns trabalhos 

fotográficos, mas mesmo os que não eram, toda sorte de experimentações (rayografias, 

recortes, decalques, fixação de materiais em tela e até mesmo os ready-mades), evocavam 

a lógica da fotografia, a lógica do ato, da experiência do sujeito (DUBOIS,1993, p. 254).
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Os dadaístas e surrealistas com os quais 

Duchamp e Man Ray mantinham relações 

p róx imas , f o ram os p r ime i ros a 

experimentarem a mistura polifônica de 

materiais e signos, a fotomontagem. Eram 

diversas as técnicas que utilizavam em 

s u a s e x p e r i m e n t a ç õ e s p a r a 

transformação do real: as rayografias e 

s o l a r i z a ç õ e s ( M a n R a y ) , a s 

sobreimpressões (Magritte), fossilizações (Ubac), raspagens (Max Ernst), decalcomanias 

(Domingüez), etc. “Dadaísmo e surrealismo, em seu gosto pela provocação, como em seu 

culto do “surreal”, desenvolveram com intensidade a prática do associacionismo (metáfora, 

colagem, agrupamento, montagem)” (DUBOIS, p. 268). Estes artistas possuíam como 

objetivo, além da dessacralização da imagem, o retorno da fotografia à condição de objeto e 

a partir de uma amálgama de suportes, realizar jogos de combinações simbólicas: “as 
associações de fragmentos  fotográficos empregam desse modo todos os fios  da analogia, 
da comparação, da acoplagem de idéias, num sentido político de contestação ou de crítica 

ou naquele (poético) de uma metaforização positiva e expansiva.” (DUBOIS, 1993, p. 269). 

Na figura 9 trago um dos trabalhos da única representante mulher dentro movimento 

dadaísta, Hannah Höch, que problematiza o corpo feminino e os papéis sociais da mulher, 

através de suas misturas. Frequentemente explorava a justaposição entre a mulher alemã 

moderna e a mulher colonial. Foi uma das 

precursoras do movimento, mas sofreu 

preconceitos dentro do grupo, sendo seu 

trabalho reconhecido apenas 50 anos mais tarde. 

 Os surrealistas, mesmo utilizando pouco a 

fotomontagem como técnica, se utilizaram de 

diferentes experiências com a fotografia. Nisto se 

constitui o caráter heterogêneo do surrealismo, 

abarcando uma gama diversa de estilos e 

técnicas (KRAUSS,  2002, p. 115). Na figura 10, 

Frederick Sommer, um simpatizante do movimento surrealista, traz uma técnica feita de 

26

Figura 10: Portrait of Max Ernst, Frederick 
Sommer, 1946, gelatin-silver print.

Figura 9: From An Ethnographic Museum, 1929. 
Hannah Höch.



maneira analógica, que consistia na 

sobreposição de negativos, o resultado 

é bem próximo a alguns tipos de 

m e s c l a g e n s d i g i t a i s f e i t a s e m 

programas de edição de imagens.

O trabalho fotográfico em Koshas, toma 

de empréstimo a associação de idéias 

para criação de uma metáfora, que é a 

do corpo em desconstrução, as 

“paredes” da pele (o invólucro corporal 

mais externo e visível) em processo de decomposição e desgaste (figura 11). A relação com 

o Dadaísmo, portanto, estabelece-se não tanto em termos de estilo e aparência final, mas 

sim no modo de produção, no sentido da “fabricação da imagem”.

 4.1 Referências artísticas

 Além das referências citadas antes, como o trabalho da artista Aruane Garzedin, e os 

movimentos dadaísta e surrealistas, precursores do experimentalismo na fotografia, aqui 

trago outras referências políticas e estéticas identificadas no decorrer do processo.  Do 

ponto de vista conceitual e político, foi 

possível estabelecer vínculos com o 

t r a b a l h o d e a l g u m a s a r t i s t a s 

contemporâneas feministas, como 

Bárbara Krueger e Marta Rosler. A obra 

de Kruger possui diversas características 

ligadas ao feminismo, lutas pela igualdade 

entre os gêneros, direitos reprodutivos, 

etc. Mas os aspectos que destaco em 

relação a este trabalho, são aqueles 

ligados à estética e ao estereótipo da 

mu lhe r a t ravés de seu co rpo e 

comportamento, tão celebrados pela 
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Figura 12: Super rich / Ultra gorgeous / Extra skinny / 
Forever young, Bárbara Krueger, 1997.

Figura 11: Sem título, da série Koshas. Fotografia em 
mídia mista. Mesclagem digital. Nerize Portela, 2015.



cultura Euro-Americana. A figura 12, uma de suas 

obras (cuja tradução das frases em vermelho significa: 

Super rica, ultra maravilhosa, extremamente magra, 

para sempre jovem), representa de forma irônica, 

através da semelhança com a publicidade presente 

em revistas de moda, uma modelo coberta de gelo em 

busca da eterna juventude. Segundo Katherine Calak, 

Kruger baseou-se muito na obra de John Berguer, 

escritor britânico, em Modos de ver (CALAK, p.156). 

Seu trabalho é uma crítica às formas de poder 

impostas pela mídia (na qual a mulher está sempre 

vinculada à um objeto de consumo).

Martha Rosler, que costuma utilizar a fotomontagem, 

em seu trabalho Body Beauty, or Beauty Knows no pain, traz uma discussão do corpo 

feminino enquanto mercadoria, produto de consumo. Na obra cargo cult (fig. 13)  as 

imagens dos rostos femininos em evidência se maquiando, são associados ao carregamento 

de um navio. A artista costuma explorar outras questões cotidianas em seus trabalhos: 

críticas à esfera pública, aos valores éticos e comportamentais, à atuação dos meios de 

comunicação, ao espaço construído e de que forma essas questões afetam a mulher.

 A ligação de Koshas com estes 

t r a b a l h o s s e e f e t i v a p o r m e i o d a 

videoinstalação, na qual as fotografias foram 

pro jetadas na parede, por meio de 

transparências, e relacionadas com vídeos 

diversos. Através desta combinação de 

fotografias e vídeos (que serão detalhados à 

frente) buscou-se uma reflexão sobre as 

formas moldagem ou mesmo o disfarce do 

c o r p o n a t u r a l t ã o e x p l o r a d o n a 

contemporaneidade (camadas materiais e 

simbólicas) e a desconstrução deste mesmo 

corpo por meio do vídeo e da fotografia.
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Figura 13: cargo cult, série Body Beauty, 
or Beauty knows No Pain 1966-1972.

