
É UMA COLEÇÃO DE LIVROS que documenta 
a obra de artistas contemporâneos brasileiros 
atuantes desde os anos 1980.
    Os volumes abordam com profundidade 
as obras selecionadas. São edições bilíngues, 
ricamente ilustradas, com texto crítico inédito, 
fortuna crítica, entrevista, cronologia e 
referências bibliográficas.
    Com linguagem dinâmica e textos 
escritos por importantes pesquisadores, 
como Agnaldo Farias, Adolfo Montejo 
Navas, Felipe Chaimovich, Moacir dos Anjos, 
Paulo Herkenhoff, entre outros, ARTE BRA 
disponibiliza um rico material de referência 
para profissionais, estudantes e leitores que 
desejam conhecer e se aprofundar nesse 
campo da produção contemporânea.
    A coleção ARTE BRA é coordenada pelas 
historiadoras Luiza Mello e Marisa Mello, 
diretoras da Automatica, produtora e editora 
que atua na elaboração, produção, gestão, 
coordenação, pesquisa, edição e consultoria 
de projetos culturais, tais como exposições, 
publicações, formações de coleções, 
programas educativos e outras atividades 
ligadas ao universo da arte contemporânea.

LIVIA FLORES was born in Rio de Janeiro, in 1959, and 
began working as an artist in the early 1980s. She holds 
an undergraduate degree in Industrial Design (ESDI/
UERJ) and has studied art at the Düsseldorf Academy, in 
Germany, where she lived from 1984 to 1993. She holds 
a master’s degree in Communications and Culture (ECO/
UFRJ) and a doctorate in Visual Languages (EBA/UFRJ). At 
present, she is lecturing at the School of Communication 
and the Post-Graduate Program in the Visual Arts (UFRJ).  
    She works with various media and languages, includ-
ing drawing, sculpture and installation, often using films or 
videos. Her early work, which involved research into mate-
rials and processes, went hand in hand with an intensive 
interest in the image and its implications, bringing her to 
questions of time and movement.
    She has staged solo shows at galeria Progetti, the 
MAMAM, Galeria Laura Marsiaj and the Centre d’Art Santa 
Mònica, Barcelona. Her collective shows include Tempo-
matéria [Time-Matter], Serralves – A Colecção [The Col-
lection], Porto; the Projéteis Contemporary Art Award; the 
26th São Paulo Biennale; Entre Pindorama, Künstlerhaus 
Stuttgart; and Mídia-arte: 3rd Sergio Motta Prize.
    “Livia rejects the whole logic of the autonomous 
work of art set apart from the world to bring life back to 
the gallery, the streets, the museum. Her objects carry 
subtle allegories that enter into dialogue with culture 
and create tensions between each human being 
and the commonality in which they operate. … Livia 
picks up poetic fragments of the world–not in order to 
make them into something else, but to show them in 
themselves –and use them to test the limits and the 
boundaries of art and society.”
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LIVIA FLORES  nasceu no Rio de Janeiro, em 1959,  
e iniciou sua produção artística no começo dos anos 
1980. É graduada em Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e 
estudou artes na Academia de Düsseldorf, na Alema-
nha, onde morou entre 1984 e 1993. É mestre em Comu-
nicação e Cultura (ECO/UFRJ) e doutora em Lingua-
gens Visuais (EBA/UFRJ). Atualmente, leciona na Escola 
de Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais (UFRJ).  
    Transita entre meios e linguagens diversos como 
o desenho, a escultura e a instalação, muitas vezes 
fazendo uso de filmes ou vídeos. Seu trabalho inicial, 
que envolvia a pesquisa de materiais e processos, 
entrelaça-se a um interesse acentuado pela imagem 
e suas implicações, aproximando-se das questões do 
tempo e do movimento.
    Realizou exposições individuais na galeria Progetti, 
MAMAM, Galeria Laura Marsiaj e Centre d’Art Santa 
Mònica, Barcelona. Entre as coletivas, destacam-se 
Tempo-matéria, Serralves – A Colecção, Porto; Prêmio 
Projéteis Funarte de Arte Contemporânea; 26ª Bienal de 
São Paulo; Entre Pindorama, Künstlerhaus Stuttgart; e 
Mídia-arte: 3º Prêmio Sergio Motta.
    “Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma 
e apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na 
rua, no museu. Seus objetos carregam sutis alegorias 
que dialogam com a cultura e reverberam as tensões 
entre cada homem e o comum no qual eles se movem. 
(…) Livia recolhe fragmentos poéticos do mundo – não 
para a partir deles fazer outra coisa, porém, mas para 
mostrá-los em si – e com eles força os limites e as 
fronteiras da arte e da sociedade. ” 
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IS A COLLECTION OF BOOKS that document 
the work o contemporary Brazilian artists in 
operation since the 1980s.
    The volumes deal in depth with the 
selected works. They are richly illustrated 
bilingual editions, with previously unpublished 
critical texts, interviews, chronologies and 
bibliographical references.
    Written in a dynamic language by 
important researchers such as Agnaldo Farias, 
Adolfo Montejo Navas, Felipe Chaimovich, 
Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, and others, 
ARTE BRA provides a rich source of reference 
materials for professionals, students and 
readers who wish to explore this field of 
contemporary production in greater depth.
    The Collection is coordinated by the 
historians Luiza Mello and Marisa Mello, both 
directors of Automatica, production and 
publishing, a company that works with the 
development, production, management, 
coordination, research, publishing and 
consultancy work for cultural projects, such as 
exhibitions. These tend to be especially 
connected to the visual world. 
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APRESENTAÇÃO
A presente publicação, que abrange a produção artística de Livia Flo-
res, consiste no quinto volume da coleção ARTE BRA. A coleção apre-
senta um panorama da obra de artistas contemporâneos que desponta-
ram sobretudo na década de 1980 e ainda não tinham livros publicados 
sobre o conjunto de suas obras. A partir de 2007, foram publicados 
volumes sobre Raul Mourão, Marcos Chaves, Lucia Koch, Luiz Zerbini  
e Moacir dos Anjos, que inaugurou a coleção ARTE BRA crítica.

 Tania Rivera, convidada para produzir o texto de abertura, des-
taca que a obra da artista é instável, pois se encontra em constante 
transformação. Para a autora, ao introduzir um desvio na cena apre-
sentada em seus trabalhos, Livia cria uma brecha capaz de reverter 
esta cena e nosso lugar nela enquanto espectadores. O risco do invi-
sível também está presente, pois as alterações de contexto ou desvios 
que produz nos objetos/signi!cados podem ser muito sutis.

 Para aprofundar a leitura, reunimos mais quatro textos publica-
dos anteriormente que re"etem sobre contextos especí!cos do per-
curso da artista. Glória Ferreira escreve sobre a exposição ocorrida 
em 2008, na Galeria Progetti, no Rio de Janeiro, onde foram apre-
sentadas as “telas/telões”. Segundo Glória, não se trata de telas de 
pintura e, ao mesmo tempo, não são telas que reproduzem imagens 
em movimento. São espaços polivalentes. Funcionam como espelhos 
entrecortados que reproduzem, por sua capacidade de re"etir, tanto 
o mundo de fora do espaço expositivo, quanto o espectador. O resul-
tado desta operação de “transmutação de valores” amplia o campo 
dos sentidos em múltiplas direções.

 No caderno do artista, Livia apresenta uma colagem digital a 
partir da série Caderno Juquinha, produzida no !nal da década de 
1970, como crítica à hegemonia da imagem televisiva, série essa em 
parte retomada e ressigni!cada em trabalhos do !nal dos anos 2000. 

 Adolfo Montejo Navas escreve sobre a instalação Puzzlepólis II, 
realizada na 26a Bienal de São Paulo, em 2004, com trabalhos de Clóvis, 
então residente da Fazendo Modelo, RJ, antigo abrigo para moradores 
de rua. Através da combinação entre imagem – movimento – e luz, a 
artista traz, nas palavras do crítico, “à luz algo que está fora de foco 
(estético, social), realiza[ndo] operações de transvaloração (troca de 

LU IZ A  M EL LO  E  M A RI SA  M EL LO

LUX, 1994
copos de cristal 
colorido, gesso,  
cera, fio e  
campainha
"COLORED CRYSTAL  
CUPS, PLASTER, WAX, 
CABLE, AND BELL#
10 x 125 cm
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The present publication, devoted to the art of Livia 
Flores, is the fifth in the ARTE BRA collection, which 
presents an overview of the work of contemporary 
artists, especially those who emerged in the 
1980s and to whose work no books have as yet 
been dedicated. Since 2007, volumes have been 
published on Raul Mourão, Marcos Chaves, Lucia 
Koch, Luiz Zerbini and Moacir dos Anjos, who 
opened the ARTE BRA art criticism collection.

Tania Rivera, invited to produce the first text, 
notes that the work of this artist is unstable, since 
it is in constant transformation. In her view, by 
introducing a challenge into the setting her work 
poses, Livia creates a breach capable of turning 
the situation round along with our position in it as 
viewers. The risk of the invisible is also present, 
since the alterations in the context or challenges 
that she produces in the objects/meanings can 
be very subtle.

To provide a more in-depth interpretation 
we have put together four more texts produced 
earlier that reflect on the specific context of the 
artist’s career. Glória Ferreira writes about the 
2008 exhibition, at the Progetti Gallery, in Rio 
de Janeiro, where the “canvases/big screens” 
were presented. According to Ferreira, these 
are neither painted canvases nor screens that 
show images in movement. They are polysemic 
spaces. They operate as mirrors that reproduce, 
through their capacity to reflect, both the world 
outside the exhibition space and the viewer. The 
result is a “transmutation of values” opening the 
sensory field in multiple directions.

In the artist’s book, Livia Flores presents a 
digital collage based on the Caderno Juquinha 
[Juquinha Notebook] series, produced in the 
late 1970s, as a criticism of the hegemony of the 
televisual image this series partly resumed and 
resignified in works of the late 2000s. 

Adolfo Montejo Navas writes about the 
installation Puzzlepólis II, produced for the 26th São 
Paulo Biennale in 2004 in collaboration with Clóvis, 
who was living at Fazenda Modelo RJ, a place for the 
homeless, at the time. Through the combination of 
image, movement and light, in the words of the critic, 
the artist brings “to the light something that is out 
of (aesthetic, social) focus, performing some kind 
of transvaluation (swapping one artist for another, 

inverting the nature of the work, mixing imaginary and 
real relations with things that are broken or trash), and 
establishing on this fragile frontier the possibility  
of finding other mirages”. 

Ricardo Basbaum wrote Super in 2000 on the 
occasion of Livia's exhibition at AGORA/Capacete, 
Rio de Janeiro. The author notes that Flores mixes 
dreams, reflections, reality and film in the same 
space. For her, “the instrumentalization of film 
as the continuity of dreams is not a discovery 
of Livia Flores herself, but an effect (and one 
that would be decisive for modernity) that is still 
poorly understood (even in the 21st century) of the 
meeting of the two inventions (the moving image 
and the dream)”.  

Fernando Gerheim’s text was written in 1999 
for the Livia Flores exhibition at the Candido 
Portinari Gallery. In his view, the images she 
creates “are a space [of conflict] between the eye 
and things”, and demonstrate the impossibility 
of separating subject and object, observer and 
observed, eye and thing, and the tension that exists 
in the relation between space and time.

The interview involved Glória Ferreira, Luiza 
Mello, Ricardo Basbaum and Wilton Montenegro. 
During the discussion the artist recounts the story 
of her career as an artist present and past, going 
back to her first contact with the art world. The 
issues covered include “cinema without film,” the 
idea developed by the artist that we live in a state 
of cinematic being. To her mind, art itself can be 
defined as cinema without film. The film in this case 
is produced in reality. It can be recorded or not. 
Film is simply the record. The mirrors used in most 
of her installations, however, do not keep a record. 
Furthermore, by reflecting/projecting images 
from outside the exhibition space, along with the 
images being projected inside, Flores presents a 
new reality. By creating “poetic holes” or breaches 
on the walls, she destabilizes the physical space. 
She is interested in turning the image inside out. 
The large number of upside down superimposed 
images that appear throughout the book 
demonstrate the strength of this operation. Cinema 
without film exists when you realize that the work 
does not pre-exist, but is constructed by the gaze. 

The chronology completes the picture, arranging 
Livia Flores’s training and development as an artist, 
researcher and university professor in a timeline. 

We hope that you enjoy reading about and 
reflecting on the art of Livia Flores.

artista por artista, inversão da natureza da obra, cruzamentos de ima-
ginários ou relações com o precário ou o lixo), criando nessa fronteira 
frágil a possibilidade de encontrar outras miragens”. 

 Super, de Ricardo Basbaum, foi escrito em 2000, por ocasião  
da exposição da artista no Espaço AGORA/Capacete, Rio de Janeiro. 
O autor destaca que Livia mistura sonhos, re"exos, realidade e !lme 
em um mesmo espaço. Para ele, “a instrumentalização do !lme en-
quanto continuidade do sonho não é descoberta  
de Livia, mas efeito (decisivo para a modernidade) que ainda mal 
compreendemos (mesmo já no século XXI) do encontro de ambas  
as invenções (da imagem em movimento e do sonho)”.  

 O texto de Fernando Gerheim foi produzido em 1999, sobre a 
exposição realizada na Galeria Cândido Portinari, UERJ. Para ele, as 
imagens criadas por Livia “são um espaço [de con"ito] entre o olhar 
e as coisas”, e demonstram a impossibilidade de separarmos sujeito 
e objeto, observador e observado, o olhar e a coisa, e a tensão exis-
tente na relação entre espaço e tempo.

 A entrevista contou com a participação de Glória Ferreira, Luiza 
Mello, Ricardo Basbaum e Wilton Montenegro. Na interlocução com 
os entrevistadores, Livia traça um percurso sobre sua trajetória atual 
e, retrospectivamente, até quando começou a se relacionar com arte. 
Entre as questões discutidas, destacamos a proposição de “cinema 
sem !lme” elaborada pela artista a partir da constatação de que 
vivemos um estado de ser cinemático. Para ela, a própria arte pode 
ser de!nida como cinema sem !lme. O !lme, neste caso, vai se 
produzir na realidade. Algo pode ser registrado ou pode !car sem 
registro. O !lme é simplesmente essa captação. Os espelhos utiliza-
dos em grande parte de suas instalações, por sua vez, não guardam 
o registro. Além disso, ao re"etir/projetar as imagens de fora do 
espaço expositivo, junto com imagens sendo projetadas no interior, 
Livia mostra uma nova realidade. Ao mesmo tempo, ao criar “bura-
cos poéticos” nas paredes, ou brechas, Livia cria uma instabilidade 
no espaço físico. Ela se interessa em virar a imagem do avesso. Al-
gumas imagens de cabeça para baixo, sobrepostas, registradas ao 
longo do livro, demonstram o vigor desta operação. O cinema sem 
!lme existe quando você percebe que a obra não preexiste, mas é 
construída pelo olhar. 

 A cronologia vem completar o quadro, dispondo no tempo a 
formação e atuação de Livia Flores como artista e pesquisadora.

 Gostaríamos de convidá-los à leitura e re"exão suscitada pela 
obra da artista Livia Flores.

INTRODUCTION
LUIZA MELLO E MARISA MELLO

P 6$9
PÁS "BLADES#, 
1991-2012
tecido embebido 
em óleo de  
linhaça, alumínio  
e fio de nylon 
"FABRIC SOAKED  
IN LINSEED OIL,  
ALUMINUM,  
AND NYLON THREAD#
Vista parcial  
da exposição 
"PARTIAL  
EXHIBITION VIEW#
Galeria Progetti
Rio de Janeiro
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O BELO  E O ÍNFIMO
O trabalho de Livia Flores é quase inapreensível. Não há estilo 
ou estratégia bem de!nidos e reconhecíveis – tudo aqui é fur-
tivo e está em constante transformação. Obra instável, antiobra 
que a!rma radicalmente a arte (na vida). 

