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RESUMO

ESPAÇOS TRANSFORMADOS:
A EXPERIÊNCIA DA INSTALAÇÃO E O DISPOSITIVO POÉTICO

AUTOR: Raul Dotto Rosa
ORIENTADOR: Profa. Dra. Nara Cristina Santos

Nesta Dissertação em poéticas visuais, a produção artística é objetivada na linguagem da instalação,
dado seu papel crítico na transformação do espaço expositivo, cujo sensível propõe (re)construir o
espaço físico da obra sob uma imagem pensativa, através da experiência prática. No fazer, diferentes
elementos são organizados na sala de exposição em caráter formal, visual e sonoro, relacionando-se
através do conceito de dispositivo poético, sob apresentações analógicas e tecnologias digitais. O
processo metodológico, construído ao longo da pesquisa, orienta-se em 7 operações com abordagem
prático-teórico-prático, nas quais buscou-se observar, selecionar, estudar, manipular, experienciar e
conhecer a singularidade do objeto de pesquisa, completando-se na revisão crítica pós exposição,
resultando na criação de um novo trabalho. Consequentemente cada espaço exige uma abordagem
metodológica específica, uma vez que as caraterísticas comuns se desassemelham para sensibilizar
uma nova imagem de sua forma transformada. O experimento poético DNTR° conclui a prática artística
desta Dissertação. Apresentado ao público na linguagem da instalação, a obra oferece uma experiência
participativa, na qual as percepções habituais da galeria onde (re)instala sua imagem são alteradas.
Desta maneira, as transformações espaciais de cada trabalho sugerem possiblidades singulares no
entendimento da obra, através de operações sensíveis e da inter-relação com o espectador,
colaborando de modo prático e reflexivo com o pensamento sobre os espaços expositivos no âmbito
da Arte Contemporânea.

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Arte e Tecnologia. Instalação. Espaço Expositivo.

ABSTRACT

TRANSFORMED SPACES:
THE EXPERIENCE OF THE INSTALLATION ART AND POETIC DEVICE

AUTHOR: Raul Dotto Rosa
ADVISOR: Profa. Dra. Nara Cristina Santos

In this Dissertation in visual poetics, artistic production is objectified as Installation Art, given its critical
role in the transformation of the exhibition space, whose sensitive proposes to (re)construct the physical
space of the work under a thoughtful image through practical experience. In doing so, different elements
are organized in the showroom in a formal, visual and sonorous character, relating through the concept
of poetic device, under analog presentations and digital technologies. The methodological process, built
along the research, is oriented in 7 operations with practical-theoretical-practical approach, in which it
was sought to observe, select, study, manipulate, experience and know the singularity of the research
object, completing in the post-exposure critical review, resulting in the creation of a new work.
Consequently, each space requires a specific methodological approach, since the common
characteristics are unraveling to sensitize a new image of its transformed form. The poetic experiment
DNTR° concludes the artistic practice of this Dissertation. Presented to the public as Installation Art, the
work offers a participatory experience, in which the usual perceptions of the gallery where (re)installs its
image are changed. In this way, the spatial transformations of each work suggest unique possibilities in
the understanding of the work, through sensitive operations and the interrelation with the spectator,
collaborating in a practical and reflective way with the thought about the exhibition spaces in the scope
of Contemporary Art.

Keywords: Contemporary Art. Art and Technology. Installation Art. Exhibition Space.
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1 INTRODUÇÃO
A produção poética e textual desta Dissertação tem como objeto de pesquisa o
espaço expositivo, transformado por meio de uma imagem que o apresenta em ações.
Esta, sugere uma possível dependência na construção de outro espaço, através de
percepções visuais, sonoras e táteis. Desta maneira, o trabalho ocorre a partir de um
lugar físico, onde apresento elementos tridimensionais e tecnologias digitais, a fim de
sensibilizar as relações espaciais em uma experiência participativa. Nesta, há um
espaço transformado e (re)instalado dentro de uma arquitetura própria às exposições.
Tal processo ocorre na linguagem da instalação sob forma de experimentos práticos,
nos quais operacionalizo o conceito de dispositivo poético, em razão de uma provável
negociação do espaço na imagem, que de maneira crítica o (re)constrói como obra.
Consequentemente, o que é produzido na experiência relaciona-se a imagem,
sensibilizada na transformação do espaço tridimensional, no qual a presença do
espectador acontece para problematizar uma possível distância do espaço, ou melhor,
questiona-lo na construção de sua imagem através da participação. Como resultado,
a imagem ocorre além de uma superfície fixa, se pensarmos na percepção do objeto
apreendido no olho, pois há um percurso na instalação. Então, apresento na poética
uma (re)construção do espaço e de nossa presença a partir de elementos e relações
onde, na prática e de acordo com Jacques Rancière1, a imagem é dinâmica e se
mostra por ações, capazes de alterar ou transformar signos e formas do mundo.
Na instalação, dando-me conta de uma possível ação que envolve o
acontecimento

das imagens em minha

poética,

procuro duas distâncias,

respectivamente a “semelhança” e a “dessemelhança”, em razão do referencial de
espaço físico na experiência com a obra. Para isto, de maneira específica e com
caráter operacional, realizo alguns experimentos sobre as percepções naturais da
imagem, através de materiais e tecnologias, pois entendo que esta transformação
também ocorre em certo modo de pensar. A pensatividade do que me cerca consente
a noção de algo construído, onde sou tomado por pensamentos da imagem,
apreensíveis por ações de elementos e funções do dispositivo poético, sobre um
espaço próximo e tangível no desenvolvimento da instalação.

1

RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 16
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Esta produção de pensatividade requer do espaço elementos estratégicos que
possam negociar as posições de sua imagem. Segundo Rancière, a pensatividade
das imagens “[...] encerra pensamento não pensado, pensamento não atribuível à
intenção de quem a cria e que produz efeito sobre quem a vê sem que este a ligue a
um objeto determinado2”. O espaço expositivo transformado no experimento poético
desloca um modo de ver ou experienciar a sua imagem comum, propondo ao
espectador que (re)pense sua apresentação de maneira sensível.
Na poética busco um espaço para a (re)construção, um fazer que opere a
realidade através de sua imagem, negociando-a na incerteza do olhar. E, proponho
transformar o hábito de ocupar os espaços e eclipsar suas imagens no dia a dia, pois
pretendo pensa-los além de um consenso. Justifico esta necessidade naquilo que às
vezes deixo de ver por conta de uma rotina que me cega. Desta maneira, despertar
para uma presença experiencial da realidade é problematiza-la na instalação, a partir
de um real comum atravessado pelo pensamento.
Neste estudo, notei que sou atraído por imagens pensativas e também por suas
experiências. Como a grama que nasce entre o concreto da calçada e revela um
organismo vivo, que no anseio da luz cria contornos de verde e cinza, ou como pelos
Emojis, pictogramas populares na Web, em que uma escrita se faz ler como figura.
Acredito que os dois exemplos têm função para pensar o estado oculto da imagem –
e do espaço que a apresenta –, algo que se esconde sob uma visualidade e necessita
ser pensado para surgir como experiência de uma outra percepção da imagem –,
objetivada na prática através do conceito de dispositivo.
O dispositivo, conforme defende Rancière3, equaciona um sensível para que o
“espectador” possa acessar uma imagem sob um determinado visual. No processo
alguns dados de significação são escondidos e outros apresentados. As imagens
geradas na produção poética, correspondem a uma visualidade negociada pelo
dispositivo, entre formas de imagem digital e objeto. Um exemplo, a partir de um
exercício prático que realizei no laboratório, é a projeção de flores sobre as ondas de
um tecido quadriculado. O efeito propõe uma indeterminação e ambiguidade ao
referencial de sua visualidade, em que o procedimento, os contrastes entre as

2
3

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 103.
RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 94-99.
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semelhanças e as oposições de um real comum, convidam a experimentar certa
pensatividade naquilo que é visto, processando uma visualidade conhecida, ou não.
De modo prático-teórico-prático, apresento na escrita do capítulo 2 a
metodologia envolvida na elaboração de 3 instalações, aproximando-as de
implicações conceituais. Em cada experimento e de maneira crítica, apreendo como
o dispositivo funciona ao relacionar elementos tridimensionais, analógicos e digitais
na geração de imagens, transformando o espaço comum em outro, sensibilizado por
meio da poética. Assim como na experiência pessoal de laboratório, ou seja, nos
bastidores da instalação que apresento ao público, realizo exercícios com os materiais
e relações visuais preliminares a montagem, tal como o design de cada obra, levando
em conta a problemática do local específico de sua exibição. Como resultado, percebo
o amadurecimento de minha produção e o interesse para uma nova investigação
poética, através de questões reconhecidas no trabalho DNTR°, cuja escrita abre o
capítulo e finaliza o texto desta Dissertação de mestrado.
No capítulo 3, argumento a partir de 3 instalações que serviram, dentre outras
coisas, como auxílio para a construção do capítulo 2, e discorro sobre 7 experimentos
poéticos para Web, nos quais o espectador é convidado a interagir de maneira simples
em arranjos virtuais, como clicar e ampliar fotografias sobre formulários de contato
eletrônico. Os trabalhos online também dão lastro ao que proponho para instalação
no capítulo 2. Esta série para Web teve início como exercícios para as relações da
imagem a partir de um dispositivo de uso comum, o computador e sua conexão com
a internet. Mas, diferentemente destes, o dispositivo que busco na prática trata da
(re)construção das imagens do espaço. Desta maneira, procuro pensar a
transformação de uma lógica operacional desenvolvida na produção online para a
obra tridimensional no espaço de exposição.
No capítulo 4, procuro elaborar com maior densidade o pensamento sobre a
instalação, como espaço crítico e transformador da obra, apresentando, dentre outras
coisas, meu entendimento sobre o espectador e a imagem, a partir dos conceitos
defendidos por Rancière e outros autores. E, com auxílio de leituras especificas sobre
os processos que envolvem a produção artística, escrevo sobre a elaboração de um
conjunto com 7 estratégias poéticas intrínsecas a noção de dispositivo que
operacionalizo

nos

trabalhos.

Bem

como

as

inter-relações

sugeridas

no

desenvolvimento de obras participativas, a fim de construir no percurso metodológico
uma reflexão própria e de cunho poético sobre minha prática. A compreensão desta

16

abordagem metodológica que proponho em meu fazer pode ser melhor percebida com
a visualização de um mapa especifico (Figura 30, p. 81), apresentado no capítulo 4
desta Dissertação. Cabe acrescentar nesta introdução que o percurso metodológico
constitui uma experiência única, em que processos, materiais e tecnologias são
postos a prova, na busca por um efeito da pensatividade, que invariavelmente é
incerto, e gratificante.
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2 O ESPAÇO, OU A EXPERIÊNCIA DAS DISTÂNCIAS
Reconheço na linguagem da instalação o potencial para a produção de uma
singularidade a partir das distâncias, pois produzir implica necessariamente em propor
uma atividade ao espectador, pensar na sua participação como intrínseca a obra, e
por isto mesmo em um estado contínuo de construção e partilha. Apresentarei neste
capítulo algumas tentativas de tornar o meu pensamento tangível em operações
específicas que possam dar conta, ou sugerir, as negociações iminentes da presença
do público que, como propõe Claire Bishop, difere-se de outras linguagens porque é
problematizada na instalação.
Installation art creates a situation into which the viewer physically enters, and
insists that you regard this as a singular totality. Installation art therefore differs
from traditional media (sculpture, painting, photography, video) in that it
addresses the viewer directly as a literal presence in the space. Rather than
imagining the viewer as a pair of disembodied eyes that survey the work from
a distance, installation art presupposes an embodied viewer whose senses of
touch, smell and sound are as heightened as their sense of vision. This
insistence on the literal presence of the viewer is arguably the key
characteristic of installation art.4

Desta maneira, a participação do espectador diz respeito a um conjunto
complexo de relações corpóreas, dentre as quais, tendo em vista o prazo para concluir
a pesquisa – uma conclusão parcial direcionada à escrita –, priorizo a imagem. Dito
de outra maneira, não esqueço a densidade que é trabalhar a presença como parte
do processo e, por isso procuro pensar a instalação através de estratégias que
ampliam a sua relação com as imagens, sugerindo certo deslocamento entre objetos
tridimensionais e tecnologias digitais, na esperança de um outro ver para a visualidade
“natural” que tende o público.
Então, através de 3 experimentos poéticos, associo algumas questões da
imagem a linguagem da instalação, em que o processo é operacionalizado através da
noção de dispositivo. O espectador é convidado a jogar de maneira estratégica com
sua posição tridimensional, sensibilizando formas, luzes e sons por meio de vivências
BISHOP, Claire. Installation art: a critical history. Londres: Routledge, 2005, p. 6.
Para melhor compressão do texto, realizo a livre tradução desta citação: “A linguagem da instalação proporciona ao
espectador uma entrada física na obra, e considera a sua presença como parte da poética. A instalação, portanto, difere-se
de linguagens tradicionais (escultura, pintura, fotografia, vídeo), na medida em que aborda diretamente o espectador como
uma presença literal no espaço. Ao invés de imaginar o espectador como um par de olhos desencarnados que examina o
trabalho a distância, a linguagem da instalação pressupõe um visualizador encarnado cujos sentidos de toque, cheiro e som
são tão elevados quanto o senso de visão. Esta insistência sobre a presença literal do espectador é indiscutivelmente a
característica-chave da instalação.” (BISHOP, 2005, p. 6, tradução nossa)
4
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e curiosidades que a experiência pode proporcionar no espaço como obra. Um espaço
entre corpos táteis e intangíveis, operado por imagens de objetos, luz e presenças.
Vale ressaltar o porquê de experimentos. Esta nomenclatura me parece mais
própria a algo em estado de construção, algo que não se encerra no termino da
exposição e busca persistir no pensamento dentro e além do espaço sentido, pois
produzir a instalação me remete a um espaço que é construído dentro de outro já
estabelecido. Não falo do sistema da arte ou da dicotomia público-privado, mas de
uma presença sútil tão experimental que exige um local próprio, um espaço para
negociar com o tempo comum à sua pensatividade. Tentarei escrever sobre isto a
partir da noção de uma “distância” que opera naquilo que sabemos, segundo
Rancière, como “distancias irredutíveis” da ação que envolve o saber. “Todo
espectador é já ator de sua história; todo ator, todo homem de ação, espectador da
mesma história.5”
Penso em um espaço que separa e aproxima as nossas relações com o mundo,
no qual as medidas de um real comum implicam na construção de uma realidade
através de “pontos de partida, cruzamentos e nós”, que unem diferentes corpos e
distâncias por um ato que reconhece suas vivencias. O que procuro argumentar diz
respeito a uma sutileza para pensar aquilo que deixamos de ver por pura fugacidade
de nosso tempo. Situações comuns esquecidas porque diluem nossa atenção para
construírem-se como hábito de uma realidade.
Dar-se conta de que os espaços nem sempre são o que apresentam, e que sua
imagem pode ser uma construção de visualidades a partir de um dispositivo social ou
cultural – uma ação mais do que uma posição –, me parece indispensável para
questionar a realidade da qual faço parte. Entender que tenho participação nesta
construção me leva para fora de um consenso do real, e retoma a minha presença
como algo necessário para vivenciar situações sensíveis. Desta maneira, entendo que
um modo de “ver” se torna habitual no dia a dia porque as imagens que nos cercam
são produto de um senso comum. Para operar a poética é preciso negociar esta
predisposição da imagem a conformidade do ver, e, por meio da instalação, trabalhar
a sua distância no espaço.
Em suma, argumento na medida em que descrevo os experimentos poéticos,
a fim de discutir o espaço expositivo e certa apresentação de sua imagem. Imagem,
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para relembrar o que defende Rancière6, como possíveis relações entre formas e
significados, tal como um “arranjo das ações” que operam as visualidades e
expectativas de um visível. Na sequência, busco escrever sobre as implicações
práticas e conceituais destas obras construídas na linguagem da instalação.
2.1 DNTRº
Começo suprindo o espaço ocupado pelas vogais na palavra DENTRO,
propondo ao seu título uma certa participação daquele que o lê e tenta completa-lo.
Uma simples diluição da palavra na forma gráfica já provoca uma diferença em seu
modo de ver e entender.
A proposta para esta instalação, sendo a última que realizei e que aparece em
primeiro lugar, surge a partir da relação com o espaço da sala Claudio Carriconde,
local habitual onde os estudantes de arte e professores do Centro de Arte e Letras da
UFSM expõem algumas de suas obras. A galeria, tendo em vista a noção de seu uso,
traz uma série de elementos que atravessam as imagens que ali se apresentam como
trabalhos. Na altura dos olhos, ao fundo e na parede direita, há uma canaleta na qual
são fixadas as obras bidimensionais, e, um pouco mais acima, existe uma complexa
rede de tubos e fios que confere iluminação ao espaço, assim como distração para
aqueles atentos a este mostruário elétrico que atende a sala.
Ligado ao plano superior do teto, apresentam-se duas robustas colunas,
posicionadas curiosamente à direita de um eixo central, se tomarmos a experiência
de entrada como base, o que demostra que a sala não foi pensada para exposições,
mas elegida para tal, apesar dos seus pilares de sustentação. Ao lado esquerdo, na
parede, há uma janela que corta horizontalmente o espaço expositivo em sua largura,
cuja superfície é coberta por tinta branca, assim como toda a sala, exceto pelo piso
que recebe tratamento em cimento queimado. Não mencionei as medidas durante a
breve descrição que faço, pois acredito que se tornaria cansativo imaginar e calcular,
e, se na construção da imagem tentássemos precisar uma metragem, perderíamos
certa graça.
Para pensar o espaço e a implicação de DNTRº7 (Figura 01 e 02), disponibilizo
neste volume (Apêndice A) o desenho técnico da galeria com suas medidas,

6
7

RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 85.
Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
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revelando o meu empenho em tomar o seu detalhamento como problemática da
instalação. É evidente que a visualização das figuras, planta baixa e números não
trará a experiência física como tal, mas norteará a noção tridimensional, para que se
possa contextualizar a instalação como algo próximo ao lugar específico, porém sem
a necessidade de formaliza-la em razão do Site Specific. Além disso, penso que a
instalação do experimento se configura na construção de uma exposição, que interrelaciona o espaço físico no qual é exibida, os objetos artísticos que a compõe e a
participação do público, de maneira a “reinventar”, ou ficcionar um espaço poético
próprio. Sonia Salcedo Del Castillo8, defende que a relação poética das produções
contemporâneas, muitas vezes e dentre outras coisas, exige compreender a
exposição como obra, sugerindo a existência de uma experiência “transgressora” que
possa (re)construir o espaço expositivo, através da reflexão sobre o lugar ocupado
pela arte e de que modo esta arte se ocupa do espaço.
Como espectador de outras exposições da sala, sempre me questionei quão
neutralizada estava a percepção da Cláudio Carriconde, por vezes sua arquitetura
minava sobre as obras e descontinuava qualquer relação mais próxima de experiência
com pinturas, esculturas ou até instalações, analógicas ou digitais. Um espaço difícil
de ocupar, assim como outros em que já expus e visitei, pois, pensar a instalação do
experimento poético significa reorganizar, de certa maneira, o próprio espaço
expositivo – uma tarefa sempre trabalhosa. Acrescento que meu interesse está longe
de uma crítica focada na instituição, mas dificilmente ao entrar na sala meu olho foge
da visão que tentei descrever. Portanto, este detalhamento pertence a importância do
tema e também a execução da prática, e ressalto que a visualização do desenho
técnico ajudará no entendimento da sala. Na sequência do capítulo escrevo sobre o
experimento AR9, também apresentado na galeria.
Na instalação DNTRº, tomadas as proporções da sala10, desenhei sua planta
baixa (Apêndice B) e continuei com a poética. Primeiro, tracei algumas paralelas a
extensão lateral de 9,45 m, pois pretendi rotacionar a área como um espaço potencial
para outra exposição, ocupar a galeria com outra galeria, expondo sua complicada
arquitetura como “obra”. Deste giro surgiu um ângulo reto próximo a porta de entrada,
e sobre este uma “esquina”, antes canto e agora dobra. Um encontro de 90º que

CASTILLO, Sonia Salcedo Del. Arte de expor: curadoria como expoesis. Rio de Janeiro: Nau Ed., 2014, p. 119.
Raul Dotto Rosa, AR, 2017. Ver p. 35.
10 Para não saturar o texto com números, escolho apresentar as medidas e as proporções da obra no Apêndice A.
8
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permitiu construir outras paredes, diferentes planos que pudessem dialogar com o
intricado quadro de luz do teto, com o piso de cimento queimado e colunas.
Então, desenhei com tinta branca um padrão quadriculado sobre três folhas de
lona PVC translúcida, suspensas nestas “paredes” invisíveis por hastes de aço,
presas na altura de 1,50m junto ao piso, onde encontram sustentação por blocos de
concreto. Em seu interior, adicionei um circuito de luzes LED programadas para pulsar
em um breve intervalo de tempo, seu propósito é desviar a atenção das paredes
originais e direciona-la para a rotação do espaço. Alinhei este primeiro elemento a
partir de 3 traços que dividem a galeria habitual e a nova, através da transformação
crítica do espaço como obra. A instalação constitui-se, portanto, de um espaço de
circulação e de outro com os objetos arquiteturais manipulados no dispositivo poético,
posicionados no negativo da imagem do novo espaço (Figura 3).
Ao lado esquerdo de quem entra na sala, há 3 objetos formados por chapas de
fibra de vidro onduladas, também translucidas, porém com efeitos ópticos distintos,
uma vez que suas ranhuras, em virtude de sua composição, produzem fragmentações
da luz. Os objetos, além de fragmentar a luz que vaza das estruturas quadriculadas
em tons de azul, executam giros de 360º, em razão de motores rotativos. Há um
“continuum” de visualidades que se modificam conforme o espectador aceite realizar
o percurso proposto na experiência com a obra no espaço de circulação.
A função da luz se aproxima à encontrada na refração do sol por nuvens de
chuva, permitindo visualizar o espectro cromático através da reflexão e dispersão da
luz como em um arco-íris. Uma imagem que atribuímos ao céu, mas que pode ser
apresentada com recursos técnicos comuns, em que traz uma experiência quase “SciFi” que pretende envolver a presença do público no agenciamento da luz por força do
material. E, a mim, produz um pensamento de laboratório, uma imagem científica de
culturas artificiais. Mas isto é particular ao meu mundo, a minha realidade de séries,
filmes e leituras, e seu real torcido ao ficcional, como argumento no capítulo 4.
De retorno ao que descrevo, próximo a estes elementos móveis, encontram-se
três estruturas, duas com efeito de luz a partir de lâmpadas tubulares LED, amarradas
por tiras de PVC translúcido e presas por lacres plásticos às duas colunas da galeria.
A outra estrutura consiste de um motor rotativo continuo sob uma base de concreto
circular contendo a fiação elétrica. Este módulo gira uma chapa no formato de gota
recortada em fibra de vidro e também gera o efeito Sci-Fi que já mencionei. Há, neste