Figura 14: Space2, Providence, Rhode Island, 
Francesca Woodman. Photo: George & Betty 
Woodman. 1976.



 Do ponto de vista estético encontrei semelhanças com o trabalho de Francesca 

Woodman (fig. 14), fotógrafa norte-americana que teve uma curta carreira, se suicidou aos 

22 anos. Em suas fotografias nota-se um gosto pelas ruínas e espaços decadentes, os quais 

utilizava como cenário e estúdio. Francesca, que freqüentemente era o modelo de suas 

próprias fotos, explora a fotografia performática, com poses e cenários onde a ação é 

construída. Utilizava exclusivamente o P&B e buscava se fundir aos espaços utilizando 

materiais sobre o corpo, com aspecto e textura semelhantes ao ambiente circundante. Há 

uma aproximação com a fantasia, o fantasmagórico e o sonho. Além disto, há uma 

exploração intensa do nu feminino, um corpo que constantemente aparece recortado por 

espelhos, móveis e outros elementos do espaço. Outras vezes este corpo é fluido, efeito 

conseguido através da exposição longa. Todos estes aspectos mantém uma relação íntima 

com o surrealismo, mas, apesar de todas especulações em torno das intenções da artista, 

sua fotografia é emblemática, correspondendo a um mundo interior bastante complexo.

 Outro trabalho que dialoga bastante, não apenas do ponto de vista técnico, mas 

também do ponto de vista poético são as fotografias da Série Entalhes  (2004), geradoras da 

instalação interativa Sem Nome, de Valécia Ribeiro e Cyrille Brissot. Esta série apresenta a 

fusão entre os retratos de rostos de pessoas anônimas e as texturas, linhas, formas e cores 

do espaço cotidiano. Há, também, a manipulação digital, os diálogos híbridos entre corpo e 

cidade e a expressão do ser em camadas7  (figura 15). Os anônimos escolhidos eram 

pessoas com características e fisionomias bem brasileiras, ligadas ao campo, à terra e áreas 

rurais, que costumam ter uma relação bastante intensa com seu ambiente.

29

7 RIBEIRO, Valécia; BRISSOT, Cyrille. Sem nome: um autorretrato anônimo na experiência da imagem 
digital.

Figura 15: Sem título da Série Entalhes, Valécia Ribeiro, 2004.



! 4.2 O processo fotográfico em Koshas

 O trabalho se inicia com a realização das fotografias em close-up das superfícies das 

cidades de Cachoeira e São Félix, no intuito de ampliar a percepção sobre o corpo da 

cidade, suas “peles” e camadas. As primeiras experimentações foram feitas com uma Canon 

DSLR, lente 18-55 mm, na captação de planos mais gerais. Na primeira bateria de fotos, a 

captação foi feita atentando para os mais diversos tipos de texturas: descascadas, 

rachadas, oxidadas etc. Dentre os critérios estabelecidos estavam: a busca pela 

superposição de camadas de tintas que possuíssem uma plasticidade natural e uma riqueza 

do ponto de vista da cor e da textura; e a realização dos enquadramentos nestas áreas que 

mostrassem a estratificação das camadas, das áreas mais externas (pinturas e rebocos das 

paredes) às partes mais internas com os tijolos à mostra. Durante essa primeira experiência, 

observou-se a necessidade de uma lente que captasse as paredes mais altas, pois algumas 

possuíam a característica exata de uma “pele descascando” (como mostrado na figura 7). 

Para isto foi utilizada uma câmera Nikon D7000 com lente zoom 70-300. 

 Todo o projeto gráfico foi desenvolvido com base no trabalho fotográfico das 

fachadas (ver apêndice A). Cerca de 800 fotos foram feitas em JPEG e RAW. O uso do RAW 

como extensão, facilitou o trabalho de correção de cor, pois algumas fotografias ficavam 

com aspecto “lavado” ou com muita luminosidade. O uso desta correção foi realizada de 

forma moderada, sem a utilização da saturação de cor na imagem, em alguns casos era até 

retirada, pois as cores se intensificavam após a correção dos parâmetros de sombra, 

luminosidade, balanço de branco e preto (curvas).

 As primeiras fotos trouxeram uma nova percepção: os elementos dispostos no 

quadro, em alguns casos, lembravam o desenho e a forma do próprio corpo humano (partes 

dele). Daí a etapa seguinte consistiu em observar por um determinado tempo algumas 

imagens escolhidas, buscando imaginar o corpo na composição das fachadas. Por meio da 
observação das formas elementares presentes nas fachadas dos prédios (as 
deformações, crateras e estrutura internas) foi possível identificar semelhanças com o 
corpo humano e estabelecer diálogos na construção dos retratos corporais. Em alguns 
casos, as posições e enquadramentos das fotografias do corpo foram predefinidos e 
esboçados, através da mesa digital, sobre as fotografias escolhidas. Na figura 16 e 17 
trago os esboços e a foto final, para efeito de comparação. 
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 Todos estes parâmetros foram sendo definidos no processo de produção,  
atentando para as imagens que melhor traduziriam a proposta estética de 
redimensionamento das superfícies, ressaltando seu aspecto tátil e sensorial, mas 
também buscando uma riqueza do ponto de vista da textura. Ao final do trabalho, notei 
que, mesmo estabelecendo certos parâmetros (como mostrar as camadas de tinta, 
concreto e tijolos), outras camadas de materiais incorporados dialogavam na 
composição: azulejos, inscrições, pixações, restos de papéis grudados, etc. Só que 
neste caso, tratava-se da paisagem urbana (já anteriormente construída pelo homem) 
como um organismo em constante transformação, reflexo da ação combinada do homem 
e do tempo, também em camadas. Outro elemento bastante interessante é a vegetação 
que brotava de alguns muros e fachadas, que podia ser associada a um outro tipo de 
“corpo”, de organismo incrustado, crescendo e se transformando em meio aos edifícios. 
Estes elementos trouxeram ainda mais riqueza para este trabalho do ponto de vista da 
textura, da estética, do pensamento sobre a paisagem. e das associações entre o corpo 

da cidade e o corpo humano, sua materialidade, efemeridade e transformação.
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Figura 17: Esboço digital e fotografia da Série Koshas. Nerize Portela, 2015.

Figura 16: Esboço digital e fotografia da Série Koshas. Nerize Portela, 2015.