Para acompanhar e transmitir !elmente tal poética, algu-
mas das frases deste texto deveriam ser capazes de desapare-
cer em uma dobra invisível do papel, para depois ressurgir em 
outro ponto e alterar todo o conjunto. Suas palavras poderiam 
talvez ser peças a se interligar de modo a formar frases-trajetó-
rias para cada olhar, assim como as placas de gesso de Náufra-
go (na galeria IBEU, 1994) se ligavam por !os que conduziam a 
uma garrafa. O que poderia estar escrito dentro desta garrafa 
jogada ao mar não importa, o fundamental é que isso (essa do-
bra) nos entrelaça a todos, náufragos.

O que interessa a Livia é o ín!mo. O desvio sutil – as 
“pequenas conspirações”, diz ela – que toma força quando 
a “discreta” presença de uma pilha de cobertores baratos ao 
lado das peças de época expostas no Museu Imperial de Petró-
polis subitamente materializa um enorme fosso sócio-histórico, 
aquele existente ainda hoje no Brasil entre aqueles que detêm 
o poder e aqueles que lhe servem (ou, pior ainda, estão com-
pletamente fora do sistema). Quantos desses cobertores não 
vemos, na rua, escondendo talvez mais do que aquecendo os 
moradores de rua?

Os cobertores reaparecem na exposição de 2012 na Galeria 
Progetti, tornados bandeiras ou estandartes ready-mades (ou tal-
vez parangolés inertes e descoloridos). Eles se tornam escultóri-
cos graças à combinação com o gesso, material também precá-
rio, porém !rme, e dialogam com as aspirações tão geométricas 

TA N I A  RIVER A

TANIA RIVERA  
é psicanalista, 
ensaísta e 
professora do 
Departamento de 
Arte da Universidade 
Federal Fluminense 
(UFF).

NÁUFRAGO 
"SHIPWRECKED #, 1994
placas de gesso,  
fios, cabos e garrafa
"PLASTERBOARD, STRING, 
CABLE, AND BOTTLE#
dimensões variáveis 
"VARIABLE DIMENSIONS#

P 16$17
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Livia Flores’s work is almost impossible to 
get a handle on. She has no clearly defined 
or recognized style or strategy –everything 
here is fleeting and undergoes constant 
transformation. An unstable anti-work that 
radically proclaims art (in life). 

To accompany and faithfully transmit 
such a poetics, some of the phrases in this 
text should be capable of disappearing into 
an invisible fold in the peer, to reemerge 
later at another point and change the whole 
composition. Her words may well in fact be 
pieces to be interlinked in such a way as to 
form phrase-trajectories for each eye, like 
the plaster plaques in Shipwrecked (at the 
IBEU Gallery, 1994) and tied by cables to 
a bottle. What message could be placed 
inside this bottle thrown in the sea doesn’t 
matter, the main question is that this (this 
fold) entwines us with all, shipwrecked.

Livia is interested in the tiniest 
detail. The subtle deviation – the “little 
conspiracies”, as she calls them – that gain 
strength when the “discrete” presence of a 
pile of cheap blankets, alongside the pieces 
from the Empire's period on display at the 
Museu Imperial in Petrópolis, suddenly take 
the material form of an enormous social and 
historical chasm, which still exists today in 
Brazil, between those who hold power and 

those who serve them (or, worse still, are 
completely excluded from the system). How 
many of these blankets do we perhaps 
not see in the streets, hiding rather than 
warming the street-dwellers?

The blankets re-appear in the 2012 
exhibition at the Progetti Gallery, where 
they have become readymade flags 
or standards (or perhaps inert faded 
parangolés). They become sculptural 
thanks to the combination with plaster, 
another fragile albeit solid material, and 
enter into dialogue with the aspirations, 
as geometrical as they were human, of 
neoconcretism. They also do not fail to 
provide an echo of Beuys’s felt and his 
provocative idea of the 1970s of “thoughts 
about what sculpture could be and how the 
concept of sculpting could be extended 
to all invisible materials used by anyone”. 
Especially when these "anybodies" are 
precisely those among us who are cloaked 
in a strange invisibility.

The works of Livia Flores, addressing 
the invisible materials of each one of us, 
are rigorously unstable: their elements are 
taken up in new combinations, as if the 
terrain on which the artist operates were 
an ever-moving jigsaw puzzle. Like the 
blankets, the wooden sticks that covered 
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quanto humanas do neoconcretismo. Não deixam de ecoar,  
também, o feltro de Beuys e sua provocação, no começo dos 
anos 1970, de “pensamentos sobre o que escultura pode ser  
e como o conceito de esculpir pode ser estendido para os ma-
teriais invisíveis usados por qualquer pessoa”. Especialmente 
quando as pessoas quaisquer são, justamente, aquelas que en-
tre nós estão cobertas de uma estranha invisibilidade.

As obras de Livia Flores, lidando com os materiais invisíveis 
de cada um, são rigorosamente instáveis: seus elementos são reto-
mados em novas combinações, como se o terreno em que a artis-
ta opera fosse um quebra-cabeça sempre em movimento. Assim 
como os cobertores, os tacos de madeira que cobriam o chão de 
Puzzlepólis (2002) ressurgem dez anos depois na mesma exposi-
ção na galeria Progetti, desta vez empilhados em toda a extensão 
de uma das paredes (chão tornado muro ou estante). As laterais 
dos tacos, normalmente invisíveis, os transformam em outra coisa: 
uma série de intervalos, frestas. Em algumas delas, o olhar encon-
tra livros (Il y a, de Apollinaire, Les amours, de Tristan l’Hermite), 
em outras uma página destacada d’As Bacantes. Uma das frases 
da tragédia de Eurípides serviu de mote para toda a exposição: “ó 
megaluz do bacanal de Evoé me alegro: a solidão me era desérti-
ca”. Outra remete à potencial sonoridade dos tacos nos quais não 
se pode mais pisar: “é o deus rumor que no interior ulula”.

the floor in Puzzlepolis (2002) re-appear 
ten years later in the same exhibition at 
the Progetti Gallery, this time piled up all 
along one of the walls (the floor becomes a 
wall or shelf). The sides of the sticks, which 
are normally invisible, transform them into 
something else, a series of intervals, cracks. 
In some of them books can be made out 
(Apollinaire’s Il y a, Tristan l’Hermite’s Les 
amours), on others a page selected from 
the Bacchae. One phrase from Euripides’s 
tragedy served as a motto for the whole 
exhibition: “the megalight of Agauë 
bacchanal gladdens me: the solitude 
was a desert to me”. Another refers to the 
potential sound of the sticks on which one 
can no longer step: “it is the rumble of the 
god ululating inside us”.

Elements that are reused in some 
way bring the memory of work undone and 
materially make up a kind fragmented poetic 
history. They are loaded with time. Each one 
of them “is a time bomb”, Livia remarks.

 

Displacements
Livia Flores’s poetic task is almost 

invisible. She sheds light on something that 
was already there, waiting in a fold in life. It 
may be the tiniest detail and yet powerful 
like the cardboard and junk objects that 
Clóvis Aparecido dos Santos produced 
at Fazenda Modelo (an institution where 
Rio de Janeiro street-dwellers were given 
a place to stay) which Flores brought to 
Sérgio Porto in Puzzlepólis (2002).

In this installation, loose sticks 
make up the unsteady floor on which the 
visitor must walk to approach the objects: a 
house and a lampshade. The object and 
Clóvis’s fragile model are involuntarily 
redolent of those of Hélio Oiticica and 
Lygia Clark, with which they radicalized the 
proposal that was already fundamental for 
them – with their fierce affirmation of the 
precariousness and adversity in which we 
live, the madness (which echoes around the 
Bispo do Rosário and the Engenho de Dentro 
Psychiatric Clinic within), of marginality. 

P 20$23
PUZZLEPÓLIS, 2002
instalação com tacos 
e objetos de Clóvis 
Aparecido dos Santos 
"INSTALLATION WITH  
PARQUET TILES AND  
CLÓVIS APARECIDO DOS 
SANTOS’ OBJECTS# 
Espaço Sérgio Porto
Rio de Janeiro



24 25



26 27

Os elementos reutilizados de alguma maneira portam a me-
mória dos trabalhos desfeitos, e compõem materialmente uma 
espécie de fragmentada história poética. Estão carregados de 
tempo. Cada um deles “é uma bomba de tempo”, lança Livia.

Deslocamentos

A tarefa poética de Livia Flores é quase invisível. Ela dá a ver 
algo que já estava lá, aguardando em uma dobra da vida. Pode 
ser algo ín!mo e no entanto poderoso como os objetos de pa-
pelão e sucata que Clóvis Aparecido dos Santos realizava na 
Fazenda Modelo (instituição onde eram recebidas as pessoas 
recolhidas nas ruas do Rio de Janeiro) e que Livia leva para o 
espaço Sérgio Porto em Puzzlepólis (2002).

Nessa instalação, tacos formavam, soltos, o piso inseguro 
em que o espectador devia andar ao aproximar-se dos objetos 
casa e abajur. O objeto e a frágil maquete de Clóvis retomam 
involuntariamente aquelas de Hélio Oiticica e de Lygia Clark, 
para radicalizar a proposta que já era nelas fundamental – com 
sua feroz a!rmação da precariedade, da adversidade de que 

“In the sticks, all the possibilities 
of meetings and combinations (all the 
dramas, the dramas of all of us). We are 
left milling that sound. The Clóvis(es)”, 
the artist wrote in a text in the leaflet 
accompanying the exhibition. The sound 
she refers to is that of the pieces of wood 
being displaced beneath our feet. “The 
Clovis(es)” refers to a carnival tradition 
still present in the northern and eastern 
zones of the city of Rio de Janeiro. They are 
groups wearing fancy dress, whose name 
is supposed to derive from the English 
word clown, make up a single cohesive 
mass and produce noise by banging 
balls or other objects on the ground, 
which is why they are also known as the 
bate-bolas. There is usually something 
terrifying about them, capable of scaring 
children. Puzzlepólis calls into question the 
beautiful (but also terrible) power of human 
cohesion. The half-boxed, maybe loose, 
sticks are us (jigsaws with thousands of 
combinations, whose pieces are infitinite 

and almost identical to one another). The 
world is in the sticks. And over them, the 
poetry: a crazy, gratuitous, carnivalesque 
and marginal construction (which provides 
shelter for no-one).

Flores refuses any logic of an 
autonomous work of art detached from 
the world in order to turn life around – in 
the gallery, on the street, in the museum. 
Her objects carry subtle allegories that 
enter into dialogue with culture and 
reverberate with the tensions between 
each individual and the common weal 
in which they move. In this she reveals 
herself to be an heir of Oiticica, for 
whom “the museum is the world; it is 
everyday life”. And culture is an “open 
root” under constant construction. Just 
as the artist found a parangolé on a 
piece of wasteland, in the ramshackle 
construction of a street-dweller, Flores 
finds poetic fragments of the world – not 
for making something else out of, but for 
showing them in themselves – and with 
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vivemos, da loucura (que ecoa a de Bispo de Rosário e a do 
Engenho de Dentro), da marginalidade. 

“Nos tacos, todas as possibilidades de encontros e com-
binações (todos os dramas, os dramas de todos nós). A gente 
!ca remoendo aquele som. O(s) Clóvis”, escreve a artista no 
texto do folder da exposição. O som a que se refere é o do des-
locamento das peças de madeira sob nossos pés. “Os Clóvis” 
referem-se a uma tradição carnavalesca ainda presente nas 
zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. São grupos 
fantasiados, cujo nome se supõe derivar do inglês clown, que 
formam uma massa coesa e produzem um forte barulho ba-
tendo no chão bolas ou outros objetos, razão pela qual também 
são conhecidos como bate-bolas. Costuma haver neles algo 
de aterrorizante, capaz de assustar as crianças. Puzzlepólis 
põe em questão a bela (mas também terrível) força da coesão 
entre os homens. Em seus tacos semiencaixados, porém sol-
tos, estamos nós (quebra-cabeças de mil combinatórias, cujas 
peças são in!nitas e quase idênticas). Nos tacos, o mundo. E, 
sobre ele, a poesia: louca, gratuita, carnavalesca e marginal 
construção (que não abriga ninguém).

Livia recusa toda lógica da obra de arte autônoma e 
apartada do mundo para revirar a vida – na galeria, na rua, no 
museu. Seus objetos carregam sutis alegorias que dialogam 
com a cultura e reverberam as tensões entre cada homem e 
o comum no qual eles se movem. Nisso, revela-se herdeira 
de Oiticica, para quem “museu é o mundo, é a vida cotidiana”, 
e a cultura é “raiz aberta” em constante construção. Assim 
como o artista encontrou o parangolé em um terreno baldio, 
na precária construção de um morador de rua, Livia recolhe 
fragmentos poéticos do mundo – não para a partir deles fazer 
outra coisa, mas para mostrá-los em si – e com eles força os 
limites e as fronteiras da arte e da sociedade. 

Em sua intervenção mais radical, na 26ª Bienal de São 
Paulo em 2004, a artista mostra uma profusão de construções 
de Clóvis formando uma espécie de cidade (Puzzlepólis II). 
Trata-se de uma “troca de lugar”, diz Livia, uma troca de “lu-
gares de olhar”. Ela dá a ver o produto de um outro, e sublinha 
uma intervenção sua como fundamental: o uso de !lme nos 
vidros que formam uma das paredes do espaço e deixavam 
entrar a cidade dentro da instalação durante o dia, enquanto, 
durante a noite, espelhavam suas luzes e contornos. Esse ges-
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to mínimo é sutil, mas poderoso: po-
tencializa a passagem, a miragem que 
poderia fazer a precária e gratuita obra 
de Clóvis contaminar e invadir toda a 
megalópole, apagando as fronteiras 
durante o dia, estendendo suas luzes  
ao in!nito quando escurece.

Não se trata aí de uma apropria-
ção. Livia chama a atenção para o fato 
de que captar a cidade e as luzes da 
cidade já era uma de suas grandes 
preocupações, em !lmes super-8 ou 
em Lambe (2002), que apresentava 
dezenas de fotos 3x4 de prédios do 
centro da cidade do Rio de Janeiro, in-
vertendo a relação de poder expressa 
no fato de muitos condomínios comer-
ciais exigirem do visitante a apresen-
tação de um documento de identidade. 
Além disso, o 3x4 faz de cada prédio 
uma identidade, a existência civil de 
um cidadão, ecoando aquela presença 
de nós no quebra-cabeça de tacos da 
cidade de Puzzlepólis.

Livia reconheceu, no incessante 
trabalho que Clóvis fazia para circuito 
algum de arte, algo que já era seu. A 
imagem que Clóvis produz “também é 
minha”, a!rma a artista. “O que pensei, 
não pensei sozinho”, como já dizia Ge-
orges Bataille. A artista a!rma se tratar 
de algo como uma “identi!cação”, mas 
creio que uma boa palavra seria estra-
nhamento: movimento pelo qual se re-
conhece no outro algo de seu. Há algo 
que religa, ainda que precariamente, 
eu e o outro (esses náufragos). O que 
tomo por meu pode aparecer estra-
nhamente fora de mim, no outro, dando 
notícias de algo que, como a mensagem 
na garrafa, dirige-se ao outro – e, numa 
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estranha inversão, mostra que já estava nele. Ou já estava entre, 
"utuando nesse mar em que estamos todos.

Tomada pelo que ela chama “tentação da inversão”, Livia 
corajosamente se subtraiu do palco almejado por todo artista 
brasileiro, em um gesto cheio de reverberações sobre o circui-
to da arte, a concepção de autoria na arte contemporânea e a 
de!nição da obra de arte, hoje. O fato de esta ação ter sido lar-
gamente incompreendida mostra o quanto sua potência crítica 
atingiu um limite tabu mesmo para aqueles que se reconhecem 
herdeiros de Duchamp.

Na residência artística realizada em Recife (MAMAM, 2007), 
Livia trabalha a partir do encontro fortuito, na noite de sua chega-
da, com um artista de rua conhecido como Gargamel. Com uma 
venda nos olhos, ele mostrava aos frequentadores dos bares 
locais um quadro invísivel e em seguida estendia um cartaz no 
qual se lia “SOS artistas”. Chama a atenção de Livia a curiosa 
coincidência de os quadros vendidos por Gargamel apresenta-
rem motivos cinéticos relativamente próximos do que ela própria 
vinha produzindo na série Como fazer cinema sem !lme?