22

movimento, uma vontade para que o espaço torça a sua imagem, movendo seu eixo
“natural” como sala para este eixo da galeria dentro da galeria.
As estruturas giram e confundem a vista de quem as vê, camuflando em outro
o olhar que tenderia as paredes e coordenadas tangíveis da Cláudio Carriconde, em
razão da experiência habitual na sala, e, desta maneira, concentrando sua atenção
aos elementos que operam segundo a lógica do dispositivo poético. É importante
mencionar que o pensamento do habito no trabalho diz respeito a passividade com
que as imagens comuns podem ser vistas. Diferentemente de não ter nada para
mostrar, o habito pertence a concepção da partilha, que, segundo Rancière, “[...] pode
tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa
atividade se exerce.”11 Porque um senso comum é um reposicionamento da partilha,
entrelaçado por hábitos, através de “dispositivos espaçotemporais” que afetam e dão
sentido à maneiras de perceber a realidade.
Consequentemente, na relação de experiência dentro sala, as imagens comuns
são (re)construídas através do dispositivo em novas visualidades, sensibilizadoras do
espaço. De mesmo modo, a fim de transformar a percepção habitual da Carriconde,
desenvolvi um áudio gerado a partir do design de instalação e do desenho técnico
contendo às medidas da galeria. Este “ruído” se torna audível graças ao seu espectro
visual processado através de um software que o equaciona ao tom que ouvimos
repetidamente na instalação. Logo, o lugar também é sensibilizado além do estímulo
visual da imagem, que transformada, é apreciada no modo de ouvir, ampliando o
potencial do espaço além do ver.
Procuro finalizar a construção de DNTRº, e suas implicações conceituais, a
partir de uma animação digital. Posicionada sob o plano de 90º formado ao lado
esquerdo da sala, próxima a um objeto quadriculado, encontra-se um monitor de 40’
que exibe, em looping, ondas ao estilo de concentrações eletromagnéticas, como a
aurora boreal, em tons de azul, branco, cinza e preto (Figura 4). Outro monitor está
localizado na direção contrária, repetindo a mesma animação também alinhado a um
objeto quadriculado, e, um terceiro, seguindo a mesma lógica, posicionado ao fundo
do espaço expositivo, sugerindo a construção de um percurso próprio, voltado ao
estímulo gerado através do brilho das telas e dinâmica da animação digital.
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Esta animação que se repete nos 3 monitores é desenvolvida a partir do mesmo
padrão quadriculado que recobre as lonas de PVC, e encontra referência no quadro
de luz da sala, no plano superior do espaço. Assim como na disposição da janela, que
se divide em duas faixas horizontais gradeadas em ferro e vidro. Mas, diferentemente
dos objetos, o vídeo deforma a linha reta do quadro, entrelaça o dentro e fora da grade
que, em looping, nos remete a uma constante vontade de formar algo que não
consegue se manter como coisa. Tal a imagem do espaço expositivo e sua
peculiaridade, que ao mesmo tempo constrói e descontrói as noções da galeria.
Um lugar para exibir obras e não a sua arquitetura, uma equação complicada
de ter alguma resolução na prática, porque cada vez mais entendo o espaço como
intrínseco a obra e dela indivisível. Douglas Crimp, argumenta que o espaço expositivo
é reposicionado a partir do minimalismo em uma sequência de situações, relacionadas
ao “[…] movimento temporal do observador no espaço compartilhado com o objeto.” 12
Assim, e segundo Crimp, este “inter-relacionamento” caracteriza-se como parte do
processo de construção da obra, uma vez que o espaço reverbera na ação do
espectador através de uma determinada experiência, que altera o objeto artístico em
razão das diferentes percepções condicionadas neste encontro.
Neste sentido, adicionar elementos tridimensionais ou posicionar animações
digitais no espaço expositivo, implica, sobretudo, na construção de uma determinada
experiência com a obra. No exercício de uma ação expositiva, realizada para montar
a instalação, percebi que a luz dos objetos e monitores se espalha além de suas
formas físicas, e aprofunda-se no espaço, onde destaca zonas escuras e claras,
criando um novo espaço além daquele original, e também do planejado como obra.
Procurei nesta estrapolação do objeto, a tensão do dispositivo poético para produzir
DNTRº. Além do que vemos, da experiência pessoal de cada um, há um outro espaço,
um espaço experiencial a ser (re)construído através de uma nova imagem, tão
efêmera quanto a luz que, dentro da galeria, apresenta e esconde uma materialidade
inesperada como forma do espaço.
No capítulo 4, em Entrelaçamentos poéticos, comento a partir da obra Greens
Crossing Greens (to Piet Mondrian who lacked green),1966, de Dan Flavin, esta
capacidade da luz de criar formas sem ter propriamente uma matéria física tátil. Logo,
constituindo-se de uma singularidade da matéria em experiência apreensível por nós
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na forma de energia. Os reatores, calhas e lâmpadas, segundo Michael Archer13, não
encerram a obra em si, pois o seu objeto, a matéria de seu trabalho se constitui na
luz. A luz, em Flavin, e também no que entendo para DNTRº, altera o espaço da
instalação e revela, de certa maneira, uma poética em acontecimento, porque
construída na lógica inventiva da cor e brilho, sua imagem se dá através do dispositivo.
Em DNTRº, a partir da (re)construção da imagem, o espaço expositivo é
transformado em razão do dispositivo poético. E, a questão não está apenas na
imagem ou na instalação, mas no entendimento da obra como (re)instalação de uma
imagem alterada do espaço físico. Busca-se no experimento produzir uma nova
relação de espaço, “torcendo-se” certo comum dentro de outro sensibilizado. Para
tanto, é necessário que a imagem opere através de ações expositivas, cuja percepção
da sala possa ser transformada na experiência com a imagem produto do dispositivo.
Desta maneira, a poética trata de um espaço distante, como argumenta
Georges Didi-Huberman14, sobre a experiência do espaço que, antes de tudo, se
produz na apropriação do traço pelo olho, da forma pela vista que assim o vê e
interpreta como imagem deixada a ver. Consequentemente, tanto a luz, o movimento,
o som e a rotação da sala, dialogam sobre esta distância que (re)instala a imagem do
espaço como obra, tendo na experiência uma dada “profundidade” que a sensibiliza.
Esta relação entre a profundidade e a imagem se torna inquietude em minha
produção, instigando-me a questionar, com certa curiosidade, seu potencial operativo,
no sentido de uma dependência que pode estimular a experiência do espaço. Assim,
a partir de uma transformação do espaço expositivo, procuro reconhecer tal ânsia
capaz de lançar o espectador em uma “exploração” deste outro espaço, que
(re)instala-se como obra. Na poética do experimento DNTR°, o conceito de imagem
reside na ação entre os elementos tridimensionais, as tecnologias digitais e o percurso
desenvolvido com a participação do público. Desta maneira, não há uma oposição
entre a imagem e o espaço, mas uma dependência, uma necessidade de completude
entre um e outro que só pode ser percebida na experiência física da instalação.
Didi-Huberman argumenta sobre esta condição física do espaço e sugere que
no “espaço do estranhamento” as imagens provocam uma aproximação, justamente
por ausentarem-se de uma “espacialidade” própria. A diferença entre o visível da
imagem e a profundidade do tridimensional, proporciona ao espectador uma sensação
13
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de espaço perdido ou distanciado, dado apenas na experiência que expõe de maneira
tátil, a fisicalidade da obra. “É um lugar onde devemos andar às apalpadelas, com
tatilidade, porque não temos os meios de prever suas múltiplas ramificações.”15
Neste sentido, entendo o tátil do espaço como o pensamento através da
experiência física das formas e das distâncias, ou seja, daquilo que vivenciamos em
uma dada profundidade. Inversamente a tatilidade experiencial do espaço, Jean-Luc
Nancy16, argumenta sobre o toque que pretende conhecer a superfície através do
afeto, que relaciona os corpos na espacialidade e busca um saber no contato íntimo
das coisas. O tátil, para Nancy, encontra sentido no reconhecimento ou na apreciação
das formas tridimensionais, de maneira cognitiva e não afetiva, revela uma densidade
ou uma leveza. Aqui, busco relacionar o meu interesse poético naquilo que o texto de
Nancy desperta em mim, e não apenas refletir se há ou não afetividade em minha
produção. Se a tatilidade questiona, dentre outras coisas, a consistência dos corpos,
dos objetos e do próprio espaço no qual uma realidade se constrói, sua experiência
indica uma profundidade primeiramente incerta, a ser revelada na medida em que é
vivenciada como forma de um pensamento necessariamente experiencial.
Em DNTR°, tal pensamento ou estímulo à pensatividade surge da relação
entre os materiais e as animações digitais, ocorre no áudio que revisita a arquitetura
da sala de exposições e busca questionar a imagem da Carriconde, sensibilizando-a
em uma nova percepção. Este tátil do espaço deve ser percorrido, não no contato
exclusivo das mãos, mas através da presença física do espectador que vivencia a
obra por meio de um percurso, cuja densidade sugere pensar sobre as possibilidades
de sua experiência no espaço expositivo.
Assim, a espacialidade que envolve (re)pensar a profundidade da Cláudio
Carriconde ocorre de acordo com as operações do dispositivo poético, que através de
efeitos determinados a partir de situações específicas, como a diminuição da
luminosidade da sala e o uso de luzes intermitentes, estimula um possível movimento
do espectador. Um percurso que busca tatear as distâncias e (re)conhecer o espaço
transformado na imagem que o apresenta sob uma (re)construção, porque o
reconfigura em uma nova imagem que sugere outra aproximação do tridimensional.
Em suma, o espaço físico e tridimensional, expositivo e experiencial que
envolve o exercício e produção do experimento, busca relacionar diferentes imagens
15
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através do dispositivo poético, cuja operação explora uma dada profundidade,
estranha e distante, porém sensibilizadora da obra. Assim, podemos pensar o espaço
de DNTR° como variável e oculto, um mistério que não se pretende resolver na escrita
nem na prática, porque se encontra na experiência e na condição de ser sempre outro.
Uma distância dentro de um possível espaço poético.
Finalizo com o argumento de Rosalind Krauss sobre a “passagem”, uma
obsessão da escultura moderna que percebo atual ainda hoje, pois mudam-se os
materiais e os tempos, as situações e os anseios, mas a transformação ou a relação
que (re)constrói as coisas e o mundo se mantém incerta. A incógnita artística, para
mim, representa este movimento que transformou a escultura “[…] de um veículo
estático e idealizado num veículo temporal e material […]”17, servindo para
reposicionar o artista e o espectador, através de um ato “humilde e fundamental”, no
pensamento daquilo que a produz, cujo encontro desloca um mundo comum na
construção de uma realidade poética.
Acrescento que as imagens da instalação DNTR° serão adicionadas no texto
posteriormente a defesa da Dissertação, devido a singularidade da operação que
envolve o experimento poético. Realizado em dezembro de 2017, o mesmo será
“remontado” em março de 2018, pois busca-se atender a uma necessidade específica
de avaliação das pesquisas em Poéticas Visuais. A divulgação do registro será
disponibilizada online no site rosarauldotto.com, através de fotos e vídeos em 360º,
cujo anseio é ampliar a experiência de maneira digital àqueles impossibilitados de
comparecer ao acontecimento físico e local da obra.
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Figura 1 – Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.

Fonte: Fotografia por Walesca Timmen, 2018.
Nota: Detalhe da exposição para defesa da Dissertação de Mestrado, realizada na Sala Cláudio
Carriconde, Santa Maria/RS, 2018.

Figura 2 – Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.

Fonte: Fotografia por Walesca Timmen, 2018.
Nota: Detalhe da exposição para defesa da Dissertação de Mestrado, realizada na Sala Cláudio
Carriconde, Santa Maria/RS, 2018.
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Figura 3 – Design da Instalação DNTR°, 2017-18.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018.

Nota: Detalhe da rotação sugerida para a sala a partir do estudo de sua planta baixa e apreciada no
design de instalação da obra (ver Apêndice A).

Figura 4 – Frame da animação digital que integra a Instalação DNTR°, 2017-18

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018. Captura de tela.
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2.2 PLNT3
PLNT318 tem origem em um experimento para Web que propõe questão à flor.
Uma flor como variável, um fragmento visual que pode ser pensado na forma de
carinho ou delicadeza, entre tantas outras possibilidades que a sutileza de sua
presença nos oferece a partir da pensatividade de sua imagem. Mas escreverei sobre
isto no próximo capítulo, assim, vamos retomar à pratica que envolve PLNT3.
O campo da Bioarte é complexo, está além daquilo que busco em minha
poética. Tão pouco sou um artista engajado nos estudos que envolvem Arte e
Botânica, no entanto, procurei pensar sobre a imagem dos vegetais, aproximando-me
de sua fisiologia e morfologia. Desta maneira, em parceria com a artista Walesca
Timmen19, desenvolvi a proposta PLNT3, em que uma planta é submetida a condições
específicas de luminosidade e seu desenvolvimento é observado. No título que dá
nome ao experimento, assim como em DNTRº, há uma supressão no espaço
expositivo ocupado pelas vogais, e um jogo para completa-la com o entendimento da
palavra PLANTA.
PLNT3 (Figura 5) discute a imagem de uma planta a partir de seu acesso,
então, produzimos 3 possíveis maneiras de percebe-la: ver uma imagem tangível
planta; ver uma imagem processo planta; e, ver uma imagem texto planta. Nesta
tentativa para pensar a imagem além de uma visualidade fixa, foi preciso pensar em
três modos de exibir, assim, construímos módulos específicos para cada um dos
diferentes tipos de “ver”: um módulo de cultivo para a imagem tangível; um módulo de
visualização para a imagem processo; e, um módulo de leitura para a imagem texto.
Desenvolvemos a proposta em razão de duas exposições realizadas no ano de
2017, ambas como parte da primeira edição da BIENALSUR20. Assim, tanto para a
mostra FACTORS 4.021, quanto para Naturaleza Viva22, manteve-se o mesmo projeto,
com respectivas alterações da espécie vegetal, dos materiais, e também do espaço
expositivo. Como resultado, pode-se compreender PLNT3 como a realização de duas
produções poéticas que obedecem a uma mesma proposta artística sob um único
Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017.
Walesca Timmen, assim como eu, é integrante do Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídia
Digitais, <http://coral.ufsm.br/labart>.
20 Bienal internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, <http://bienalsur.org>.
21 Festival de Arte, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Sala Claudio Carriconde, Santa Maria/RS, ago./set. 2017.
<http://coral.ufsm.br/labart/index.php/factors/factors-4-0>.
22 Naturaleza Viva, MUNTREF – Museo de la Universida de Tres de Febrero –, Caseros/BUE, nov. 2017.
<http://untref.edu.ar/muntref/muestras/naturaleza-viva/>.
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design de instalação, modificado na exigência de uma expografia brasileira e outra
argentina, tal como a especificidade do local de exibição e a prática das equipes de
montagem.
No Brasil, na exposição FACTORS 4.0, Walesca e eu, com o auxílio da equipe
do festival, realizamos a montagem da obra. A experiência nos permitiu vivenciar de
maneira crítica o desenvolvimento do projeto artístico. Esta informação é significativa,
pois no processo de montagem alguns dos detalhes presentes no design da proposta
mostram-se pertinentes e com efeito na prática, como uma determinada sequência de
parafusos atarraxados nas partes de uma peça, a fim de que seu encaixe fosse
suavizado em razão do módulo como objeto dado a ver, e não na distinção entre os
componentes materiais, tal e qual elementos separados da estrutura.
Na exposição Naturaleza Viva, apresentada na Argentina, a montagem de
PLNT3 foi realizada por uma equipe especializada, cujo planejamento técnico
(Apêndice C), disponibilizado por nós e com propósito de especificar o passo a passo
de como fixar e posicionar os elementos referentes a cada módulo, auxiliou o
processo. Tal situação configura uma distância entre os locais de exibição, mas
também aponta para uma particularidade da presença física dos artistas, pois em
razão de motivos pessoais, Walesca e eu estávamos impossibilitados de viajar. Logo,
a relação com o espaço expositivo foi outra, distante de um possível domínio dos
artista e suscetível a arquitetura e normas do MUNTREF, museu onde a obra foi
exposta, resultando na exibição diferenciada da obra (Figura 6).
Desta maneira, a organização dos módulos e a aquisição de materiais
específicos precisou adequar-se a uma nova dinâmica de exibição e local,
consequentemente foi necessário realizar algumas escolhas que, mesmo à distância,
tentávamos solucionar através do e-mail ou conversas online com a equipe curatorial
da Argentina. Para a exposição Naturaleza Viva foi imprescindível escolher uma nova
espécie vegetal, tendo em vista o conceito e visualidades pretendidas no projeto inicial
de PLNT3. Assim, de acordo com a diferença entre o bioma brasileiro e o argentino,
optamos por exemplares biológicos distintos e, respectivamente, selecionamos uma
Zamioculcas zamiifolia e uma Pittosporum Tobira, devido à proximidade visual de suas
folhas e efeitos cromáticos sob situações específicas de luminescência.
É importante destacar que a nossa poética se dá no espaço e nas imagens,
mas, no decorrer do projeto, foi necessário entender as implicações da luz no
desenvolvimento de espécies botânicas, em razão de seu crescimento. Então,
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pensamos nos anéis anuais das árvores como ciclos que escondem uma história,
contornos que fogem da superfície que exibe a sua visualidade, pois encontram-se
cobertos em camadas de casca. O estudo da luz contou com o apoio de Klaus Tesser
Martin23, revelando o uso de LEDs específicos no processo biológico da planta, como
uma alternativa de iluminação artificial e eficiência energética no cultivo de vegetais.
A estratégia que envolve pensar a imagem em PLNT3 foi decisiva para a
criação dos módulos expositivos, uma vez que cada “ver” requer determinada
especificidade, organizamos os materiais e as tecnologias digitais em função da
visualização que o público poderia ter da Zamioculcas, ou Pittosporum, ao aproximarse do experimento. As etapas do trabalho foram divididas a partir do modus operandi
que investimos em nossa poética pessoal. Encarregado do design das estruturas
tridimensionais, iniciei o desenho técnico da instalação (Apêndice C), no qual busquei
o que venho trabalhando como dispositivo. Enquanto Walesca ficou encarregada de
fotografar a planta sob os efeitos da iluminação que estimularia o seu crescimento.
O trabalho concentrou-se no laboratório, experimentando os possíveis
materiais em razão de sua visualidade e conceito, uma vez que o crescimento da
planta sugere uma artificialização do ambiente no qual é cultivada. Na galeria,
conforme expomos a obra, há uma estrutura cilíndrica oca feita de chapa de fibra de
vidro ondulada, em seu interior a planta encontra-se tangível como imagem tátil, assim
como duas lâmpadas LED. Desta maneira, desenhei um objeto específico para
remeter a noção de laboratório e cultivo que, potencializado pelo uso da luz através
de sua refração, confere ao espaço um efeito Sci-Fi. Um futuro possível para uma
imagem planta que desperta no “cultivo” de sua forma. Então, o desenvolvimento da
planta acontece na medida em que a luz ultravioleta – em tons de azul e roxo –,
oferece outro visual ao verde das folhas, e, fisiologicamente por meio dos cloroplastos,
produz nutrientes para alimenta-la no processo.
Na sequência da exposição, são apresentadas algumas fotografias em um
monitor, ordenadas em programação de looping, que mostra o processo de
crescimento das espécies. Um registro da cultura artificial, em que a planta modifica
sua morfologia e fisiologia comuns, e, gera imagens próprias, transformadas além de

Klaus Tesser Martin é mestre em Engenharia Elétrica. Seu estudo, defendido na dissertação, “Concepção e
desenvolvimento de um sistema eletrônico baseado em diodos emissores de luz para simulação de espectro”, 2017, colaborou
com o experimento PLNT3, ao ampliar a densidade de nossa poética, através da concepção da luz como agente de
crescimento sob condições artificiais de iluminação no ambiente de cultivo.
23
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um consenso que define a cor do vegetal. As folhas alteram-se na incidência do
ultravioleta e apresentam tons escuros, próximo ao preto, roxo e marrom. Uma vez
que o espectro de luz absorvido pelas folhas se concentra no azul e vermelho, o verde
é consequência de um não aproveitamento, refletido em sua superfície na clorofila.
Ao lado deste módulo, projetamos no piso da sala de exposição um letreiro
animado que exibe a imagem texto – PLNT3 LUZ PLNT3 SUPERFÍCIE PLNT3
MOVIMENTO –, uma expressão gráfica atribuída ao pensamento da palavra planta,
e, também, a relação crítica com a qual operamos o experimento. A escolha das
palavras ocorre a partir do conhecimento prático com a planta. A luz que extrapola o
objeto e modifica o espaço, transforma a folha em superfície escura, produz
movimento além de sua forma comum, e, (re)constrói sua imagem em outro ver, no
qual 3 percepções da planta sobrepõe-se ao vegetal que cresce e modifica-se na
instalação.
Em suma, buscamos nesta proposta negociar alguns interesses da imagem a
partir de uma visualidade imediata. Uma experiência despretensiosa de pensar a
noção de planta em uma variabilidade do ver, através de elementos que permitissem
operacionalizar o dispositivo. É necessário salientar que o ver relaciona-se ao
espectador ativo, em contraste com a passividade daquilo que se deixa de perceber
no experimento poético. De acordo com Bishop24, a passividade na instalação
predefine imagens enganando-se em uma finalização aparente, pois encerra-se em
pressupostos que interrompem uma experiência emancipada dentro de um estado
comum e limitador da percepção. Diferentemente, a experiência em atividade vê além
de uma posição fixa. O espectador relaciona em seu corpo as sensibilidades da obra,
e de maneira ativa busca certa completude da imagem que olha, bem como do espaço
que percorre na exposição.
Assim, em PLNT3, nossa escolha por trabalhar a linguagem da instalação não
se deu ao acaso, menos ainda pela simples disposição de elementos na sala de
exposição. Nossa vontade era a de que o movimento, entre um módulo e outro, entre
diferentes ações da imagem sob visualidades próprias, pudesse (re)construir, na
medida da experiência, uma planta em outra, cujo sensível é transformado na
atividade do espectador em razão da participação, a fim de completar o sentido da
obra exposta no percurso poético sugerido através dos módulos expositivos.

24

BISHOP, Claire. Installation art: a critical history. Londres: Routledge, 2005, p. 10-13.
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A instalação, se pensarmos no conjunto dos elementos e conceito operatório,
desloca o espaço de exibição da obra para uma coordenada da sala de exposição em
razão do acontecimento da imagem. Anseia por satisfazer o espectador, mas também
o experimento poético e ocorre na descoberta de um tempo próprio para experienciar
cada módulo. A animação gráfica que roda da direita para a esquerda, o looping das
fotografias, e a refração da luz na estrutura cilíndrica, além da planta, discutem o
espaço modificado na instalação, por meio de ações e efeitos no curso de sua
experiência. Tal como a sugestão de relato do público na exposição FACTORS:
Σ(-᷅_-᷄๑) Participante25
Você percebeu que a luz vaza para o teto?
Não sei bem de onde ela surge...
O seu caminho não é obvio, mas cria uma fantasia...
Uma planta de ficção, ou do futuro...
E, que toma conta do mundo...
Risos...
Além das questões práticas envolvidas no design das estruturas, saliento que,
não apenas para a obra, mas também para o espaço, dividir a autoria do trabalho
significou compartilhar dúvidas e buscar soluções de maneira produtiva, dialogando
entre uma produção particular e uma coletiva. Assim, PLNT3 surge como uma obra
negociadora de poéticas distintas, uma vez que tenho interesse no tridimensional, no
espaço como ação da imagem e, a produção de Walesca decorre da fotografia e do
vídeo a partir do corpo identidade.

O relato deste participante, durante o período de exposição da obra na Sala Claudio Carriconde, colaborou com o fazer da
instalação, pensando-a como uma linguagem transformadora do espaço, capaz de reorganizar visualidades e conceitos em
torno de uma poética singular e acontecimento de um tempo próprio à experiência. Nesta escrita, mantenho o espectador
anônimo e tento sintetizar seu argumento, sem a necessidade de transcrever as palavras originais ao texto, porque de retorno
à prática, estas auxiliam na produção e revisão crítica dos experimentos, e não cabem como testemunho ou entrevista dos
mesmos.
25
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Figura 5 – Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017.

Fonte: Fotografia por Walesca Timmen, 2017.
Nota: Detalhe da exposição coletiva FACTORS 4.0, realizada na Sala Cláudio Carriconde, Santa
Maria/RS, 2017.
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Figura 6 – Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017.

Fonte: Fotografia por Nara Cristina Santos, 2017.
Nota: Detalhe da exposição coletiva Naturaleza Viva, Museo de la Universida de Tres de Febrero,
Caseros/BUE, 2017.
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2.3 AR
Em AR26, procuro nas mídias digitais do rosarauldotto.com, desenvolvidas
para Web, uma instalação tridimensional, na qual se possa pensar os
desdobramentos, ou melhor, a transformação da imagem da produção online para o
espaço físico e atual a presença do público. O trabalho ocorre quase como uma
“releitura” da série Não Sozinho27, da qual falarei no próximo capítulo. Para introduzir
este experimento poético, criei um possível diálogo, a partir da experiência de 3
espectadores do trabalho28.
Σ(-᷅_-᷄๑) Espectador 01
O que é isto tudo? Parece alienígena!
Esse som que se repete passa algo muito bom...
Parece que tem algo que se aproxima, mas nunca chega...
Sabe, só fui me dar conta de que é um Emoji depois...
Eu tive que andar e ver o outro no piso para poder pensar…
Mas aí vem uma coisa que me dá medo com esse metálico...
Me sinto nervosa por que parece que algo vai acontecer...
Σ(-᷅_-᷄๑) Espectador 02
Como é bom ver coisas diferentes!
Este som me pegou, ele parece respiração...
É estranho, mas senti vontade de respirar também...
Σ(-᷅_-᷄๑) Espectador 03
É para andar em frente a projeção, mesmo?
Isto faz sombra, achei divertido...
O som te prende no trabalho, mas não sei o porquê...
AR (Figura 7 e 8) é a mais experimental dentre as 3 instalações neste capítulo
2, pois foi desenvolvida em um curto prazo de tempo e “solucionada” entre a escrita
de artigos e a ocupação das disciplinas do mestrado. Se pensarmos a partir de seu
desenho técnico (Apêndice D), poderemos notar que a instalação é um pouco

26

Raul Dotto Rosa, AR, 2017.