 Na produção das fotografias corporais utilizei o meu próprio corpo como modelo,  

uma câmera Canon DSLR 18-55m, tripé, uma malha preta e outra branca para experimentar 

o fundo. Neste caso a autoria das fotos foi minha, com o auxílio de objetos para fazer a 

focagem correta e disparo com o temporizador. As fotos captadas, em sua maioria, foram 

previstas por meio do estudo feito anteriormente, poucas foram criadas no momento da 

captação. Esta etapa do trabalho foi uma das mais trabalhosas, pois, após o disparo da 

câmera, o posicionamento corporal deveria ser muito rápido e preciso. Fato que seria 

solucionado com o auxílio de um controle remoto ou assistência de câmera. 

 As primeiras imagens foram de corpo inteiro (sem enquadramento), utilizei-as para me 

familiarizar com os efeitos estéticos possíveis de realizar no programa. Esta fase procurei 

estar aberta a experimentar com a manipulação da fotografias: retirava o fundo da imagem (e 

algumas vezes a parte interna do corpo) para ver como se comportariam na fusão; realizava 

testes com os tipos de mesclagens de camadas do Photoshop para obter os efeitos mais 

diversos; testava correções na imagem (brilho, contraste, curvas). Os parâmetros foram 

definidos de acordo com os melhores resultados: utilização do fundo branco no disparo da 

câmera; apagamento do fundo (nas fotografias do corpo) criando a transparência entre uma 

imagem e outra; suavização das bordas; definição do tipo de mesclagem mais apropriada, 

etc. Através da mesclagem foi possível criar um perfeito diálogo entre as formas presentes 

na imagem fotográfica, pois fundia as duas camadas de imagem de maneira que o corpo 

parecia saltar à superfície, tridimensionalmente. O elemento corporal, assim, “perdia” seu 

lugar de origem e passava a se confundir com a própria arquitetura (figura 18). 

 A definição dos meios e suportes de apresentação do trabalho surgiu logo após a 

finalização de algumas imagens, a partir da relação que se estabelecia entre as camadas de 

transparência e fusão, dentro do programa utilizado. O suporte deveria estar atrelado 

visualmente ao conceito de transparência e sobreposição, pois através deles a relação de 

camadas ficaria mais explícita. A solução veio com a utilização dos retroprojetores, como 

objetos que poderiam estabelecer este diálogo, e da impressão fotográfica em 

transparências. As mesmas camadas trabalhadas dentro do Photoshop para o efeito de 

mesclagem, iriam extrapolar para além do programa como um recurso material na 

instalação. Os retroprojetores antigos seriam ressignificados no espaço, resgatando a 

passagem do tempo através de sua estética e presença. A partir daí a instalação ganhou 

corpo com o conceito de instalação/escultura fotográfica (explicada na próxima seção), por 
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meio dos aparatos, dos elementos dispostos no espaço transitável, da possibilidade de 

intervenção do público com os objetos e da interconexão entre as mídias.

	

4.3 O conceito de escultura e/ou instalação fotográfica

! Nesta subseção trago uma breve descrição do conceito de escultura/instalação 

fotográfica, porque acredito ser um conceito de fundamental importância dentro das 
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Figura 18: Fotografias da Série Koshas. Nerize Portela, 2015.



relações entre arte contemporânea e fotografia, e auxilia no entendimento da etapa de 

apresentação do trabalho fotográfico em Koshas. 

 Segundo Dubois, na instalação fotográfica, a imagem em si mesma só tem sentido 

encenada num espaço e num tempo determinado, sendo a obra em seu conjunto o 

resultado dessa instalação fotográfica. Esta implica, além das próprias fotos com seu 

conteúdo, um espaço-tempo de apresentação, um autor do dispositivo, um espectador, e 

uma espécie de contrato, jogo de relações entre as diferentes partes. (DUBOIS, 1993, p. 

292). A instalação fotográfica, portanto, pode englobar as mais diversas formas: 
“Já um simples  livro ou álbum de fotografias  (de família ou não) pode ser descrito 
com uma instalação ou uma escultura: o álbum é de fato um volume, é um objeto 
tridimensional, manipulável que se pode virar e revirar, abrir e fechar, folhear 
atravessar, ele apela para  a experiência  física implica de fato um espaço e uma 
temporalidade específicas [....]”. (DUBOIS,  1993, p. 292).

! Apesar do exemplo acima, não é pressuposto na instalação fotográfica a manipulação 

direta do público, ficando este como observador, normalmente. Porém, entra numa relação 

estreita na qual pode se deslocar ou realizar suas próprias conclusões a partir da montagem. 

Tudo é definido de acordo com as intenções do artista que estabelece como se dará a 

leitura da obra pelos espectadores ou qual o tipo de relação e conexão será feita com o 

público. Assim, a forma de organização ou agrupamento dos elementos da obra no espaço,  

é definida de acordo os resultado que se pretende alcançar.

 Desde a primeira apresentação de Koshas  dentro da Exposição Iminências, houve a 

preocupação com as questões acima citadas. Como as fotografias seriam dispostas no 

espaço? Como seriam colocados os retroprojetores de forma que a visualização fosse 

dinâmica, não estática e interpelasse8  o espectador? Quantos seriam utilizados? Como o 

espectador visualizaria o restante das imagens? Estas questões foram respondidas no 

decorrer do processo, a partir do pensar, das possibilidades e dos testes de montagem. A 

utilização dos retroprojetores antigos funcionou para que o público viesse a ter um contato 

mais próximo com as fotografias e as visualizasse de uma maneira diferenciada. Sendo 

objetos próximos ao nosso cotidiano, praticamente interpelavam ao espectador que fossem 

manipulados. A quantidade foi decidida a partir do tamanho do espaço de apresentação e 

do enquadramento do projetor de vídeos. A utilização de móveis antigos dialogava com a 
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8 Segundo Dubois, os agrupamentos fotográficos organizados espacialmente, podem produzir no especta-
dor efeitos mais ou menos calculados de relacionamento no ato da leitura, de forma que em presença da 
obra, o espectador encontra-se interpelado pelo dispositivo. (DUBOIS, 1993, p. 293).



proposta e foi uma solução criada para quebrar a estaticidade (a disposição alinhada das 

fotografias). O posicionamento dos retroprojetores sobre os móveis em alturas e distâncias 

diferentes, possibilitou que os tamanhos das fotografias projetadas criasse um efeito de 

mosaico (juntamente com a composição dos vídeos). Por fim, foi utilizada uma mesa de luz 

para que o restante das fotografias pudessem ser visualizadas e/ou trocadas pelo público. 