Decidida a trazer este encontro para dentro da galeria, 
Livia busca nos dias seguintes este personagem, sem sucesso. 
Ela cola na porta do MAMAM um cartaz com os dizeres “Pro-
cura-se Gargamel”, e reproduz em dezenhos a !gura vendada 
e a inscrição “SOS”. O que era do outro, mas já era seu, torna-

-se seu, novamente. Trata-se de refazer os !os entre os náu-
fragos, na arte, e alguém sempre recua, subtrai-se ou mesmo 
desaparece quando se trata não do local onde se estaria junto, 
mas sim do deslocamento, de um ao outro.

Assumir esse deslocamento e a ele se prestar tem algo de 
humorístico. Não se trata de ironia nem muito menos de comédia, 
na proposta desviante de Livia, mas há algo de espirituoso, como 
uma sutil malícia, uma piscadela que só vê quem entra no jogo. 
Freud a!rmava que o riso vem de uma desidenti!cação: diante 
da queda desastrada do palhaço, rio porque não fui eu quem 
caiu. Diferente do riso, o dispositivo suscitado pela artista é 
ambíguo e tem a ver, segundo ela mesma, com o grotesco, que 
segundo Bakhtin envolveria uma troca de lugar, uma inversão de 
posição em relação ao outro. Talvez ele seja o “ironismo de a!r-
mação” que Duchamp distingue do “de negação”, que depende-
ria do riso. Ou ironismo de interrogação, se quisermos retomar a 
etimologia de ironia no termo grego éiron: “interrogante”.
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them stretching the limits and boundaries 
of art and society. 

In her most radical intervention, for 
the 26th São Paulo Biennale of 2004, the 
artist showed a profusion of constructions 
produced by Clóvis making up a kind of 
city (Puzzlepolis II). It’s a kind of “change of 
place”, Flores says, a change of  “places of 
the eye”. It reveals the products of another 
and underlines a fundamental intervention 
of hers: the use of film in the sheets of glass 
that make up one of the walls, allowing the 
city to invade the installation during the day 
and its lights and contours at night. This 
minimal gesture is subtle, but powerful, it 
realizes the potential of the passage, the 
mirage that could make Clovis’s precarious 
and gratuitous work contaminate and 
invade the whole metropolis, blurring the 
boundaries during the day, extending its 
light into infinity after dark.

This is not an act of appropriation. 
Flores is drawing attention to the fact 
that capturing the city and the lights of 
the city was already one of her great 
preoccupations in her super-8 films and in 
the piece Lambe (2002), which presented 
dozens of 3x4 photos of buildings in the 
center of the city of Rio de Janeiro, inverting 
the power relation expressed in the fact that 
many business and trade centers demand 
that visitors provide ID. The 3x4 also gives 
each building an identity, the civic existence 
of a citizen, echoing the presence of an us 
in the stick jigsaw from Puzzlepólis.

Flores found, in the incessant work 
that Clóvis produced for any art circuit, 
something that was already hers. The 
image that Clóvis produced “is also mine”, 
she says. “I did not think what I thought 
alone”, as Georges Bataille had already 
put it. The artist says that she is dealing 
with something like an “identification”, 
but I believe that a good word would be 
estrangement: a movement through which 
something of yourself is recognized in the 
other. There is something that reconnects 
me, albeit precariously, with the other 
(these shipwrecks). What I take to be mine 

seems strangely outside of me in the other, 
bringing news of something that, like a 
message in a bottle, is meant for someone 
else– and, by way of a strange inversion, 
shows that I was already in it. Or rather I 
was in between, floating in this great sea, 
as we all are.

Taken over by what she calls “the 
temptation to invert”, Livia courageously 
withdrew from the place in the limelight so 
desired by all Brazilian artists, in a gesture 
full of implications for the art market, the 
concept of authorship in contemporary 
art and the definition of the work of art in 
this contemporary age. The fact that this 
act was widely misunderstood shows the 
extent to which its critical power crossed 
a line that is taboo even to those who see 
themselves as the heirs of Duchamp.

During her residency in Recife 
(MAMAM, 2007), Flores works, after a 
chance encounter the night of her arrival, 
with a street artist known as Gargamel. 
With his eyes blindfolded, he showed 
the patrons of local bars an invisible 
canvas reading “SOS artists”. Livia 
noticed the coincidence that the works 
sold by Gargamel had relatively similar 
kinetic motives to the work she had been 
producing for her show How to make 
cinema without film?

Having decided to bring this encounter 
to the gallery, she spent the next few days 
looking for this curious character but she 
could not find him. 

So she stuck a poster on the gallery 
door saying “Looking for Gargamel”, and 
reproduced the blindfolded figure and the 
SOS inscription in drawings. What had 
belonged to the other, but no longer did, 
had become hers again. It is a question of 
re-forging ties between the shipwrecks in 
art and someone will simply reject them, 
subtract themselves from them or even 
disappear, when the local is not central 
to the place you are living, but rather of a 
displacement, from one to the other.

Taking account of this displacement 
and making use of it has a comic air to 
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Desvios

Mais do que “obras”, Livia deposita nada 
mais do que pistas, deslocamentos, remanejamen-
tos pontuais. Interrogações, ironias. O crítico Luiz 
Cláudio da Costa fala da “máquina de desvios” da 
artista, e me faz pensar que, mais do que deter tal 
engenhoca desviante, Livia não seria mais do que 
essa “máquina” de pequenas loucuras (penso em 
12.04.2008, intervenção no Morro da Conceição 
que nos fazia andar até uma das encostas do bair-
ro para encontrar, voltada para a cidade, a ins-
crição “Feliz Ano Novo” em lâmpadas amarelas. 
Algo bastante banal e que poderia ser invisível 
como arte, se não estivéssemos, como indica o 
título, em pleno mês de abril).

Falando sobre o Grande vidro, Duchamp  
a!rma que “o desvio [l’écart] é uma operação”.  
A frase pode ser considerada como uma espécie 
de lema de Livia Flores, e comprova que ela tal-
vez seja a artista de linhagem mais diretamente 
duchampiana do cenário atual. 

Isso não quer dizer que ela faça ready-ma-
des, a herança mais óbvia do grande artista.  
Livia parece, antes, levar às últimas consequên-
cias a a!rmativa de Duchamp segundo a qual  
o ready-made é “uma coisa que nem se olha”.  
O que há de olhável no objeto – seu pedestal, 
digamos – deve ser retirado de cena. Os cober-
tores baratos não são algo a se contemplar como 
objeto de arte em si. Não se trata, no trabalho  
de Livia, de apresentar algo que ocupe de modo  
crítico o lugar central do objeto na cena da con-
templação, mas sim de introduzir um desvio, 
uma brecha na própria estrutura da cena. E, as-
sim, de pôr ao avesso a cena e tornar instável a  
posição que nela ocupamos. 

Essa subversão é explícita no Projeto obser-
vador (Porto, 2001), no qual a galeria se torna uma 
câmara obscura que re"ete a imagem da paisa-
gem em frente a ela. O fora é o dentro e o dentro 

it. There is no irony, still less comedy, in 
Flores’s deviant proposal, but there is 
something spirited, like a subtle malice, a 
wink that only someone who enters the 
game can see. Freud claimed that laughter 
comes from a non-identification: in the 
case of a disastrous fall of a clown, I laugh 
because it was not me who fell. Different 
from laughter, the mechanism triggered 
by the artist is ambiguous and has to do, 
according to the artist herself, with the 
grotesque, which, according to Bakhtin 
evolved an exchange of place, an inversion 
of position in relation to the other. Perhaps 
it is the “irony or affirmation” that Duchamp 
distinguishes from “the irony of negation”, 
that depends on laughter. Or the irony of 
interrogation, if we wish to go back to the 
etymology of the word irony in the Greek 
word éiron: “interrogating”.

Deviations
More than “works”, Livia Flores 

provides nothing more than clues, shifts, 
occasional reworkings. Questionings, 
ironies. The critic, Luiz Cláudio da Costa, 
talks of the artist’s “deviation machine” and 
makes me wonder whether, rather than 
reining in such ingenious deviance, Flores 
should not be more than this “machine” that 
produces little crazy things (I'm thinking of 
12.04.2008, an intervention on the Morro da 
Conceição that led us to walk to one of the 
slopes of the neighborhood to find, looking 
towards the city, the inscription “Happy 
New Year” in yellow lamps. Something quite 
banal that may disappear under the radar 
as art, if we were not, as the title shows, in 
the middle of April).

Speaking of the Le Grand Verre, 
Duchamp says that “deviation [l’écart] is an 
operation”. The phrase may be considered 
a kind of motto of Livia Flores and proves 
that she may be the artist of most direct 
Duchampian lineage currently working. 

This does not mean that she produces 
ready-mades, the most obvious legacy 
of the great artist. Flores seems, first, to 

be drawing the ultimate consequences 
from Duchamp’s statement to the effect 
that the ready-made is “a thing that isn’t 
even looked at”. What is worth looking at 
in the object–its pedestal, let’s say – must 
be removed from the scene. The cheap 
blankets are not something to contemplate 
as an objet d árt in itself. There is no 
question, in the work of Livia Flores, of 
presenting something that critically 
speaking occupies the central place of 
the object in the scene on view, but rather 
introduces a deviation, a breach in the 
very structure of the scene. It thus turns 
the scene inside out and destabilizes the 
position we occupy. 

This subversion is explicit in the 
Observer Project (Porto, 2001), in which the 
gallery is turned into a camera obscura 
which reflects the image of the landscape 
in front of it. The outside is the inside 
and the inside becomes outside again, 
adopting an operation dear to Brazilian art, 
and which, in Lygia Clark’s Caminhando 
(1963) has a mark, with the use of the 
topological figure of the Moebius strip. 
Transforming the exhibition space into 
a post from which to observe the world, 
the surrounding city, Flores goes back to 
the question of art as mimesis and the 
about-face that photography has brought 
about in this relation, at the same time as 
it criticizes the status of the institutional 
art space as detached from the real world. 
Fundos, exhibited in 2002 at MAM-Rio, 
also involves a camera obscura, whose 
intention is to reflect the city in front of 
the museum, but it has to content itself 
with reproducing the Aterro gardens. Art 
perhaps must show us the depths of the 
polis, turning the world around.

Even when discrete, the small 
displacements that are the defining feature 
of Livia Flores’s proposals are like the fine 
cracks that announce an earthquake, 
shocking the world. These cracks, and 
not necessarily complete destruction, are 
enough, because it is precisely in the tiniest 
detail, in the small-scale perceptions (to 

Visita de Gargamel  
à exposição
"GARGAMEL’S VISIT  
TO THE EXHIBITION#
COMO FAZER 
CINEMA SEM FILME 
"HOW TO MAKE CINEMA 
WITHOUT FILM#, 2007
MAMAM no Pátio
Recife



40 41

revira-se em fora, retomando uma operação cara à arte brasileira 
e que tem no Caminhando (1963) de Lygia Clark um marco, com 
o uso da !gura topológica da !ta de Moebius. Transformando o 
espaço expositivo em posto de observação do mundo, da cidade 
à sua volta, Livia revisita a questão da arte como mimese e da re-
viravolta que a fotogra!a vem imprimir nessa relação, ao mesmo 
tempo em que critica o estatuto do espaço institucional da arte 
como apartado do mundo. Fundos, realizado em 2002 no MAM-

-Rio, constituía também em uma câmara obscura na intenção de 
re"etir a cidade em frente ao museu, mas teve que se contentar 
em reproduzir os jardins do aterro. A arte talvez deva mostrar os 
fundos da pólis, revirando o mundo.

Mesmo quando discretos, os pequenos deslocamentos que 
de!nem as proposições de Livia são como as !nas rachaduras que 
anunciam o terremoto, estranhando o mundo. Bastam essas frestas, 
não é necessária a destruição completa, pois é justo no ín!mo, nas 
pequenas percepções (para falar como José Gil), que estamos. O 
fundamental é mínimo – ou, para usar o termo de Duchamp, infra!no.

Infra!no é quase nada: algum gesto de deslocamento, de 
décalage. A introdução de um hiato. Duchamp não o de!ne pro-
priamente, mas declina-o, por assim dizer, em uma série de 
anotações, de fragmentos. Por exemplo: “2 formas embutidas no 
mesmo molde diferem entre si em um valor separativo infra !no.” 
A gra!a da expressão varia, às vezes aparecendo como em um 
só termo (infra!no), outras vezes materializando o hiato como  
seu centro, no espaço grá!co entre infra e !no ou pelo uso de  
um hífen. Trata-se de uma mínima diferença: “todos os ‘idênticos’, 
por mais idênticos que sejam (e quanto mais idênticos sejam) se 
aproximam desta diferença separativa infra !na.”

Disso decorre que “a alegoria (em geral)” seja “uma aplica-
ção do infra !no”. Trata-se de apresentar algo que não é o mesmo, 
em um jogo de aproximação e distinção. E, nesta aproximação, 
algo se fricciona, algo contamina, algo de um !ca no outro como 
o cheiro da boca na fumaça do tabaco, em outro exemplo de Du-
champ. Há algo como um encontro falho, algo como o amor, no 
infra!no (é disso que se trata, justamente, em A noiva despida por 
seus celibatários, mesmo). “Os infra !nos são diáfanos e às vezes 
transparentes.” Eles são como o vapor condensado do meu sopro 
sobre superfícies polidas de vidro ou metal.

O infra!no, de fato, carrega algo de uma presença – perdi-
da, subtraída – do sujeito. É uma sutil impressão, como, em outro 

use the language of José Gil), that we are. 
The fundamental is the minimum – or, to 
use the Duchampian term, infrathin.

Infrathin is almost nothing: some 
gesture of displacement, of décalage. 
The introductin of a hiatus. Duchamp did 
not define it properly, but declines it, so 
to speak, in a series of annotations and 
fragments. For example: “2 forms fitted into 
the same mold differ from one another by 
a separative infra-fine value.” The graph 
of the expression varies, sometimes 
appearing as though in a single term 
(infrathin), at others materializing the 
hiatus as its center, in the graphic space 
between infra and thin or in the use of a 
hyphen. It is a minimal difference: “all are 
identical’, but, however identical they are 
(and however many identical things there 
are) they approximate to this separative 
infrathin difference.”

 Hence “allegory (in general)” is “an 
application of the infrathin”. It means 
presenting something that is not the 
same, in a game of approximation and 
distinction. And, in this approximation, 
something causes friction, something 
contaminates, something of the one stays 

with the other, like the smell of tobacco 
smoke on the mouth, to give another 
example presented by Duchamp himself. 
There is something like a flawed meeting, 
something like love, in the infrathin (this 
is exactly what is addressed in The Bride 
Stripped by her Bachelors, even). “The 
infrathin is diaphanous and sometimes 
transparent.” It is like the condensed water 
vapor in my breath on a polished glass or 
metal surface.

The infrathin, in fact, carries 
something of a presence—lost, 
subtracted—of the subject. It is a subtle 
impression, as, in another example from 
Duchamp, the heat on a seat that someone 
has just got up from. Livia underlines its 
character of a fleeting impression, which 
would call into question the very possibility 
of impression (in the sense of a thing or an 
event being imprinted, reproducing it and 
fixing it in some manner). What does art 
imprint on life? Is it not precisely a case of 
something that does not leave an imprint, 
something infrathin, but that defines art as 
a minimal deviation from everyday things?

Livia Flores’s camera approaches 
gradually, following the route the artist 
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exemplo de Duchamp, o calor em um assento que acaba de ser 
deixado. Livia sublinha seu caráter de impressão fugidia, que 
poria em questão a possibilidade mesma da impressão (no sen-
tido de se imprimir uma coisa, um acontecimento, reproduzin-
do-o e !xando-o de alguma maneira). O que a arte imprime da 
vida? Não se trataria nela, justamente, de algo que não se deixa 
imprimir, infra!no, mas que de!ne a arte como um mínimo 
desvio em relação às coisas cotidianas?