27 Raul Dotto Rosa, Não Sozinho, 2016. Ver p. 42. Série de propostas digitais desenvolvida em 2016 no

site rosarauldotto.com.
Durante a exposição individual de AR, em abril de 2017, permaneci por uma semana na sala Claudio Carriconde, local da
exibição. Mantive-me sempre atento ao que os espectadores observavam, como eles participavam da proposta e,
simpaticamente, recebia-os inaugurando um diálogo em que os convidava à um bate-papo sobre a experiência da instalação.
Assim, pode-se ler acima um resumo daquilo que me foi dito sobre a forma de uma conversa hipotética entre anônimos,
“animados” por Emojis na lateral esquerda, expressando graficamente uma pensatividade pretendida.
28
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desorganizada, um reflexo da rotina do tempo e também do espaço de construção de
sua poética. Como tentei argumentar em DNTR°, a sala Cláudio Carriconde do Centro
de Artes e Letras é um tanto desconcertante no que se refere a arquitetura e espaço
expositivo, mas, frente as condições que relato, havia uma situação de realidade em
que a prática precisava surgir. E posso dizer, surgiu um tanto “bagunçada”.
Não quero confundir este processo no qual contextualizo a produção com uma
justificativa para desleixo, ao contrário, desejo identificar aquilo que se apresenta em
minha frente como cotidiano, e sua natureza de espaço iminente para pensar a
instalação, para questionar a imagem de uma possível “desordem”. Acrescento aspas
à palavra pois não acredito em uma falta de ordem, tão pouco consigo trabalhar se
não organizando coisas, e aqui penso na imagem que procuro em AR, uma imagem
de percurso. Mas como produzir esta imagem ainda estando no percurso?
Dada a sua hipótese, busquei nos experimentos para Web uma realidade em
estado de construção. Assim, expus um conjunto de elementos a partir da produção
online, disponibilizada no site rosarauldotto.com, em forma de objetos, luz e som,
pretendendo criar relações entre diferentes tecnologias, a fim de gerar uma
experiência de estranhamento, frente às imagens de percurso como espaço em
transformação. Porém, sem tempo para estudar a arquitetura da sala, e pensar sua
estrutura como parte da operação poética, procurei experimentar alguns recursos sem
que estivessem associados diretamente ao espaço.
Aqui a lógica da instalação me parece um pouco inversa a do experimento
DNTRº, pois não estou problematizando o espaço em si, o da Sala Claudio
Carriconde, e sim propondo uma imagem a partir de outra, reorganizando o espaço
de tal maneira que possa sugerir um percurso. O trabalho revelou um procedimento
próprio de (re)construção. Assim, precisei vivencia-lo em construção, operar
diretamente os objetos e mídias digitais no interior da sala. Uma obra de produção
laboratorial, realizada entre experiências pessoais durante 3 dias consecutivos no
espaço expositivo, a fim de que, só então, pudesse traçar seu desenho final.
Aqui há uma informação necessária para entender o texto e minha prática.
Somente a partir de AR percebi a importância do espaço dentro de minha poética, e,
da consistência à pesquisa que este produz. Uma consciência que nasce na prática,
mas principalmente se pensada do ponto de vista da metodologia, como argumento
no capítulo 4. Dentro do processo metodológico proponho um último passo, como
etapa para novos experimentos e que diz respeito a uma revisão crítica da produção.
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Repensar e reviver aquilo que foi trabalhado na poética, me orientou a ver o espaço
com outros olhos, curiosamente, alertando-me para mudar certos hábitos de trabalho.
Assim, reposicionando meu fazer no espaço, e sua imagem como transformação,
(re)construída em outra através da ação do dispositivo poético, acredito que AR seja
o próprio percurso do qual extraio a imagem e (re)instalo no espaço como obra.
Isto posto, volto minha atenção a noção do dispositivo poético e sua operação
no experimento. Para torcer as relações habituais do espaço expositivo, distribui sete
tripés em que se pudesse suspender objetos moles. Eles correspondiam às
ocupações da sala pelo público e, também, a minha condição de espectador primeiro
da produção, como presença atual ao fazer, e por isso mais tangível – mais amolecida
no espaço. De outra maneira, projetei sobre alguns destes objetos luzes e animações,
a fim de estimular a noção de movimento e da imagem que se altera na instalação.
O projeto técnico do experimento é definido no formato semicircular, remetendo
a noção de um percurso como algo contínuo (Apêndice D). Tendo a entrada da
Carriconde como ponto de partida, o design da instalação sugere que o espectador
atravesse horizontalmente a porção esquerda do piso da sala, um traçado desejado
na visualização dos objetos táteis e luzes. No centro destes objetos, ainda à esquerda,
há um monitor de 40’ que roda uma animação em looping, assim como um áudio
semelhante a batidas do coração, ou pulso do espaço transformado. Este ruído ótico
é o resultado da captura de som durante minha navegação no rosarauldotto.com,
transportando certa experiência online para o local físico da exposição.
Ao fundo da sala, encontra-se uma animação de Emoji projetada sobre o piso,
girando continuamente em sentido horário. Na sequência, do canto esquerdo em
direção à entrada do espaço, de maneira horizontal junto a parede, há 3 vídeos que
rodam os experimentos para Web, Flower, What Do You See, e The Latest Tweets.
A instalação apresenta um espaço fragmentado, no qual as imagens, por diversas
ações, tentam (re)construir a forma física e atual de um percurso poético online.
Tal percurso mostra-se pertinente para (re)pensar as distâncias, em razão do
próprio espaço e também de uma presença da imagem, dado o seu papel ficcional no
espaço expositivo como parte da poética. Uma poética que estrutura ações dentro da
sala de exposição e onde transforma o tridimensional, cuja (re)construção determinase na imagem. Rancière29 defende que uma linguagem artística pode, ou melhor,
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009, p. 5354.
29
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permite uma torção do real ao ficcional, no qual há uma construção poética que atribuí
pensatividade a uma dada realidade. Neste sentido, a imagem que proponho para o
experimento AR busca operar o espaço como local a ser pensado a partir do percurso.
Desta maneira, a distância do espaço ocorre como presença na imagem e tem
participação ativa na obra, pois sensibiliza e também (re)conhece aquilo que nos
escapa de uma percepção primeira da sala, objetos e tecnologias digitais. Uma
condição da imagem que ao mesmo tempo depende e confunde-se no espaço, pois
acontece partir dele e produz uma possível apresentação de suas distâncias. Logo,
no experimento poético, há uma presença determinada na (re)construção da imagem
criada no percurso, cujo espaço é transformado e (re)instala-se como obra.
Na sala de exposições, AR depende de um conjunto de elementos e
tecnologias para ser experienciado. Sua imagem pode ser percebida no percurso da
instalação, porém, esta depende da profundidade que somente o espaço consegue
sensibilizar na experiência poética da obra. A partir deste experimento, noto que o
espaço do qual trato em minha produção é o físico e tridimensional, bem como seu
pensamento equivale a uma lógica da profundidade, que, ao meu ver, questiona a
nossa própria percepção do espaço, ao problematiza-lo como algo distante do visual
das imagens e, contudo, apreendido através delas.
Para finalizar, acrescento que no capítulo seguinte escrevo a partir da
experiência em 3 instalações, cujo exercício da poética auxilia-me a revisar
determinadas questões do espaço, atualizando-o em meu fazer, como procuro discutir
neste capítulo 2. Acrescento, ainda, que no capítulo 3, após o meu relato sobre o
processo metodológico e conceitual que permite trabalhar algumas instalações,
busco, de maneira sútil, argumentar sobre os experimentos online. Tais exercícios dão
lastro ao projeto de AR e permitem reposicionar o meu interesse na produção poética,
conduzindo-me ao tridimensional e a presença física no espaço expositivo.
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Figura 7 – Raul Dotto Rosa, AR, 2017.

Fonte: Fotografia por Raul Dotto Rosa, 2017.
Nota: Detalhe da exposição individual AR, realizada na Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS,
2017.

Figura 8 – Raul Dotto Rosa, AR, 2017.

Fonte: Fotografia por Raul Dotto Rosa, 2017.
Nota: Detalhe da exposição individual AR, realizada na Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS,
2017.
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3 A EXPERIÊNCIA, OU O PERCURSO POÉTICO EM EXERCÍCIOS
No percurso de minha poética foi necessário experienciar certas relações entre
os materiais e tecnologias, dado o interesse específico de cada projeto artístico. Um
processo que envolveu, dentre outas coisas, pensar o espaço e a imagem a partir de
elementos formais e conceituais. Neste sentido, o exercício de alguns experimentos,
realizados em 2016, auxiliaram-me no estudo e elaboração da prática que apresento
no capítulo 2 desta Dissertação.
Experiências poéticas que colaboraram com o desenvolvimento da pesquisa,
constituindo-se de obras expostas e consequentemente disponibilizadas ao público.
Assim, em cada trabalho procurei exercitar pontos específicos de meu interesse, a fim
de entender ou reconhecer certa problemática do objeto de pesquisa. Desta maneira,
e com maior densidade durante o ano de 2017, apresentei os possíveis resultados de
tais exercícios através das instalações DNTR°30, PLNT331 e AR32.
Ao iniciar o curso, e de maneira despretensiosa, questionei-me sobre as
imagens e como trabalha-las. Logo, percebi que poderia explorar algumas de suas
relações através da construção de uma página online, tendo em vista que grande parte
do meu cotidiano se dá em atividades vinculadas a internet ou ao computador. Como
a interação em redes sociais e o planejamento gráfico de objetos tridimensionais.
Então, desenvolvi o rosarauldotto.com e em seguida a série Não Sozinho, cujo
espaço virtual fora pensado para exercitar de modo prático a relação entre imagem e
público, através de interações simples e de maneira intuitiva.
Assim, a partir do exercício com a série Não Sozinho, percebi que minha
produção poética necessitava ser experienciada no espaço físico e não mais no
virtual. Esta noção que reposiciona o meu fazer em um espaço tangível, ocorre com
a elaboração de outras 3 instalações. Uma série que antecede o experimento AR e
serve de base para a produção poética que apresento por primeiro nesta Dissertação.
Na sequência do texto, escrevo sobre os experimentos online e a realização das
instalações de 2016, cujo exercício e revisão crítica de suas singularidades poéticas
colaborou com a construção prático-teórico-prático deste estudo.

Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18. Ver p. 19.
Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017. Ver p. 29.
32 Raul Dotto Rosa, AR, 2017. Ver p. 36.
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3.1 NÃO SOZINHO E O COTIDIANO ATRAVÉS DA WEB
Apresento neste subcapítulo 7 experimentos para a internet, desenvolvidos a
partir de uma sutil interatividade, na qual propõem-se ao espectador/interator navegar
por elementos visuais e sonoros relacionados na tela de modo previsível, quase uma
provocação a pensatividade por esvaziarem-se de interações complexas. Agrupados
no menu principal sob um mesmo item, a série recebeu o título de Não Sozinho33,
pois enfatizava o processo de partilha, no qual pretendi aproximar pequenas
significâncias da imagem a uma programação preexistente, e proporcionar uma
participação interativa ao público que acessou a produção.
Desta maneira, disponíveis durante o primeiro semestre de 2016 em
rosarauldotto.com34 (Figura 9), busquei na Web um espaço experiencial e de baixo
custo para exercitar os possíveis elementos visuais e sonoros que pretendia empregar
na elaboração das instalações no espaço expositivo. Assim, imagens, sons e vídeos
puderam ser compartilhados facilmente com o público, a fim de associar interesses
específicos às estratégias com que desenvolvia às operações da poética. No decorrer
do texto, tentarei discutir as implicações de cada experimento em razão da obra física.
No processo, fui descobrindo aos poucos como determinados recursos do
WordPress.com35 são disponibilizados ao usuário para a personalização de um site.
Elaborei, então, o rosarauldotto.com a partir do que a plataforma predispunha,
recortando e colando códigos, customizando a interface com Widgets36 e instalando
Plugins37, sempre de maneira intuitiva e visual, pois não era o meu objetivo entender
a lógica da programação e, tão pouco torna-la também questão de pesquisa.
A singeleza da proposta ocorre para pensar a imagem e discuti-la a partir de
possíveis visualidades de um cotidiano online, como a interação em redes sociais.
Nestas, a experiência apresenta algumas imagens entrelaçadas que, sob uma mesma
tela, conectam status de amigos, notícias e propagandas, por vezes de maneira
desordenada, causando certo estranhamento quando pensadas em sua extensão.
Projeto disponibilizado ao público durante o primeiro semestre de 2016, <http://rosarauldotto.com/>.
Os experimentos para Web que relatado neste capítulo encontram-se perdidos, pois devido a uma falha no host de
hospedagem do site rosarauldotto.com os arquivos foram corrompidos e o sistema necessitou de reset, com isto todos os
dados foram apagados. Portanto, os links para a série Não Sozinho estão inativos. É importante ressaltar que, passado o
susto inicial da perda, mostrou-se imprescindível adotar uma metodologia que preveja backups periódicos para qualquer mídia
digital, online ou off-line.
35 Plataforma de código aberto muito utilizada para criação de sites na Web, <https://br.wordpress.org/>.
36 Widgets são componentes da interface gráfica que simplificam a construção de um site.
37 Plugins atuam como facilitadores em módulos de extensão para dados em programas maiores.
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Também há atritos de conteúdo, no qual descobertas trágicas são justapostas a
vídeos de humor, seguidas por comentários polêmicos. Em suma, uma imagem
duvidosa à sombra do real, uma realidade (re)construída e partilhada online, na qual
proponho questionar a “certeza” daquilo que vemos diariamente em nossos aparelhos
digitais.
Assim, além das implicações metodológicas direcionadas a prática da
instalação, há um conceito artístico inerente a esta série de experimentos, que procuro
abordar em sua produção. É necessário contextualizar que não busco no código ou
na imagem digital a poética desta pesquisa. E, se estas existem em meu fazer é por
razões intrínsecas ao dispositivo poético, como procuro discorrer nos capítulos 2 e 4
deste estudo. Dito isso, a partir das relações com a interatividade e tecnologias
digitais, pensando-as de maneira natural ao nosso dia a dia, escrevo sobre minhas
experiências poéticas, através de um cotidiano também experienciado online.

Figura 9 – Raul Dotto Rosa, Não Sozinho, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do submenu Não Sozinho, indicado no menu principal e na parte superior do site
rosarauldotto.com.
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Flower38 ocorre a partir de um arranjo de flores observado e comprado no
comércio de rua, no qual pedras e areia ornam um vaso em formato de aquário.
Claramente seu referencial foi a paisagem marinha, porém não encontramos água ou
peixes, apenas flores e hastes plásticas, incluindo um pequeno pássaro de ordem
estranha representado por uma bola de isopor camuflada por plumas de ráfia sintética.
O vaso é de vidro transparente e decorado em tons de rosa e verde, sua imagem é
tão curiosa que me faz pensar. Questiono o cenário submarino que dá visualidade ao
arranjo floral, e, me pergunto do que se trata um típico arranjo, se de beleza ou
desastre, penso então no centro de mesa que a peça tende a compor na casa de
alguém. Ver o vaso/arranjo me trouxe questões, tal como pensar na flor.
Uma flor pode ser também uma variável. O espectador da flor percebe uma
imagem e a sensibiliza, relaciona com suas experiências e hábitos a partir do seu
conhecimento sobre ela, vê e fala sobre uma flor comum, caso não encontre
elementos estranhos ao seu entendimento. Uma “imagem nua” que faz de seu
testemunho a própria realidade e não admite outra apresentação sem ser a da forma
que enuncia. No entanto, segundo Rancière39, nenhuma imagem deixa de pensar, ou
melhor, de nos fazer pensar, pois ao se relacionar com um mundo pessoal adquire
novas significações. Assim, há uma variabilidade que ganha sentido a partir da
pensatividade, em primeiro momento suspensa, pela semelhança a tantas outras
flores, porém, ativa quando observada em singularidade, em dúvida.
Esta é a concepção inicial da proposta, na qual busco um tema que possa
deslocar um saber em outro. Deste modo, em uma etapa seguinte, questiono os
recursos poéticos que autorizam um efeito tangível sobre o problema. Se as relações
que despertam meu interesse sobre o entendimento de um objeto qualquer residem
no espectador, e este pode deslocar uma imagem de um senso comum, significa que
o saber é atualizável e reside sobre o contato daquele que vê e daquilo que é visto.
Minha ação é objetiva frente as questões que o vaso e a flor suscitam e, preciso
compartilha-lo, para isto necessito de uma imagem e uma escrita. Logo, um celular!

Flower, 2016, link inativo <http://rosarauldotto.com/flower/>, disponível no primeiro semestre de 2016, atualmente o seu
registro visual encontra-se no < http://rosarauldotto.com/nao-sozinho/>.
39 RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 36-37.
38
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Então, com a disponibilidade das tecnologias portáteis e de fácil acesso, utilizo
o smartphone40 para entrar em contato com 3 amigos via Facebook, e, elaboro a
seguinte pergunta: O que é flor?
As respostas sobre o tema são distintas, corroborando com minha formulação
primeira da variável flor, logo, o participante desloca sua imagem a um modo particular
de existência. Então, copio e colo os textos no layout da página, vinculando o autor41
de cada fragmento textual conforme a ordem do recebimento da imagem do vaso, da
pergunta e das respostas. Abaixo os 3 relatos sobre a flor em questão:
Σ(-᷅_-᷄๑) Victor:
Flor é a pior das criações. Flor é o que te engana. Se tu fores um inseto, ela se
finge de amiga e te convida para brincar. Mas a flor é falsa, se importa apenas com
as necessidades dela. Quando tu pensas que ela é uma coisa, ela na verdade é outra
e está lá só para te usar. Se tu fores humano, engana-te em estar seguro da
malvadeza da flor, pois ela se une à aliados, até faz-te feliz, mas não se compromete
a nada que vá além dela, e morre, junto com o afeto jurado que com ela veio, te
deixando só. Flor é ser vivo esquisito, fala muito sem dizer quase nada. Mas o pior de
tudo é que a praga normalmente é bonita e por isso ninguém desconfia da malvada.
Σ(-᷅_-᷄๑) Gilliard:
É a parte que produz sementes em uma planta e possui ornamentos para atrair
insetos e incentivar a polinização e assim garantir a sobrevivência da espécie.
Σ(-᷅_-᷄๑) Ronaldo:
Flor é parte de uma planta.
Este conjunto de elementos constituídos por uma escrita subjetiva, encontramse sobrepostos a um vídeo em looping do vaso com as flores, comprados no comércio
de rua. A captura da imagem se dá em estúdio com um jogo de luzes frias e com o
auxílio da câmera de um notebook. Neste processo ocorreram 3 tentativas, em que
procurei criar movimentos sutis com uso de um soprador sobre as pétalas das flores
artificiais. Esta operação confere a imagem um movimento de planta que se move
com o vento, como ocorreria em um parque e, se confunde visualmente com o texto
das respostas, conforme são visualizados juntos na página.

O Smartphone é um celular com tecnologia semelhante aos dos computadores, permitindo interações simultâneas a partir
de um sistema operacional e conexão com a internet.
41 Na ordem apresentada acima: Victor Mocelini, Gilliard Bressan, e Ronaldo Palma. As questões foram feitas em 2016,
através do chat da rede social Facebook, disponível como aplicativo para celular.
40
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O participante pode interagir nestes elementos a partir de dois comandos. O
primeiro, aciona por meio de cliques 3 sons diferentes, posteriormente editados em
atraso, a partir do ruído que as pétalas artificiais proporcionavam ao serem tocadas
pelo vento do soprador durante a captura da imagem. O segundo é ativado pelo
próprio vídeo do vaso sobreposto a ele mesmo, quando acionado pelo comando de
rolagem da tela, assim, duas possibilidades de leitura da flor somam-se aos
depoimentos do que é uma flor, e a visualidade da flor.
Esta operação flexiona o objeto a uma instabilidade de caráter visual e sonoro,
na qual há uma negociação entre o que é reconhecível do análogo flor e aquilo que
se relaciona a uma dessemelhança de seu referencial. Assim, Flower (Figura 10),
embaralha o que se apresenta como flor e aquilo que se (re)constrói como flor a partir
da subjetividade de quem a entende como tal. Este experimento serviu como base
para pensar a poética em PLNT3, cuja imagem também pode ser (re)construída em
razão das variáveis visuais e conceituais de um determinado elemento, a partir de
uma sensibilização do espectador.
É importante acrescentar o motivo de minha escolha ao lançar a dúvida, através
do chat, para um grupo específico de amigos. Suas áreas de atuação são próximas a
da arte, o que indica também uma possível proximidade das sensibilidades no modo
de perceber a flor. Meu interesse era ampliar uma visualidade específica a partir de
um questionamento, pensar a imagem em (re)construção de seu conceito como flor
e, neste caso, de modo online propondo pensamento ao objeto de dúvida.
Desta maneira, respectivamente, e conforme era na época, o interesse de
meus amigos ocorre nas áreas de Letras, Publicidade e Filosofia. De certo modo,
procurei entrelaçar estas sensibilidades a fim de perceber as variáveis da flor, não só
em sua visualidade, mas na ação do pensamento. E, aqui expressa em suas escritas,
cada um produz uma imagem distinta, sugerindo vivencias e realidades particulares,
que diferenciam a imagem (re)construída em uma forma pessoal.
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Figura 10 – Raul Dotto Rosa, Flower, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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Em What Do You See?42 o tema para o desenvolvimento do projeto surge
quando percebo certo movimento estranho que realizo para digitar e visualizar
informações no notebook após algumas horas na frente do mesmo. Cansado e
durante a noite, deixei a webcam do computador ligada e continuei a executar as
atividades de rotina, como acessar as redes sociais, assistir vídeos no Youtube43 e
verificar e-mails. Depois de 30 minutos desliguei a câmera e analisei o conteúdo, notei
um movimento de aproximação e recuo constante, próximo a um olhar curioso que
pretende reconhecer algo incerto e apreende-lo na ação frente a tela.
Talvez involuntário, ou não, o movimento da cena capturada contempla alguma
coisa, o conteúdo da internet, o computador ou as interações, uma variabilidade de
situações que se encontram dispostas nesta ação. Logo, a partir dela, operacionalizo
a prática do experimento. Seleciono um trecho da imagem, cujo espaço e tempo
capturados apresentam mais interesse estético, pois exibem tons azulados e um olhar
que encara a câmera diretamente. Edito este vídeo atrasando os frames, enquanto na
programação da página adiciono comandos de lopping e de responsividade44.
Sobrepostas a esta mídia, estão duas mixagens a partir dos ruídos captados
na webcam junto a imagem. Estes rastros sonoros decorrem dos cliques em páginas
e demais interações realizadas na web durante a navegação. Os sons adquirem
características que remetem a meditação, pois são editados em eco e com atraso ao
ponto de confundirem-se a cânticos de profunda introspecção. O objetivo desta
estratégia é criar uma conexão entre os movimentos da imagem e os elementos
sonoros de modo estético, deixados a uma contemplação imprecisa que converge a
um formulário de contato.
Este, um plugin de contato, constitui-se por uma função que permite o envio de
qualquer escrita expressa a partir da navegação realizada pelo participante/interator
da página. O formulário envia a informação diretamente para outro plugin que a exibe
simultaneamente ao lado esquerdo da tela sob a forma de um letreiro eletrônico. Em
sentido oposto, uma imagem fixa pode ser ampliada através da sobreposição do
mouse, o que permite uma visualidade maior sem a necessidade de redimensionar
todo o conteúdo da página.

What Do You See?, 2016, link inativo <http://rosarauldotto.com/what-do-you-see/>, disponível no primeiro semestre de
2016, atualmente o seu registro visual encontra-se no < http://rosarauldotto.com/nao-sozinho/>.
43 Rede social com finalidade de compartilhar vídeos em formato digital através de múltiplos usuários.
44 Qualidade que permite ao conteúdo do site adaptar-se em diferentes telas, como computadores, smartphones e outros.
42
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What Do You See? (Figura 11) questiona a importância dada a algo impreciso,
tal como a navegação por múltiplos conteúdos, a partir de situações inesperadas da
presença em frente a tela do computador. A visualidade da relação entre aquele que
navega pela Web e o aparelho, repete-se continuamente em atenção ao hábito de ver
aquilo que é dado como imagem, porém é transformada pela sobreposição de breves
textos e interpretada na sensibilidade do espectador.
O trabalho ocorre de maneira natural, tal como seu exercício para relacionar
efeitos visuais, sonoros e textuais na construção da imagem, com apresentação sob
determinada organização formal e uma sutil interatividade. Desta maneira, ao pensar
no espaço físico e na linguagem da instalação, as relações a partir deste experimento
concentram-se em seu caráter visual, cujo interesse procuro transpor no aspecto dos
elementos e funções dentro do dispositivo poético, como as tonalidades de cinza, azul
e branco, ou no uso de monitores em razão da intensidade específica de seu brilho.

Figura 11 – Raul Dotto Rosa, What Do You See?, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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A proposta Yellow45 surgiu ao acaso, a partir da descoberta de um retrato feito
a lápis sobre papel amarelo há alguns anos. A figura retratada era a de uma amiga46
que hoje reside no exterior. De posse da imagem entrei em contato com ela através
do WhatsApp e começamos a conversar sobre o cotidiano e seus achados curiosos.
Depois de algum tempo revivendo a experiência do retrato, nasceu a ideia de
relacionar coisas amarelas do dia a dia do Brasil e da Irlanda, país onde ela reside.
Organizamos um período para enviar regularmente as mensagens do que víamos em
amareladas cenas cotidianas durante um mês, assim realizamos nossos relatórios
durante os dias e eventualmente durante as noites. Com o passar do tempo, surgiram
apontamentos curiosos, tons de amarelos em lugares diferentes, repetições de coisas
amarelas, como o Post-it amarelo, amarelado e amarelinho, desbotado ao longo do
mês. Ao final da etapa por WhatsApp, desenvolvi a página com os nossos relatos
escritos do amarelo daqui e de lá, sobrepostos a imagem do retrato amarelo captado
por smartphone e animado em sutis movimentos, dando forma a Yellow (Figura 12).
Os textos, agora em rolagens horizontais no sentido da direita para esquerda e
vice-versa, através de um plugin, entrelaçam-se a imagem animada do retrato e
relacionam os dados textuais a partir da programação executada na página em
movimento de looping. As camadas são sobrepostas na busca por um sentido entre
os amarelos da escrita e da imagem em movimento. Assim, tal exercício contribui para
pensar as relações entre os elementos e as associações de uma imagem em
sobreposições. Pois, neste ponto, a visão particular que nos levou a relatar o que
observávamos pelo caminho, deixa de pertencer a um regime exclusivo do “nós” e
passa a dialogar incessantemente na tela que público acessa, ou seja, a significação
deixa de estar em escritas individuais e no retrato. Yellow, na medida em que é
atualizável, oferece múltiplos sentidos conforme o espectador realiza a leitura e
paralisa por cliques o texto, a fim de ler a escrita sobre o amarelo e compara-la ao
amarelado o retrato.