Vale dizer que a instalação, tanto na Exposição Iminências  (fig. 19) quanto na Exposição 

Koshas  (fig. 20), não apenas interpelava o espectador a transitar pelo espaço, como também 

possibilitava um tipo de interatividade com a interface9 fotográfica. A interface se dá não no 

sentido de troca de informações entre mídias digitais (input/output), neste caso o tipo de 

interação era completamente manual, entre a face do espectador e a face fotográfica. O fato 

de o espectador poder intervir e reorganizar as fotografias de acordo com o lhe conviesse já 

supunha um tipo de interação mais profunda, onde o contato do público com a obra, tanto 

influía no resultado final como dependia deste para completar-lhe o sentido. !

!
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9 A interface aqui é empregada no sentido mais amplo, de Peter Weibel, superando a visão estritamente 
técnica da troca de informações homem/máquina, input/output, estendendo-a à relação homem/mundo. 
Trata de entendê-la, como um fluxo de informações entre domínios, uma via de comunicação entre 
domínios. Amplia-se assim para além dos aparatos estritamente informáticos, e repensa as relações obra/
público da produção artística em mídias digitais. (ARANTES, Priscila. 2005. p. 74).

Figura 19: Koshas, videoinstalação, Exposição Iminências, 2015.

Figura 20: videoinstalação parte da Exposição Koshas, 2015.



! 5. O VÍDEO 

 O vídeo constitui-se, ou vem se constituindo já a algum tempo, como um dos meios 

mais versáteis de expressão. Desde que passou a ser utilizado como um instrumento na 

arte, nota-se o intercâmbio deste com as mais variadas formas de linguagens. Para Arlindo 

Machado o vídeo é um meio audiovisual essencialmente heterogêneo, é “um objeto híbrido,  

em expansão, fundamentalmente impuro, de identidades múltiplas, que tende a dissolver-se  

camaleonicamente em outros objetos ou a incorporar seus modos de constituição”.

(MACHADO, 2007, p. 36). 

 Em seu poder de captar não apenas um instante congelado, como na fotografia, mas 

o desenrolar de uma ação - que ocorre num espaço e num tempo determinados - o vídeo 

possui, assim, o poder de potencializar outras linguagens como também de ser 

potencializado por elas. Devido à qualidade híbrida natural do vídeo, “[...] há a sua sinergia 

com os mais distintos  modos de produção audiovisual; com o campo do design; o campo 
da programação informacional [...]; assim como há a sua intensa sinergia também com o 
teatro, a música, a performance, a dança e os  mais  variados ambientes arquitetônicos da 

contemporaneidade.” (MELLO, 2008, p. 26). Christine Mello, ao fazer um apanhado das 

principais produções artísticas com vídeo no Brasil, aponta a utilização deste - em seu 

caráter de linguagem descentralizada - por meio de três linhas criativas: desconstrução, 

contaminação e compartilhamento (MELLO, 2008, p. 31). 

 Através desta forma de organizar o olhar sobre a produção videográfica dentro da 

arte contemporânea, trazida por Mello, pude observar uma maior relação dentro do 

processo artístico de Koshas  da ordem da contaminação. A contaminação está mais 

relacionada com a forma como o vídeo interage com outras linguagens artísticas: “É a lógica 

do vídeo +, ou o vídeo que soma seus  sentidos  aos sentidos de outras  linguagens (como no 
videoclipe, na videodança, no videoteatro, na videocarta, na videopoesia, na videoinstalação, 

e nas  intervenções midiáticas no espaço público) [...]” (MELLO, 2008, p. 137). Já Lucia 

Santaella define essa mistura através do termo ‘hibridação’, que significa: “linguagens  e 

meios que se misturam, compondo um todo mesclado e interconectado de sistema de 

signos que se juntam para formar uma sintaxe integrada.” (SANTAELLA, p. 135). 

 Primeiramente, o vídeo foi pensado para compor a videoinstalação fotográfica na 

Exposição Iminências, e, posteriormente, passou integrar a Exposição Koshas como um 

produto autônomo, desdobrando-se numa videoperformance. Seja como for, sua gênese já 
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é indissociável de todo o processo criativo, já que foi concebido para estar em relação com 

outras linguagens: 
“A idéia central da contaminação do vídeo diz respeito a compreender que o vídeo 
não pode ser considerado nessas manifestações como um produto acabado de 
linguagem, mas sim como um processo, em que as  outras  linguagens  e seus 
reflexos co-par t i c ipam da exper iênc ia a r t í s t i ca  sem um es ta tu to 
hierárquico.” (MELLO, 2008, p. 139). 

 Além disso, a performance na qual represento um ato de desconstrução/descoberta 

do meu próprio corpo, através da retirada das camadas materiais, foi realizada 

especialmente para o vídeo. Toda esta relação intrincada entre o vídeo e as outras 

linguagens como a fotografia, instalações e performance, denota o contexto criativo da 

contaminação ou da hibridação.

! 5.1 Corpo e vídeo: videoperformance
!

  Desde que o vídeo torna-se um instrumento para a arte, a experiência do corpo 

neste, torna-se tão inevitável quanto necessária, visto que ele é nosso principal vetor de 

comunicação. Tanto que as experiências videográficas de intervenção na imagem eletrônica, 

ocorreram quase que concomitantemente com as manifestações artísticas dos anos 60 e 

70, relacionadas ao corpo e à performance. Pode-se observar a confluência e a 

interdisciplinaridade entre as formas de expressão artística (musica, dança, pintura) desde os 

experimentos de John Cage, Mercê Cunningham e Rauschenberg10. Nestes, o vídeo 

funcionava apenas como registro de algumas ações, mas, seu legado irá influenciar toda 

uma geração posterior, como o grupo Fluxus, que trabalhará na mesma linha (nos trânsitos 

entres as formas de expressão artística). Por ser muito vasta e rica a experiência dos artistas 

com o corpo e vídeo, e conter ao mesmo tempo especificidades que permitam distinguí-las 

umas das outras, resta-me fazer alguns apontamentos que possam ajudar a esclarecer e 

situar o trabalho da videoperformance em Koshas. 