A câmera de Livia aproxima-se aos poucos, no caminho 
pelo qual passava cotidianamente a artista, de uma lasca de 
pneu jogada na beira da estrada. Infra!na, a forma revela-se 
subitamente uma cobra atropelada. Este encontro, este momen-
to em que “se vive um acontecimento em imagem”, para falar 
como Maurice Blanchot, materializa-se para a artista em pe-
quenos !lmes super-8. Curto como tal acontecimento, o !lme é 
um plano-sequência com duração máxima de três minutos, ou 
seja, ele é apenas um rolo de !lme.

Ele é uma medida (o !lme torna-se uma !ta métrica, di-
gamos): distância entre mim e a coisa vista. Distância que é a 
própria vida, regulando-se no intervalo entre o afastamento 
completo (ou seja, o desaparecimento) e “o ponto máximo de 
imantação”, na expressão de Livia. Interessa-lhe !lmar em deslo-
camento, de carro, para experimentar esse jogo entre distância 
e imantação (cujo ponto máximo seria o atropelamento da cobra).

Tal jogo implica uma passagem do tempo. “O possível é 
um infra !no”, anotava Duchamp. O possível, pois ele ainda não 
é – e portanto implica uma diferença. Nesse hiato pulsa o futuro, 
o tempo (logo o desejo, provavelmente). Pouco depois, Du-
champ explicita: “O possível implicando o devir – a passagem 
de um a outro tem lugar no infra !no”. A passagem.

No que se olha – ou melhor, no que se vive em imagem   
 –, há uma passagem e uma perda. E uma suspensão, abrindo 
para algo imprevisto. Isso é, sem dúvida, o que o cinema nos 
ensinou sobre a vida.

O que ela deixa, a vida assim compreendida como passa-
gem, perda e suspensão, e assim tornada arte? Um breve hiato, 
aquilo mesmo que nos imanta e distancia, aquela mensagem 
em branco na garrafa que pode en!m se transmitir: “carícias 
infra !nas” (Duchamp, ainda e sempre).

passes along daily, with an old tire 
dumped on the side of the road. Infrathin, 
the shape is suddenly revealed to be 
a snake that has been run over. This 
encounter, this moment in which “an event 
is lived in an image”, in the language of 
Maurice Blanchot, takes material form for 
the artist in small super-8 films. As short 
as the event, the film is a plane-sequence 
lasting a maximum of three minutes; in 
other words, it is just one roll of film.

It is a measure (we could say that 
the film becomes a tape-measure) of the 
distance between me and the thing seen. 
A distance which is life itself, regulating 
itself in the interval between complete 
withdrawal (or disappearance) and “the 
maximum point of magnetism”, to cite 
Flores’s expression. She is interested in 
filming things while moving, from a car, to 
experiment with this play of distance and 
magnetism (the maximum point would be 
the running over of the snake).

Such interplay implies the passage of 
time. “The possible is something infrathin”, 
Duchamp noted. The possible, because it 
still is not—and thus implies a difference. 
In this hiatus the future pulses, time itself 
(and therefore desire as well, probably). 
Shortly thereafter, Duchamp states this 
explicitly. “The possible implying becoming 

– the passage from one to the other has a 
place in the infrathin”. The passage.

In everything one sees—or rather, 
in everything that is experienced in an 
image—there is a passage and a loss. And 
a suspension, opening out into something 
unexpected. It is this, without doubt, that 
cinema has taught us about life.

What does it leave behind, a life 
understood thus as passage, loss and 
suspension and therefore turned into art? 
A brief hiatus, the very one that magnetizes 
us and keeps us at a distance, that blank 
message in a bottle that can finally be 
communicated: “infrathin caresses” 
(Duchamp, again and always).
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Without Film. Verbal Mirages
Cinema without film is life. Its 

moments of poetry.
Flores’s proposition/provocation in the 

phrase “How to make cinema without film?” 
is the high point in her ironic questioning. 

There are varies folds and germs of 
poetry in the world that could be made into 
cinema, or rather, brought to the eye. And 
to the mind. “Cinema without film depends 
basically on displacements operated or 
perceived in space and may occur in any 
place at any moment”, the artist writes. It is 
important that this event not be inscribed 
on a roll of film, or, in other words, that it rid 
itself of the illusion that this instant lived as 
an image can ever be repeated. It can also 
occasionally be inscribed in the materiality 
of film, but with a view to manifesting itself 
elsewhere: outside the field. 

One of her super-8s came about as a 
consequence of her observing the cohesive 

group that a larvae made in her front garden. 
The organisms were displaced there coming 
and going, in a compact fashion, despite 
the subtle individual movements imprinting 
their surfaces like waves, belying or at least 
problematizing their compact character. Rio 
Morto [Dead River] (1999) is a travelling film 
about the canal that has this curious name, 
in a constant displacement of inversion 
that operates on the surface of the water in 
reflecting the landscape on its banks.

It deals, above all, with dislocation, 
with the image in movement. And of 
us displaced, in front of these subtle 

“cinematic unfoldings of the world”. As 
for the 1999 exhibition (Galeria Cândido 
Portinari, UERJ), which consisted of the 
projection of various super-8s, Flores is 
stating that everything is in movement, 
including the viewer, who is “implicated 
in the scene”. In 2000, the play of mirrors 
and inflexions in the projects brings to the 
Agora/Capacete space the scene in which 

Sem !lme. Miragens verbais

Cinema sem !lme é a vida. São seus momentos de poesia.
A proposição/provocação de Livia na frase “Como fazer ci-

nema sem !lme?” é o ponto alto de seu ironismo de interrogação. 
Há no mundo diversas dobras, germens de poesia que se 

trata de tornar cinema, ou seja, de trazer para o olhar. E para o 
pensamento. “O cinema sem !lme depende basicamente de des-
locamentos operados ou percebidos no espaço, podendo aconte-
cer a qualquer lugar ou instante”, escreve a artista. É importante 
que tal acontecimento não se inscreva num rolo de !lme, ou seja, 
que se descarte a ilusão de que este instante vivido como ima-
gem possa jamais se repetir. Ele também pode, eventualmente, 
se inscrever na materialidade da película, mas para se a!rmar 
fora dela: no extracampo. 

Um de seus super-8 veio em consequência do chamado que 
um bando coeso de larvas fez aos olhos de Livia, no jardim de 
sua casa. Os organismos ali se deslocavam em vaivém, de modo 
compacto, apesar dos sutis movimentos individuais imprimindo 
como que ondas na superfície, desmentindo ou ao menos pro-
blematizando seu caráter compacto. Já Rio Morto (1999) !lma em 
travelling o canal que tem este curioso nome, em um desloca-
mento constante da inversão que se opera na superfície da água 
ao re"etir a paisagem às suas margens.

Trata-se sobretudo de deslocar, com a imagem em movi-
mento. E de nos deslocar, diante desses sutis “desabrochamentos 
cinemáticos do mundo”. A respeito da exposição de 1999 (Gale-
ria Cândido Portinari, UERJ), que consistia na projeção de vários 
super-8, Livia a!rma que tudo ali está em movimento, inclusive o 
espectador, que estaria “implicado na cena”. Em 2000, o jogo de 
espelhos e in"exões nas projeções traz para o espaço do Agora/
Capacete a “cena” na qual nos inserimos, mas também a proble-
matiza, ao fragmentar e multiplicar suas janelas, suas vistas. Não 
estamos simplesmente na cena, no !lme, mas sim em movimento 
entre cenas múltiplas. 

Cada cena é a!rmada como fragmento do mundo, “corte a 
céu aberto”. A artista rechaça a montagem cinematográ!ca, a 
construção narrativa, o ilusionismo da janela única a substituir 
uma realidade unívoca. Ela se alinha assim ao Quase cinema de 
Hélio Oiticica, em sua crítica ao princípio da montagem pela a!r-
mação de “momentos-frame”, capazes de criticar o cinema-es-
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petáculo e lançar as bases para o que o artista nomeia “fundação 
fragmentada de limites da não representação”. Em vez de tomar, 
como as Cosmococas de Oiticica e Neville d’Almeida, o frame 
como fragmento que resiste ao sentido e à representação, Livia 
toma como unidade fragmentária cada banda de !lme super-8 
com o deslocamento que ela carrega, um pouco como Hélio fazia 
também em seus curtos !lmes realizados em Nova Iorque. 

Não é tanto o cinema, portanto, que importa a Livia Flores, e 
sim “a incidência do cinematográ!co sobre modos instáveis de 
produção em arte”. Mais uma vez, Duchamp é o mestre, com seu 
cinema anêmico (no sangue do anemic cinema, sobra linguagem 
e falta o ferro da ilusão) e com o Grande vidro e seu “modo cine-
mático de incessante devir”. 

“No tempo um mesmo objeto não é o mesmo a um segundo 
de intervalo”, notava Duchamp pensando no infra!no. É justo 
este intervalo que interessa a Livia, essa “!guração de um lap-
so entre o que era e o que deixou de ser”. Ela quer !gurá-lo. E 
também “o que isso implica no devir”. O fundamental é “tornar o 
pensamento do intervalo súbito disponível”. No cinema sem !l-

we are embedded, but also problematizes 
it, by fragmenting and multiplying its 
windows and its vistas. We are not simply 
in the scene, in the film, but rather in 
movement between multiple scenes. 

Each scene is affirmed as a 
fragment of the world, “a cut in broad 
daylight”. The artist resists film editing, 
narrative construction, and the illusion 
of the single window, by replacing it 
with an unambiguous reality. She thus 
aligns herself with Hélio Oiticica’s 
Quase cinema, in his criticism of editing 
and affirmation of “frame-moments”, 
capable of criticizing the cinema as 
spectacle and laying the basis for what 
the artist calls “fragmented foundation of 
the limits of non-representation,” instead 
of taking, as in Oiticica and Neville 
d’Almeida’s Cosmococas, the frame as 
a fragment that resists any meaning and 
representation, Flores regards each roll 
of super-8 film as a fragmentary unit with 
the displacement it carries, somewhat in 
the same way as Hélio Oiticica did in the 
short films he produced in New York. 

It is not so much cinema, therefore, 
that interests Livia Flores, but rather "the 
incidence of the cinematic over unstable 
modes of production in art". Again 
Duchamp is the master with his anemic 
cinema (in anemic cinema's blood there is 
a surplus of language and a lack of the iron 
of illusion) and with the Big Glass and his 

"cinematic mode of incessant becoming".
"In time an object is not the same 

object a second later" noted Duchamp 
thinking of the infrathin. It is exactly this 
interval that interests Livia, this "figure of 
a lapse between what was and what isn't 
anymore". She wants to draw this. And 
also the "implications for becoming". It 
is fundamental to make the thinking of 
the sudden interval available. Cinema 
without film, then, deals fundamentally 
with filming time itself. Livia affirms that 

"drawing condenses time, hides it", while 
"to film is to film time".

Film is infrathin at every interval between 
the frames. Infrathin is the attempt to draw the 
wind blowing over the grass in the landscape 
of Vargem Grande, where the artist lived for 
many years. And the fact that the wind stopped 
exactly when the artist decided to film it and 
the grass remained still for days. Infrathin 
is the evidence that something is removed 
between life and the image.

How to make cinema without film? is a 
provocation to go beyond the simplistic and 
mimetic discourse about technology to show 
the reverse side of this relation between the 
image and the world. It is a “mirror-question”, 
as Livia always put it, which “works like a 
repellent” to break with the tenacious illusion 
of unambiguous equivalence between reality 
and cinema.

“In general, the world comes out better in 
a photo”, the artist notes. 

Instead of adhering to photographic 
or cinematographic aestheticism in the 
implicit (and politically questionable) task 
of improving the world (by giving it a good 
image), it is a matter of questioning the photo 
(improving it, but in another sense). In other 
words, it is a matter of folding and subverting 
the logic of cinema and of photography 
to force them to show life. Rejecting the 
projection screen as a window open to 
another reality and pointing to the projector, 
emphasizing the rectangle of light—and 
spreading it around the world.

In the early 1980s, Livia was already 
conforming to this critique, attacking the 
television screen allegorically, by breaking 
down its bands of color by the use of 
wrapping paper printed with a pattern of 
diamonds in blue, red and green stripes 
on a silver background. These pieces were 
shown again in 2007, this time with the 
marks of the ravages of time on the paper. 
The graphic design is re-applied using a 
mirrored background that brings the world 
into this analysis (this break with) the 
technological image. It is, in the artist’s own 
words, an “allegory of the digital”, but also 

“of the unrecorded”. 
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me, trata-se portanto, fundamentalmente, de !lmar o próprio tem-
po. Livia a!rma que “o desenho condensa o tempo, ocultando-o”, 
enquanto, “ao !lmar, !lma-se o tempo”.

O !lme é infra!no a cada intervalo entre os fotogramas. In-
fra!na é a tentativa de !gurar o vento sobre o capim da paisagem 
predominante de Vargem Grande, onde a artista morou durante 
anos. E o fato de o vento cessar justo quando a artista decide 
!lmá-lo, e o capim permanecer imóvel por dias. Infra!no é a 
evidência de que algo se subtrai, entre a vida e a imagem.

Como fazer cinema sem !lme? é uma provocação a ir além do 
discurso (mimético e simplista) da tecnologia para mostrar esse 
avesso da relação entre a imagem e o mundo. Trata-se de uma 

“pergunta-espelho”, diz Livia, que “funciona como um anteparo, 
um rebatedor” de modo a quebrar a nossa tenaz ilusão de equi-
valência unívoca entre a realidade e o cinema.

“Em geral, o mundo sai melhor na foto”, nota a artista. Em vez 
de aderir ao estetismo fotográ!co ou cinematográ!co na tarefa 
implícita (e politicamente questionável) de melhorar o mundo (ao 
dar-lhe uma boa imagem), trata-se de questionar a foto (melhorá-

-la, mas em outro sentido). Ou seja: trata-se de desdobrar e sub-
verter a lógica do cinema e da fotogra!a para forçá-los a mostrar 
a vida. Recusar a tela de projeção como janela aberta para outra 

In film, it may be a question of 
faithfully registering that which cannot 
be registered, that which escapes 
image apprehension and yet is an image 
par excellence: the dream. In A cadeia 
alimentar [The Food Chain], Livia notes 
that “[d]reams, like real images, are 
the raw material for films”. The writing 
of dreams had already been rendered 
in drawing on carbon paper (1993) and 
dream words already made up the “map” 
of Street of the Hotel with no Past which 
was the motto of the 2000 exhibition at 
Agora/Capacete.

Something is subtracted from and 
resists the technological regime of the 
image. Something precisely that can 

“magnetize” me, almost knock me back, 
combining violence and poetry. “I look for 
cracks through which to escape from the 
real without film that knocks me back”,  
Livia Flores wrote. But I think that what 
she does is, first of all, seek out – or even 
rip open—cracks through which she can 
glimpse the reality of the real without 
film that reaches out to us. Suddenly, the 
shipwreck’s bottle opens and a brief 
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instant of the world escapes from it.
The film can be the precarious (and 

invisible, virtual) thread between one 
shipwreck and another. In what she calls 
an “artist’s utopia”, Livia Flores dreams, 
in her text Uncut/How to make cinema 
without film?, of “the film in each of our 
heads, without a camera or a projector, at 
the same time completely shareable. Thus, 
in so far a new mobile, discreet, erratic 
and unstable topology is invented for itself, 
cinema without film could be a heterotopia. 
More precisely: a pathaphysical problem”.

And she concludes, with a 
provocation:

“Greatly missed Jarry, father of 
Duchamp!”
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realidade e apontar para o projetor, acentuar o retângulo de luz – 
e disseminá-lo no mundo.

No início da década de 1980, Livia já conformava essa crítica 
atacando alegoricamente a tela de televisão, ao decompor suas fai-
xas de cor pelo uso de papel de presente com padronagem de lo-
sangos em listras azuis, vermelhas e verdes sobre fundo prateado. 
Essas telas são reapresentadas em 2007, incorporando as marcas 
do tempo sobre o papel. Seu gra!smo será reaplicado em um fun-
do espelhado que traz o mundo para dentro dessa análise (dessa 
quebra) da imagem tecnológica. Trata-se, nas palavras da artista, 
de uma “alegoria do digital”, mas também “do sem registro”. 