Yellow, 2016, link inativo <http://rosarauldotto.com/yellow>, disponível no primeiro semestre de 2016, atualmente seu
registro encontra-se no < http://rosarauldotto.com/nao-sozinho/>.
46 Monike O’Reilly é artista e designer, vive e trabalha na Irlanda. Nossa amizade inicia-se no curso de Artes Visuais/CAL
UFSM, especificamente no atelier de Objeto e Multimeios. Nesse período desenvolvemos alguns trabalhos coletivos junto ao
grupo DEUSAMORNA, 2004-2006. O desenho amarelo do qual escrevo pertence a essa época.
45

51

Figura 12 – Raul Dotto Rosa, Yellow, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.

The Latest Tweets47 é o último experimento da série Não Sozinho, na qual
busco relacionar o conteúdo das redes sociais na experiência com a imagem dentro
do site rosarauldotto.com. Assim, este trabalho apresenta os tweets da minha conta
particular no Twitter, por meio de um plugin específico que disponibiliza as
informações conforme o espectador interage na barra de rolagem da tela. Esta
operação mínima, apresenta pequenos fragmentos textuais ao lado direito da página,
postados na rede social, sobrepostos a dois arranjos de vídeo em looping e tela cheia,
capturados por webcam. Os textos tratam de assuntos do cotidiano, conforme são
vivenciados por mim e escritos através do aplicativo Twitter para smartphone. Vídeos
aleatórios do Youtube e caminhadas pela cidade são temas recorrentes nas escritas.
Somando-se a aos elementos já citados, ao lado esquerdo, disponibilizo um
player que automaticamente roda uma trilha sonora sintetizada com base nos meus
últimos tweets. Este áudio, assim como os vídeos, atribuem um tom melancólico a
proposta, pois, através de uma observação rápida realizada nesta rede social, percebi

The Latest Tweets, 2016, link inativo <http://rosarauldotto.com/the-latest-tweets>, disponível no primeiro semestre de 2016,
atualmente o seu registro visual encontra-se no < http://rosarauldotto.com/nao-sozinho/>.
47
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alguns assuntos recorrentes, cuja particularidade tem como foco a intimidade do
usuário, que, ao “tweetar”, entrega ao público considerações pessoais sobre o seu dia
a dia, em grande parte sobre temas que envolvem frustração, seja por um prato de
comida que não o satisfaz plenamente ou por um desentendimento afetivo, entre
outras questões que se possa supor.
A imagem de um Emoji

48,

ao lado esquerdo, atua como fragmento de tensão

sobre o restante do conteúdo exibido em tela, pois apresenta-se como uma figura feliz,
sem ligação imediata com os tweets que a precedem na sobreposição de elementos
da página. Com o exercício deste experimento, passo a explorar o uso do Emoji em
minha poética. A construção de sua forma gráfica ocorre a partir do modo de escrita
praticado no Twitter, cujo texto é restrito ao máximo de 14049 caracteres. Desta
maneira, os usuários organizam letras e números para formar expressões faciais que
atribuem ao código escrito uma comunicação de modo breve, e, que muitas vezes
supre a necessidade do uso total de caracteres, como (ノ^∇^) para comunicar um olá.
Assim, a pensatividade reside naquilo que o usuário do Twitter faz, em um
tempo-espaço particular, e naquilo que ele comunica abreviado no Emoji. Nesta
estratégia, o sorriso da imagem, encontra na direção oposta outra imagem, meu rosto
absorto, capturada pela webcam. O objetivo é criar uma oposição, um estranhamento
entre os elementos digitais, a fim de redistribuir os significados dos próprios tweets,
como resultado e simultaneamente na tela, o público lê os textos, visualiza a figura do
Emoji e minha face. A produção Latest Tweets (Figura 13) oferece uma experiência
sutil ao espectador, na medida em que este percebe, ao navegar, as peculiaridades
de uma imagem fixa e também dinâmica, onde na página online é alterada por tweets
atualizados automaticamente com auxílio de um plugin, em razão do que escrevo na
rede social. De certa maneira, esta relação transforma um ato comum e pessoal em
uma ação sensibilizadora, a partir da interação na página da obra, pois subverte um
consenso sobre o uso do Twitter e o reorienta em algo não específico, sensível ao
experimento poético.

Emoji é um pictograma difundido principalmente na comunicação de Web. Apresento na poética, e principalmente no
exercício de trabalhos como Latest Tweets, certo interesse por esta construção gráfica e simbólica capaz de expressar uma
variedade de ideias, através de elementos simples e de carácter textual. Esta peculiaridade é justificada no meu cotidiano,
pois experiencio algumas situações online, como a conversa sobre temas diversos em redes sociais ou a busca por
entretenimento. Desta maneira, uma parcela do meu dia a dia volta-se para o espaço da Web, no qual o Emoji é parte comum
daquilo que vivencio no cotidiano e surge na poética como reflexo e questão para pensamentos a partir da rede.
49 A partir de setembro de 2017, a rede social oferece ao usuário o limite de 280 caracteres.
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Figura 13 – Raul Dotto Rosa, The Latest Tweets, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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Assovio de Olho, Bad Streat e Glass, são 3 experimentos poéticos online50
que objetivam sobrepor vídeos em tempos e formatos diferenciados, a fim de
suspender o entendimento do que ocorre em cada imagem de modo isolado. O público
acessa estas cenas através do endereço específico correspondente a cada trabalho
dentro do site rosarauldotto.com, e tem como visualidade um conjunto dinâmico que
entrelaça elementos e os relaciona na medida em que há rolagem da página. Cada
experimento é desenvolvido através de um resgate de trabalhos anteriores em que
percebo certa correspondência a série Não Sozinho. Assim, visualidades que de
alguma forma potencializam dúvidas nas cenas de seu enredo são fragmentadas e
reagrupadas de modo diferente ao que se apresentava originalmente.
A organização da página dos experimentos conta com recurso de lopping e
autoplay. Consequentemente, o espectador pode interagir de maneira simples ao
clicar e rodar instantaneamente imagens que repetem um ciclo determinado se houver
permanência na tela. Cada trabalho é apresentado na sobreposição de dois vídeos,
os quais compõem cenas alteradas de um mesmo projeto artístico. Um compreende
o volume total da tela, preenchendo-a com gráficos parcialmente visíveis, pois
encontra-se atrás do segundo quadro, central e menor que o primeiro, cuja posição
sugere ao público perceber de maneira parcial diferentes frames do mesmo vídeo.
Em Assovio de Olho, Bad Streat e Glass (Figuras 14, 15 e 16), procurei
exercitar algumas relações visuais por meio de operações que objetivaram sobrepor
elementos em movimento, a fim de embaralhar suas formas, luzes e sons. Assim,
através de procedimentos simples, percebi que sua experiência proporciona um
estranhamento àquilo que se esconde ou que não se consegue ver de imediato na
imagem. Ao clicar no menu do trabalho e abrir o seu conteúdo, o público se depara
com o início simultâneo de dois vídeos, porém em uma visualidade parcial. Além da
sutil interatividade proposta ao espectador, o interesse da obra ocorre entre dois
elementos que negociam entre si as especificidades de uma construção própria da
imagem, sensibilizada no que escapa de uma e preenche a outra.

Assovio de Olho, 2015-16, disponível em <http://rosarauldotto.com/assovio-de-olho/>; Bad Streat, 2010-16, disponível em
<http://rosarauldotto.com/bad-street/>; Glass, 2014-16, disponível em <http://rosarauldotto.com/glass/>.
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Figura 14 – Raul Dotto Rosa, Assovio de Olho, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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Figura 15 – Raul Dotto Rosa, Bad Streat, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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Figura 16 – Raul Dotto Rosa, Glass, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela do site rosarauldotto.com e versão para smartphone.
Nota: Detalhe do experimento poético online disponibilizado durante o primeiro semestre de 2016 no
site rosarauldotto.com.
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3.2 A CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO POÉTICO
A partir de um passeio descompromissado pelas ruas da cidade, percebi um
senhor, munido de seu telefone com câmera, que estaciona diante de uma casa
cercada por grades e plantas espinhosas. Ele contorce o corpo em posições nada
convencionais, talvez na busca por uma captura específica, possivelmente de um
detalhe do jardim que despertou sua curiosidade. No acontecimento dessa imagem,
o fluxo da rua segue seu curso, porém algumas pessoas notam o senhor e sua ação,
e, sem nada dizer, prosseguem com suas atividades, desviando rapidamente alguns
olhares para a cena. Dentro deste “ato corajoso” que desbrava o desconhecido além
da calçada, e invade a intimidade alheia, em busca de um clique que satisfaça o
interesse daquele que o executa, percebo 3 operações: a ação na imagem, o
dispositivo sociocultural no qual ela ocorre, e a visualidade que observo como
construção da própria imagem.
Para desenvolver o experimento poético, tracei um paralelo entre o ato
praticado pelo senhor e o meu interesse, definindo, por assim dizer, certa presença
na (re)construção da imagem. Então, através de um smartphone preso ao meu corpo,
busquei transmitir, e também exibir uma ação presente diretamente no local onde
ocorre. O título, AR_Conversa51, oferece uma prévia do que tento na prática. Um
espaço de relação entre a imagem e as operações que produzem sua visualidade,
através da conversa com o público e do movimento que realizo na sala de exposição.
No experimento, minha necessidade foi pensar como a imagem ocorre na
(re)construção, através da elaboração e estudo de um dispositivo poético, para isso,
reposicionei meu lugar de artista dentro de uma produção específica, na qual também
era participante. Esta operação se mostrou fundamental, na medida em que percebi
um certo afastamento de questões da própria obra, como algo que me escapava na
poética. Na revisão crítica do experimento, percebi que estava prevendo
antecipadamente o espectador, quando só depois da prática seria possível discuti-lo
na transformação do espaço e produção de imagens.
É importante destacar que a revisão do experimento, posterior a exposição,
também ocorreu com auxílio da banca avaliadora desta Dissertação. Logo, em seu
estudo, há um potencial que tendo argumentar na escrita, a sua razão poética, e que

51

Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.
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durante a exibição ocorreu de modo sutil, ampliando-se na reflexão do texto pós
qualificação. Cabe ressaltar que o dispositivo, como fio condutor de minha prática,
surge aqui, e representa uma passagem dos experimentos online para a instalação
física e atual ao espaço. Desta maneira, AR_Conversa, trata de questões próprias da
Web, como rede social e transmissão de imagens ao vivo, porém de modo físico,
promovendo um encontro dessas realidades como obra sensibilizada na experiência.
Tal como apresento no Museu Nacional de Brasília52, durante o 15º Encontro
Internacional de Arte e Tecnologia53.
Em AR_Conversa, foi necessário realizar o design da instalação (Apêndice E)
sem que se tivesse as medidas do museu. No projeto, busquei prever o seu espaço
de circulação, pensando em um movimento produzido pelas conversas durante a
exposição. Para tanto, precisei pensar o trabalho de outra maneira, criando um
dispositivo poético, no qual fosse possível compartilhar este outro sensível da relação
entre o espaço expositivo e as ações do público. No laboratório, experimentei alguns
recursos do smartphone e também da transmissão de imagens, através das redes
sociais, optando pelo Facebook, pois seu aplicativo para celular disponibiliza, de
maneira simplificada, opções de postagem e compartilhamento para vídeos ao vivo.
Assim, as imagens e sons captados na experiência correspondem ao espaço
participativo que, em ação, produz novas imagens digitais.
O experimento apresenta-se no movimento que o artista realiza, e convida o
outro a partilhar na instalação (Figura 17). O dispositivo que carrego junto ao corpo, e
que na medida da experiência ofereço ao público, tem uma forma simples (Figura 18).
O pequeno objeto acomoda o celular por meio de cordas, em tons de azul e branco,
transpassadas por conectores plásticos que permitem o encaixe nos ombros do
portador. Posiciona-se na altura do tronco do participante e transmite por WiFi aquilo
que passa a sua frente. Seu projeto inicial previa uma câmera na região da cabeça,
mas conforme ocorre a manipulação dos materiais, realizo algumas adaptações em
seu desenho, a fim de estimular sua operação no percurso do museu.
O participante, de posse do dispositivo poético, circula livremente pela
exposição, e, seguindo sua curiosidade, realiza um percurso conforme experiencia o
espaço do museu. No entanto, não consegue visualizar as imagens que captura, pois

Museu Nacional de Brasília, http://www.museus.gov.br/tag/museu-nacional-da-republica/
A obra foi apresentada na exposição #EmMeio 8.0, dentro do 15º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: Arte, ação
e participação, #15.ART, https://art.medialab.ufg.br/
52
53
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não há tela próxima aos seus olhos. Assim, uma vez que o participante não consegue
verificar aquilo que propaga, sente-se livre e aventura-se na sala, pois não pode
mensurar sua investida visual, no entanto, é confrontado com o público que o percebe
como alguém estranho, e que processa uma determinada ação.
A curiosidade é dividida entre aqueles que acessam a rede social e podem
verificar o que é transmitido, realizar comentários e compartilhamentos através de
seus aparelhos, e aqueles atentos a ação atual, seguindo os passos do participante
que os captura, atuando frente a câmera por acenos e outras movimentações, com a
expectativa daqueles que o assistem na web e na projeção exibida no museu.
Além do gesto ativo, os participantes acessam o percurso através de uma
projeção localizada acima das paredes da sala de exposição. Projetada no teto em
grande formato, a imagem assume características distintas da exibida na tela do
celular ou de computares, pois é ampliada em proporções extremas e deixa de ser
nítida, processa-se, então, algo próximo da metamorfose de uma imagem.
Segundo Rancière54, a capacidade metamórfica da imagem ocorre na poética
que produz interrupções e testemunhos de uma realidade. Ela entrelaça uma imagem
da arte e uma imagem coletiva, ou seja, embaralha o produto das operações de uma
linguagem artística e o repertório de imagens comuns e críticas do imaginário social.
Aquilo que se apresenta primeiramente como uma semelhança logo se desfaz e deixa
o público em dúvida sobre o que vê ou escuta. Transforma algo conhecido em
instabilidade, uma distância que necessita ser pensada a fim de que possa ser
reconhecida, ou significada a partir do repertório próprio de experiências que o
participante oferece à dinâmica da operação.
A imagem metamórfica ocorre junto as estratégias da “dessemelhança”. Uma
operação da linguagem artística que produz visualidades singulares a imagem e, a ela
adere as ambiguidades da semelhança existentes no meio de seu acontecimento,
pois, “[...] é impossível circunscrever uma esfera específica de presença que isolaria
as operações e os produtos da arte das formas de circulação da imageria social e
comercial, e das operações de interpretação dessa imageria”55.
Então, a dessemelhante é empregada na captura da imagem ao vivo pelo
dispositivo, e ampliada pelo jogo de luzes e sombras a partir do escurecimento do
museu, assim como pelo ajuste de brilho e luminescência do projetor. Desta maneira,
54
55

RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 32-41.
RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 34.

61

aqueles que observam esta imagem, quase abstrata, visível por borrões claros e
escuros, em tonalidades azuis e amareladas, buscam semelhanças ao espaço
tangível de suas presenças, cujo processo exige maior tempo em frente a projeção.
Este tempo ocorre de modo diferenciado, a partir da presença do participante
na imagem capturada e transmissão através do dispositivo poético, assim como na
movimentação que enreda as singularidades da ação. Neste tempo há um espaço da
imagem em (re)construção. Um espaço no qual o conhecimento comum do lugar
transforma-se em dúvida de percurso conforme a instalação é experienciada.
A negociação dos recursos digitais, como o aparelho celular que captura e,
através da conexão WiFi, possibilita uma visualidade quase imediata das cenas
produzidas pelo público gerando deformações na imagem. Pois, em razão do atraso
e velocidade da transmissão dos dados via internet, em paralelo ao percurso que o
participante desenvolve no museu, a (re)construção da imagem é apresentada como
algo fragmentado, e diverge, de certo modo, do seu referencial, como mostram as
Figuras 19 e 20, na qual um espectador é captado como se estivesse flutuando.
Assim, longe de solucionar uma questão da imagem, como lhe atribuir origem
em um local específico dentro da exposição, meu objetivo com a obra foi estudar um
contato ambíguo que pudesse gerar dúvidas sobre o que é visto em sua
(re)construção no espaço expositivo. O público sabe que vê o espaço atual de sua
presença, porém não o reconhece, então se aventura no reconhecimento. A
experiencia difere da noção de museu habitualmente vivenciado na sala, e possibilita
um certo conhecimento, que ocorre na medida da pensatividade sobre a imagem,
constituída por incertezas entre o contexto amplo da presença e sua singularidade,
como os atrasos de sua projeção.
AR_Conversa (Figura 21) engendra estados múltiplos do tempo em ocorrência
no espaço, no qual a instalação, por meio do dispositivo, transforma uma simples
captura e distribuição de imagens, através das redes sociais, em uma ação poética
que depende da presença do espectador para ser produzida e vivenciada. A
experiência na qual o participante se encontra, negocia modos particulares da
imagem, em atraso ou distorções que tornam elásticos elementos sólidos. Ela
suspende um modo habitual de relacionar as imagens de um espaço-tempo atual,
buscando neste um significado que contrapõe a própria passagem do tempo sob um
senso comum da ordem cronológica, uma vez que o “passado” é fugidio e abstrato na
transformação da presença que se altera e permanece na projeção.
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Figura 17 – Design da Instalação AR_Conversa, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016.
Nota: Detalhe da ação sugerida no espaço expositivo do Museu a partir do design de instalação da
obra (ver Apêndice E).

Figura 18 – Design da Instalação AR_Conversa, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016.
Nota: Detalhe do dispositivo poético sugerida no design de instalação da obra (ver Apêndice E).
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Figura 19 – Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva #EmMeio 8.0, realizada no Museu Nacional de Brasília,
Brasília/DF, 2016. Pormenor da imagem em razão do dispositivo poético.

Figura 20 – Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva #EmMeio 8.0, realizada no Museu Nacional de Brasília,
Brasília/DF, 2016. Pormenor da imagem em razão do dispositivo poético.
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Figura 21 – Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2016. Captura de tela.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva #EmMeio 8.0, realizada no Museu Nacional de Brasília,
Brasília/DF, 2016. Pormenor da imagem projetada no teto do Museu.
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3.3 O ESPAÇO NA ELABORAÇÃO DO DISPOSITIVO
Uma atividade tranquila como navegar pela internet, reclinado em uma cadeira
simples de escritório, adquirida a não muito tempo, termina em uma surpresa seguida
por um profundo desconforto. Sua estrutura frágil se rompe e com ela encontro o piso.
Algo que não deveria ocorrer mostra-se intenso. Uma experiência nada agradável,
mas significativa ao meu estado de atenção à imagem do dia a dia e sua ação.
Após o choque, examinando o acontecido com certo distanciamento, notei um
ângulo curioso que se formava entre o encosto e o acento do móvel, ligados por um
conjunto de rodízios a uma haste metálica, que, até então, encontrava-se escondida
no interior da estrutura. Ela permite levantar e abaixar a posição da cadeira conforme
a necessidade do usuário, porém sem que este saiba de sua existência. Este conjunto
tão simples de elementos, aparentemente dispostos a reciclagem na melhor das
hipóteses, consome minha curiosidade e, rapidamente, leva-me ao tema do
experimento. A confiança, no entanto, é incapaz de me fazer prosseguir na certeza
que a mensura como verdade indiscutível e transforma-se em dúvida. Ora, ninguém
espera cair de uma cadeira quase nova em meio as diversões da web.
AR_EmMeio, é um experimento poético, onde a partir de elementos digitais e
analógicos, elaboro na linguagem da instalação um possível percurso entre objeto
tridimensionais e imagens projetadas. O uso de materiais táteis traz o toque e a
mudança formal, assim como reorientam o espaço através do movimento implícito em
suas formas. Logo, uma participação simples pode ocorrer, na qual o espectador se
encontra diante de uma possível atuação sobre as características dos materiais.
Assim, os objetos moles acomodam-se sobre cinco estruturas metálicas com rodízio,
em um convite para as transformações do espaço e (re)construção de sua imagem.
A necessidade destes materiais e a transformação dos objetos no espaço,
através das operações do dispositivo poético, tem referência na experiência pessoal
do tombo na cadeira. Desta maneira, começo a elaborar o design da instalação
(Apêndice F) e, com base no revestimento original do móvel, escolho os materiais que
serão trabalhados, as cores e as texturas. Também a noção do movimento através de
projeções e uso de luzes específicas que possam gerar sombras pontuais, assim
como o deslocar da cadeira por meio de suas rodas, ou a imagem de minha queda
inesperada, sob o brilho da tela do computador que iluminava a cena.
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O tema inicial do experimento é pensado para trazer uma noção de confiança
abalada, buscando-se ampliar ao espaço expositivo, através de operações para
alterar as imagens dos objetos com proposito de incerteza. Desta maneira, procuro
trabalhar o dispositivo poético através de imagens fragmentadas, uma vez que a
disposição física dos objetos é alterada conforme ocorre participação. A experiência
ocorre em um estado incerto que diz respeito à própria imagem em construção, pois
há uma ação que atribui sombra e suspende as imagens na ação do público, em razão
de quatro projeções que mobilizam a luz em duas paredes e no centro da galeria.
O conjunto de imagens projetadas é formado por animações digitais, entre as
quais, uma pode ser visualizada na parede principal da sala em movimento de looping
(Figura 22). Esta, gira da esquerda para à direita e exibe cinco Emoji, sobrepostos a
uma imagem de um rosto humano manipulado no computador, a fim de assemelharse, sutilmente a expressão de serenidade e melancolia. Esta operação busca deslocar
um olhar direcionado ao hábito da sala, pois a disposição da projeção ocorre em
sentido oposto ao de entrada, e, de maneira sobreposta a uma estrutura com rodízios.
A imagem anima-se na direção do espectador, pois vai ao encontro dele,
pensada para inibir, de certa maneira, o seu ingresso na galeria (Figura 23). Na
exposição, observei que pela organização instável dos objetos no espaço, esta recusa
inicial se desfaz quando um dos elementos moles, apresentado sob rodízios, é
movido, a fim de visualizar uma outra imagem no canto esquerdo da sala. Assim, um
deslocamento ambíguo, sem intenção objetiva, é provocado pela percepção e esforço
físico em decorrência do design que dá forma à instalação. Cabe salientar que esta
relação foi significativa na revisão crítica sobre a operação do dispositivo pós exibição
do experimento.
Na galeria, a imagem que necessita ser vista ao lado esquerdo diz respeito a
uma projeção localizada no encontro de duas paredes, entre a luz direta e seu reflexo,
propagado no piso de porcelana vitrificada cinza. Trata-se de uma torção da imagem
estática que se altera devido ao brilho que emite e produz no espaço. Logo, há uma
diferença da projeção central que entrelaça ações a partir do movimento circular que
a animação propõe. Aqui, a luminescência é regulada no projetor em um alto nível de
intensidade, assim, provoca um desconforto à retina de quem a percebe, e, oferece
ao espectador sua visão como forma refletida no piso.
Há um desejo que o espectador recue para escapar do brilho da imagem, e,
neste ato perceba outra imagem, disposta na horizontal e perpendicular aos seus pés.
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Uma situação que convoca certa dúvida: para onde olhar? A operação busca
transformar o modo de ver uma imagem fixa, comumente apreciada em sua
integralidade, pois ocorre no piso e através do reflexo. Uma transformação que o
movimento do corpo produz ao se deslocar para perceber a ação da imagem.
Conforme Arlindo Machado, a visão realiza uma “[...] varredura do espaço, em que os
olhos, a cabeça e até mesmo o corpo todo se movem, construindo a imagem no
tempo. É na dimensão temporal e apenas nela que o espaço pode resultar visível a
nossos olhos.”56
De maneira semelhante à PLNT3, e anterior a ela, procurei pensar a imagem
em razão da passividade com que costumamos encarar as superfícies, a fim de
promover uma experiência ativa de participação. Logo, atribuindo aquilo que vemos
na instalação, busquei pensar a confiança no objeto, tal como a queda da cadeira,
mas principalmente ao mundo de experiências comuns e diárias. Assim, em
AR_EmMeio, a imagem não reside apenas na apresentação de objetos e projeções,
mas na transformação que a atividade do espectador pode produzir através da
participação. Esta certa dinâmica que se propõe ao dispositivo, sugere embaralhar as
características visuais e táteis do espaço expositivo, cujos elementos formais
estimulam o movimento na instalação. Cabe salientar que AR_Em Meio ocorre no
início do mestrado, de tal maneira que seu argumento pode parecer um pouco simples
nesta altura do texto. As implicações do espaço e dispositivo se tornam mais densas
no decorrer da poética, em razão do aprofundamento de questões iniciais vivenciadas
na prática.
Consequentemente, o planejamento técnico da obra, design e metodologia não
estavam tão evidentes. As imagens, ou melhor, o conceito de imagem também estava
turvo. Sabia, neste momento, que a imagem era algo em acontecimento, mas não a
mensurava como próxima de uma ação, a fim de reorganizar as visualidades
específicas do espaço por meio do dispositivo. Como possibilidade para transformalo, sensibilizando-o na poética por meio de operações artísticas particulares.
Em suma, o fazer ainda era voltado quase que por completo aos experimentos
para Web. Produzindo imagens e estudando suas relações na tela. Desta maneira, as
operações que invisto em Ar_EmMeio, a partir da noção inicial do dispositivo, dizem
respeito a um modo mais bidimensional de entender as relações visuais, e, pouco
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MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 2011, p. 61.
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aprofundam-se na experiência do espaço como construção da obra. É necessário,
dentro do meu percurso metodológico, reconhecer a importância desta prática, pois o
problema de uma distância do espaço estava lançado, na espera de que fosse
conhecido criticamente no decorrer da poética. Quero acrescentar que seu título
segue o meu entendimento da época sobre o Ar: um campo de eventos incertos que,
por sutilezas, nos abastece de pensamentos.
Em Ar_EmMeio, procuro relacionar imagens de objetos e mídias digitais para
instigar uma relação de aproximação ao tema – a confiança abalada. Por outro lado,
meu interesse era criar algo menos representativo, para que o público pudesse atribuir
suas próprias referências pessoais à experiência.
A experiência de incorporar ao percurso do pensamento as idiossincrasias da
produção imagética guarda o sentido muito específico de promover o
cruzamento do que poderíamos considerar puramente sensorial e corpóreo
com o estritamente verbal. Significa de modo complementar, reconhecer os
estratos verbais e conceituais associados à imagem, toda uma dimensão
histórica, social, institucional e, também certas expectativas de natureza
psíquica, irremediavelmente associadas à sua presença.57

Uma experiência complexa e tão vasta quanto a imagem, se pensada a partir
de sua produção e distribuição comuns no dia a dia. Logo, ainda não havia refinado
meu pensamento sobre a imagem, tão pouco seu conceito no dispositivo poético,
porém, como um exercício necessário, investi um conjunto de operações possíveis à
imagem, através do que entendia como espaço e instalação para uma exposição.
No experimento, emprego operações que articulam entre a indeterminação e
ambiguidade das imagens. Um efeito além da visualidade em seu caráter formal, ou
da condição de “objeto sedutor” de uma imagem tátil. Assim, penso na imagem que
acontece e pode redistribuir um possível conhecimento a partir da incerteza, na qual
busca-se duvidar para ampliar os significados e as sensibilidades da experiência. Tal
como o padrão quadriculado da cadeira que cobre os objetos, e, de frente às imagens
projetadas, produz-se um arranjo visual distinto, em que se desloca um senso comum
dos referenciais, pois reorienta-se como imagem no movimento do público.