 Pode-se dizer que, no Brasil, é na década de 70 que o embate entre corpo e vídeo na 

arte se intensifica. Digamos que o terreno tenha sido “preparado” pelos artistas da geração 

anterior (de 50 e 60) tanto através do vídeo (no sentido de desconstrução da TV e das  
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performances televisionadas, como as de Flávio de Carvalho) quanto através do corpo e da 

performance (Happening) com os experimentos de Ligia Clark e Helio Oiticica. (MELLO, 

2008, p. 77 e 78). 

 De lá para cá esta questão da performance - uma arte concebida na década 60 que 

sintetizava uma postura radical em relação à obra-produto-exposição, na qual a ação 

corporal deveria ser compartilhada no tempo presente - ainda é considerada uma questão 

polêmica na sua relação com o vídeo e o audiovisual. Segundo Fernando Salis11 é a partir 

dos anos 80 que o conceito de videoperformance surge, para tentar definir as situações em 

que a performance não pode prescindir da hibridização com o vídeo, sob a pena de se 

romper a proposta da ação (SALIS, 2009. p. 41). Mas sua realização já começa muito 

anteriormente, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo o seu auge nos anos 70, com as 

experiências de Vito Acconci, Bruce Nauman, Letícia Parente, Sonia Andrade e Paulo 

Herkenhoff. Segundo Mello, “Na medida em que não existe a interatividade com o público, 

com a audiência, ou com o outro, a interatividade do corpo de artista é produzida no 

enfrentamento com a própria câmera de vídeo”. (MELLO, 2008, p. 144).

 A este respeito, Regina Melim12 nos esclarece que as ações de 70, apesar de terem 

acontecido em ambiente privado (sem uma audiência) e de utilizarem o vídeo como uma 

forma de documentação, é impossível concebê-los como produtos separados, já que é a 

partir destes meios (o vídeo e a fotografia) que se dará a audiência (MELIM, 2009, p. 47). E 

procedimentos desta mesma natureza continuaram a se perpetuar na arte sob as mais 

diversas formas, como se observa nos trabalhos de Joan Jonas, Pipilotti Rist, Patty Chang, 

etc. Como observa Melim:

 “[...] tanto os  artistas  que decidem documentar suas performances  que são 
realizadas  na presença de uma audiência  como aqueles  que realizam a 
performances  diretamente para uma câmera  assumem a responsabilidade com o 
público, que não é somente aquela, diríamos, tradicionalmente estabelecido como tal 
[quando o evento ocorre ao vivo], mas toda  sorte de espectadores e leitores  que 
acessarão continuamente essas obras”. (MELIM, 2009, p. 49).

 A partir destas considerações, é possível afirmar que o vídeo realizado para a 

videoinstalação de Koshas foi concebido a partir da idéia de videoperformance, em que uma 
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11 Cineasta, ator e professor da Escola de Comunicação da UFRJ. Vj, artista audiovisual, já realizou 
performances e instalações no Brasil, EUA, Espanha e Canadá. 

12 Mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, é docente no Departamento de 
Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nessa mesma universidade, coordena o grupo de 
pesquisa Processos Artísticos Contemporâneos.



ação é manifestada no tempo e registrada pelo dispositivo “câmera”  em ambiente pr ivado.  

O acontecimento ou a ação foi, no caso, o desvelamento do corpo portador das camadas, 

pictóricas e materiais (simbólicas), que foram desconstruídas em tempo real. Esta ação de 

desconstrução, desde o início, foi pensada para que seu suporte final fosse o vídeo. A 

própria forma mental das imagens já nasceu do ponto de vista dos planos e da 

sensorialidade que desejava desencadear. A realização da performance exigiu toda uma 

preparação corporal e uma concentração mental e espiritual conseguida através de música 

ambiente. Além disso houve a presença dos dois assistentes apenas: assistente de câmera 

(Artur Dias) e assistente de arte/maquiagem (Rick Oliveira). Importante ressaltar que a 

participação destas pessoas só fizeram somar na qualidade do trabalho, por meio de seus 

esforços e de sua competência. Outro fator de extrema relevância foi a coesão grupal, a 

comunicação e um certo nível de intimidade entre as pessoas envolvidas. 

 Esta ação performática deveria acontecer de uma só vez, já que se tratava de uma 

sobreposição de diversos materiais sobre o corpo que não poderiam ser repostos caso 

ocorresse algum imprevisto (fig. 21). A performance foi registrada em sua totalidade, não 

com a câmera fixa, mas de uma forma dinâmica captando diversos planos ao mesmo 

tempo. O vídeo disponível na mídia digital (anexo A) contém apenas os “melhores 

momentos” da ação, que em sua totalidade durou cerca de uma hora.

 A composição do cenário foi pensada para que o fundo não competisse com o 

primeiro plano (o corpo), dando uma sensação de amplitude, neutralidade e infinitude ao 

redor do corpo. Para tanto, as 

cenas foram gravadas no terraço 

de minha própria residência que 

possuía uma parede branca como 

fundo. No dia anterior foi feito um 

teste de luz, pois, desde o inicio 

convencionou-se a utilização da 

luz natural do sol. As cenas foram 

gravadas, então, pela manhã 

(entre 6 e 7 h), pois se tratava do 

exato momento em que o ângulo 

do sol favorecia a filmagem. Essa 
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Figura 21: Frame da videoperformance Koshas, Nerize Portela, 
2015.



sensação de neutralidade e infinitude foi possível por meio do revestimento da parede com 

uma malha branca e da luz natural que rebatia de forma suave sobre corpo e o espaço. A 

câmera utilizada foi a Panasonic GH2 com a lente Sigma macro 70-300, com fator de corte 

(x2), que a transformava numa lente 140-600. Estas características da lente foram de 

fundamental importância para o efeito conseguido, através da desfocagem do fundo e de 

uma leve superexposição da luz natural. 

 Na pintura corporal os materiais foram definidos a partir da aproximação máxima com 

as superfícies das fachadas, sua materialidade, cor e texturas. Para enfatizar a sensação da 

pele descascando e das camadas como elementos plásticos foi utilizado a cola branca 

diluída em água como base e a anilina como corante (para não causar irritação na pele). A 

argila entrou como complemento como uma analogia às partes de concreto das fachadas 

(figura 22). Alguns testes foram feitos, dias antes, para observar o comportamento do 

material. Rick Oliveira, assistente de arte/maquiagem, auxiliou na composição do cenário e 

foi o responsável pela sobreposição artística dos materiais sobre o corpo. Inicialmente 

procuramos definir quais áreas levariam a argila e quais levariam a tinta, utilizando algumas 

fotografias das superfícies (realizadas para o presente trabalho) como um guia de cores 

inicial. Mas a construção da pintura foi obedecendo a uma regra própria, a partir do 

comportamento do material e ganhando espontaneidade no momento da composição das 

cores. 