Em !lme, trata-se talvez de registrar justamente aquilo que 
não se pode registrar, aquilo que escapa à apreensão imagética 
e no entanto é imagem por excelência: o sonho. Sobre A cadeia 
alimentar, Livia nota que “Sonhos, tanto quanto imagens reais, 
são matéria-prima para !lmes”. A escrita de sonhos já era feita 
em desenho sobre papel carbono (1993) e palavras de sonho 
já formavam o “mapa” da Rua do Hotel Sem Passado que era o 
mote da exposição de 2000 no Agora/Capacete.

Algo se subtrai e resiste ao regime tecnológico da imagem. 
Algo que pode me “imantar”, justamente, quase me atropelar, 
conjugando violência e poesia. “Procuro frestas por onde es-
capar do real sem !lme que me atropela”, escreve Livia Flores. 
Mas acho que o que ela faz seria, antes, procurar – ou até rasgar 
– frestas por onde vislumbrar o real sem !lme que nos atinge. 
Abre-se de repente a garrafa do náufrago, e dela escapa um bre-
ve instante do mundo.

O !lme pode ser o !o precário (e invisível, virtual) entre 
um e outro náufrago. No que ela chama “utopia de artista”, Livia 
sonha, em seu texto Uncut/Como fazer cinema sem !lme?, com 

“o !lme na cabeça de cada um, sem câmera nem projetor, ao 
mesmo tempo compartilhável. Nesse sentido, na medida em 
que inventa para si uma topologia móvel, descontínua, errática e 
instável, o cinema sem !lme poderia ser uma heterotopia. Mais 
precisamente: um problema de 'patafísica”.

E conclui, num arrebatamento:

“Saudoso Jarry, pai de Duchamp!”
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TELA COMO  TERRITÓRIO
As telas acolhem, hoje, as grandes colagens de papel de pre-
sente do início dos anos 1980, nomeadas então com o título 
genérico de “telas” ou “telões”. Em pleno contexto do chamado 
retorno da pintura, o ritmo repetitivo dos módulos decorativos 
do papel, como extensão sem foco de uma espécie de all over, 
apresenta-se como alternativa negativa à predicação de com-
posição de imagem, de !gurações. Os “telões” não se queriam 
propriamente pinturas, como relata a artista, anunciando talvez 
que a contaminação do trabalho artístico pelos dados sensíveis 
e expressivos que vigorou nessa década era, mesmo que de-
negada, atravessada por uma visada conceitual.

À presença do que “aconteceu”, próprio da pintura, a co-
lagem dos papéis com padrão cinético remete à projeção, com 
fulgurações que evocam o brilho das ondas emitidas pela tele-
visão. Se a estratégia do trabalho é desviante em relação à pin-
tura, também o é no que então se chamava de fotolinguagem — 
na qual a imagem de reprodução técnica tendia a ser compre-
endida como suporte — para enfrentar a nova problemática da 
imagem em seu trânsito entre ausência e presença. Espécie de 
pré-imagens, abstratas ainda que diretamente relacionadas à 
concretude das coisas do mundo, trazendo como referência a 
estética do movimento (com sua descontinuidade escondida 
pelos diferentes re"exos dos pequenos losangos de cor), aco-
lhe imagens transitórias, rastros de memória, e torna-se campo 
de passagem entre o que se revela e o que se oculta, entre 
representações e percepções. Fugidios, os re"exos coloridos 
estabelecem a continuidade com o mundo, entrelaçando pintu-
ra e imagem, pintura e conceito.
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Canvas, today, hosts the large collages 
of wrapping paper from the early 1980s, 
which were then generically called 

"screens" or "big screens" (TN. The word 
"tela" in Portuguese has two meanings:  
canvas or (TV) screen). When the so-
called return to painting was in full swing, 
the repetitive rhythm of the decorative 
modules of the paper, extending without 
focus in an all over fashion, is presented as 
a negative alternative to the predication of 
the composition of images, figuration.  
The “big canvases” were not seen as 
paintings, as the artist says, perhaps 
showing that the contamination of art work 
by the sensible and expressive data that 
prevailed in that decade was, albeit denied, 
pervaded by a conceptual view.

The paper collage with a kinetic 
pattern refers to the presence of “what 
happened” to projection, with bright 
flashes that evoke the brilliance of the 
waves emitted by television. If the strategy 
of the work is deviant in relation to painting, 
it is also deviant so far as what was then 
called photo-language is concerned—in 
which the technically reproduced image 
tended to be taken as a support—to 
confront the new problematic of the image 
in transit between absence and presence. 
A kind of pre-image, abstract, although 
directly related to the concrete nature of 
things in the world, bringing as a point of 
reference the aesthetics of movement (with 
its discontinuity measured by the different 
reflections of the small diamonds of color), 
picks up transitory images, vestiges of 
memory, and becomes a field for passage 
between that which is revealed and that 
which is hidden, between representation 
and perception. The fleeting colored 

THE CANVAS AS TERRITORY
GLÓRIA FERREIRA
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Ao apresentá-las hoje, com a marca do tempo no desgaste 
do papel e reprocessadas em sua migração para telas com 
chassis, seu vigor se revela no diálogo que estabelece com a 
produção da artista e, de modo singular, com seu amplo campo 
de pesquisa do “cinema sem !lme”. À imagem-síntese, tão pre-
ciosa em um !lme, o cinema sem !lme de Livia Flores nos lan-
ça, como em seus trabalhos recentes, na vertigem da imagem 
no espelho. Mas imagens entrecortadas, descontínuas, vis-
lumbradas entre losangos de cor, colocando em jogo a relação 
entre sujeito e imagem. Como “extração poética de uma falta”, 
ao convocar a imaginação cinematográ!ca em sua relação com 
nosso cotidiano, dispensando, contudo, películas, narrativas 
ou imagem em movimento, Livia Flores investe, como diz, na 

“possibilidade de inversão e transmutação de valores, encadea-
mentos e "uxos de circulação”, abrindo o campo do sentido em 
múltiplas direções.  

reflections establish continuity with the 
world, interweaving painting and image, 
painting and concept.

Presenting them, today, with the 
marks of time on the paper, reprocessed 
in their migration to canvases with 
supports, their vigor reveals itself in the 
dialogue established with the work of the 
artist and, in a unique fashion, with her 
broad-ranging research in the field of 

“cinema without film”. The synthetic image, 
which is so precious in a film, the cinema 
without film in the recent work of Livia 
Flores hurls us into the vertiginous world 
of the image in the mirror. But they are 
images that are cut short, discontinuous, 
glimpsed between the diamonds of 
color, playing with the relation between 
the subject and the image. As “a poetic 
extract from a lack”, by stimulating the 
cinematographic imagination in relation 
to the everyday, but dispensing with 
celluloid, narrative or images in movement, 
Livia Flores is attempting an “inversion 
and transmutation of values, chains and 
flows of circulation”, opening up a field of 
meaning in various directions.  
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VER PARA  PENSAR, OU  AO CONTRÁRIO!
Nesta cartogra!a noturna de Puzzle–Pólis II de Livia Flores, 
além do campo das sensações que emanam da visualidade, de 
imagens em movimento (como re"etem também seus trabalhos 
com !lmes), há uma tríade composta por imagem-movimento-

-luz que aciona um espaço em várias instâncias, ora através 
de elementos que simbolizam o próprio espaço – uma espécie 
de prédios-torres com coberturas dissimilares –, ora com a 
participação de nosso passeio. Aliás, o próprio lugar da obra 
já é outra fronteira, um território afetivo que também analisa a 
dominação do espaço e seu litígio (algo politicamente simbó-
lico). Não em vão, “a produção do espaço como mercadoria” 
(Dolores Hayden) funciona tanto no contexto urbano quanto no 
contexto cultural.

Construção de construções, cidade visível/invisível, cida-
de naufragada em seu próprio habitat? Ou uma cidade !ccional, 
apropriada da exclusão? Ou do sonho? Na geogra!a da obra, as 
várias dezenas de abruptas peças de Clóvis (artista morador da 
Fazenda Modelo, um abrigo para moradores de rua, no Grande 
Rio) são instaladas aqui para criar um espaço alucinatório, pós-
-cinético (onde as coisas sempre giram, movem-se, até pelo 
próprio calor da iluminação). Como uma forma de re"etir e 
vivenciar nosso locus urbano, como um espaço de recepção e 
de projeção de imagens – de “um ver para pensar”, segundo 
as palavras da artista. Se o trabalho anterior, Puzzle-Pólis (2002), 
já re"etia certa pulsão urbanística, arquitetural, agora se en-
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SEEING FOR THINKING, 
OR PERHAPS THE CONTRARY!
ADOLFO MONTEJO NAVAS

In addition to the field of sensations 
that emanate from visuality and from 
images in motion (as reflected also in 
her work with film), Livia Flores rendered 
an image/movement/light triad in this 
nocturnal cartography titled Puzzle Polis 
II that sets off a multiple-instance space, 
now featuring elements that symbolize 
space itself, now with the viewer’s active 
participation. The very site of the work 
is another frontier itself, an affective 
territory that also looks at area tenure and 
dispute (something imbued with political 
symbolism). Not in vain, “the production of 
space as commodity” (Dolores Hayden) 
functions both in the urban context and the 
cultural context.

A construction of constructions, a 
visible/invisible city, a city sunk in its own 
habitat? Or a fictional city, appropriated 
from exclusion? Or from dream, perhaps? 
In the geography of the artist’s body of 
works, several tens of abrupt pieces by 
Clóvis (an artist who lives in Fazenda 
Modelo, a homeless shelter in the Rio de 
Janeiro metro area) are installed in this 
exhibition to create a hallucinatory, post-
kinetic space (where things move around 
even under the heat of light) with the aim of 
reflecting and experiencing our urban locus 
as a venue for reception and projection 
of images – a “seeing for thinking”, in the 
artist’s words. If the previous work, Puzzle 
Polis (2002) already reflected a certain 
urbanistic, architectural drive, what is 
stressed more here is this imagination 
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derived from fragmentation and the 
shipwreck of the contemporary, which 
leads Clóvis and Livia to mirror one another.

 The attraction for image latency, 
for light and its negative establishes a 
composite network that links materiality 
and dream, vigil and rigor. In Puzzle Polis 
II, we are invited to look around, volatizing 
our hegemonic condition. Part of the 
artist’s strategy involves offering neither 
support nor repressed readings. Hence 
the various ambivalences at play are 
found in the kernel of this work; the order 
in which they are presented is more 
important than the order in which they 
are re-presented. The point here is the 
generation of visuality as mirage – a 
leitmotif – a temporality suspended in a 
nearly undefined spatiality. But there are 
also aims that include bringing to light 
something that has gotten out of focus 
(aesthetic or social); performing “trans-
appreciation” operations; and creating on 
this fragile frontier the possibility of finding 
other mirages. Her installation purges its 
magnet and creates its own hallucination, 
whose spatial and meditative fabric 
places thinking and seeing in the same 
interrogative frequency.
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fatiza mais esse imaginário descendente da fragmentação e do 
naufrágio contemporâneo, o que produz um espelhamento entre 
Clóvis e Livia. 

A atração pela latência das imagens, pela luz e seu negativo 
(a penumbra), estabelece uma rede compositiva que alia mate-
rialidade e sonho, vigília e rigor. Em Puzzle–Polis II, somos convi-
dados a passear o olhar, volatilizando nossa posição hegemônica. 
Parte das estratégias da artista é não oferecer apoio nem leituras 
recalcadas. Daí também as diversas ambivalências em jogo que 
fazem parte do cerne desta obra: a ordem de sua apresentação 
é mais importante do que a ordem da sua representação. Não 
esqueçamos de que se trata de gerar uma visualidade em mi-
ragem – um leitmotiv contínuo da artista –, uma temporalidade 
suspensa em uma espacialidade quase inde!nida. Mas há sem-
pre alvos: trazer à luz algo que está fora de foco (estético, social), 
realizar operações de transvaloração (troca de artista por artista, 
inversão da natureza da obra, cruzamentos de imaginários ou 
relações com o precário ou o lixo), criar nessa fronteira frágil a 
possibilidade de encontrar outras miragens. A instalação de Livia 
Flores decanta seu ímã e cria uma alucinação própria, cuja trama 
espacial e meditativa coloca o pensar e o ver em uma mesma 
frequência interrogativa. 
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SUPER
A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e a 
noite se inicia: os !lmes não estão num cinema, protegidos da 
realidade pela arquitetura de uma sala escura e indevassável, 
imune ao ruído do mundo que corre lá fora. Ao contrário, aqui, 
na galeria, a luz do dia insiste em insinuar-se, o calor do verão 
se faz presente, a rua ao lado não esconde o "uxo de carros, 
caminhões e pedestres em ações regulares ou extraordiná-
rias do dia a dia. Mas nada disso impede o funcionamento do 
trabalho de Livia Flores, que se aproveita dessa condição para 
de"agrar sua intervenção imagética no espaço, a!rmar seu 
investimento na multiplicação, desvio e dinâmica da imagem 
em movimento.

 “A exposição só começa a funcionar quando o sol se põe e 
a noite se inicia”: as condições do local (a galeria como espaço 
de sono, entorpecimento, sonhos, trabalho incessante, descan-
so) estão em sincronia com as circunstâncias em que o projeto 
foi iniciado: um sonho, que Livia anotou e transformou em um 
dos objetos expostos. Ali, em folhas de papel-carbono per-
furadas pelo impacto da máquina de escrever e dos gestos à 
mão da escrita, arranjadas entre duas lâminas de vidro que se 
apoiam diretamente sobre o chão (trata-se, pois, de um objeto), 
pode-se ler: “rodoviária / rua do hotel sem passado / centro”.

 O sonho, já aqui exteriorizado, extraído, materializado, 
ainda assim cultiva o informe, substância e lugar fabricante 
de imagens. Essas poucas palavras indicam um mapeamento 
incipiente e instigante, mistura de espaço e tempo sem outro 
lugar que aquele da própria proposição, que entretanto não 
gira sobre si mesma; remete aos !lmes: essa continuidade se 
dá graças ao "uxo das imagens, às passagens que estabelece 
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com as projeções. Felizmente o sonho se salvou de si mesmo, 
das armadilhas caprichosas da autorremissão narcísica, estéril 
e paralisante. A instrumentalização do !lme enquanto continui-
dade do sonho não é descoberta de Livia, mas efeito (decisivo 
para a modernidade) que ainda mal compreendemos (mesmo já 
no século XXI) do encontro de ambas as invenções (da imagem 
em movimento e do sonho): o inconsciente parece mais próximo, 
mais perigoso, mais produtivo, mais "uido e menos misterioso 
(há quem diga arti!cial), atravessado por imagem e linguagem. 
Entretanto, ainda perturbador, sobretudo quando é trabalhado 
(como aqui) na interface com a matéria-arte.

 O ambiente proposto pela exposição multiplica os diversos 
efeitos pretendidos, lançando o visitante em um espaço cercado 
de imagens em movimento contínuo, distribuídas em várias altu-
ras pela sala, de modo a produzir uma perda de orientação ini-
cial. Se a lei da gravidade mantém nossos pés e as demais coisas 
no chão, trata-se ainda de efeito residual, pois nesse ambiente já 
há muito tudo funciona de outro modo, em reduzida linearidade. 
Sem lugar !xo e privilegiado, o olhar é obrigado a deslizar por 
entre as diversas projeções, de uma a outra, indo e voltando, 
antecipando-se e recuando; é mesmo agora que tudo acontece, 
e o projeto deste trabalho quer que seja assim: continuidade en-
treimagens, do mundo mudo do sonho à vertigem da sala e seus 
ruídos mecânicos; os recursos são !lmes super-8 em loopings 
contínuos, projetores expostos e espalhados pelo chão, superfí-
cies de re"exo, paredes. 