57 FATORELLI, Antonio. Entre o analógico e o digital. In: FATORELLI, Antonio; BRUNO, Fernanda (Org.). Limiares da imagem:

tecnologia e estética na cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006, p. 28.
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Figura 22 – Raul Dotto Rosa, AR_EmMeio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gabriel Oliveira, 2016.

Nota: Detalhe da exposição individual AR_EmMeio, realizada na Galeria Angelita Stefani, Santa
Maria/RS, 2016.

Figura 23 – Raul Dotto Rosa, AR_EmMeio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gabriel Oliveira, 2016.

Nota: Detalhe da exposição individual AR_EmMeio, realizada na Galeria Angelita Stefani, Santa
Maria/RS, 2016.
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3.4 O DISPOSITIVO EM MÓDULOS EXPOSITIVOS
Uma imagem ao acaso, capturada por um ângulo inusitado durante um
percurso de carro na cidade, norteia a obra apresentada em Porto Alegre/RS, no
MAC58, dentro da exposição Moodboard59. A instalação AR em Meio, conta com
recursos de vídeo e som, a partir de uma base fixa sob o aspecto de um objeto tátil.
Sua estrutura, é recoberta por lacres plásticos, a fim de esconder as conexões
multimídia que permitem o prosseguimento do experimento. Assim, o objeto ganha
características distintas as de um projetor habitual. Ele instiga o toque, e nesta
estratégia convida o espectador a cobrir, parcialmente, a saída de luz, pela qual a
projeção é visualizada na tela e disposta a sua frente.
Neste jogo, que busca cobrir a luz proporcionando sombras a imagens
projetadas, aqueles que visualizam o movimento do outro lado da tela, percebem uma
animação fragmentada, descontinuada pelo ato participativo que o espectador investe
na descoberta, ou reconhecimento, do elemento estranho apresentado à sua frente.
Uma ação da imagem em transformação, através de uma negociação proposta na
dinâmica operacional do dispositivo poético.
A imagem animada é a de um Emoji, criada para o experimento e ampliada ao
extremo sob uma tela translúcida, coberta por uma fina camada de papel vegetal
(Figura 24). A mídia é exibida em looping, realizando, assim, uma apresentação
continua de sua forma visual, atualizando-se sobre a lona de PVC, papel e estrutura
metálica fixa. Esta superfície, que recebe a imagem digital, apoia-se em dois tripés de
alumínio escovado, nos quais são acrescentados 6 objetos moles, desenvolvidos em
nylon verde, plástico preto, e poliéster quadriculado.
Segundo Arlindo Machado60, existe uma complexidade no ajuste entre
imagens, cujo procedimento sugere “uma nova relação não presente nos elementos
isolados” que compõem a obra. Esta operação implica em um “invisível” que não
ocorre diretamente na sobreposição de imagens, mas na capacidade do público em
conectá-las, através de “caracteres brutos particulares” manipulados sob uma, ou
outras visualidades. Há nesta construção uma singularidade, em razão dos elementos
e do próprio conceito operatório, que busca por significação na imagem a ser pensada.

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul/MAC RS, Porto Alegre RS, < http://macrs.blogspot.com.br/>.
Exposição coletiva de arte contemporânea, realizada no ano de 2016/17, na galeria Sotero Cosme/MAC RS.
60 MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 2011, p. 179-80.
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Ao espectador, no convite realizado pela obra para vivenciar o espaço, sua
participação torna-se inseparável da experiência na instalação, e na qual procura
aproximações ou afastamentos de significados comuns da imagem, do hábito com
que percebe as visualidades no experimento. Nesta operação espera-se que o público
produza pensamentos daquilo que vê, que lhe é apresentado através de uma torção
da imagem. Um processo que sensibiliza elementos distintos a fim de (re)construí-los
como imagem através da pensatividade, tal como o Emoji em ação na tela vinílica.
Se o dispositivo possibilita negociar elementos formais entre os participantes,
de modo íntimo, a fim de ter efeito sob a visualidade geral da instalação, ou da
coordenada do espaço onde o trabalho ocorre, ele faz parte da dinâmica operacional
do experimento, e, também, pode-se dividir em módulos expositivos. Estes módulos
são organizações pontuais com funções mais especificas sobre um material ou luz,
cujo efeito acontece na ação da imagem. Assim, o objeto constituído pelo projetor e
tela, proporciona, em parte, uma singularidade do dispositivo poético.
Desta maneira, meu entendimento sobre o experimento, também diz respeito
ao dispositivo desenhado para suprir as necessidades do projeto de modo geral na
instalação, e, operacionalizado na concepção de 3 módulos sob as coordenadas do
espaço em que atuam. É necessário entender que esta disposição, ou melhor, que o
desdobramento do conceito operatório em reguladores da construção principal, em
que se tem o espaço (re)instalado como obra, sinaliza em AR em Meio, uma
especificidade do projeto em razão da galeria no qual o experimento ocorre.
Desta maneira, assim como em DNTRº61, tomei as medidas da galeria Sotero
Cosme/MAC RS, e, comecei o design da instalação. Porém, diferentemente de meu
último experimento, a importância da sala manteve-se em segundo plano, porque a
exibição da obra ocorre em uma exposição coletiva, junto a propostas de 3 artistas.
Além de não “dominar” o espaço, pois não o conhecia de antemão, a planta da galeria
mostrava-se peculiar (Apêndice G). Há um longo e estreito hall de entrada, com piso
em madeira e pedra, seguido por paredes claras e suportes de exposição
bidimensional. Ao fundo, o espaço expositivo divide-se em duas áreas, anexos A e B
do saguão principal, e nestes, a partir do argumento curatorial, recebo o anexo A para
montar Ar em Meio e transformar o espaço a partir de sua reorientação no dispositivo
poético.
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Em Ar em Meio, penso na linguagem da instalação como desdobramento da
escultura que opera uma transformação, tal como o acontecimento da obra em espaço
e ação da imagem. Hal Foster62, defende que a escultura a partir do minimalismo
explora o lugar da experiência em razão de objetos e alterações de meios comuns, a
fim de reorientar o espaço. Entendo nesse conceito o complexo do espaço, através
de relações que dependem umas das outras para apresentar uma determinada
profundidade, apreendida no olho e cérebro como imagem, e sensibilizada na
experiência física, onde reconhecemos as 3 dimensões por meio de suas distâncias.
Nessa transformação, o espectador, uma vez negado o espaço seguro e
soberano da arte formal, é trazido de volta para o aqui e agora; e, em vez de
examinar a superfície de uma obra para fazer um mapeamento topográfico
das propriedades de seu meio, é instigado a explorar as consequências
perceptivas de uma intervenção particular num local determinado. 63

Uma exploração do “local determinado” é aquela que convida o espectador a
participar, e de certa maneira completar o espaço, onde a “intervenção particular” do
dispositivo poético (re)constrói sua imagem, e a (re)instala na galeria como obra. Para
tanto, há um tempo específico de planejamento e criação do projeto (Apêndice E).
Assim, o design de Ar em Meio é resultado de 3 meses de trabalho, e uma semana
in loco, concentrada na problemática do espaço formado pela instalação na galeria.
De modo inicial, a partir da planta baixa da Sotero Cosme, desenhei o esboço do
experimento, evidenciando características de interesse para o trabalho, dispensando
as demais referências arquitetônicas do lugar, como aberturas ocultas e salas de
apoio.
Comecei, então, a reorganizar o espaço a partir do tema proposto ao
experimento. Logo na entrada, minha atenção é direcionada ao fundo da galeria,
percorrendo sua extensão horizontal de 28 m, através de um longo hall. Nesta parede
que encerra o olhar, posiciono um monitor de 60’, que exibe uma animação em looping
(Figura 25). Desta maneira, penso em um modo de ver que atravessa completamente
a sala, direcionando a atenção do público para a mídia e sua posição no espaço. Na
sequência, ao lado desta animação, há um objeto prata que reflete a luz do monitor,
e, outros dois que geram situações específicas de luminescência (Figura 26).
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FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 51-58.
FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 52.
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Procurei nas estruturas de luminescência possibilidades para alterar a luz da
galeria. No design da instalação, este planejamento ocorre para diluir um certo peso
da informação que a madeira do piso traz. E, na experiência in loco, notei que seria
útil como estratégia de exposição, uma vez que haviam pontos de interferência, nos
quais a iluminação dos outros artistas e até mesmo a da rua, modificava a intensidade
do projetor. Assim, direcionei as lâmpadas no sentido de entrada na instalação,
aumentando a distância perceptível da luz e destacando a imagem projetada sobre o
PVC e papel vegetal, dentro de um espaço escuro próprio para a imagem e percepção.
O terceiro módulo relaciona 2 saídas de luz azul sob 4 placas de fibra de vidro
translúcida (Figura 27 e 28). O efeito produzido é o Sci-Fi, e, conforme o participante
se movimenta, no sentido da direita para esquerda, em posição de recuo e
aproximação, sua visualidade também se altera, tal como a refração da luz obedece
a lógica de uma posição, lâmpada e espectador. No experimento DNTRº, os motores
rotativos são usados para girar as placas e produzir este efeito, sem necessidade de
uma ação externa ao dispositivo poético. Na instalação AR em Meio, é realizado um
convite ao público, através da disposição dos módulos, que permite uma circulação
mais ou menos livre junto as estruturas tridimensionais e as mídias digitais. Uma
experiência que busca explorar as possíveis relações perceptivas da obra, entre o tátil
e o visual.
Em suma, Ar em Meio é o terceiro experimento desenvolvido dentro do estudo
que defendo nesta dissertação, e, de maneira experimental, procurei elaborar as
estratégias do dispositivo na medida em que realizava leituras sobre o tema, assim
como revisões críticas de minha poética. A produção dos elementos e a elaboração
da obra, em grande parte, ocorreu no laboratório, onde realizei alguns exercícios
práticos com os materiais e a construção dos módulos a partir de estruturas
desmontáveis, com proposito de simplificar o transporte e posterior exposição.
Quero acrescentar que pensar o dispositivo em módulos expositivos serviu
como base para desenvolver, de maneira semelhante, o experimento PLNT364, cuja
poética é resultado do trabalho em dupla, mas também consequência do que vivenciei
no experimento AR em Meio. As operações de PLNT3 que propõe ação às imagens
de uma planta em (re)construção, ligam-se a revisão crítica de AR em Meio, através
do estudo de funções reguladoras do dispositivo poético, com efeito geral sobre o
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espaço da obra. Tal como módulos específicos que atuam sob visualidades em um
modo de ver, sensibilizadoras da experiência com a imagem.
Figura 24 – Raul Dotto Rosa, Ar em Meio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gilliard Bressan, 2016.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva Moodboard, realizada na Galeria Sotero Cosme MAC,
Porto Alegre/RS, 2016.

Figura 25 – Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gilliard Bressan, 2016.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva Moodboard, realizada na Galeria Sotero Cosme MAC,
Porto Alegre/RS, 2016.
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Figura 26 – Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gilliard Bressan, 2016.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva Moodboard, realizada na Galeria Sotero Cosme MAC,
Porto Alegre/RS, 2016.

Figura 27 – Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gilliard Bressan, 2016.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva Moodboard, realizada na Galeria Sotero Cosme MAC,
Porto Alegre/RS, 2016.
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Figura 28 – Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.

Fonte: Fotografia por Gilliard Bressan, 2016.
Nota: Detalhe da obra na exposição coletiva Moodboard, realizada na Galeria Sotero Cosme MAC,
Porto Alegre/RS, 2016.
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4 A CONSTRUÇÃO DE UMA POÉTICA
Estar atento ao cotidiano implica em escolhas poéticas que correspondem a
modos próprios de operar determinadas linguagens artísticas dentro do meu fazer.
Nas escolhas, procuro concepções operatórias que possam nos fazer pensar o
espaço e a sua imagem, através do conceito de dispositivo. Esta necessidade é
iminente a uma realidade que nos abastece com imagens diárias, por vezes
produtivas e com ganhos sociais ou culturais. Como as que procuro no processo
metodológico de cada obra, cuja imagem ocorre sob forma visual na elaboração
técnica do design das instalações. Esta imagem auxilia-me no estudo daquilo que
vivencio na prática, revisando os possíveis problemas do projeto artístico e definindo
áreas onde dispositivo poético atuará com maior efeito, a partir do entendimento e
distribuição de elementos tridimensionais e tecnologias digitais no espaço expositivo.
Porém, de outro lado, frente a imagens prontas, dadas ao olho como algo
finalizado, há um potencial amortecimento de nossa curiosidade e com isto de nosso
pensamento. Na poética, também busco dar-me conta daquilo que nos cerca, e com
isso perceber que o mundo não se constitui como um elemento fixo da realidade. Ao
contrário, ele ocorre como acontecimento. Um estado que associa e divide relações
na medida em que são vivenciadas suas distancias. Devo lembrar que tais distâncias
são sempre reelaboradas, como defende Rancière65, entre realidades praticáveis e
possíveis na ficção de um real, capaz de ser mundo através dos “dissensos”.
Mas, longe de culpar quem produz tais imagens, penso que se exercitarmos o
nosso senso de (re)construção, a partir de uma questão simples para problematizar a
realidade da imagem sob uma forma ocupada por nossa presença, potencializamos
uma variável de espaço e de imagem, e com isto do próprio tempo que decorre a
nossa existência. Na expressão mais coloquial, sem tempo (pensamento) a perder!
Na sequência deste capítulo, procuro organizar o meu raciocínio a partir da
prática vivenciada no espaço da instalação e no espaço online, reescrevendo, de certa
maneira, meus argumentos sob uma lógica própria, conforme percebia a necessidade
referencial para construir o objeto de pesquisa. Para pensar a transformação do
espaço e a (re)construção de sua imagem, (re)instalada no espaço expositivo.
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4.1 DE ONDE PARTIR
O que fazer? Como artista, esta pergunta demonstra-se pertinente e
necessária. Sem tempo ou espaço específico, questionar os caminhos da prática
corresponde a uma aventura que iniciei nos corredores do curso de artes66, propondo
nestes espaços possibilidades poéticas com função de sensibilizar a experiência de
passagem. Uma vez fora do ateliê, percebi que observava o movimento do prédio e
de seus ocupantes. De modo livre, relacionei os corpos e o seu movimento a
sensibilidades de um processo local, de corredor, onde algumas relações mantinham
uma informação por meio do contato entre os ocupantes e/ou ações vistas ao acaso.
Assim, elaborei uma primeira proposta na linguagem da instalação, em que, de acordo
com Nicolas De Oliveira67, oferece espaço à interação de coisas e significados,
rejeitando a concentração em um elemento determinado.
Nos corredores do centro de artes, organizei alguns papeis de gramaturas e
cores diferentes, fixados em cantos e portas. Passei a observar o encontro dos
ocupantes do prédio junto a esses locais sinalizados, os quais intitulei de Zonas de
Encontro68, logo, minha primeira dúvida: Como expor uma observação sem ser um
registro? Minha experiência enquanto observador seria o bastante? Elaborei um plano
de anotações para escrever tudo o que ouvia e via nos pontos revelados com as
gramaturas. Uma imagem em ação para os diálogos e relações do espaço
experienciado como obra.
A partir das anotações e experiências físicas nestes locais, percebi que
aprendia algo, pois estava entrelaçando os diálogos alheios a um caminho próprio que
seguia em meu fazer. O saber do que observava e daquele que deixava-se observar
relacionava-se de modo sensível, através de um encontro experiencial em algo
presente, munindo-me de potenciais informações poéticas.
Este estímulo inicial direcionou minha atenção para as relações do cotidiano, a
partir de negociações comuns de uma comunidade acadêmica que assume
determinado senso de realidade na medida em que vivencia um real habitual, como
os professores, estudantes e funcionários do CAL/UFSM, cujo encontro no corredor
me fez pensar em atividades repetitivas no dia a dia. Assim, o horizonte no qual me
Centro de Artes e Letras/CAL/UFSM, durante o curso de Bacharelado em Artes Visuais, 2004-2008.
OLIVEIRA, Nicolas; ARCHER, Michael; OXLEY, Nicolas; PETERY, Michael. Installation Art. London: Thames and Hudson,
1994, p. 7-9.
68 Raul Dotto Rosa, Zonas de Encontro, 2006. A proposta foi um exercício artístico desenvolvido durante o Bacharelado.
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debruçava era formado por imagens, diálogos e olhares, e, nestes, o espectador
participava e alterava a própria obra. Essa presença buscava associar e dissociar
elementos formais na comunicação de algo, através de objetos sensibilizados na ação
do público, como adicionar ou retirar papéis de uma pilha acomodada no piso.
Perceber este tipo de comportamento do espectador e entende-lo como parte
do processo, auxiliou-me a compreender o que hoje pretendo nos experimentos que
integram esta dissertação, dando lugar e voz ao trânsito que extrapola os contornos
de uma produção poética finalizada. Assim, o espectador que aceita participar no
trabalho, abre caminho para uma gama de significados e imprevisibilidades que atuam
junto à obra.
Outro projeto que ganha forma e colabora com minha pesquisa atual, recebe o
nome de Minha Mistura69 (Figura 29), sendo apresentado na galeria ACBEU, em
Salvador. No trabalho, organizei alguns objetos moles em formatos retangulares e
irregulares, desenvolvidos em napa e acolchoados com fibra sintética. Os objetos
eram em sua maioria coloridos com medida abaixo de 2 metros, tais estruturas
lembravam almofadas, e, estavam dispostas no centro da sala, configurando uma
mistura inicial que antecedia a experiência do espectador.
Na abertura da exposição os convidados iniciaram um jogo de toque junto às
estruturas moles. Os participantes modificavam os objetos, levando-os para passear
não só no espaço da galeria, mas fora dela, entre bancos e árvores na área externa.
A experiência partilhada por todos proporcionou um outro estado ao trabalho, no qual
as trocas e os diálogos alertaram para um senso comum, de galeria, de obra e de
espectador. Posições que foram negociadas na medida em que o experimento ocorria.
O projeto inicial de Minha Mistura foi transformado na atividade do público, que
reorientou as ocupações do espaço e possibilitou uma imagem em acontecimento, tal
como o percurso escolhido pelos participantes além das paredes da galeria.
Revisitando estes experimentos, penso sobre a minha produção atual com
maior crítica, percebendo que o conceito de dispositivo também surge como
necessidade gerada no percurso poético, em que algo se transforma em outro. De
maneira não tão consciente na época, trabalhei a imagem do espaço como algo
alterável, e hoje acredito que o grande disparador dos experimentos foi esta

Raul Dotto Rosa, Minha Mistura, 2007.
Trabalho apresentado na exposição coletiva O.A.M. Salvador, 2006, na Galeria ACBEU (Associação Cultural Brasil Estados
Unidos), Salvador/BA, www.acbeubahia.org.br.
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curiosidade. Algo entre a incerteza que me questionava de onde partir e uma aventura
que me fez (re)conhecer no espaço expositivo a construção de minha poética.
Figura 29 – Raul Dotto Rosa, Minha Mistura, 2007.

Fonte: Fotografia por Raul Dotto Rosa, 2007.
Nota: Detalhe da obra e sugestão de uma possível participação do público.
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4.2 O PERCURSO POÉTICO COMO PROCESSO METODOLÓGICO
A pesquisa em “Artes Plásticas”, segundo Jean Lancri70, ocorre de maneira
própria, pois busca conciliar uma teoria e prática de maneira simultânea, ou melhor, a
partir da prática se teoriza, se busca referencial para que se possa voltar a praticar
sob uma revisão crítica do fazer. É um percurso de constante incerteza, um caminho
viável graças a procedimentos práticos-teóricos-práticos. Desta maneira, a pesquisa
exige uma (re)invenção de métodos, pois configura um percurso novo e para o qual
não existe fórmula. Estar atento ao processo significa tencionar o objeto em busca do
“conceitual e sensível”. Na produção poética para esta Dissertação, desenvolvi 7
operações, ou etapas (Figura 30), a fim de observar, selecionar, estudar, manipular,
experienciar e conhecer a singularidade de cada trabalho, completando-se na revisão
crítica do experimento, como parte da criação de novas obras.

Figura 30 – Mapa com as 7 operações poéticas.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018.

Este conjunto de operações diz respeito a escolhas poéticas que preveem
elementos específicos, assim como um tempo e lugar. Há desde um ver
descompromissado que se percebe no dia a dia o interesse para algum experimento,
até a instalação de objetos como parte de um dispositivo poético diretamente no
espaço de exibição. Tentarei argumentar sobre estas etapas de maneira clara, a fim
de que se possa entendê-las a partir de sua funcionalidade dentro da poética, em que
cada experimento amplia ou subtrai uma sequência própria de operações.