 Os planos do vídeo foram pensados e discutidos com o assistente de câmera, Artur 

Dias, à partir do teste de luz realizado no dia anterior. Assim, definimos os planos 

indispensáveis, os que poderiam funcionar e as formas de captação (câmera em movimento 
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Figura 22: Frames da videoperformance, Koshas. Nerize Portela, 2015. 



ou parada). Na mídia em anexo a videoperformance Koshas mostra uma primeira parte, com 

takes  de 10 segundos do corpo, antes do ato de desconstrução. O momento em que, no 

vídeo, começo a me “descascar” foi captado de uma só vez, sem cortes. Neste momento a 

única predefinição combinada com Artur foi a de que ele acompanhasse o movimento das 

minhas mãos no ato da performance. E utilizasse de sua agilidade com o zoom para captar 

planos médios e detalhes de acordo seu próprio olhar. Isso contribuiu para que no ato da 

performance eu pudesse praticamente entrar em estado de “transe”, sem me dispersar com 

fatores externos.

	

! 5.2 Desdobramentos do vídeo

 Nesta seção buscarei detalhar de uma forma mais cronológica o processo artístico 

como um todo. A videoinstalação “Koshas”, apresentada durante a exposição Iminências 

como uma primeira experiência, desde a sua concepção foi pensada para integrar toda a 

produção que a envolvia (as fotografia, vídeos e outros aparatos) de forma que se criasse um 

ambiente sensorial e uma conexão com o público. “A videoinstalação integra a busca da arte 

de reorganização do espaço sensório. [...] ” (MELLO, 2008, p. 169). 

 Este processo de criação apontado por Mello, diz respeito a trazer os objetos 

produzidos pelo artista e uma nova forma de organização dos mesmos para que se tenha 

um certo apelo sobre o público. Sendo assim, todo o formato de apresentação do trabalho 

obedeceu a esta lógica, aproximar verdadeiramente o público da obra. Por este motivo a 

impressão das fotos foi feita em transparências (ao todo foram 9) e expostas sobre 3 

retroprojetores. As fotografias restantes ficavam a disposição do público, sobre a mesa de 

luz, para que este pudesse intervir na obra e compor o seu próprio cenário (fig. 23). A 

videoinstalação por si só já pressupõe um espaço diferenciado interlocução, onde o público 

sai, na verdade, da condição de mera contemplação, como explica Christine Mello: 

Quando o artista  rompe a lógica material, ele deflagra a idéia  de que importa menos 
o objeto de arte, a obra acabada, e mais  o processo de criação. [...]Desse modo, o 
trabalho ao ser apresentado ao público deixa  de ser uma obra acabada, encerrada 
em si mesma, para se tornar uma obra participativa, em processo, inacabada que 
necessita sempre do outro para completar-lhe os sentidos.” (MELLO, 2009, p. 170).
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! A videoperformance, dentro da videoinstalação de Koshas, ganha uma roupagem 

mais próxima da videoarte, pois, para propor o diálogo desta com as fotografias foi 

necessário que o vídeo fosse “picotado”. Assim, seguindo a lógica da desconstrução e 

remontagem, outros vídeos foram apropriados da internet, reeditados em trechos curtos e 

utilizados para compor a instalação: profissionais maquiando rostos femininos; vídeos 

caseiros de mulheres sobrepondo materiais sobre o corpo (argila de tratamento, misturas 

diversas, bandagens); tratamentos faciais avançados com aparelhos; tutoriais de photoshop 

mostrando trechos de manipulação visual do corpo, etc. (ver mídia em anexo B, registro das 

exposições). Os vídeos foram rodados 

a t ravés do so f tware I sadora , de 

programação para Vj’s, compondo um 

mosaico de imagens em movimento com 

as imagens estáticas. A sobreposição 

entre as extremidades dos vídeos com as 

extremidades das projeções fotográficas 

enfatizava a relação entre as camadas de 

imagens dialogando, assim, com poética 

de Koshas (fig. 24).
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Figura 24: Videoinstalação fotográfica Koshas, 
Exposição Iminências, 2015.

Figura 23: Videoinstalação fotográfica Koshas, Exposição Iminências, 2015.



Na exposição realizada na Galeria Identidade Brasil 

(fig. 25), esta videoinstalação foi reproduzida nos 

mesmos moldes da exposição Iminências, com a 

diferença que, devido ao espaço reduzido da 

galeria, foram utilizados dois retroprojetores e, ao 

todo, foram 30 transparências para visualização (21 

a mais do que na primeira). Finalmente posso dizer 

que esta obra não deve ser classificada apenas 

como videoinstalação, devido a fotografia ser um 

elemento de fundamental importância para que se 

completasse a interação com o público. Portanto, 

a partir dos conceitos de instalação fotográfica e 

de videoinstalação, convencionei utilizar o termo 

“videoinstalação fotográfica”, que acredito dar conta de uma maneira mais completa das 

implicações estruturais presentes no formato de apresentação desta obra.

 A videoperformance adquiriu um lugar de destaque na Exposição Koshas, editada 

num formato corrido para ser rodada numa TV, o que acabou revelando-se uma excelente 

escolha. Na TV o vídeo revestia-se de um caráter diferenciado daquele proposto na 

videoinstalação fotográfica, transformava-se num produto autônomo dentro da exposição, 

pois, por meio dele, o público podia realizar uma verdadeira imersão na videoperformance e 

no ato da desconstrução das “koshas”. Além disto a atenção do público era mais 

direcionada, fora do ruído das outras imagens, e a relação de contraste/qualidade da 

imagem na TV era bastante superior ao da projeção (fig. 26). 

As fotografias também se desdobraram em 

outros objetos dentro da Exposição. Das 

tr inta mesclagens fotográficas que 

compunham a videoinstalação fotográfica, 

foram selecionadas seis para compor um 

quadro em Backlight - moldura com 

acrílico e fundo iluminado com LED - como 

mostrado na figura 27. Permitia ao público, 

também, o ato de contemplação mais 
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Figura 26: Videoperformance e texto curatorial, 
Exposição Koshas, 2015.