 Há !lme, mas não existe cinema no trabalho de Livia Flores. 
A artista cerca-se de cuidados, para não deixar seu esforço ser 
tragado pelos truques da montagem e da narrativa, submersos 
em toneladas de clichês produzidos por um século que se encer-
ra. A oportunidade que surge nesta instalação é fruir o !lme sem 
alguns de seus vícios, oferecendo outra experiência da imagem 
– ainda que tenham sido utilizados película, câmera, projetor.  
Os caminhos que se abrem são de uma investigação do entor-
no, dos lugares por onde Livia passa, da paisagem que a cerca: 
investigar é lançar certo tipo de perguntas, capturar as coisas 
de um modo particular, cuidadosamente ensaiado; enfatizar 
aspectos de sua dimensão sensorial; perceber uma presença 
ativa própria, acoplada ao aparelho de captura de imagens; re-
dimensionar a situação vivida nos termos de uma arquitetura 
acessível à percepção do outro. É importante a visibilidade de 

SUPER
RICARDO BASBAUM

The exhibition really begins after the 
sun sets and night falls: the films are not 
shown in a movie theater, cut off from 
reality by the architecture of a dark and 
impenetrable room, protected from the 
noise of the outside world. On the contrary, 
here, inside the gallery, daylight stubbornly 
seeps in, the summer heat is still present, 
and you can hear the flow of cars, trucks 
and pedestrians on the street outside, in 
their regular or extraordinary activities. 
None of this in any way detracts from the 
effectiveness of Livia Flores’s work, which 
takes advantage of these conditions 
to trigger its imaginal intervention in 
space, affirming its commitment to the 
multiplication, deviation and dynamics of 
the image in movement. 

 “The exhibition really begins after 
the sun sets and night falls”: the venue’s 
circumstances (the gallery as a space of 
sleep, drowsiness, dreams, ceaseless 

work, rest) are synchronized with those 
in which the project was started: a dream 
that Flores wrote down and made into one 
of the objects exhibited. Here, on sheets 
of carbon paper pierced by the impact 
of typing and writing by hand, placed 
between two sheets of glass set directly 
on the floor (thus we are dealing with an 
object), one can read:

“bus terminal / street of the hotel with 
no past / downtown”

The dream, already exteriorized, 
extracted and materialized, still cultivates 
formlessness, the place where and the 
substance of which images are formed. 
These few words point to an incipient and 
intriguing mapping, a mixture of time and 
space with no other place but the one 
where it is proposed, which nevertheless 
does not spin around itself but instead 
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todo o aparato de projeção (projetor, !lme com as pontas unidas 
em forma de anel, ganchos colocados em pontos das paredes e 
do teto, superfícies de re"exão das imagens) tanto para aniquilar 
a magia da exibição e situá-la materialmente, como produto do 
movimento articulado de máquinas e lâmpadas, quanto para 
acentuar o traço escultórico da instalação, em que toda uma sé-
rie de objetos está ocupando o espaço da galeria, determinando 
os deslocamentos possíveis do visitante pela área de exposição. 

 Mas de que qualidade são aquelas imagens em movimen-
to? Em cada projeção encontramos sempre passagens: ora Livia 
aciona a câmera de passagem (num carro ou avião) pela paisa-
gem ou cena urbana, de modo a construir uma “paisagem em 
passeio” que evidencia o jogo cinético verbovisual paisagem/
passagem (e este movimento pode ser preciso, como quando 
calcula o efeito de inversão produzido pelo re"exo da água de 
um rio), ora o objeto !lmado se delineia com clareza (fogueira, 
lacraia, formigas), mas sempre em deslocamento, mexendo-
-se, querendo escapar ao olho da câmera, atenta. Neste projeto, 
Livia acrescentou um dispositivo óptico às projeções, fazendo 
com que cada uma se multiplique através de re"exos, chegan-
do ampliadas e distorcidas às paredes, depois de rebatidas em 
lâminas de vidro. Na verdade, cada !lme produz de duas a três 
projeções: uma que atravessa o vidro, outra que se detém em 
sua superfície e uma terceira que chega, ampliada, à parede 
branca. Imagens espacializadas, fragmentação do movimento, 
proposição de intervenção no espaço-tempo: trata-se de experi-
mento em que é decisivo evidenciar a vivência da imagem (em 
sua produção, sobretudo), seu percurso corporalizado via sujei-
to. A cena elétrica construída na galeria é índice de que a ope-
ração é mesmo a de produção de intensidades – isto é, imagens 
que se colam à pele, circulam e nos fazem outro. O que foi uma 
vez sonho (imagem psicoquímica) individual é agora motriz de 
alucinação coletiva, frente à qual só cabe a deriva: tomar essas 
imagens como alimento, processá-las em cada órgão do corpo 
e transformar-se.

 O olhar que se propõe aqui já é claramente aquele do olho 
não natural, acelerado. Se todos os trabalhos apresentados na 
exposição exigem a presença de lâmpadas, luzes elétricas, para 
funcionar, isto é problema inerente à lógica da imagem posta 
em ação: mesmo uma bandeira, apoiada à parede, composta de 
duas fotogra!as impressas, é iluminada por uma pequena lan-

refers us to film: such continuity is 
possible thanks to the flow of  images, 
to the connections it establishes with 
the screenings. Fortunately, the dream 
managed to save itself from the whimsical 
traps of sterile and paralyzing narcissistic 
self-reference. The instrumental use of 
film as something that gives continuity to a 
dream is not Flores’s discovery, but a result 
(of fundamental importance for modernity) 

– one we still do not fully understand 
(even as we step into the twenty-first 
century) – of the meeting between the two 
inventions (motion pictures and dreams): 
the unconscious seems to be nearer, 
more dangerous, more productive, more 
fluid and less mysterious (some would 
say: artificial), a place where image and 
language intersect. Nevertheless, it is still 
unsettling, specially when (as here) it is 
explored along the matter-art interface.

The environment that the exhibition 
proposes multiplies its various expected 
effects, thrusting the visitor into a space 
surrounded by images in continuous 
movement and placed at different heights 
around the room, so as to generate a loss 
of spatial sense at first. If the law of gravity 
keeps our feet and all other objects on the 
floor, this is nothing but a residual effect, 
for in this environment everything has long 
been functioning in a different manner, 
in reduced linearity. Without a fixed and 
privileged point, one’s gaze wanders from 
one of the various screenings to another, 
coming and going, moving forward and 
backward: this is when everything really 
happens, and that is just how it is meant to 
be: continuity between images, from the 
silent universe of dreams to the dizzying 
room and its mechanical noises: the 
media employed are super-8 film loops, 
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terna à pilha. Talvez, paradoxalmente, seja este o objeto, dentro 
do conjunto, que reenvia ao cinema (no sentido do espetácu-
lo), pois frente a ele somos mais espectadores do que quando 
mergulhamos nas imagens super-8. Isto é, as duas imagens do 
objeto-bandeira são também ao mesmo tempo paisagísticas e 
domésticas, trazem à tona novamente um percurso de Livia pe-
rante a cidade, a casa, os caminhos, uma relação com as coisas. 
Que isso seja reconhecidamente mediado por uma tecnologia da 
imagem (e aqui não importa hierarquizar o digital, o elétrico ou o 
manual como tecnicamente mais ou menos avançado, pois o que 
está em questão é mesmo um jogo de relações ou um campo) 
que perpassa o inconsciente e se materializa na arquitetura é o 
que me parece o importante núcleo de choque do trabalho. A 
oportunidade que se oferece, seduz e que não deve escapar é a 
de se deixar tomar por esse susto, ainda que isso signi!que per-
ceber que a distância entre o sonho (que pensávamos ser nosso) 
e o espaço social da imagem é cada vez mais reduzida – é im-
portante que essas passagens sejam sensorializadas e que disso 
se produza o impacto de uma experiência.

open projectors in disarray on the floor, 
reflective surfaces, walls. 

Film is used, but there are no movies 
in Livia Flores’ work. The artist is careful 
not to allow her efforts to be marred 
by narrative and editing tricks, lost in 
the avalanche of clichés produced in 
the course of an entire century. This 
installation provides an opportunity 
to experience film without some of its 
pitfalls, offering a different experience 
of the image – even if film, cameras and 
projectors have been used. The paths 
opened point to an investigation of the 
surroundings, the places Flores goes 
through, the landscape around her: to 
investigate is to raise certain types of 
questions, to capture things in a particular 
and meticulously rehearsed way; to 
emphasize aspects of their sensorial 
dimension; to perceive a specific active 
presence, connected to the image-
capturing device; to recast a lived situation 

in terms of an architecture accessible to 
the perception of others. The visibility of 
the entire projecting apparatus (projector, 
film loops, hooks on walls and ceiling, 
projection surfaces) is important both to 
destroy the magic aura of a movie show 
and to situate it materially as the product of 
an articulated movement of machines and 
light bulbs, as well as to underscore the 
sculptural content of the installation, since 
a number of objects occupy the gallery’s 
space and determine the possible paths a 
visitor can follow inside it. 

But what kind of moving images do 
we have here? In every screening we 
find passages: now Flores activates the 
camera while passing (inside a car or an 
airplane) through the landscape or an 
urban scene, so as to build a “moving 
landscape” that highlights the kinetic 
verbal-visual game between paisagem 
[“landscape”] and passagem [“passage,” 

“passing”] (and this movement can be 

SEM TÍTULO  
"UNTITLED#, 2000 
instalação com 
projetores e filmes 
super-8, vidros e 
espelhos
"INSTALLATION WITH  
SUPER 8 PROJECTORS  
AND FILMS, GLASS  
AND MIRRORS#
Espaço Agora- 
 -Capacete
Rio de Janeiro



98 99

precise, as when the inversion effect 
produced by the reflection of the water of a 
river is taken into account), now the filmed 
object is clearly defined (a fire, a centipede, 
ants) but always moving, trying to escape 
from the camera’s watchful eye. For this 
project, Flores added an optical device 
to the projectors so that each screening 
is multiplied and reaches the walls 
expanded and distorted, having been 
refracted through sheets of glass. In fact, 
each film produces two or three projected 
images: the one that crosses the glass, 
the one that remains on the glass surface 
and the one that reaches the white wall, 
amplified. Spatialized images, fragmented 
movements, a proposal of intervening 
on time-space: we are dealing with an 
experiment in which it is of fundamental 
importance to emphasize the vividness 
of the image (especially in its production), 
its trajectory corporified in a subject. The 
electric scene in the gallery indicates 
that the operation is one of production 
of intensities – that is, images that stick 
to one’s skin, circulate and change one 
into someone else. What was once an 
individual dream (a psychochemical image) 
now generates a collective hallucination, 
which one can only drift through, taking 
these images as nourishment, processing 
them in each organ of one’s body and 
transforming oneself.   

Clearly, what is called for here is an 
unnatural, accelerated gaze. If all the 
pieces presented in the exhibition require 
the use of electric light, this is an inherent 
problem posed by the logic of image 
in motion: even a flag against the wall, 
made up of two printed photos, is lighted 
by a small pocket flashlight. Perhaps, 
paradoxically, of all the objects in the 
exhibition this is the one that points to 
movies as show, since it makes spectators 
of us more than do the super-8 images. 
That is, the two images of the flag-object 
are also at same time landscape and 
domestic images, bringing to the surface 
once again Flores’s relation to the city, 
home, paths, to things. That this should 
be explicitly mediated by a technology of 
images (and there would be little sense in 
establishing a hierarchy of digital, electric 
or manual technologies as more or less 
advanced, since the point here is an 
interplay or field of relations) that pervades 
the unconscious and materializes itself 
in architecture is what seems to be the 
relevant, striking core of the work. The 
seductive opportunity that we should not 
miss is that of being taken by surprise, 
even if this means realizing that the 
distance between the dream (which we 
thought was ours) and the social space 
of image is growing ever smaller – it is 
important that such passages be made 
sensorial so as to produce the impact of 
an experience.
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ENTRE MARGENS
A primeira coisa que se percebe quando se entra no espaço 
de exposição, de um modo inseparável dos !lmes projetados 
nas paredes, é o espaço de exposição no escuro. A luz entre 
margens de escuro, o escuro entre margens de luz. O espaço 
escuro sem !lmes é incorporado às margens e já aí, nesse alar-
gamento à escuridão, nas imagens extensivas ao breu, insinua-
-se o con"ito que elas põem em movimento. As imagens na 
distância – e aqui, senão na superposição, na colocação lado  
a lado – entre a luz e a sua ausência.

É um espaço de máquinas no escuro, que dilata as pupilas, 
gerando imagens variadas, que se interconectam de um modo 
lento, estranho, embora evidente, e que parecem falar, através 
de imagens especí!cas, de todas as imagens. Máquinas no 
escuro que geram a luz e as imagens, como eletricidade à noi-
te, os sonhos no sono. Todo escuro se assemelha e, diante dele, 
toda a luz também. A engrenagem parece colocar o espaço na 
dimensão de um universo que se autoengendra, e do qual o 
olhar, com tudo o que ele tem de acidental, é parte constitutiva.

As imagens são um espaço entre o olhar e as coisas. Um 
campo imantado, de afastamentos e aproximações, cuja fonte 
magnética está oculta, no escuro. As imagens são essa distân-
cia, e o tempo nesse entrelugar é o presente incessante, sem 
origem e sem !m, cíclico. As engrenagens são as engrenagens 
do espaço aberto pelo tempo. Movimentos de máquinas, ani-
mais, natureza, com a câmera mais ou menos !xa, e o movi-
mento entre o observador e o que ele observa. A imagem é 
constituída, por assim dizer, pela distância entre dois espaços. 
Ela é, para usar uma metáfora topológica, o interior do tempo. 
Por isso, a presença do observador é sempre visível, nunca 
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isenta. E a do espectador chega a projetar sua sombra na ima-
gem. As imagens parecem pôr em cena o paradoxo permanen-
te desse encontro, a perseguição desse imediato, dessa super-
posição, que tem sua revelação na imagem da cobra morta.

A tensão entre o olhar e o objeto é a imagem temporaliza-
da. Essa estrutura de polaridades autorreversíveis é terreno 
de con"uências, do inacabado em moto-perpétuo. O que as 
imagens mostram, incluindo nelas os espaços sem imagens 
por onde o observador se desloca, e sua sombra que lhe de-
volve o próprio movimento ao olhar, é a impossibilidade de 
se separar – ou a crise desse espaço e tempo em permanente 
tensão – sujeito e objeto, observador e observado, o olhar e a 
coisa. Esse mistério, esse sonho é impregnado na matéria. As 
imagens são movimentos.

The first thing one notices on entering the 
exhibition space, and that is inseparable 
from the films projected on the walls, is the 
darkness. The light between the margins 
of darkness, the darkness between the 
margins of light. The dark space of the films 
is incorporated into the margins and there, 
in this broadening out into darkness, in the 
images extending out into the pitch black 
the conflict that sets them in motion works 
its way in. The images in the distance—
and here, if not superimposed, laid side by 
side—between light and its absence.

It is a space for machines in the 
dark, which dilates the pupils, generating 
varied images that slowly, strangely, yet 
evidently, interconnect and seem to 
speak, through specific images, about all 
of the images. Machines in the dark that 
generate light and images, like electricity 
at night, dreams in sleep. All darkness is 
alike, and, compared to it, all light too. The 
workings appear to produce space that 
has the dimensions of a self-generating 
universe, of which the gaze, with all its 
accidental features, is a constitutive part.

The images are a space between the 
eye and things. A magnetized space, of 
toing and froing, whose magnetic source 
is hidden in the dark. The images are this 
distance and time in this between-space 
is the incessant present, cyclical, without 
beginning or end. The workings are the 

workings of space opened by time. The 
movements of machines, animals, nature, 
with the camera more or less fixed, and 
the movement between the observer and 
the observed. The image is constituted, 
so to speak, by the distance between 
two spaces. It is, to use a topological 
metaphor, the interior of time. The 
presence of the observer is thus always 
visible, never neutral. And that of the 
viewer comes to project its shadow on 
the image. The images appear to stage 
the permanent paradox of this meeting, 
the persecution of this immediacy, of this 
superimposition, whose revelation lies in 
the image of the dead serpent.