LANCRI, Jean. Colóquio sobre a metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade. In: BRITES, Blanca;
TESSLER, Elida (org.). O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 2002, p. 18-19.
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Primeiro há um ato de Observação, cotidiano e sem pretensões. Desta lógica
inicial algumas informações são sensibilizadas de modo particular ao que vivencio:
imagens sutis do dia a dia que me remetem a séries, filmes ou livros; também sou
atraído por imagens e/ou situações de estranhamento de um senso comum.
Especificamente nos experimentos que apresento, o estranhamento define-se como
motivador, e, assim, prossigo pensando sobre sua forma poética, operacionalizada na
próxima etapa, e que se constrói no conjunto dessa dissertação.
A Seleção diz respeito ao Estudo do experimento, no qual o campo de atuação
é prático e teórico. Uma vez que o tema está definido pela Observação, cabe estudalo e buscar os materiais adequados para produzir o trabalho. Esta base de raciocínio
permite realizador alguns desenhos técnicos problematizando o conceito operatório
de dispositivo poético. Porém, antes disto, são selecionados os objetos e as mídias
em razão de alguma particularidade, textura, dimensão, cor e intensidade luminosa,
assim como arranjos sonoros e outros detalhes, caso seja necessário à proposta.
Determinada as características iniciais do experimento, segue-se para a
Manipulação, na qual são trabalhados os seus referenciais. Esta etapa metodológica
foi pensada a partir do conceito de “dissenso”, conforme Rancière, em que se “[...]
muda os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação, mudando
quadros, escalas ou ritmos, construindo relações novas entre aparência e realidade,
o singular e o comum, o visível e sua significação.”71 Assim, alterações formais e
conceituais que irão operar na relação entre o espaço e o espectador.
A partir desta fragmentação do referencial comum através dos dissensos, que
reescrevem a visualidade do objeto sob um trabalho ficcional do real, não em oposição
a este e sim como sensibilidade passível de mundo, inscreve-se a Experiência. Tal
como vivenciar situações em que nos colocamos em dúvida, a etapa diz respeito ao
processo de construção das imagens a partir de sua pensatividade, assim, mais do
que uma estratégia operacional de cunho prático, a experiência visa um estado de
atividade do pensamento frente aos dissensos com a realidade vivida.
Para tanto, busca-se colocar o espectador em pensatividade por meio do
dispositivo, a fim de negociar as semelhanças e dessemelhanças do objeto
experiencial. Saliento que dentro da experiência existem procedimentos no estúdio,
nos quais são vivenciados de modo prático os possíveis efeitos do dispositivo a partir
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de minha experiência pessoal com determinadas situações de espaço e imagem. No
processo, se necessário, o interesse do dispositivo é reorganizado entre os elementos
que compõe a proposta. Procurarei argumentar mais sobre esta operação e conceito
do dispositivo no subcapítulo O Dispositivo poético e a imagem.
A penúltima etapa é a do Conhecimento. Uma vez que a experiência propõe
pensatividade à produção poética, decorre-se a partir dela um certo conhecimento
através da imagem pensativa, ou consciência deste estado de pensatividade. É uma
estratégia totalmente incerta e que só tenho ideia de sua extensão quando há diálogos
durante a exibição da obra. Vale lembrar os relatos que reescrevi de maneira simples
a partir da experiência do público nos experimentos PLNT372 e AR73.
O conhecimento é pensado e gerado a partir do reconhecimento de
semelhanças comuns na imagem, como o ver e saber no processo da visão, onde são
mobilizados os olhos e o cérebro a fim de apreender uma visualidade apresentada do
objeto. Assim, com a manipulação da etapa 3, procuro diluir as certezas da imagem
sobre o objeto sem perder por completo sua referência, pois acredito em um sutil
interesse do reconhecimento como dúvida – Será que já vi isto? –, também faz parte
deste conhecimento aquilo que percebo na produção da experiência e que auxilia na
poética de outras obras, ou na própria reelaboração do trabalho atual.
Um modo de produção posterior, ou simplesmente continuação da prática,
ocorre na última etapa, a Revisão Crítica. “Para um pesquisador em artes plásticas
[visuais], o conhecimento dos conceitos vai, portanto, de par com o reconhecimento
do campo em que esses conceitos se mostram operacionais.” 74 Penso nas
implicações dos experimentos e busco na escrita e leitura o seu entendimento, não
para encerrar sua prática, mas para entender sua lógica operacional dentro das
relações poéticas. Desta maneira, saber até que ponto algo ocorre e se torna parte da
obra é necessário para dar continuidade a produção, pois permite estudar as
operações e seus desafios, a fim de que novos experimentos encontrem caminho na
construção de uma poética crítica.
Esta condição da obra revisitada, através de um processo metodológico,
também foi pensada em razão do que defendeu Richard Wollheim, sobre a noção da
Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017. Ver p. 27.
Raul Dotto Rosa, AR, 2017. Ver p. 35.
74 LANCRI, Jean. Colóquio sobre a metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade. In: BRITES, Blanca;
TESSLER, Elida (org.). O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 2002, p. 30.
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crítica na arte como “resgate”, e no sentido do artista como um possível crítico que
inaugura a “reconstrução” criativa de seu trabalho, de acordo com o fazer.
A tarefa da crítica é a reconstrução do processo criativo, e por esta expressão
não se deve entender algo que termine onde começa a obra de arte, mas
algo que culmina com a própria obra de arte. Uma vez reconstruído o
processo criativo, ou terminado o resgate, a obra passa a estar aberta à
compreensão.75

Resgatar as operações poéticas que deram estado de produção ao trabalho
pode ser entendido como exercício de uma revisão. Rever a prática da obra através
de sua teoria, de modo que se reconheça no fazer as implicações de um conhecimento
próprio, a partir do percurso pessoal e necessário para tais revelações. Há um amplo
número de situações e registros que dependem exclusivamente de um ato individual
do artista, no qual se formula e gerencia a própria prática. Como a presença física na
exposição, a conversa informal com os convidados durante o vernissage, as dúvidas
e possíveis soluções que surgem espontaneamente a partir dos diálogos com o
público, e que precisam de pensamentos rápidos para manterem-se ativos na
memória, assim como a captura de imagens específicas para um estudo pós-mostra.
Evidentemente, a colocação acima refere-se a um exercício crítico pessoal e
geral à minha poética, tendo em mente o estado mutável da obra em relação ao
mundo que a recebe em cada exposição. A produção não se encerra na feitura, ela
cresce nas diferentes experiências que a tornam significante à determinada situação
do presente em que é exibida. Assim, enquanto artista, a crítica da qual me aproximo
objetiva uma revisão que atualiza a produção, e não se relaciona ao trabalho teórico
de um crítico de arte, pois ocorre no particular de um processo que determina o fazer.
Um certo retorno aos pensamentos e operações de experimentos passados, os quais
são continuados no presente de cada novo trabalho de modo prático-teórico-prático.
No experimento DNTRº76, busquei nos planos irregulares e confusos da galeria
o conceito de produção e relação poética para desenvolver o próprio espaço como
obra, ter consciência dessa relação traz ao trabalho a variável da participação como
parte da função tridimensional a ser relacionada no espaço. Logo, pensar uma
metodologia que dê conta do espaço e sua imagem na linguagem da instalação requer
métodos próprios de construção e significação do objeto. Desta maneira, encontrei na
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WOLLHEIM, Richard. A arte e seus objetos. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 169.
Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18. Ver p. 19.
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ação das imagens um modo de (re)construção para relacionar o espaço e sua
visualidade. Conforme Gail Greet Hannah, a partir do estudo desenvolvido por
Rowena Reed Kostellow77 sobre a estrutura das relações visuais, o problema das
operações que envolvem o espaço ocorre na forma visual e tátil de sua apresentação,
na ocupação e relação de seus planos a partir de uma experiência junto ao corpo.
Assim, é indispensável supor um possível modo de ver na instalação para
predefinir pontos de visualização e consequentemente desencaixes de um olho fixo,
na medida em que o percurso entre os elementos tridimensionais coincide na imagem.
Não se trata de definir ou idealizar o espectador a partir de um ponto de vista, mas de
operar posições, formas e luzes a fim de que o efeito ocorra em uma proximidade
prevista, porém não controlada, pois se trata de um convite à participação. Nesta se
faz necessário um ato artístico que aproxime a posição de autor à do público,
compartilhando, de certa maneira, a autoria na completude da obra além de sua feitura
no laboratório, a fim de entende-la como produto das relações entre objeto e sujeito
que perfazem o experimento poético.
Duas leituras foram fundamentais, e por mais que não as tenha citado de
maneira direta, acredito que estão presentes neste percurso. Com elas não quero
dizer que o mundo do artista é simples, ao contrário, difícil é expor qualquer relação
que possa objetivar um modo de fazer. Porém, em “Pense Como um Artista”78, Will
Gompertz escreve, através de relatos, às vezes cômicos, sobre um modus operandi
da arte a situações comuns, sem que se precise destruir um mundo para construir
outro. Em “Sete Dias no Mundo da Arte”79, Sarah Thornton escreve sobre os
bastidores do sistema das artes, e, nas estratégias que busca revelar o mistério da
arte e produções singulares, abre caminho para processos e escolhas de artistas. A
partir dessas leituras, pude pensar em uma metodologia de maneira mais leve e
produtiva. Notei um certo desafio além de um fazer que encerra a obra, e percebi o
meu próprio olhar para com o mundo que se apresenta na produção poética.

HANNAH, Gail Greet. Elementos do design tridimensional: Rowena Reed Kostellow e a estrutura das relações visuais. São
Paulo: Cosac Naify, 2015.
78 GOMPERTZ, Will. Pense como um artista: ... e tenha uma vida mais criativa e produtiva. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.
79 THORNTON, Sarah. Sete dias no mundo da arte: Bastidores, tramas e intrigas de um mercado milionário. Rio de Janeiro:
Agir, 2010.
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4.3 A INSTALAÇÃO COMO ESPAÇO CRÍTICO TRANSFORMADOR DA OBRA
Para pensar a linguagem da instalação em razão do processo que a envolve,
associado aos experimentos poéticos que proponho, com base no percurso
metodológico próprio a esta dissertação, é necessário, de maneira breve e através
das palavras de Bishop, trazer à lembrança uma cronologia desta prática.
Besides installation art already possesses an increasingly canonical history:
Western in its bias and spanning the twentieth century, this history invariably
begins with El Lissitzky, Kurt Schwitters and Marcel Duchamp, goes on to
discuss Environments and Happenings of the late 1950, nods in deference to
Minimalist sculpture of the 1960, and finally argues for the rise of installation
art proper in the 1970 and 1980. The story conventionally ends with its
apotheosis as the institutionally approved art form par excellence of the 1990
best seen in the spectacular installations that fill large museums such as the
Guggenheim in New York and the Turbine Hall of Tate Modern.80

Com isto, há uma história linear de eventos em que a instalação pode se
inscrever. Podemos pensar em um espaço ocupado pela arte, no qual se mudou a
relação de espectador, buscando-se maior atividade de sua presença através de
estratégias poéticas, propostas por artistas com práticas diferentes em um
determinado período, de modo a construir um campo de conhecimento. Como Dan
Flavin que modificou o espaço expositivo por meio da luz e Michael Asher
problematizando a instituição da arte através de alterações arquiteturais em salas de
exposição. Porém, este desenvolvimento não ocorre de maneira direta, pois é
atravessado por relações sociais e culturais que expõem uma multiplicidade
conceitual, formal e operacional da instalação.
Tendo noção deste contexto, procuro justificar a necessidade de trabalhar com
a linguagem da instalação a partir de uma condição experiencial do espaço. Um
deslocamento do espaço no próprio espaço em que é exibida a obra, onde a produção
poética mostra uma predisposição para as ações do espectador por meio de
elementos tridimensionais que o convidam a participar. Assim, além de uma história
da instalação, procuro estar consciente dos métodos de trabalho que na prática

BISHOP, Claire. Installation art: a critical history. Londres: Routledge, 2005, p. 8.
Para melhor compressão do texto, realizo uma livre tradução desta citação: “Além disso, a instalação já possui uma história
cada vez mais canônica: ocidental em sua tendência e abrangendo o século XX, esta história invariavelmente começa com
El Lissitzky, Kurt Schwitters e Marcel Duchamp, segue protagonizando durante os anos de 1950 sob a forma de Environments
e Happenings, chama atenção para a escultura Minimalista da década de 1960 e, finalmente, a instalação surge como
linguagem própria nos anos de 1970 e 1980. A história encontra seu ápice na popularização e aprovação da instalação por
grandes instituições da arte na década de 1990, convocando o público às salas de grandes museus como o Guggenheim em
Nova York e o Turbine Hall do Tate Modern”. (BISHOP, 2005, p. 8, tradução nossa)
80

87

singularizam cada proposta, através de operações e modos críticos de promover uma
dada experiência. Tal processo indica uma transformação de obra final para a de
acontecimentos, através da participação do espectador, ação do tempo e do espaço.
Pensar a linguagem da instalação, como condição vivenciada pelo artista
através da prática no laboratório e partilhada com o público na exposição, colabora
com o que tento argumentar através da experiência. Desta maneira, o espaço e sua
imagem são experienciados a partir de nossa presença em determinado lugar, na
galeria ou sala expositiva, e (re)construídos no modo de sensibilizar.
Devo lembrar que minha poética também diz respeito a um estado de
confluência entre espectador e obra, em que além dos materiais e mídias substanciais
aos trabalhos, há uma preocupação com a experiência em curso. Desta maneira,
proponho na instalação um espaço de imagens, atravessado por um processo
subjetivo que envolve o tempo e o percurso do público neste espaço. Em suma, para
operacionalizar este raciocínio, procuro torcer a lógica de algumas imagens a seus
referentes, sugerindo uma dúvida que convide o participante a uma ação de
reconhecimento.
Uma operação entre as distâncias do real comum e do poético, no qual tenho
liberdade para trabalhar as modificações deste referencial. Assim, na etapa de
Manipulação, dentro da metodologia que proponho à prática, há um método que
opera o mundo experiencial e o traduz a imagens também experienciais, intrínsecas
a um modo de ver específico. Este ver é produto da manipulação, que realiza uma
busca por significado com função de objeto para construir uma realidade.
Penso que se trata de uma estratégia comum a muitas imagens, a partir de
dispositivos com efeito de significação própria, mas quero retomar o raciocínio da
instalação e seu espaço crítico. Segundo Rancière81, existem “ações obscuras” em
“objetos banais”, assim como existem imagens obscuras em espaços banais. Apenas
aventurando-se nesta “paisagem de signos” poderemos saber do que se trata o
mundo. E, saber que se trata de um mundo ficcional, construído por nós mesmos para
ocupa-lo de realidade através de nossa presença pensada e da história produzida.
O que questiono no espaço é o pensamento de sua ocupação, da imagem que
geramos a partir de nossa presença. Podemos pensar desde as marcas do Homo
Sapiens deixadas na caverna, mas e hoje, quais as marcas que nós deixamos? Qual
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 2009, p. 5262.
81

88

seria a realidade desta presença, quão densa seria se produzíssemos a sua imagem
objeto? Não proponho uma resposta, mas entendo que se há algum caminho, ele
encontra-se na poética.
O pensamento que sugiro à instalação diz respeito a uma condição de dúvida
que oferece pensatividade ao real, e com isto procuro distanciá-la de uma objetividade
à referenciais comuns de nossa presença. Tentarei expor esse raciocínio através de
um pensamento particular. Se o processo que produz imagens pressupõe uma
presença, cuja percepção depende das ações de um corpo consciente, me parece
lógico pensar que o espaço ocorre a partir de uma construção definida por nós e
preenchida por imagens. Assim, dificilmente nosso pensamento nos leva a algo sem
imagens, e esquivar-se de seu comum é um desafio. Um exemplo é minha tentativa
de no céu noturno avistar um espaço vazio e distante, no qual a curiosidade possa
dominar as imagens de algo já conhecido na experienciada com o Google Sky, repleto
de imagens tão vivas como as dos planetas de nosso sistema solar a olho nu.
Este desafio pessoal também ocorre na construção da instalação a fim de trazer
pensatividade ao real comum, através da posição de elementos que atendem a uma
determinada função na experiência de cada experimento poético, planejados no
design da instalação e nas etapas metodológicas de Seleção e Estudo. De certa
maneira, essa noção se aproxima a de uma exposição habitual, onde as obras são
posicionadas para atender a uma necessidade específica82. Porém, há uma diferença
significativa entre uma instalação de obras e uma obra desenvolvida na linguagem da
instalação83.
Segundo Bishop, a primeira diz respeito a um posicionamento de exposição,
como pinturas na parede ou esculturas sob o piso de uma galeria, e utiliza a instalação
para ampliar o espaço que ocupa e/ou envolve o público buscando mais atividade. A
segunda, na qual me detenho, se preocupa com a linguagem da poética, predispondo
o espaço e o espectador nas operações da instalação.
The word 'installation' has now expanded to describe any arrangement of
objects in any given space, to the point where it can happily be applied even
to a conventional display of paintings on a wall. But there is a fine line between
Enquanto artista, vivenciei os bastidores de algumas exposições de arte, nas quais o processo de montagem e design
expográfico aproximam-se do conceito de instalação. Estas experiências me fazem pensar justamente sobre a diferença da
poética que envolve a linguagem da instalação, distanciando-a de outros modos de expor com que se trabalha o espaço.
83 A partir do argumento de Claire Bishop, em “Installation Art”, 2005, procurei manter em meu texto as expressões Instalação
de obras e linguagem da Instalação para tratar respectivamente de “Installation of art” e “Installation art”, em aproximação aos
conceitos defendidos pela autora.
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an installation of art and installation art. [...] What both terms have in common
is a desire to heighten the viewer's awareness of how objects are positioned
(installed) in a space, and of our bodily response to this. However, there are
also important differences. An installation of art is secondary in importance to
the individual works it contains, while in a work of installation art, the space,
and the ensemble of elements within it, are regarded in their entirety as a
singular entity.84

Neste sentido, procuro contextualizar a realidade da instalação em uma
experiência intrínseca ao meio social, em que, mesmo atravessada por inúmeras
questões cotidianas, propõe ver e pensar sob um outro real, o ficcional. Desta
maneira, a instalação problematiza a realidade em uma experiência que desconcerta
o espectador de uma posição habitual, e solicita sua atividade através da presença.
A experiência que procuro na instalação ocorre a partir de minha vivência, onde
no laboratório procuro experienciar os materiais e tecnologias digitais para estuda-los
sob um conceito especifico na problemática do experimento e seu tema. Desta
maneira, quando exposta ao público, a produção completa-se na subjetividade e no
convite que realizo ao participante para construir uma possível realidade. Assim, a
partir de um real poético e simultâneo as vivencias pessoais do público, penso no
espaço de ficção da obra como uma transformação do real comum de modo crítico.
A relação que procuro desenvolver na linguagem da instalação entre um real
comum e outro ficcional é parte da operação que possibilita construir o dispositivo
poético, um modo crítico de transformar o espaço em outro. Este procedimento ocorre
de acordo com a etapa metodológica da Revisão Crítica, na qual tento resgatar
determinado interesse formal e/ou conceitual de trabalhos anteriores já expostos, a
fim de perceber como diferentes elementos podem atuar no espaço e promover esta
transformação. Um exemplo são as chapas em fibra de vidro usadas pela primeira vez
em AR em Meio, exploradas com maior domínio do material em DNTRº, estudando
sua função na obra quando percebido o seu efeito no espaço – a fragmentação da luz
–, e, consequentemente prevendo seu interesse ainda no design.
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Assim, neste sentido de construção, e de acordo com o processo metodológico,
entendo que minha prática necessita de operações singulares dentro da instalação, a
fim de sensibilizar o espaço expositivo, transformando-o em outro. Desta maneira, em
razão da escolha de uma linguagem artística própria, encontro no conceito de “crítica”,
defendido por Rancière85, um modo de pensar esta especificidade, na qual há um “nó
de signos e formas”, uma vez que a arte tem função de alterar o que é visível nas
superfícies do real. Consciente sobre a problemática que envolve o espaço e sua
imagem, através do processo artístico, percebo que a linguagem da instalação ocorre
em conformidade com meu interesse poético, onde o trabalho completa-se nas
diferentes relações entre os elementos e funções formadores da obra.
Assim, há um espaço de transformação, em que um modo de experienciar é
modificado no fazer, pois ocorre através do entrelaçamento de relações perceptíveis
e conceituais do objeto artístico. Como resultado, a partir do resgate da experiência
prática com a obra, e da consciência que implica operar uma linguagem artística a fim
de alterar as percepções comuns de um determinado meio, penso que a instalação
apresenta ao espectador um outro espaço, que de modo crítico transforma-se no
sensível da produção, através da linguagem transformadora da instalação.
Na poética há um espaço iminente que permite trabalhar as distâncias comuns
e (re)construí-las através de imagens que se alteram nas ações que às aproximam de
uma sensibilidade peculiar, visual, tátil e sonora – sons digitais e também analógicos,
produzidos pela atividade do espectador que se movimenta na sala de exibição. Em
consequência, o pensamento que atribuo à instalação como espaço crítico da obra,
diz respeito ao experimento poético, no qual o público é convidado a participar, a fim
de percorrer, investigar e vivenciar o trabalho. Pois, procuro um objeto consubstancial
as várias imagens e múltiplas realidades, através da pensatividade que a presença
produz na profundidade do espaço dado a ver por imagens.
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4.4 O ESPECTADOR E SUA PRESENÇA
Ao discorrer sobre a instalação, procurei traçar a problemática do espaço a
partir do movimento de transformação. Um acontecimento que oferece pensatividade
ao espectador, propondo a ele uma imagem (re)construída através de sua experiência
que pode ser transformadora. Mas, o que há detrás das imagens capaz de nos
envolver em uma dada realidade? “Precisamos questionar essas identificações do uso
das imagens como a idolatria, a ignorância ou a passividade, se quisermos lançar um
olhar novo sobre o que as imagens são, o que fazem e os efeitos que produzem.”86
Rancière defende que o problema não está na proliferação das imagens, mas
em “subverter a lógica dominante que faz do visual o quinhão das multidões e do
verbal o privilégio de alguns”87. Verbal em conhecer o código da imagem inscrito na
construção do real, o qual devemos “descriptar” na “emancipação”, a fim de perceber
que a imagem se constitui de ações estratégicas de um determinado dispositivo, no
qual são oferecidas visualidades específicas de alguma coisa ou situação.
Empenho-me na consciência desta ação ao perceber que a imagem do real –
de nosso meio comum – é insuficiente como realidade, pois é necessário pensa-la
para só então compreender a distância de seu objeto e de seus significados. Neste
sentido, a pensatividade apresenta-se como possível realidade, na qual a imagem se
mostra em certa ficção do real. Como resultado, a experiência com suas imagens
pertence a uma ordem incerta, na qual (re)construímos continuamente a sua forma e
signo, com isto o espaço de seu acontecimento se dá na “emancipação”, um estado
crítico em que sensibilizamos esta distância do real em nós mesmos.
A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre
olhar e agir, quando se compreende que as evidências que assim estruturam
as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação
e da sujeição. Começa quando se compreende que olhar é também uma ação
que confirma ou transforma essa distribuição das posições. 88

Apoiado na escrita de Rancière, percebei que uma distância me inquieta de
maneira particular, a distância de nossa própria imagem. Tal como a profundidade do
espaço, uma dimensão que devemos percorrer para reconhecer, há uma tarefa que
nos antecipa e que deve ser vivenciada se quisermos conhece-la. Não procuro
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discorrer sobre uma autodescoberta, mas notar o espaço que ocupamos com nossa
imagem. Uma distância que nos é apresentada diariamente e que devemos perceber
na ação de nossa presença sobre o meio comum em que vivemos. Mas será que a
conhecemos, ou melhor, como a reconhecemos?
Por isso trabalho com o conceito de “espectador emancipado” de Rancière,
entendendo-o como algo natural em nós mesmos. Um corpo repleto de ação e que
exerce no ver e pensar uma experiência ativa com as imagens. Desta maneira,
proponho nas operações do dispositivo poético um espaço para a participação do
espectador, em que sua presença produz uma ação também operatória da imagem,
uma (re)organização das sensibilidades locais à instalação por meio da
“emancipação”. Esta ação ocorre em um estado de descoberta, próximo à emoção,
uma vez que é construído por imagens em experiência, e que buscam despertar
sensibilidades intrínsecas a disposição de seu corpo, a fim de operar um pensamento
além das formas ou superfícies exibidas.
Assim, propor alguns estímulos ao espectador, através de imagens que devem
ser percorridas no espaço em razão da profundidade tridimensional, também diz
respeito a sensibiliza-lo por meio das emoções, tal como uma função start que inicia
o experimento. Após esta entrada na instalação, espera-se que ocorra uma
permanência, na qual a pensatividade poderá surgir em decorrência de outros efeitos
do dispositivo. Como na experiência de AR_EmMeio89, onde o jogo de luzes e
reflexos no piso da galeria convidam o espectador a um percurso singular no trabalho,
após manter sua atenção sob determinada figura, na qual um rosto manipulado
digitalmente apresenta uma expressão duvidosa entre a serenidade e a melancolia.
De maneira semelhante, elaborei um conjunto de Emoji com expressões simplificadas
para os experimentos da Web, a fim de trabalhar a sutileza deste start a partir da
emoção90. Logo, existe um desejo de que o interator permaneça mais tempo na tela
de trabalho e a explore, dando-se conta da mínima interatividade que lhe é disponível.
Devo esclarecer que esta relação da emoção se torna consciente a partir da
leitura do livro “Que emoção? Que emoção!”, 2016, de Georges Didi-Huberman, no
qual a “emoção” influi em uma autoconvocação que busca comunicar algo. Assim, no
decorrer da escrita e posterior aos experimentos, percebo o interesse da emoção de
maneira mais direta na produção poética. Também acredito em uma construção
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pessoal de mundo, no qual a emoção sutilmente nos põe para fora de nós mesmos,
exigindo-nos relacionar um pessoal com um real comum na condição de realidade.
Um movimento que nos coloca em ação, como [...] um gesto ao mesmo tempo exterior
e interior, pois, quando a emoção nos atravessa, nossa alma se move, treme, se agita,
e o nosso corpo faz uma série de coisas que nem se quer imaginamos.”91.
Assim, a experiência com as imagens em razão do start da emoção, através de
uma organização corpórea em que “pôr para fora” é comunicar algo, complexifica a
operação com as imagens, pois ocorre sob um interesse pessoal do público, onde se
revela por meio de uma (re)construção particular determinada na visualidade ou
movimento de suas ações. Consequentemente, na lógica do espectador, esta relação
se distancia de um procedimento executado no domínio do artista, ou melhor,
dificilmente posso assumir a emoção como objetivo da obra, pois realiza-se como
hipótese no corpo do espectador. Porém, procuro estar consciente de sua presença
na função e nos efeitos do dispositivo poético, tal como a permanecia ou envolvimento
inicial do participante no trabalho, estudado na metodologia de cada experimento.
Desta maneira, meu pensamento sobre a instalação e seu modo crítico de
operar o real, através de estratégias que o aproximam de uma realidade ficcional, em
razão dos dissensos e não apenas na criação de um mundo imaginário, sinaliza uma
experiência singular do espectador com a poética. De acordo com Rancière, essa
operação da ficção provoca uma transformação na relação do público e lógica da obra.
“Esse trabalho muda as coordenadas do representável; muda nossa percepção dos
acontecimentos sensíveis, nossa maneira de relaciona-los com os sujeitos, o modo
como nosso mundo é povoado de acontecimentos e figuras.”92
Em DNTR°93, procuro subverter algumas informações da sala de exposição a
fim de transforma-la em um outro espaço, crítico em razão de sua lógica, onde se
torce os ângulos da galeria a partir de um estudo prévio de sua arquitetura, e também
para oferecer ao espectador uma situação de (re)construção da imagem fora do
habitual com que se percebe a Cláudio Carriconde. Desta maneira, ficcional porque
oferece ao público um sutil estranhamento do real, onde o percurso da exposição não
ocorre paralelo a paredes ou no centro da sala, mas a partir de elementos
perpendiculares ao seu eixo estrutural, estudados no projeto artístico e posicionados
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no espaço expositivo. Assim, há um estado diferenciado no qual se pensa a presença
do espectador, não em oposição ao real comum, mas na transformação do espaço
sensibilizado por outra apresentação dele mesmo.
Cabe acrescentar o estado emancipatório da participação, na qual o espectador
experiencia a obra e se deixa perceber como parte do experimento. De acordo com
Bishop94, a presença do espectador corresponde àquilo que não conseguimos prever
por completo na poética, ou seja, ela nos escapa, pois ocorre de modo imprevisto e
dinâmico a partir de sua atividade. Desta maneira, o trabalho do espectador pode ser
entendido como resultado de seu envolvimento com a obra em exibição, através de
um convite para percorrer linhas no piso da galeria, ou assistir a uma sequência de
animações em lopping. Tal como uma experiência análoga ao mundo comum, ele
apreende na medida em que se percebe distante do objeto. Logo, há uma ação que
busca experienciar e convoca um modo pessoal de ver, pensar, e agir dentro do
espaço expositivo. Consequentemente, o espaço vivenciado na participação é
considerado emancipatório em contraste com a passividade de experiências
centradas na obra como produto finalizado e anterior a atividade do espectador.
Como parte do pensamento metodológico e operações práticas, a fim de
relaciona-las na produção de cada experimento poéticos, elaboro um mapa visual
para localizar o espectador e sua presença na instalação (Figura 31).