Figura 25: Videoinstalação fotográfica, 
Exposição Koshas, Galeria Identidade Brasil. 
2015.



t r a d i c i o n a l d a f o t o g r a fi a . O u t r o 

desdobramento do trabalho fotográfico, foi 

a videoinstalação interativa contendo as 

fotografias restantes. Cerca de 300 fotos 

das fachadas foram editadas num vídeo em 

loop. Esta videoinstalação consistia em um 

Kinect13  conectado ao computador e 

posicionado de frente para a tela de 

projeção onde as imagens ficavam em stand-by, como se estivessem desligadas. Entre o 

Kinect e a tela de projeção, havia um espaço destinado ao público, que podia interagir com 

as texturas através do seu corpo. A programação visual foi feita em Processing, software 

que utiliza linguagem de código aberto para criar interfaces de interação através de 

parâmetros estabelecidos. Neste caso, o código informava ao computador, que por sua vez 

emitia o sinal ao projetor, para enviar as imagens de acordo com aproximação dos corpos 

com o Kinect (ver mídia em anexo B). Vale lembrar, que este tipo de interação só foi possível 

devido ao kinect ser um sensor infravermelho. Ou seja, uma câmera comum captando a 

imagem dos corpos não obteria o mesmo efeito de profundidade da imagem (fig. 28). 

 Através desta videoinstalação o espectador, de fato, se torna parte da obra por meio 

da interatividade de seu próprio corpo como ativador das imagens. Ou do corpo como 

emissor de imagens, como tela de projeção. Esta acabou se mostrando a instalação mais 

“popular” entre o público, pois foi a mais eficaz em desencadear percepções sensórias por 

meio da projeção dos corpos, como fotografias em movimento, em relação direta com as 

Koshas e suas proposições, estéticas, subjetivas e políticas.
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13 Sensor de movimento desenvolvido para o Xbox, contém recurso de câmera RGB e infravermelho.

Figura 28: Videoinstalação Interativa, Exposição Koshas, 2015.

FIgura 27: Fotografias em moldura Backlight, 
Exposição Koshas, 2015.



CONCLUSÃO 

 Descrevendo o procedimento experimental de Koshas, as fotografias das texturas da 

cidade, a utilização da mesclagem/manipulação fotográfica e os materiais utilizados na 

videoperformance, eram caminhos ainda desconhecidos dentro do meu processo artístico. 

Havia a experiência com as linguagens do ponto de vista da técnica (a fotografia e a 

performance para o registro da câmera) e a atração por texturas variadas (já presentes em 

algumas fotografias). Neste sentido, foi necessário assumir os riscos de uma abordagem 

nova neste trabalho: a fotografia mista ou as mesclagens, os materiais pictóricos utilizados 

na desconstrução corporal do videoperformance, assim como toda a experimentação que 

se seguiu. Talvez a medida da ousadia de um trabalho pode ser diretamente proporcional ao 

quanto se acredita na idéia. O resultado do efeito estético da fotografia em Koshas e seus 

desdobramentos num formato de apresentação não-convencional, foi além das minhas 

expectativas. Em relação à videoperformance, a escolha do material foi de acordo ao efeito 

que eu buscava esteticamente e não por conhecer o comportamento do material. O que 

quero enfatizar trazendo estes exemplos, é que é preciso encontrar um equilíbrio entre o que 

já conhecemos em termos de resultado e os riscos de assumir algo novo, se enxergar que a 

experimentação pode trazer potência ao trabalho.

 Pode-se dizer que em ambas experiências de exposição, onde as obras encontram 

sua “razão de ser” na confrontação com o público, os frutos foram positivos, porém de 

maneiras diferentes. Partindo das propostas de reflexão deste trabalho, a videoinstalação 

fotográfica de Koshas (fig. 23) foi a obra que mais aproximava o olhar e percepção do 

público à proposta estética e política do corpo em desconstrução. A própria configuração 

desta videoinstalação, em sua primeira versão, apresentada durante a Exposição Coletiva 

Iminências, possibilitou um diálogo maior entre as obras vindas de percursos artísticos 

diferentes, mas que se cruzavam em diversos momentos. Devido ao fato de ter sido 

apresentada em meio a um conjunto de obras feitas apenas por mulheres e dos trabalhos 

transitarem, em sua maioria, em torno das questões do feminino, o público pode efetuar 

uma interpretação mais próxima da proposta do trabalho. Outro fator foi a valorização do 

suporte fotográfico e da projeção dos vídeos no espaço onde se configurou a 

videoinstalação fotográfica (Galeria  Hansen), por ser um ambiente completamente escuro  

(com a superfícies das paredes pretas) e permitir um contraste maior nos vídeos e nas 
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fotografias projetadas. Além disso havia uma dispersão menor dentro da galeria, pelo fato de 

ser uma única obra. 

 Na Exposição individual de Koshas, haviam outros objetos e portanto as atenções 

eram divididas. Nesta última, uma das formas encontrada para reforçar as reflexões do 

trabalho, já que neste sentido a dispersão era maior, foi a distribuição de postais aos 

visitantes. Nestes, as imagens frontais (fotografias de Koshas) eram associadas às frases 

retiradas do livro de Edvaldo Souza Couto. Exemplo: Na imagem das pernas, a frase 

escolhida para compor a parte detrás do postal estava relacionada às pernas da Cláudia 

Raia (ver apêndice B). Essas frases foram utilizadas no sentido de trazer uma perspectiva 

irônica e descontraída para tratar de um assunto sério, que é o modo como as pessoas se 

vêm, suas expectativas e frustrações sobre o próprio corpo.

  Após a realização da primeira exposição o experimentalismo continuou dentro da 

proposta artística, a partir dos desdobramentos poéticos do trabalho e da construção do 

sentido através das mídias. Esta relação pôde ser vista em maior grau na segunda 

exposição, Koshas, que buscava trazer todos os objetos advindos do processo artístico. A 

intenção foi criar um ambiente no qual o espectador fosse envolvido pela sua própria 

percepção sensória ao adentrar neste universo de texturas, já  tão familiar e ao mesmo 

tempo banal e corriqueiro. Esta busca levemente diferenciada, foi motivada pela primeira 

experiência de Koshas, que mesmo alcançando parte de suas intenções, despertava outras 

sensações de ordem muito pessoais e subjetivas. Exemplos destas sensações estavam 

ligadas à ordem dos sentidos, do tato principalmente, devido ao redimensionamento das 

texturas no trabalho fotográfico e através da videoperformance. 