The tension between the gaze and 
the object is the temporalized image. This 
structure of self-reversible polarities is 
a land of confluence, of the unfinished 
in perpetual motion. What the images 
show, and this includes spaces without 
image where the observer disappears, 
and spaces where his shadow returns 
the movement of his own gaze, is the 
impossibility of separation—or the crisis 
of this space and time in permanent 
tension—subject and object, observer 
and observed, the eye and the thing. This 
mystery, this dream impregnates the 
material. The images are movements.

Fernando Gerheim is 
writer and professor 
of Escola de 
Comunicação da UFRJ
This text was published 
in the catalogue of 
the exhibition realized 
in Galeria Cândido 
Portinari (UERJ), 1999
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O que coloca as coisas em movimento é um impulso. Coisas, 
impulsos e movimentos estão em toda parte. O que os trans-
forma em imagens é o olhar. As imagens projetadas por Livia 
Flores, mesmo sendo únicas, parecem dizer que basta o olhar 
captá-las. Imagens precárias, realizadas na contramão da tec-
nologia, utilizando um equipamento amador obsoleto. Há algo 
de misteriosamente comum no impulso que atrai o olhar para 
elas. Sob o murmúrio mecânico dos projetores, movem-se – e 
nos movem – entre margens de penumbra.

O facho de luz incide sobre o plano, o celuloide maleável 
expõe o looping como escultura no espaço. O observador se 
inclui na imagem, seu corpo se re"ete nela. O próprio projetor 
de super-8 é imagem, produz o som para o !lme mudo, e pro-
jeta sua sombra. Tudo comunica a si mesmo e se intercomunica. 
Com a circularidade do seu movimento permanente, o moto-
-contínuo faz o incompleto pleno.

As imagens projetam o seu próprio acontecimento no es-
paço. Cada uma no seu ritmo, tempos diversos, movimentos 
desiguais. O que move o capim é o vento. Sempre muito pare-
cido, nunca igual. O desenho do movimento sutil do mato, em 
que o todo está em cada parte e cada parte no todo. Variações 
in!nitas, dentro de um espaço tempo que se repete. As ima-
gens podem se tornar estranhas ou permanecer banais. Cria-
-se uma absurda indiferenciação entre elas.

Na imagem em movimento de objetos estáticos, a câmera 
subjetiva, atraída pelo objeto, descreve uma certa trajetória, em 
uma certa velocidade. O limite da observação, a proximidade 
máxima, é o seu atropelamento. A imagem da cobra no asfalto 
revela o movimento em sua face insólita, paradoxal e trágica.  

INSTANTES MALEÁVEIS
FERN A N D O  GERH EI M
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MALLEABLE INSTANTS
FERNANDO GERHEIM
What sets things in motion is an impulse. 
Things, impulses and movements are 
everywhere. It is the eye that transforms 
them into images. The images projected 
by Livia Flores, even though they are 
unique, appear to be saying that it is 
enough to look at them to capture them. 
Precarious images, produced against 
the grain of technology, using obsolete 
amateur equipment. There is something 
mysteriously common in the impulse 
that draws the eye to them. Under the 
mechanical whirring of the projectors, 
they move—and move us—between the 
margins of the shade.

The flash of light strikes the plane 
surface; the malleable celluloid exposes 
the looping as sculpture in space. The 
viewer is included in the image; his or her 
body reflected in it. The super-8 projector is 
itself an image; it produces the soundtrack 
for the silent film and projects its shadow. 
Everything communicates with itself and 
intercommunicates. In the circularity of 
its permanent movement, the continuous 
motion makes the incomplete full.

The images project their own 
happening into space. Each with its 
own rhythm, various tempos, different 
movements. The grass is blown by the wind. 
Always very much alike, never the same. 
The drawing of the subtle movement of the 
grass, in which everything is everywhere 
and every part is part of the whole. Infinite 
variations, within a space-time that 
repeats itself. The images may become 
uncanny or remain banal. An absurd lack of 
differentiation forms around them.

In the moving image of static objects, 
the subjective camera, drawn by the object, 
describes a certain trajectory at a certain 
speed. The limits of observation, the point 
of greatest proximity is its undoing. The 
image of the serpent on the tarmac reveals 
movement in its unusual, paradoxical 
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tragic aspect. The eye quickly attaches 
itself to something on the road; we barely 
see the neck of a bottle tied by a wire to a 
plaster plaque. Everything comes out of a 
glass mouth. Lenses. Images in the bottle. 
The images reverberate, create friction, slip 
around, collide, deviate.

The object and the gaze are connected 
by distance. In this investigation of time 
using images in movement, distance is a 
magnetic field. The pair of complementary 
phrases “there is nothing here/there is 
nothing missing here” shapes the tension 
between self-reversible extremes. The 
words act like a map, a mental image, 
working at the same structural level as the 
filmed images. The first set of phrases are 
developed into others: “sisterly/magnetic 
distances”1 . The question is displaced 
from the time in which objects move to the 
space where they are located. Between 

“the enchanted land” and “the dead river” a 
magnetic current flows.

The gaze and the object move one 
another at the same speed, in a nocturnal 
car-chase. The distance remains constant. 
This sequence appears to trigger others. 
The tension could only be resolved by 
a crash, or by pulling back. The field 
of relations and movements in which 
the images circulate is an open circle, 
dominated by the attractive power of 
distance. The chase begins anew.

1 TN. The words for 
magnet and sister are 
near homophones in 
Portuguese.

O olhar aproxima-se rápido de algo na 
pista, mal percebemos o gargalo de 
uma garrafa ligada por um !o a uma 
placa de gesso. Tudo sai de uma boca 
de vidro. Lentes. Imagens na garrafa. 
As imagens reverberam, criam atrito, 
deslizam, colidem, desviam.

O que liga o olhar ao seu objeto é 
a distância. Nessa investigação do tem-
po pela imagem em movimento, a dis-
tância é um campo magnético. O par 
de frases complementares “aqui não 
tem nada / aqui não falta nada” !gura a 
tensão entre extremos autorreversíveis. 
O papel das palavras é o de um mapa, 
imagem mental, atuando no mesmo 
nível estrutural das imagens !lmadas. 
O primeiro conjunto de frases se des-

dobra em outros: “distâncias irmãs / 
ímãs”. A questão se desloca do tempo, 
em que os objetos se movem, para o 
espaço, onde eles se localizam. Entre 

“terra encantada” e “rio morto”, corre 
um "uxo imantado.

O olhar e o objeto se movem, na 
mesma velocidade, na perseguição 
noturna de um carro. A distância 
mantém-se constante. Esta sequência 
parece provocar as outras. A tensão só 
se resolveria no choque, ou no afasta-
mento. O campo de relações e movi-
mentos em que circulam as imagens 
é um círculo aberto, dominado pelo 
poder atrativo da distância. Reinicia-
-se a perseguição.

P 110-111
SEM TÍTULO  
"UNTITLED#, 1999
instalação com 
projetores e  
filmes super-8
"INSTALLATION WITH  
SUPER 8 PROJECTORS  
AND FILMS#
Galeria Cândido 
Portinari, UERJ
Rio de Janeiro
SEM TÍTULO
 "UNTITLED#, 1999 
still filme super-8
"SUPER 8 FILM STILL#

P 113
DIAGRAMA, 1999



115

ENTREVISTA
Rio de Janeiro, 01%07%2012.
&'()&*+,(-./)&, Luiza Mello, Glória 
Ferreira, Ricardo Basbaum, Wilton 
Montenegro e Marisa Mello.

GLÓRIA FERREIRA Você continua traba-
lhando com cinema sem filme? Com 
essa exploração da potência do ne-
gativo, como você disse em 2006? De 
certa maneira, podemos pensar que 
o cinema introduziu, ou reintroduziu a 
temporalidade na apreciação visual, 
o que a fotografia de certa maneira 
já havia mostrado com as possibili-
dades de enquadramentos diversos 
e sucessivos. Algo que mudou nossa 
percepção. E vemos muitos trabalhos 
de artistas, como Barnett Newman e 
sua Estação da Cruz, que utilizam a 
imagem em movimento, uma espécie 
de cinema sem filme. Philippe-Alain 
Michaud realizou uma exposição 
sobre o assunto no Beaubourg – Le 
Mouvement des Images, em 2007.
Em geral, no cinema sem filme, você 
tem trabalhado com o auxílio de es-
pelhos. São coisas visíveis como em 
Move. Você já chegou a pensar na 
questão da invisibilidade, como um 
cinema sem filme? Penso em o Gran-
de Budha, de Nelson Felix, sobre o qual 
ele diz ser um cineminha para a cabe-
ça, que pode levar quinhentos ou mil 
anos... Ou ainda em Walter De Maria, 
que afirmou, em 1972, que “o invisível é 
real”, quando ele apresentou o projeto 
de um trabalho para Munique, que não 

foi realizado. Seria um grande buraco, 
de cerca de 60 metros, que ligaria a 
terra original alemã com a terra de 
uma montanha que havia sido cons-
truída com detritos de guerra. A ideia é 
cinemática, sem dúvida.
0+*+- 10/)&, E ele falava em cine-
ma também?
GLÓRIA FERREIRA Não, ele falava que  

“o invisível é real”. Mas o projeto dele 
era que, em cima desse buraco, have-
ria uma grande placa de ferro onde as 
pessoas poderiam sentar e vivenciar 
o buraco, sem vê-lo – aliás, é daí que 
surge a ideia do Vertical Earth Kilome-
ter, de Kassel. Tudo isso tem relação 
com o cinema sem filme, assim como 
a ideia do espelho e da invisibilidade. 
São possibilidades do cinema sem 
filme, que são muitas.
0+*+- 10/)&, Acho que o cinema 
sem filme não tem nenhuma 
especificidade. Pode ser defi-
nido por arte. Talvez seja esse 
mistério de como fazer para 
que alguma coisa se produza na 
cabeça de quem está vendo o 
trabalho. Ou de quem não o está 
vendo, mas está tendo alguma 
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#$%&'( )*&&*'&( Are you still working with 
cinema without film? With that exploration 
of the potential of the negative, as you put 
it in 2006? In some way, we can imagine 
that cinema introduced, or reintroduced, 
temporality into our visual appreciation, 
which photography to a certain extent had 
shown with the possibility of presenting 
various frames in succession. Something 
that changed our perception. And we 
see a lot of work by artists, like Barnett 
Newman in Station of the Cross, who 
use the moving image, a kind of cinema 
without film. Philippe-Alain Michaud held an 
exhibition on the subject in Beaubourg – Le 
Mouvement des Images, in 2007.

In general, in cinema without film, you 
have been working with the aid of mirrors. 

There are visible things as in Move. Have you 
ever thought of the question of invisibility, as 
a kind of cinema without film? I am thinking 
of Nelson Felix’s Grand Buddha, which the 
artist described as a little film for the head, 
which could take five hundred or a thousand 
years... Or Walter De Maria, who stated, in 
1972, that “the invisible is real”, when he 
presented a project for Munich that did not 
come to fruition. There was to be a big hole, 
about 60 meters in size, connecting the 
original German earth to a mountain that 
had been built out of rubble from the war. The 
idea is surely cinematic.
0+*+- 10/)&, And did he talk about 
cinema as well?
#$%&'( )*&&*'&( No, he said that “the 
invisible is real”. But in this project, above the 
hole, there was to be a large iron plate where 
people could sit and experience the hole 
without seeing it – and that’s where the idea 
for Kassel’s Vertical Earth Kilometer came 
from. All of this is related to cinema without 
film, as is the idea of the mirror and invisibility. 

informação que o leve a pensar, 
a imaginar. Essa proposição do 
Walter De Maria é uma propo-
sição para que você pense nela, 
você não tem o menor acesso à 
invisibilidade. O artista supõe 
que aquilo já seria suficiente 
para que o cara possa vivenciar 
o trabalho de alguma maneira. 

Há o interesse pela imagem 
em movimento, que vem desde 
os desenhos. Vários desenhos 
formando uma sequência, uma 
sintaxe que você pode estabele-
cer entre eles. Tanto que, quando 
fiz os primeiros filmes em 1998, 
eu falava da relação entre ci-
nema e desenho. O filme como 
aquilo que permitiria ver certos 
desenhos acontecendo. Só que 
os desenhos não acontecem mais 
no papel, com a minha mão, mas 
acontecem ali no que eu escolho 
enquadrar. A segunda questão, 
mais recente, é a do espelho e 
da invisibilidade: como eu posso 
enquadrar o que acontece? Como 
perceber a realidade como cine-
ma? Eu acho que está na cabeça 
de todo mundo. Cem anos depois 
do surgimento do cinema, o nos-
so modo de ver as coisas está 
tão entranhado pelo cinema que 
a gente fala: ah, isso parece um 
filme. A publicidade fala: a vida 
sem roteiro. Milhões de situações 
aludem ao cinema. A gente vive 
um estado de ser cinemático. 

Outro momento bem signifi-
cativo foi a primeira experiência 
com “cinema”, em 1998 (cinema 
entre aspas, né? Você ter uma 
câmera, acioná-la, o filme corre, 
alguma coisa acontece na frente 

da câmera. É essa experiência 
que eu estou chamando de “ci-
nema”). Quando fiz a exposição 
em 1998, não fiz pensando em 
usar filme, não era nada tão 
sofisticado. Eu não conhecia os 
meios, fui entendendo as condi-
ções aos poucos, na prática. Eu 
tinha interrompido o trabalho em 
1994, porque tive filho e fui fazer 
mestrado. Em 1998, estava com 
uma exposição para fazer e tinha 
apenas duas frases e uma ima-
gem na cabeça -- capim ao vento. 
Comecei a me perguntar: como 
faço para ter essa imagem no es-
paço? Eu não tinha a menor ideia 
de valores, 35 mm, 16 mm, nem 
pensar, era muito caro. Foi aí que 
cheguei no super-8. O vídeo não 
me interessava por conta da limi-
tação do monitor, eu não gostava 
de pensar na imagem dentro da 
caixa. Projetores talvez não fos-
sem ainda tão comuns. 
RICARDO BASBAUM Acho que não 
existiam nessa época. 
0+*+- 10/)&, Era algo inacessível.
WILTON MONTENEGRO Não era aquela 
lente enorme que se colocava na 
frente da televisão?
[risos]
0+*+- 10/)&, Cheguei no super-8 
como uma possibilidade de proje-
tar imagens. A primeira experiên-
cia, o primeiro choque com esse 
tipo de material, foi a percepção 
de que eu teria que produzir a 
imagem de capim ao vento. Eu 
morava em Grota Funda na épo-
ca. Capim ao vento era a paisa-
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gem dominante [risos]. Quando 
eu consegui finalmente juntar 
câmera, filme e carro, cheguei lá 
e não tinha vento. Como fazer o 
filme? Como fazer capim ao ven-
to sem o vento? Um dia procuran-
do vento, segundo dia, terceiro 
dia, até que finalmente se fez o 
vento. Então, é essa percepção 
de que você pode depender das 
condições, mas que você tam-
bém pode produzi-las. O filme vai 
se produzir na realidade. Uma 
realidade sendo produzida sobre 
outra realidade. Essa percepção, 
ao mesmo tempo que permite 
o filme, também permite o sem 

filme. O filme torna-se facultati-
vo. Algo pode ser registrado ou 
pode ficar sem registro. O filme 
é simplesmente essa captação, 
essa impressão sobre determina-
da superfície...