Figura 31 – Mapa de contextualização do espectador na instalação.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018.
Nota: Detalhe de um mapa gráfico que apresenta o contexto de ação e produção da obra, em razão
do espectador, espaço expositivo e dispositivo poético no desenvolvimento da instalação.
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4.5 O DISPOSITIVO POÉTICO E A IMAGEM
Para estudar o dispositivo e sua elaboração, enquanto poética e também
tecnologia, é necessário pensar o espaço além de uma dimensão contabilizada
através de medidas, e sim a partir de sua problematização.
O espaço é distante, o espaço é profundo. Permanece inacessível – por
excesso ou falta – quando está aí, ao redor e diante de nós. Então nossa
experiência fundamental será de fato experimentar sua aura, ou seja, a
aparição de sua distância e o poder desta sobre nosso olhar, sobre nossa
capacidade de nos sentir olhados. O espaço sempre é mais além, mas isso
não quer dizer que seja alhures ou abstrato, uma vez que ele está, que ele
permanece aí.95

O espaço não se deixa tomar pelo corpo, é complexo ao espectador e ao artista
que busca em seu trabalho uma certa apreensão de sua forma, de sua imagem. DidiHuberman defende este “estranho” do espaço quando ele nos foge, à medida que
apresenta nossa incapacidade para olha-lo diretamente. Especificamente me refiro a
“profundidade” das formas espaciais, dos contornos que deixamos de ver, das
imagens ocultas que precisam ser percorridas para só então serem conhecidas.
Percorrer o espaço através do olhar e do corpo, mover-se na busca por uma
profundidade iminente à imagem que nos assiste e para a qual tentamos construir
uma forma, própria de sua visualidade. Uma ação que envolve, dentre outras coisas,
reflexão àquilo que vemos. Desta maneira, pensar o espaço, ou melhor, tornar sua
imagem pensativa, requer operacionalizar a sua experiência, sem excluir a sutileza
poética de seu interesse na instalação.
É necessário enfatizar esta questão, pois me parece claro, a partir do
entendimento do espaço e sua profundidade, que há algo escorregadio em sua
superfície, o próprio espaço como distância de sua imagem. Assim, entendo que a
poética ocorre sob a forma de instalação, na qual a (re)construção da imagem é
(re)instalada no espaço, transformando-o em outro. Percebo que um certo mistério do
espaço ocorre na iminência experiencial do espectador, onde provoca desencaixes
de uma percepção comum, caso encontre na presença do público tal reconhecimento
para ações sensibilizadoras da obra como (re)instalação da imagem.
Assim, o dispositivo de que escrevo trata de operações poéticas que auxiliam
o processo de experiência e relação da obra com o meio onde é instalada. Seu estudo
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surge a partir do conceito defendido por Rancière96, em que o dispositivo atua por
meio de negociações entre diferentes elementos e produz uma determinada
visualidade, através de operações específicas, as quais obedecem a lógica de um
efeito, com a função predeterminada na elaboração e programação do mesmo.
Esta lógica se mostra mais evidente em aparelhos fotográficos e tecnologias
digitais, porém, enquanto técnica, pode ser aplicada em situações onde se precisa
equacionar uma determinada ordem prevendo um possível resultado. Dentro deste
contexto, podemos ter uma aproximação ao que foi programado como função,
variando na medida em que o operador do dispositivo exerce seu “domínio” sobre ele.
O domínio ao qual me refiro é a prática, cujo exercício ocorre no laboratório e
de acordo com o design de cada experimento, a fim de que se possa elaborar a técnica
do dispositivo poético, em razão da funcionalidade no espaço em que será exibida a
obra, e também na hipótese das ações do participante. Assim, a questão não é
hierarquizar a relação com o dispositivo promovendo um operador, mas sim perceber
que se trata de uma tecnologia, de um planejamento quase objetivo para conseguir
um determinado efeito, com propósito de sensibilizar a imagem (re)instalada.
De outro lado, não posso negar que há um certo controle detrás da tecnologia
do dispositivo, uma vez que ele exerce algo definido, mas antes disso, e assim prefiro
pensar, existe uma negociação entre aquele que é capturado pela regra e tende a
subverte-la. Se tomar consciência da mesma não lhe aceitando de imediato, e se
transpor o resultado absoluto da imagem ao processo que a produz, teremos em sua
construção uma presença de nossa ocupação, ou alteração sensível como nossa
própria imagem. Se entendermos que alterar produz algo com propósito de mudar
uma determinada experiência já comum a este na forma de imagem.
Essa alteração pode assumir mil formas: pode ser a visibilidade conferida a
pinceladas inúteis para nos fazer saber o que é representado num retrato; um
alongamento dos corpos que expressa seu movimento a despeito de suas
proporções; uma locução que exacerba a expressão de um sentimento ou
torna mais complexa a percepção de uma ideia; uma palavra ou um plano no
lugar daqueles que pareciam inevitáveis... 97

Assim, segundo Rancière, entendo como imagem esse conjunto de ações que
relacionam os signos e as formas. A imagem ocorre na operação de elementos e
funções a fim de determinada percepção do objeto dado a ver, cuja imagem pode ser
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um produto do hábito, passiva e que toma o lugar de seu referente na realidade
comum, reproduzindo o dia a dia sob uma visualidade fixa. De outro lado há o
processo da arte, no qual percebemos as distâncias de um real e as alterações de
seu consenso. Detenho-me neste segundo tipo de imagem como parte dos
experimentos poéticos, em que a imagem não se resume ao visual de determinado
espaço, e sim faz parte de sua construção. Dado que a “[...] imagem é um elemento
num dispositivo que cria certo senso de realidade, certo senso comum.”98
Esta potencial imagem que atravessa o mundo e nos diz no que acreditar
através de sua ação encontra efeito no dispositivo. Então, se ampliarmos a noção de
dispositivo para as distâncias do dia a dia, entraremos em uma relação de “sujeição”.
Pois, como defende Giorgio Agambem99, nesta condição existe uma situação de
dependência e submissão aos efeitos do dispositivo. Como resultado vivemos em um
domínio da imagem, a fim de nos moldar, contaminar ou controlar.
Desta maneira, além da técnica do dispositivo na prática artística, é necessário
compreender o seu modo de processar a imagem como consenso de uma realidade.
Mas, para tal conhecimento na poética é preciso vivenciar a sua dinâmica através da
instalação, (re)construir a imagem através de suas estratégias e subverte-las na
pensatividade que as traz em processamento. Assim, acredito que posso aproximar
esta lógica da imagem e daquilo que a potencializa em nosso mundo como realidade,
uma vez que os dispositivos e as negociações da imagem ocorrem ostensivamente
na vida contemporânea.
Para pensar esta proximidade do dispositivo e da vida comum, encontro apoio
no argumento de Agamben, sobre a natureza do dispositivo e de sua coexistência
operacional em nosso mundo.
[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar,
controlar, e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos
seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o
Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas
jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro,
a navegação, os computadores, os telefones e celulares e – por que não – a
própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há
milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem se dar conta
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das consequências que se seguiram – teve a inconsciência de se deixar
capturar. 100

Assim, o dispositivo objetiva estratégias de poder e distingue-se da natureza
dos “seres viventes”, mas tão pouco conhecemos esta condição, uma vez que somos
atravessados por um grande número de operações dia após dia. Podemos intensificar
este olhar se projetarmos quão negociada se torna a vida em uma constante de
escolhas, de (re)posições de imagens. Um processo que busca constantemente algo,
e, para mim, tão vago e incerto como a imagem que ocupa o pensamento da realidade.
Conforme Agamben, a “subjetivação” é o produto da ação dos “seres viventes”
transformados em sujeitos através das estratégias do dispositivo, em que operações
trabalham na fragmentação e multiplicidade das “substancias” vivas. Um mundo
próprio de imagens, de realidades a partir de um real operacionalizado pela tecnologia
do dispositivo, que produz uma apresentação tão incerta quanto a existência de uma
substância iminente à vida, e, pela qual somos sujeitados à condição de imagem que
ocupa uma presença. Quando nos relacionamos com dispositivos há uma produção
sensível de imagens, como resultado de vivências pessoais reposicionadas na
construção da própria imagem de nossa presença. Assim, penso na experiência que
não implica apenas em saber algo por equivalência daquilo que se vê ou viu, mas a
de processar uma dúvida enquanto vivência, através de um estado sensível e atento
que produz imagens.
Em DNTRº101 proponho que o espectador experiencie o espaço a partir de sua
incerteza reconhecida na diferença entre visualidades comuns e na construída como
obra, em razão da galeria reposicionada sob um eixo torcido no experimento poético.
Desta maneira, o comum da imagem pode ser transformado e (re)construído no
sensível, através da experiência do espaço, onde sua imagem é (re)instalada a partir
de uma sensibilização específica como função do dispositivo poético. No experimento,
procurei posicionar as animações digitais a partir das características arquitetônicas da
sala, cuja exibição em looping pretende estimular o percurso na galeria e relacionarse com a informação visual do teto. Consequentemente, esta negociação entre a
imagem habitual e a alterada na poética, busca sensibilizar o espaço rotacionado na
presença do espectador, instalando uma nova imagem dada a perceber na construção
da obra.
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De mesma maneira, organizo no piso da Carriconde objetos menos fixos e mais
convidativos ao movimento do corpo e olhar, através de motores rotativos que
permitem um giro continuo do objeto em torno de seu próprio eixo, semelhante ao que
o looping da mídia digital provoca quando exibida. Penso que a obra oferece ao
espectador uma orientação para (re)construir sua imagem, pois deixa-se perceber
como algo transformado na ação dos elementos e funções de sua composição no
espaço. Existe uma desconexão de experiências apreensíveis e habituais, pois na
transformação ocorre uma “dessemelhança” da imagem comum da galeria, cujo
resultado é a (re)instalação no espaço de sua imagem alterada.
Segundo Rancière102, a dessemelhança ocorre nas operações que buscam
afastar o pensamento de um referencial conhecido, porém, o processo não implica na
total exclusão da identidade visual do objeto. Há sempre entrelaçamentos que
asseguram e negam suas semelhanças. Para isto, na prática, é necessário selecionar
elementos que tenham em si potencial dessemelhante a partir de visualidades já
assimiladas em nossos hábitos, porém, que sua forma visual seja passível de
manipulação. É importante lembrar do experimento AR_EmMeio103, no qual o padrão
quadriculado gera distorções do uso comum do tecido, em razão de seu
posicionamento no espaço sob efeito de luzes e projeções. Pode-se pensar na
construção de um enigma, através da imagem que faz do espaço seu mistério, e, sua
resposta dependerá da profundidade ocupada com nossa presença e experiência.
A experiência da profundidade é uma construção das operações do dispositivo
poético, cujo efeito transformador requer questionar o espaço expositivo onde instalase a obra, não como especificidade do lugar, mas através de relações de semelhança
ou dessemelhança da imagem sobre o meio no qual é exibida. Assim, a tecnologia
presente no dispositivo que opero em minha prática negocia as percepções, os
pensamentos e as dúvidas sobre a imagem (re)instalada como obra, e também me
permite pensar sobre um possível estado de dependência entre o espaço e a imagem.
Finalizo o meu argumento sobre o dispositivo poético a partir de dois mapas
visuais, nos quais busco estudar o potencial de algumas relações que nos estimulam
na experiência do espaço expositivo, como o percurso e a predisposição da imagem
em nosso olhar (Figura 32 e 33). Assim, graficamente expresso o meu pensamento
sobre as imagens e sua (re)construção no dispositivo, através da participação do
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espectador e da relação entre semelhança e dessemelhança. Estes mapas me
ajudam a planejar como será desenvolvido o dispositivo poético nos experimentos,
além de facilitar o meu entendimento sobre estas duas questões na prática, assim
como no design de cada instalação, auxiliando-me, entre outras coisas, na Revisão
Crítica da obra, pois permitem-me estudar com maior propriedade os efeitos do
dispositivo no espaço.

Figura 32 – Mapa da função sobre as imagens no dispositivo poético.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018.
Nota: Detalhe do dispositivo poético em função da dessemelhança em visualidades comuns.

Figura 33 – Mapa da função sobre as imagens no dispositivo poético.

Fonte: Raul Dotto Rosa, 2018.
Nota: Detalhe do dispositivo poético em função de estímulo no percurso do espectador.
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4.6 ENTRELAÇAMENTOS POÉTICOS E FICCIONAIS
Ao propor um entrelaçamento no título deste subcapítulo, busco contextualizar
minha produção em proximidade a obra de dois artistas. Em Dan Flavin (1933-1996),
percebo a relação do uso da luz com as alterações do espaço de exposição, tal como
a experiência que proponho ao público. Já com Michael Asher (1943-2012), procuro
argumentar sobre o espaço revisitado criticamente e transformado na própria obra.
Na sequência, apresento duas referências de animações japonesa, pois desde
criança fui atraído por Mangas e Animes, interessando-me por narrativas e
personagens da ficção científica, cujo enredo propõe uma construção de realidades,
que de certa maneira influencia o meu trabalho atual. Assim, pensando em meus
pares da arte e no que me motiva a trabalhar, apresento alguns de meus referenciais.
No experimento DNTR° percebi a importância da luz na instalação, tanto para
destacar uma superfície específica, como para propagar o objeto dado a ver além de
uma forma fixa do material. Esta última função da luz, cuja importância notei no
exercício do trabalho, é o que me aproxima da obra de Flavin. Após reorganizar os
elementos do dispositivo no espaço, lembrei de sua produção, especificamente de
Greens Crossing Greens (to Piet Mondrian who lacked green), 1966 (Figuras 34), na
qual duas grades de luz verde sobrepõem-se em direções contrarias, ligando as
extensões direita e esquerda da galeria ao fundo da sala.
Este “cruzamento” das luzes, dos planos que formam o espaço imerso em um
tom verde neon, produz um sensível específico que amplia a imagem de seu objeto
aos diferentes planos da galeria, através de um estado efêmero, cuja experiência
oferece ao público uma imagem em acontecimento. Uma condição processual do real,
em que o espectador percebe a sombra e a luz diante dos olhos e do corpo, a fim de
sensibilizar o espaço. É necessário salientar que minha experiência com a obra de
Flavin, tal como na de Asher, ocorre através de seu registro fotográfico na Web.
Assim, procuro perceber as relações de meu objeto de pesquisa ao que se
aproxima da condição de uma obra ampliada ao espaço de exibição. “A presença
física de tubos de néon e seus suportes é sempre significativa, porém o material de
Flavin, mais do que qualquer coisa, é a luz colorida que eles emitem.” 104 Como
argumenta Michael Archer, a relação da obra transpõe a fisicalidade do objeto, para a
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experiência luminescente que o mesmo proporciona ao público. Não se busca negar
a existência de elementos que operam na geração da luz, mas a poética da obra
ocorre além de uma superfície do objeto e de seu equipamento técnico, ela acontece
quando há uma convergência da luz no espaço como imagem percebida e vivenciada.
Desta maneira, mais do que uma grade de lâmpadas, calha e reatores, as
diagonais da galeria são interligadas pela luz verde, anulando os cantos e
“remodelando o espaço”. As molduras ou “plintos”, que isolam o objeto dentro de um
“espaço discreto” da contemplação, não encontram sentido na obra de Flavin. O
espaço é construído na efemeridade da luz, em sua iminente ausência conforme a
dinâmica da sala, montagem da instalação, e vida útil dos equipamentos técnicos.
Este movimento que altera o espaço através da luz anseia por uma imagem
além de uma finalização ou apresentação fixa, pois distancia-se da noção comum de
imagem quando se deixa ver em processo de acontecimentos. Logo, convoca tanto
do artista como do público um ato experimental, em que ver significa descobrir onde
a luz se prende como forma enquanto deforma a imagem do espaço onde é exposta.
Segundo Archer105, pensar na capacidade da luz como chave para alterar o espaço,
significa perceber que sua presença na obra tem relação com o meio específico onde
é exibida. E, aponta para o que entendo como linguagem da instalação.
Ainda, de acordo com Archer106, esta presença ocorre no mesmo espaço físico
do espectador e deve ser entendida dentro de uma relação poética que inaugura a
obra, conforme é exibida. Desta maneira, Flavin amplia a condição do objeto artístico
finalizado para a de obra em acontecimento. Seu trabalho com a luz altera os planos
verticais e o piso da galeria, inquieta-se na exposição como presença que transforma
o espaço expositivo em diferentes imagens.
Assim, a partir da experiência em razão da luz que incide no espaço, tal como
na obra de Flavin, penso em quais operações poéticas deram forma a sua produção,
e percebo uma proximidade ao dispositivo poético, pois existe uma situação criada
através de um planejamento que requer uma instalação, a fim de que seu efeito seja
vivenciado pelo público na exposição. Uma elaboração que percebo semelhante aos
meus experimentos poéticos, onde através de procedimentos específicos o espaço é
transformado em outro, e cuja participação do espectador completa o sentido de obra.
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106

ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 53.
ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, p. 53-54.
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Na produção poética, procuro relacionar a obra e o espectador de modo
participativo, como em DNTRº107, onde através do convite ao percurso na sala de
exposição ou na posição transitória de elementos rotativos, a experiência oferece ao
público uma percepção de imagens em acontecimento. Assim, cada experimento diz
respeito a uma especificidade de apresentação, na qual existe uma necessidade
singular para operar o espaço, a partir de sua imagem e com sentido de transformação
das relações comuns em sensibilizações do próprio espaço.
Segundo Kirsi Peltomäki108, na obra de Michael Asher, existe uma
singularidade transformadora do espaço, cuja poética não só altera as relações entre
espectador e obra, buscando completude na ação do público, mas opera de maneira
crítica sob novas configurações físicas do espaço expositivo. Assim, na construção
revisitada destes espaços, há uma presença atual e relacional ao espectador, que na
experiência produz uma distância perceptível sob características de uma arquitetura
reorganizada, a partir de planos, estruturas, e/ou objetos comuns a determinado lugar,
tal como na obra instalada no Museu de Arte de Santa Monica, em 2008 (Figura 35).
Para o trabalho, Asher previamente estudou o espaço da galeria dentro do
Museu onde sua obra seria instalada. Como resultado da investigação, e também
parte de seu processo metodológico na elaboração da instalação, obteve um conjunto
de dados históricos com todas as exposições exibidas no lugar, contendo a planta
baixa e design de cada uma das 44 mostras. No exercício, Asher buscou por possíveis
pontos de interesse da sala, sob os quais pudesse operar de modo crítico uma
construção revisitada da “arquitetura” expográfica do museu.
O espaço da galeria foi reorganizado sob um grande número de novas paredes,
construídas basicamente em steel frame, cuja experiência de entrada na instalação
provocava uma distorção da relação comum com o lugar. Assim, sob estas divisórias
metálicas, vazadas e desenvolvidas sob diferentes padrões estruturais, o espectador
era convidado a descobrir o novo espaço, tendo no percurso um “fantasma” de
mostras anteriores que retornam simultaneamente à galeria em razão de uma revisão
crítica de sua forma. E, também, na condição de obra que “desnuda” um olhar sob a
instituição, pois revela o esqueleto do museu que buscou ao longo de 11 anos expor
determinadas manifestações artísticas, a fim de sensibiliza-las em sua história.
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Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18. Ver p. 19.
PELTOMÄKI, Kirsi. Situation Aesthetics: the work of Michael Asher. Cambridge, MA: MIT Press, 2014, p. 64.
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A instalação de Asher transformou a galeria principal do Museu de Arte de
Santa Monica, revisitando não só a forma arquitetônica da sala, mas a própria história
da instituição. Desde sua fundação em 1984, o SMMoa109 legitimou-se como espaço
para divulgação e incentivo da arte contemporânea no estado da Califórnia/US. Em
1997, quando transferiu sua sede para outro endereço, ocupando um novo prédio,
deslocou seu legado institucional também para outra arquitetura e região,
consequentemente obedecendo a uma nova dinâmica de lugar e público.
Assim, revisitando e produzindo uma arquitetura expográfica de 44 mostras, o
trabalho de Asher problematizou a transferência da sede do museu, ao questionar o
que se mantém e/ou se perde na instituição com a passagem de um espaço para
outro. Logo, percebo no olhar atento de Asher, uma ação que busca observar as
peculiaridades do espaço expositivo onde a obra será instalada, não apenas para
recebe-la, mas de modo intrínseco ao processo de construção da própria obra.
Em minha produção, de maneira muito mais sútil, busco relacionar alguns
elementos do lugar onde a obra será instalada, a fim problematizar a própria instalação
como imagem a ser (re)instalada no espaço, sobretudo no experimento DNTR°. Neste
sentido, o dispositivo poético objetivou uma solução, ou parcial resolução, de
operações tridimensionais dentro do espaço da Carriconde em razão da imagem, cuja
prática ampliou o meu entendimento sobre questões da instalação, tal a necessidade
de pensar a obra de acordo com situações e elementos dependentes do espaço
expositivo. Consequentemente, o dispositivo soluciona um problema metodológico
para operar objetos tridimensionais em conformidade com ações de uma imagem em
acontecimento no mesmo espaço físico e atual do espectador.
Esta relação, presente no experimento como algo que acontece de maneira
mútua ao que o público vivencia, também pode ser entendida como posição de
dependência ou completude. Tal como uma situação dentro de outra, na qual há uma
relação entre dois “mundos” que gera um dado sensível e inerente ao processo. Logo,
o meu pensamento na construção da poética se torna dependente de referências, não
como imagens substitutas de algo, mas em razão do que me motivam a trabalhar no
dia a dia, cuja relação dos pensamentos produz estímulos que refletem em meu fazer.

The Santa Monica Museum of Art - SMMoa. Inaugurado em 1984, o Museu de Arte de Santa Monica desenvolveu
atividades sob este nome até 2016, quando passou a se chamar Instituto de Arte Contemporânea de Los Angeles – Institute
of Contemporary Art, Los Angeles ICA LA –, localizado no Arts District, Los Angeles/CA US. <https://www.theicala.org/en>.
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Figura 34 – Registro da obra de Dan Flavin, 1991.

Fonte: Arquivo Solomon R. Guggenheim Museum, New York Panza Collection, 1991.
Nota: Detalhe da obra de Dan Flavin, Greens Crossing Greens (to Piet Mondrian who lacked green),
realizada originalmente em 1966 e reinstalada em 1991 no Museu Solomon R. Guggenheim.

Figura 35 – Registro da obra de Michael Asher, 2008.