 Observando mais de perto a relação entre as imagens de “Koshas” e sua 

contemplação pelo público, haviam frequentes associações do corpo ao elemento terra. 

Esta associação pode ser entendida pela estética de algumas fotografias, que ressaltavam 

raízes, plantas e elementos da vegetação incrustada nos muros e fachadas. Também a 

predominância dos tons terracota, cobre, ocre e avermelhados e o aspecto rachado das 

paredes remetiam à semelhança com o solo e à estratificação presente na própria crosta 

terrestre. 

 Outra percepção interessante foi a contradição de que, por serem imagens tão 

próximas do cotidiano (o espaço da cidade que é aquele através do qual transitamos 

diariamente), ao mesmo tempo eram imagens distantes. Havia uma constante mistura de 

46



estranhamento e admiração por parte do público, que sentia uma familiaridade com as 

imagens mas, ao mesmo tempo, parecia vivenciar as texturas pela primeira vez. Esta 

contradição, pode ser entendida nas palavras de Dubois, a respeito da gênese fotográfica: 

“É essa obsessão, feita de distância na proximidade, de ausência na presença, de imaginário 
no real que nos faz amar as  fotografias e lhes  proporciona toda a sua aura: única aparição de 

um longínquo, por mais  próximo que ele esteja.” (DUBOIS, p. 314). Foram muitas 

percepções diferenciadas sobre Koshas que só fizeram enriquecer o trabalho, relacionadas 

principalmente à memória pessoal de cada pessoa a visitar as exposições. A configuração 

de Koshas, tinha o potencial de acionar duplamente a subjetividade: primeiramente, o 

dispositivo fotográfico já se constitui numa máquina de memória14. Como afirma Dubois a 

nossa memória (imagem mental) só é feita de fotografias.15  Assim como, antes de ‘ser’ 

fotografia, esta é uma imagem mental, uma idéia. Depois, o motivo fotografado (os prédios e 

fachadas em ruínas), através do acúmulo de camadas históricas e visíveis, vem trazer todos 

os tempos da história sobrepostos num mesmo lugar, nas superfícies. Frequentes, portanto, 

eram estas associações das imagens à história e vivências pessoais na percepção de cada 

um. Já o redimensionamento das texturas através da perspectiva corporal, trouxe um 

elemento novo, um despertar no público para percepções diferenciadas sobre a cidade e 

suas “peles”, abrindo possibilidades para um pensamento mais crítico e criativo entre o 

corpo da cidade e o corpo humano, e da relações possíveis entre estes. 

 A dimensão sensorial dentro deste trabalho teve uma importância enorme, pois 

através da ativação dos sentidos foi possível estabelecer uma conexão mais profunda entre 

público, Koshas e a cidade. As obras que mais conseguiram explorar estas percepções 

sensórias foram a videoinstalação mostrada na figura 28  e a videoperformance rodada na TV, 

dentro da exposição individual. O fato do público sair de uma condição de mera 

contemplação e ser chamado a instalar-se na obra, a ‘habitá-la’ através de seu próprio 

corpo, despertava neste uma sensação real de participação, digamos, um senso de co-

autoria. O conjunto total resultante da instalação, do espaço, do próprio público e do 

rearranjo das obras na exposição Koshas, desencadeava outras sensações e incitava o 

exercício de outros sentidos além da visão, como o tato e o deslocamento corporal. A 

audição também foi trabalhada através de música ambiente, que ajudava o corpo a relaxar, 
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por exemplo, na interação com a videoinstalação da figura 28, criando uma possibilidade  

maior de conexão com as obras. Outras reações mais inesperadas, denotaram uma certa 

agonia, por exemplo, causada pelo ato de ‘descascar o corpo’ na videoperformance. Ao 

mesmo tempo percebi uma certa atração do público, em ver o desenrolar da ação até o 

final, talvez pela sensação de prazer em ver o corpo “se livrar” completamente das camadas. 

Acredito que esta sensação foi um reflexo da agonia real sentida durante o desenrolar da 

ação performática que acabou transparecendo no vídeo. As tintas, por serem à base de 

cola, aderiam à pele e aos pêlos corporais, havendo uma certa dificuldade em retirá-las. Este 

procedimento foi bastante doloroso, na verdade, e me fez refletir sobre como a ação 

performática estava em consonância com a proposta estética/política de Koshas.  Como 

esta dificuldade ajudou a perpassar, através do drama encenado, esta sensação de dor e 

agonia, foi algo que só pude constatar depois de realizar a performance e de rememorar a 

totalidade da ação. Continuando a tecer os fios da analogia, esta sensação de dor durante a 

ação performática me remeteu ao processo, muitas vezes doloroso, de aceitação das 

camadas simbólicas subjetivadas pela relação de consumo com o próprio corpo.  Depois o 

livramento dessas camadas e convenções sociais, me faz lembrar que nunca é um processo 

fácil. E mesmo conseguindo nos livrar de algumas destas camadas, há “marcas” que 

sempre ficam (como as marcas que permaneceram no corpo após o fim da performance) 

para nos lembrar de que o movimento em direção ao auto-conhecimento nunca acaba.

 Koshas como processo artístico, continuará a se desdobrar, porém, daqui para frente 

serão outros questionamentos. Como estabelecer um modo de produção que alcance a 

percepção do público de forma mais clara relativa às camadas simbólicas presentes no 

corpo feminino? Como realizar uma conexão mais profunda entre as proposições estéticas e 

políticas de Koshas e as percepções de ordem mais subjetivas no público? Como atingir 

uma maior aproximação do público com Koshas, a partir do corpo da cidade como um 

expositivo? São questões como estas que ditarão os rumos e a pesquisa de Koshas daqui 

para frente.
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ANEXOS - Mídia Digital

Foi anexada à mídia digital em DVD  a videoperformance “Koshas” (A) e o registro das 

exposições realizadas em 2015 (B), ambas em formato vídeo (dados) para serem lidos por 

computadores. 

Além da mídia é possível ter acesso aos vídeos online através dos endereços abaixo:

A)

Videoperformance de Koshas:

https://vimeo.com/155265669

Senha de acesso: koshas_videoperformance

B)

Vídeo de registro das Exposicões:

https://www.youtube.com/watch?v=sBQW1-pTLwQ
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