Fonte: Fotografia por Grant Mudford, Arquivo The Santa Monica Museum of Art – SMMoa, 2008.
Nota: Detalhe da obra de Michael Asher, Installation at Santa Monica Museum of Art, realizada em
2008 no Museu de Santa Monica.
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Neste sentido, apresento na sequência do texto, dois exemplos de meus
referenciais. Estas referências fazem parte daquilo que vivencio no dia a dia, de certa
maneira, potencializando os meus anseios e colaborando com a construção de um
mundo pessoal. A produção poética também faz parte deste mundo, no qual situações
distintas me abastecem de vontade e simultaneamente me estimulam a buscar novas
referências. É importante salientar que este corpo referencial não se encontra em uma
objetividade ou correspondência de suas características, ou seja, os referenciais não
necessariamente produzem análogos visuais nos experimentos poéticos. Assim, este
entrelaçamento refere-se a um dado sensível que colabora com o fazer a partir de
estranhamentos gerados no que percebo habitualmente e relaciono ao particular de
minha vida, e, como artista, penso que não seria lógico separar ou evitar tal situação,
pois há um “continuum” de pensamentos que atravessa a produção e o que sensibilizo
em meu íntimo, 24h por dia fazendo-me pensar.
Acredito que tais pensamentos ocorram como resultado dos estranhamentos
que vivencio nas peculiaridades do cotidiano, auxiliando-me a (re)pensar os sensos
comuns do dia a dia. Algo que procuro construir na produção artística e percebo com
maior ênfase nos experimentos poéticos do capítulo 2. Como nas operações que
proponho as imagens a partir do dispositivo poético, em que a semelhança e a
dessemelhança atuam em conjunto e promovem uma alteração das percepções
consensuais de um espaço expositivo, tomado por hábitos e posições de objetos em
exibição. Porém, é necessário reafirmar que tal estranhamento diz respeito a minha
curiosidade sobre o espaço, cuja atenção me faz questionar a experiência da
profundidade e também aquilo (re)conheço em uma realidade diária.
Assim, posso pensar sobre esta curiosidade que me instiga a produzir a partir
de duas animações japonesas, Neon Genesis Evangelion e Gantz. Nestas produções
há uma ficção do real comum, análogo ao nosso e que busca, na distância de uma
peça artística, questionar uma dada realidade pautada no modo em que as
personagens experienciam certo real. Através da ruptura de hábitos comuns aos
nossos, este corpo ficcional desperta para situações em que a realidade se descontrói
sob os consensos apresentados dentro de um “mundo” conhecido. Desta maneira,
tentarei argumentar sobre tais referências, sabendo que as mesmas também apontam
para outas questões, porém procurei manter o meu foco na ficção do real, através do
conceito de dispositivo que defendo na escrita desta Dissertação.
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Neon Genesis Evangelion110 (Figura 36), é um Anime do gênero Mecha, no
qual Tokyo é invadida por extraterrestres sem que se saiba o porquê. Sua narrativa é
complexa, mais precisamente em seu ápice há o elemento chave, um experimento
científico capaz de interligar todos os organismos vivos da terra à uma só mente,
denominado “projeto de instrumentalização”. Um espaço-tempo para pensamentos e
memórias compartilhadas, não havendo existências finitas ou individuais.
Entre outras produções que abordam o futuro da terra, EVA, como é titulado na
internet, recebe minha atenção pois apresenta algumas considerações científicas em
seu argumento para pensar as realidades paralelas e a possibilidade de um
multiverso. Mas, seu ponto principal de conexão com minha produção é a noção de
instrumentalização do pensamento, levando-me a operação do dispositivo poético e
de sua atuação sobre as imagens, como possível regulador daquilo que é visto, e,
consequentemente, pensado através de um real ficcionalizado.
Em Evangelion, um piloto veste-se com o corpo de outro “humano” produzido
sinteticamente e tenta criar um elo estável dos pensamentos, entre os processos
individuais e os do ser externo, a fim de que haja uma coordenação mutua entre eles,
animando-se como uma só criatura. Nesta tentativa são experimentadas relações de
fusão entre uma consciência pessoal do piloto e da “casca”, cuja proposito é não
apenas criar uma experiência única de percepção, mas também sincronizar suas
vivências anteriores em uma só lembrança, a fim de que se construa um paralelo com
o real comum, estabelecido em uma nova realidade, que antecede o ápice da série.
Desta “ficção”, impregnada de vontades reais, retomando o argumento de
Rancière, há uma vontade experiencial que procuro produzir a partir do dispositivo
para testar a realidade potencializando-a no pensamento. Se, como em EVA, todos
partilhassem um só pensamento, qual seria a imagem do real? Uma realidade
construída por várias consciências sob a forma de um mundo narrado, ou uma grande
ficção do real presente na imagem subjetivada das experiências múltiplas? Distancias
de um mundo apresentado a nós que procuro explorar na instalação, ao questionar a
imagem do espaço transformado por meio do dispositivo poético. Uma realidade
(re)construída por meio do “dissenso” de hábitos e visualidades, onde (re)instala sua
imagem em uma “casca” externa sensibilizada, tal como veste o piloto Evangelion.

Neon Genesis Evangelion, direção Hideaki Anno, escrito por Yoshiyuki Sadamoto, estúdio Gainax, 1995-96.
<http://www.evangelion.co.jp/>.
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De maneira semelhante a Evangelion, existe outra animação que me motiva e
influencia minha prática. O Anime Gantz111 (Figura 37), exibe em seu enredo uma
esfera misteriosa que surge na cidade de Tokyo e distorce o espaço-tempo da
metrópole. As personagens da série são abduzidas no limiar de suas mortes e
confinadas a outra realidade, sobreposta a que todos viveram. Esta realidade por
vezes se torna tangível a de Tokyo, e, inversamente quando necessário, devido a
trama da história, este mundo é substituído por uma sutil presença da realidade,
imbricada a um universo extraterrestre com tecnologia avançada. Nesta presença do
real ficcionalizado, somado a um universo paralelo, a esfera coordena as imagens da
cidade, subtraindo qualquer contato físico das personagens com o que as cerca.
A estética da animação proporciona uma mistura do tradicional desenho
manual, executado na folha de papel, e do processo computacional 3D, criando uma
experiência desconcertante para quem o assiste, pois o movimento de suas
personagens confunde o olhar do espectador entre os traços das diferentes técnicas.
Gants inscreve-se na passagem do século XX para o XXI, uma produção singular que
faz deste anime um representante de sua época onde a animação seguia o curso das
tecnologias e da popularização de uma era digital.
A sua narrativa trata daquilo que está sobreposto ao real, como algo iminente
dentro de uma realidade já concebida, entre uma realidade tangível e a ficção da
mesma. Gantz aparece nesta escrita, pois invade meu pensamento com sua
referência de gênero Sci-Fi, com o aparecimento de outro universo, em que as
imagens e destino das personagens são sempre inesperadas. Um mundo ficcional
construído para pensarmos o futuro, ou uma atualidade, de acordo com o real comum
e suas possibilidades. Muitas dúvidas surgem no decorrer de sua trama: Há uma outra
realidade além da que estamos habituados? Existe vida além da terra, e também
depois da morte? Estas realidades se atravessam? Quem as governa?
Em suma, sem abstrair a densidade do que vivemos, o anime torce a nossa
realidade a expectativas de um real. Quando uma nova Tokyo é construída dentro de
outra e habitada por pessoas quase mortas, abduzidas por uma esfera extraterrestre
com características de um dispositivo, que na ficção, regra a vida das personagens,
persuadindo-as com visualidades, (re)constrói o espaço e altera sua imagem.

111

Gantz, direção Ichiro Itano, escrito por Hiroya Oku, estúdio Gonzo, 2004. <https://goo.gl/mVYMJz>.
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Figura 36 – Cartaz do Anime Neon Genesis Evangelion, 1995-96.

Fonte: Web. Disponível em <http://vsbattles.wikia.com/wiki/Evangelion>. Acesso em jan. 2018.

Figura 37 – Cartaz do Anime Gantz, 2004.

Fonte: Web. Disponível em<https://goo.gl/mVYMJz>. Acesso em jan. 2018.
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É importante notar que a ficção não se constitui como conceito operatório em
minha produção artística, pois meu entendimento sobre o ficcional diz respeito a uma
especificidade do dispositivo poético. Logo, o objetivo da ficcionalização de um real
comum dentro de minha prática é a pensatividade. “O real precisa ser ficcionado para
ser pensado112”. Então, e de acordo com Rancière, a ficção promove deslocamentos
do “saber”, cujo conhecimento dependerá de um reconhecimento do real atravessado
por situações transformadoras, em razão dos dissensos como operações da ficção.
Reforçando o meu argumento sobre uma possível dependência entre o espaço
e a imagem, no qual existe um “dentro” dentro de outro, como o espaço tridimensional
arranjado na imagem e a imagem perceptível através de uma disposição física do
espaço, há nas operações da ficção um “dentro” que se inscreve na operação do
dispositivo. O emprego de tecnologias analógicas ou digitais, próprias ao dispositivo,
busca associar e dissociar as referências de um real habitual, transformado na
realidade poética da obra. Desta maneira, a produção dos experimentos depende de
um conjunto de procedimentos técnicos, que operam de acordo com a necessidade
artística do projeto, e, dentro desta operação, encontro o espaço da ficção.
Assim, através de elementos tridimensionais posicionados estrategicamente no
espaço expositivo, ou na distribuição de animações e sons digitais que “revisitam” a
nossa percepção comum de determinado espaço, procuro sutilmente pensar a ficção
do real como ação característica do dispositivo poético. Logo, ela é inerente e natural
as operações do dispositivo, cujo efeito é percebido na (re)construção da imagem que
transforma o espaço em razão da dessemelhança, resultando em pensatividade.
Em suma, no espaço expositivo busco torcer os hábitos que encerram
possíveis sensos comuns das formas táteis, visuais e sonoras, a fim de (re)pensar a
profundidade que experienciamos diariamente. Rancière113 defende que a ficção
promove deslocamentos sensíveis, assim, pretendo com o meu trabalho “deslocar”
espaços e imagens para que a dimensionalidade do real comum possa ser pensada
de outro modo. Uma ficção sensível e transformadora da realidade habitual, tal como
um percurso que nos faz ver algo despercebido, ou que nos propõe escutar a forma
de uma imagem até então experienciada apenas visualmente.114

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 2009, p. 58.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 2009, p. 62.
114 Refiro-me aos experimentos poéticos do capítulo 2 e na respectiva ordem: AR, p. 36; e DNTR°, p. 19.
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CONCLUSÃO
O espaço pode ser muito vasto, se pensarmos em suas possibilidades práticas,
e dentro desta variedade o dispositivo poético se destacou em minha produção
artística. Ele conjugou situações e estados, como a participação e experiência do
espectador, em razão de um sensível capaz de transformar o espaço expositivo e
(re)construir suas imagens. E, no percurso prático-teórico-prático do mestrado, entre
fazer e (re)fazer experimentos poéticos – revisando criticamente o processo criativo
de cada obra, estudando-as a fim de dar forma a novos trabalhos –, percebi algo que
me envolveu por completo na pesquisa. Notei um certo “mistério” do espaço, no qual,
retomando Didi-Huberman115, o espaço se mostra “mais além” do que vemos, onde
existe uma profundidade que necessita ser vivenciada.
A poética que permitiu a escrita desta Dissertação problematizou o espaço em
razão de sua imagem, cuja situação de dependência trouxe questão ao lugar comum.
Em meu último experimento, DNTRº116, busquei transformar o espaço expositivo da
Cláudio Carriconde, reorientando a imagem da sala sob um novo eixo, no qual as
experiências habituais de seu uso encontram nas dessemelhanças potenciais incertos
para visualização. A imagem apresenta um possível espaço em acontecimento,
enquanto que no tridimensional a experiência permite sensibilizar um dado visível.
Seja pela posição dos objetos que obedecem uma lógica perpendicular aos pilares de
sustentação, ou pela diferença de iluminação, pois as luzes do teto encontram-se
rebaixadas na altura do piso.
O trabalho com o espaço foi pensado a partir de um lugar físico, no qual os
elementos tridimensionais e as tecnologias digitais foram operacionalizados por meio
do conceito de dispositivo poético. Assim, propus nos experimentos práticos uma
negociação entre o espaço e sua imagem, cuja experiência crítica buscou (re)construir
sua forma em uma nova imagem, (re)instalada como obra no espaço expositivo.
Em PLNT3117, o dispositivo poético foi construído sob a forma de 3 módulos
expositivos, com propósito de relacionar diferentes modos de ver uma planta. Neste
experimento, em parceria com a artista Walesca Timmen, percebi que a
operacionalização do dispositivo implica, entre outras coisas, no estudo de um

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 164.
Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18. Ver p. 19. O experimento é apresentado por primeiro na escrita desta Dissertação.
117 Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017. Ver p. 29.
115
116
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possível efeito que se pretende oferecer ao espectador. Consequentemente, o espaço
expositivo pode ser transformado em razão de uma alteração das percepções do
participante, e neste caso, o posicionamento dos módulos em áreas distintas da sala
de exposições serve de estímulo para que o público realize um percurso entre os
objetos que compõe o dispositivo. Meu interesse em desenvolver a profundidade do
espaço através de uma experiência física e atual a obra, encontra no exercício deste
trabalho subsídio para ser explorado e intensificado na produção do experimento
DNTR°.
Esta experiência do percurso foi desenvolvida através dos módulos expositivo
de PLNT3 e ampliada no planejamento e realização de DNTR°, porém sua construção
específica ocorre no experimento AR118. A necessidade de pensar o espaço expositivo
a fim de problematizar a profundidade, negociada na imagem através das operações
do dispositivo poético, a fim de promover uma relação experiencial com a realidade
apresentada na obra, resultou em um produto artístico inerente ao meu percurso
criativo e de acordo com o que vivenciava no processo. Desta maneira, em AR, o
percurso trata de uma incerteza vivida por mim sobre como trabalhar o espaço e
(re)construir a sua imagem. Um experimento poético e também exercício da prática,
in loco e durante 3 dias na sala de exposição, cujo aprendizado encontra ressonância
em um interesse pelo espaço e na produção tridimensional de minha poética.
Com a conclusão desta Dissertação, e em razão das diferentes experiências
expositivas e exercícios práticos realizados no laboratório, me parece possível
reorientar o conceito do dispositivo poético em uma nova etapa de minha produção.
Neste sentido, acredito que o dispositivo pode sensibilizar uma presença a partir de
relações físicas com o meio onde é instalado. Construído sob a forma de um objeto
tridimensional e capaz de monitorar determinado local, este objeto-dispositivo sugere
desdobramentos de uma realidade poética apresentada na obra em diferentes
percepções, o que buscarei explorar em uma pesquisa prática-teórica-prática voltada
ao Doutorado em Arte Contemporânea.

118

Raul Dotto Rosa, AR, 2017. Ver p. 36.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – DESIGN DA INSTALAÇÃO DNTR°.

Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
Projeto para exposição individual DNTR°, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
Projeto para exposição individual DNTR°, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
Projeto para exposição individual DNTR°, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
Projeto para exposição individual DNTR°, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, DNTR°, 2017-18.
Projeto para exposição individual DNTR°, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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APÊNDICE B – DESENHO TÉCNICO DA SALA CLÁUDIO CARRICONDE.

Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17).
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Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17).
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Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17).
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Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17)
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Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17)
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Raul Dotto Rosa, desenho técnico da Sala Cláudio Carriconde, 2017, Santa Maria/RS.
Projeto desenvolvido para exposição individual DNTR° (Ver p. 17).
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APÊNDICE C – DESIGN DA INSTALAÇÃO PLNT3.

Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017.
Projeto para exposição coletiva FACTORS 4.0, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS, e,
Naturaleza Viva, MUNTREF, Caseros/BUE.
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Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 2017.
Projeto para exposição coletiva FACTORS 4.0, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS, e,
Naturaleza Viva, MUNTREF, Caseros/BUE.
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APÊNDICE D – DESIGN DA INSTALAÇÃO AR.

Raul Dotto Rosa, AR, 2017.
Projeto para exposição individual AR, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR, 2017.
Projeto para exposição individual AR, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR, 2017.
Projeto para exposição individual AR, Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS.
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APÊNDICE E – DESIGN DA INSTALAÇÃO AR_CONVERSA.

Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.
Projeto para exposição coletiva #EmMeio 8.0, Museu Nacional de Brasília, Brasília/DF.
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Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.
Projeto para exposição coletiva #EmMeio 8.0, Museu Nacional de Brasília, Brasília/DF.

135

Raul Dotto Rosa, AR_Conversa, 2016.
Projeto para exposição coletiva #EmMeio 8.0, Museu Nacional de Brasília, Brasília/DF.
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APÊNDICE F – DESIGN DA INSTALAÇÃO AR_EmMeio.

Raul Dotto Rosa, AR_EmMeio, 2016.
Projeto para exposição individual AR_EmMeio, Galeria Angelita Stefani, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR_EmMeio, 2016.
Projeto para exposição individual AR_EmMeio, Galeria Angelita Stefani, Santa Maria/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR_EmMeio, 2016.
Projeto para exposição individual AR_EmMeio, Galeria Angelita Stefani, Santa Maria/RS.
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APÊNDICE G – DESIGN DA INSTALAÇÃO AR em Meio.

Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.
Projeto para exposição coletiva Moodboard, Galeria Sotero Cosme MAC, Porto Alegre/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.
Projeto para exposição coletiva Moodboard, Galeria Sotero Cosme MAC, Porto Alegre/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.
Projeto para exposição coletiva Moodboard, Galeria Sotero Cosme MAC, Porto Alegre/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.
Projeto para exposição coletiva Moodboard, Galeria Sotero Cosme MAC, Porto Alegre/RS.
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Raul Dotto Rosa, AR em Meio, 2016.
Projeto para exposição coletiva Moodboard, Galeria Sotero Cosme MAC, Porto Alegre/RS.
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APÊNDICE H – MENSAGENS POR WHATSAPP DA OBRA YELLOW.
Monike O'Reilly - Irlanda
Raul Dotto Rosa - Brasil
[13/8/2015, 10:38] Monike O'Reilly: Postit meio esbranquiçado
[13/8/2015, 12:23] Monike O'Reilly: Swatch amarelo puro no Illustrator
[13/8/2015, 13:34] Raulrosa: Tampa de um Ekoland limão e cabelo da Meryl Streep em
um filme da TBS
[13/8/2015, 14:15] Monike O'Reilly: Creme de ovos
[13/8/2015, 14:31] Monike O'Reilly: Colete de alta visibilidade
[13/8/2015, 15:09] Monike O'Reilly: Banana
[13/8/2015, 18:41] Monike O'Reilly: Rotulo de Hellmans
[13/8/2015, 22:21] Raulrosa: lâmpada incandescente
[13/8/2015, 22:41] Raulrosa: Os Simpsons
[14/8/2015, 05:37] Monike O'Reilly: Postit esbranquiçado
[14/8/2015, 06:46] Raulrosa: Menu do tempo e hora no Bom Dia Rio Grande
[14/8/2015, 08:14] Monike O'Reilly: Ilustração 3D Utopia
[14/8/2015, 09:20] Raulrosa: Top listrado de preto sem acabamentos
[14/8/2015, 09:26] Monike O'Reilly: Placa do The Decent Cigar Emporium
[14/8/2015, 11:47] Raulrosa: marca texto Jocar fluorescente
[14/8/2015, 11:47] Raulrosa: caixa sedex pequena
[14/8/2015, 14:22] Monike O'Reilly: Lista telefônica
[14/8/2015, 14:41] Raulrosa: Manual da Ciência Popula do Waltercio Caldas
[14/8/2015, 15:55] Monike O'Reilly: Luzes do caminhão de lixo
[14/8/2015, 17:33] Raulrosa: sabão liquido novo
[14/8/2015, 19:16] Raulrosa: Okay café, cadeira, guardanapos,quadros, uniformes,
sinalização, copos
[15/8/2015, 07:33] Monike O'Reilly: Placa da parada do ônibus
[15/8/2015, 07:33] Monike O'Reilly: Ônibus
[15/8/2015, 10:18] Raulrosa: Ônibus
[15/8/2015, 19:03] Monike O'Reilly: Poste de luz
[16/8/2015, 15:25] Monike O'Reilly: Casa de madeira de passarinho
[16/8/2015, 16:02] Raulrosa: Plataformas zumba
[17/8/2015, 05:26] Monike O'Reilly: Fachada da loja de caridade
[17/8/2015, 06:51] Raulrosa: Bandeiras e camisetas e maquiagens de protestos via Bom
Dia Rio Grande
[17/8/2015, 09:46] Monike O'Reilly: Tampa de pote de plástico
[17/8/2015, 10:33] Raulrosa: Editorial da Novembre Magazine
[17/8/2015, 10:44] Raulrosa: Livro "Espaço e Lugar" de Katia Canton
[18/8/2015, 05:16] Monike O'Reilly: Design Boom logo
[18/8/2015, 06:51] Raulrosa: Imagem de uma flor que não sei qual é
[19/8/2015, 05:11] Monike O'Reilly: Corrimão do ônibus
[19/8/2015, 05:11] Monike O'Reilly: Ambulância
[19/8/2015, 08:58] Raulrosa: Rodo para serigrafias
[19/8/2015, 16:30] Raulrosa: Esponjas
[20/8/2015, 14:25] Raulrosa: banana
[20/8/2015, 21:31] Raulrosa: Luz do poste
[20/8/2015, 21:56] Raulrosa: Simpsons
[21/8/2015, 05:24] Monike O'Reilly: Carro Celica
[21/8/2015, 05:24] Monike O'Reilly: Porta de uma casa
[21/8/2015, 05:24] Monike O'Reilly: Corrimão do ônibus
Raul Dotto Rosa e Monike O’Reilly, Yellow, 2015-2016.
Mensagens por WhatsAPP referentes ao experimento online Yellow (Ver p. 50)
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[21/8/2015, 07:00] Raulrosa: Escova de dentes
[21/8/2015, 10:07] Raulrosa: vestido listrado da escultura de John Ahearn, Veronica e sua
mãe
[21/8/2015, 12:29] Monike O'Reilly: Pá do cata-vento
[21/8/2015, 17:56] Raulrosa: Shampoo
[22/8/2015, 10:14] Monike O'Reilly: Corrimão do bonde
[24/8/2015, 05:38] Monike O'Reilly: Fecho de um saco Ziploc
[24/8/2015, 09:26] Monike O'Reilly: Luz da sinaleira
[24/8/2015, 13:11] Monike O'Reilly: Postit
[24/8/2015, 13:11] Monike O'Reilly: Caixa de fósforos
[24/8/2015, 14:08] Raulrosa: xícara
[24/8/2015, 14:08] Raulrosa: marcador de texto
[24/8/2015, 14:17] Raulrosa: Livro da Anne Cauquelin
[25/8/2015, 17:22] Raulrosa: Banana 🍌 com mel
[25/8/2015, 17:33] Monike O'Reilly: Capa de livro de culinária
[25/8/2015, 18:55] Raulrosa: App dos Correios
[26/8/2015, 09:00] Monike O'Reilly: Postit
[27/8/2015, 06:59] Raulrosa: Sol
[27/8/2015, 07:00] Raulrosa: Céu
[27/8/2015, 07:12] Raulrosa: Colheitadeira
[27/8/2015, 10:14] Monike O'Reilly: Jaqueta
[27/8/2015, 12:44] Raulrosa: Cúrcuma
[27/8/2015, 15:12] Monike O'Reilly: Capa de chuva
[27/8/2015, 15:12] Monike O'Reilly: Peruca
[27/8/2015, 15:16] Monike O'Reilly: Barco viking
[27/8/2015, 15:18] Monike O'Reilly: Faixa dupla de trânsito
[27/8/2015, 15:18] Monike O'Reilly: Calça de sarja
[27/8/2015, 18:55] Raulrosa: Xícara
[28/8/2015, 05:08] Monike O'Reilly: Ônibus
[28/8/2015, 05:08] Monike O'Reilly: Vestido
[28/8/2015, 09:48] Monike O'Reilly: Fone de ouvido
[28/8/2015, 13:38] Raulrosa: Uma letra "E"
[28/8/2015, 17:20] Monike O'Reilly: Monitor de ônibus
[28/8/2015, 17:41] Raulrosa: Correios
[28/8/2015, 18:16] Raulrosa: Livro Arte espaço_tempo_imagem de Suzete Venturelli
[29/8/2015, 11:26] Raulrosa: Fogo
[29/8/2015, 11:26] Raulrosa: Zumba rizer
[29/8/2015, 12:17] Raulrosa: Caixas para ovos
[29/8/2015, 12:52] Monike O'Reilly: Limão
[29/8/2015, 15:49] Raulrosa: Ícone carta
[29/8/2015, 21:04] Raulrosa: Cerveja 🍺
[30/8/2015, 09:43] Monike O'Reilly: Gota
[31/8/2015, 05:25] Monike O'Reilly: Carro
[31/8/2015, 05:26] Monike O'Reilly: Embalagem de bolacha
[31/8/2015, 06:37] Monike O'Reilly: Bolsa
[31/8/2015, 06:56] Raulrosa: Sol
[31/8/2015, 06:56] Raulrosa: Céu
[31/8/2015, 09:11] Raulrosa: Caneta
[31/8/2015, 14:12] Monike O'Reilly: Postit
[31/8/2015, 14:12] Monike O'Reilly: Pá de catavento
[1/9/2015, 18:51] Raulrosa: Luz do note
Raul Dotto Rosa e Monike O’Reilly, Yellow, 2015-2016.
Mensagens por WhatsAPP referentes ao experimento online Yellow (Ver p. 50).