Mas só para terminar essa 
coisa do espelho: o espelho era 
um recorte. Um espelho pertur-
bado por aquela trama, desna-
turalizado, que permitiria talvez 
essa percepção, de que o que 
acontece em frente a ele pode 
ser visto como essa produção 
de cinema sem filme. Tanto que, 
quando eu defendi a tese, aquilo 
era uma sessão única de cinema 

There are many possibilities for cinema 
without film.
0+*+- 10/)&, I think that cinema 
without film has no specific meaning. 
It can be defined by art. Perhaps 
it is that mystery of how to make 
something produce itself in the head 
of someone viewing the work. Or of 
someone not viewing it, but having 
some information that leads them 
to think, imagine. Walter De Maria’s 
proposal asks you to think about it, 
you don’t have the slightest access to 
invisibility. The artist supposes that 
this would be sufficient for someone 
to experience the work in some way. 
      There’s the interest in the moving 

image that has been there since the 
drawings. Various drawings forming 
a sequence, a syntax that you can 
establish between distinct drawings. 
To the extent that, when I produced 
the first films in 1998, I was talking 
about the relation between cinema 
and drawing. Film as that which would 
allow one to see certain drawings 
come about. Except that the drawings 
are no longer being produced on 
paper, but there where I choose to 
frame them. The second question, the 
more recent one, is that of the mirror 
and invisibility: how can I frame what 
happens? How can I perceive reality 
as cinema? I think its in everyone’s 
head. One hundred years after the 
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sem filme. Ali tinha a situação 
de uma sessão de cinema, as 
cadeiras enfileiradas, uma cena 
na frente e, atrás dessa cena, os 
espelhos refletindo a cena, sem 
registro. Aquele espelho não 
guarda o registro.
RICARDO BASBAUM Agora, você achar 
que a ideia de cinema já está tão den-
tro da nossa maneira de perceber o 
mundo – enfim, já estava desde o fim 
do século XX –, isso poderia ter sido 
suficiente, mas não foi, e você ainda 
quis fazer um filme, fazer cinema, 
entrar por esse universo. O que é uma 
maneira de você arrancar esse cine-
ma do senso comum e entrar para 
outro lugar. Essa cena de que você 
falou agora me lembrou um pouco o 
seu trabalho de hoje. Li alguma coisa 
sobre “espaço pós-dramático” em 
um texto seu. E você está entrando 
em uma conversa sobre cena – aca-
bou de se referir sobre sua defesa 
de doutorado como cinema + cena. 
Além do nome “cinema”, do nome 

“teatro”, gostaria que você dissesse 
como isso volta e se abre para outras 
práticas em seu trabalho. É um modo 
muito particular de pensar esses 
territórios.
0+*+- 10/)&, Sem dúvida. Por coin-
cidência, tornei-me professora 
do Curso de Direção Teatral 
[desde 2009 leciona História do 
Espetáculo na Escola de Comu-
nicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ]. E 
é muito curioso, porque aí eu co-
meço a olhar para o cinema sem 
filme com olhos de teatro. Será 
que aquilo que estava pensando 
como cinema é teatro? É algo 

que venho pesquisando.
WILTON MONTENEGRO Mas isso já não 
estava na sua dissertação de mestra-
do, em que você fala da Lygia Clark? 
Na dissertação, você dialoga com 
Lygia, Beuys e Nietzsche. Nietzsche 
escreve sobre o nascimento do trágico, 
Lygia tem uma representação perfor-
mática o tempo inteiro, e Beuys tam-
bém, não só no trabalho com o coiote, 
mas nos ambientes que ele cria. Não 
é tão estranho que você chegue, de 
repente, ao teatro. 
RICARDO BASBAUM Sobretudo quando 
você carrega isso para sua capacida-
de de processar e trazer para a prática. 
Como você faz essas reviradas?
0+*+- 10/)&, Não sei, talvez eu 
tenha essa habilidade. Sou mui-
to tentada por esse exercício de 
inversão das coisas, de virar ao 
avesso, ao contrário. De olhar 
de outro ponto de vista. Com re-
lação a Lygia, Beuys e Nietzsche, 
realmente é curioso, porque o 
ponto de partida foi a questão 
da cura do homem. Nietzsche 
vai diagnosticar o niilismo como 
a doença do homem moderno, 
e Zaratustra é o convalescente 
que sofre em si os efeitos do nii-
lismo e procura dar a volta. Esse 
era o ponto de partida. Escolhi 
Lygia e Beuys por essa afinidade 
com a questão de trabalhos de 
cura. Beuys com relação à pró-
pria história da Alemanha, uma 
cura social mais ampla. E a Ly-
gia Clark em suas experiências 
de cura, experiências psíquicas, 
como dizer... 

emergence of cinema, our way of 
seeing things has become so imbued 
with cinema that people say things 
like: oh, that’s like a film. Advertising 
says: life without a script. Millions of 
situations allude to the cinema. We 
are constantly being cinematic. 
      Another very significant point was 
my first experience with “cinema”, 
in 1998 (cinema between inverted 
commas, OK? You have a camera, get 
it working, the film runs, something 
happens in front of the camera. This 
is the experience that I call “cinema”). 
When I held the exhibition in 1998, 
I wasn’t thinking of using film, it 
wasn’t anything so sophisticated. I 
wasn’t familiar with the media; I got 
to understand gradually through 
practice. I had stopped work in 1994, 
because I had a child and I did a 
Masters. In 1998, I had an exhibition 
to put together and I had only two 
phrases and an image in my head – 
grass in the wind. I started to wonder: 
how can I get this image into the 
space? I didn’t have the slightest idea 
about the figures, 35 mm, 16 mm, 
forget about it, it was very expensive. 
That’s how I arrived at the idea of 
using super-8. Video didn’t interest 
me, because of the limitation of the 
monitor; I didn’t like to think of the 
image inside a box. I don’t think 
projectors were so widely available in 
those days. 
&'+(&,- .(/.(01 I don’t think they 
existed at the time.
0+*+- 10/)&, They were hard to get 
hold of.
2'$3-4 1-43*4*#&- Wasn’t there that 
enormous lens that you put in front of the 
television?
[laughter]

0+*+- 10/)&, I arrived at the idea of using 
super-8 as a way of projecting images. 
The first experience, the first shock 
with this type of material, was realizing 
that I would have to produce the image 
of the grass in the wind. I was living 
in Grota Funda at the time. Grass in 
the wind was the dominant landscape 
[laughter]. When I finally succeeded 
in putting together the camera, the 
film and the car, I arrived there and 
there was no wind. How to make the 
film? How to make grass sway in the 
wind with no wind? So I went one day 
looking for wind, then another, then 
another, until finally the wind came. 
So there was this realization that you 
may depend on the conditions, but also 
that you produce them. In fact, the film 
will be produced in reality. One reality 
being produced on top of another. 
This realization, while making film 
possible, also makes it possible to do 
it without film. Film becomes optional. 
Something can be registered or not. 
Film is simply the capturing of this 
impression on a certain surface...
      But just to finish this thing about 
the mirror: the mirror was a cut. A 
mirror disturbed by that pattern, 
denatured, that would perhaps enable 
the perception that what is happening 
in front of it could be seen as the 
production of cinema without film. 
To the extent that, when I defended 
the thesis, that was a single session 
of cinema without film. that was like 
a film session, the chairs in rows, a 
scene in front, and behind the scene 
the mirrors reflecting scene, but 
without recording it. That mirror 
doesn’t keep records.
&'+(&,- .(/.(01 Now, you think that 
the idea of cinema is deeply entrenched in 
our way of perceiving the world – and has 
been since the end of the 20th century –, 
and this could have been enough, but it 
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WILTON MONTENEGRO Os tratamentos 
mesmo, não é? A Lygia tratava as 
prostitutas. 
0+*+- 10/)&, É, mas antes disso, 
quando ela vai a Paris e trabalha 
com grupos. Não é tanto a cena 
de consultório, mas uma cena 
de sala de aula, da aula saindo 
pra fora, indo pra cidade. Era 
uma coisa que eu achava muito 
interessante. Então, no decorrer 
da dissertação, o ponto em co-
mum entre os dois acaba sendo 
a questão da posição do espec-
tador. Acho que ali eles abrem 
definitivamente esse caminho, 
essa passagem do moderno 
para o contemporâneo.
GLÓRIA FERREIRA Você trabalha com 
os filmes, com instalação descontí-
nua, projeções de filmes no espelho, 
rebatimento etc. É quase como se 
você desnorteasse os limites físicos 
do ambiente, com as várias proje-
ções. O espectador tem uma parti-
cipação como sombra, reflexo. Ou, ci-
tando Fernando Gerheim sobre o seu 
trabalho: “as imagens são um espaço 
entre o olhar e as coisas”. Na tese, e 
mesmo no texto da Arte & Ensaios [n. 
15, 2007], você assinala que o cinema 
sem filme poderia suscitar no partici-
pador uma certa passagem de res-
ponsabilidade, que seria de autoria. 
Como você vê e/ou pretende suscitar 
a participação do espectador? Qual 
a importância desse dado?

0+*+- 10/)&, Nunca trabalhei dire-
tamente com a participação do 
espectador.
WILTON MONTENEGRO Salvo a sombra 
do espectador.
0+*+- 10/)&, É, mas ela é quase 
involuntária. Talvez mais do que 
a participação, a presença do 
espectador tem sido importante. 
A presença dele está sempre 
sendo acusada. Quando ele 
entra no espaço e, mesmo sem 
querer, acaba projetando sua 
sombra. Ou então, como aconte-
cia no Sérgio Porto [Puzzlepólis, 
2002] com os tacos: quando o 
espectador entrava, fazia baru-
lho. A instabilidade do espaço 
físico é uma questão que me in-
teressa bastante. Essa presença 
do espectador é uma presença 
sensível. Ela é incorporada ao 
trabalho, faz parte dele. 
GLÓRIA FERREIRA No cinema sem filme 
isso fica ainda mais evidente.
WILTON MONTENEGRO Vou comple-
mentar a colocação da Glória. Na sua 
defesa de tese, a presença do es-
pectador não foi fundamental para a 
existência do trabalho? Você colocou 
as cadeiras como cinema, e um dos 
fragmentos ao fundo. A obra só podia 
existir com o espectador de cinema, 
ou seja, a banca, convidados, artistas, 
todo mundo é espectador. A obra só se 
realiza ali, naquele caso, com a pre-
sença do espectador.

wasn’t, you also wanted to make a film, 
make movies, go into that world. Which is 
a way of you wrenching this cinema out of 
its common-sense place and going into 
another place. The scene that you just 
mentioned reminded me a bit of the work 
you are doing today. I read something about 

“post-dramatic space” in a text you wrote. 
And you are entering into a conversation 
with the scene – you just described the 
defense of your doctoral thesis as cinema + 
scene. Apart from the name “cinema”, the 
name “theater”, I would like you to talk about 
how this came back and paved the way for 
other things you do in your work. It is a very 
particular way of imagining these territories.
0+*+- 10/)&, Without a doubt. By 
coincidence, I became professor in 
the Theater Direction Department 
[ since 2009 she has been teaching 
History of the Spectacle in the 
School of Communication  at the 
Federal University of Rio de Janeiro 
( ECO-UFRJ)]. It’s very interesting, 
because there I started to look at 
cinema without film through the eyes 
of the theater. Could it be that what 
I was considering to be cinema was 
in fact theater? It’s something I am 
researching.
2'$3-4 1-43*4*#&- But wasn’t this 
already in your Masters Dissertation, 
where you talk about Lygia Clark? In the 
dissertation, you enter into dialogue with 
Clark, Beuys and Nietzsche. Nietzsche 
wrote about the birth of tragedy, Lygia 
always has a performance representation 
going on, Beuys too, not only in the work 
with the coyote, but in the environments he 
creates. Isn’t it strange for you to suddenly 
end up in theater. 

&'+(&,- .(/.(01 Especially when 
you carry this over into your capacity to 
process and into your work. How do you 
make these switches?
0+*+- 10/)&, I don’t know, maybe I have 
this ability. I am very tempted by the 
exercise of inverting things, turning 
things inside out. Seeing things from 
another point of view. In the case 
of Clark, Beuys and Nietzsche, it's 
really amazing, because the starting 
point was the question of healing 
humanity. Nietzsche diagnosed 
nihilism as the disease of modern man, 
and Zarathustra is the convalescent 
who suffers in himself the effects of 
nihilism and tries to turn things round. 
This was the starting point. I chose 
Clark and Beuys because of their 
affinity with the idea of works as a cure. 
Beuys in relation to German history, a 
broader social cure. And Lygia Clark 
in her experiences of cure, psychic 
experiences, so to speek... 
2'$3-4 1-43*4*#&- The treatments 
themselves, yes? Clark treated prostitutes.
 
0+*+- 10/)&, Yes, but before this, when 
she went to Paris and worked with 
those groups. It’s not so much the 
setting of a consulting room, but of a 
classroom, moving out into the city. It 
was something I found very interesting. 
So, in the dissertation, what the two 
have in common I found to be the issue 
of the position of the spectator. I think 
that they definitely paved the way from 
the modern to the contemporary.
#$%&'( )*&&*'&( You work with films, with 
discontinuous installations, projections of 
films on mirrors, reflection etc. It is almost 
as if you had destabilized the physical 
boundaries of the environment, with the 
various projections. The viewer participates 
as a shadow, a reflection. Or, to quote 
Fernando Gerheim on his own work: “the 
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0+*+- 10/)&, Sim, o espectador 
faz parte da cena, assim como 
o artista. 
GLÓRIA FERREIRA A sua exposição 
em Recife, no Pátio do MAMAM, por 
exemplo [2008], que tive a oportu-
nidade de ver, só existia para quem 
estivesse ali naquele momento. A 
obra não preexiste.
0+*+- 10/)&, Aí o cinema sem filme 
já começa a funcionar, quando 
você percebe que a obra não 
preexiste, que ela é constituída 
pelo olhar. Mas o que comecei a 
chamar de cinema sem filme, an-
tes dos espelhos, foram as instala-
ções realizadas com o  
Clóvis, Puzzlepólis, no Sérgio  
Porto [2002] e na Bienal [2004].  
E, na sequência, Move [2004, 
Künstlerhaus Stuttgart], com ob-
jetos comprados na rua que trans-
porto para a galeria. Trabalho aí 
com a ideia de projeção, não uma 
projeção física, proporcionada 
por um aparelho, mas a projeção 
de cada um: quando o Clóvis entra 
em cena, ou quando os objetos 
recolhidos e vendidos por mora-
dores de rua, ou seja, ressignifica-
dos, são recolocados em circula-
ção. São objetos descartados que 
voltam a circular. Isso começa a 
provocar muitas projeções cole-
tivas, porque toca em questões 
sensíveis da nossa vida. Eu traba-
lho com essa outra dimensão da 
ideia de projeção. Aí é que penso 
na responsabilidade. Não é tanto 
a ideia de coautoria. A Lygia Clark 
e o Hélio Oiticica pensavam no 
espectador como um cocriador, 
participante. Eu falei em algum 

momento na responsabilidade por 
aquilo que você está vendo, como 
você está vendo.
GLÓRIA FERREIRA Mas você diz passa-
gem de autoria, também.
RICARDO BASBAUM Você acabou de 
mencionar também uma marcação 
curiosa, que achei muito interessante – 
trazida pelo Wilton –, entre Lygia Clark 
e Beuys, entre o social e o individual, 
essas responsabilidades de que você 
está falando. Há um fio curioso aí. 
Você fala em certa circulação de obje-
tos pela rua, que você recolhe e recicla. 
Ou quando você introduz esse outro 
personagem que fala, de certa manei-
ra, através do seu trabalho, e você fala 
através dele. Tem algo que reverbera 
aí nesse interesse entre Beuys e Lygia 
Clark. Que responsabilidade é essa, 
social, do artista, da obra, com a re-
cepção, com a sociedade?
0+*+- 10/)&, Responsabilidade 
talvez seja uma palavra muito 
pesada. Não tem nenhum tom 
acusatório, demandante. 
RICARDO BASBAUM É um compromisso 
seu com o trabalho, com as condu-
ções que você adota – é nesses ter-
mos que estou falando.
WILTON MONTENEGRO O Basbaum, no 
texto sobre a exposição no Agora/
Capacete [“Super”, 2000], escreveu 
que “perpassa o inconsciente e 
realiza-se na arquitetura é o que me 
parece o importante núcleo de cho-
que do trabalho”.

Acho que é isso, há uma arquite-
tura que se revela o tempo inteiro, os 
espaços de convivência, como naque-

images are a space between the eye 
and things”. In the thesis, and in your text 
in Arte & Ensaios [n. 15, 2007], you note 
that cinema without film may bring about 
in the participant a certain transfer of 
responsibility, of authorschip. How do 
you see and/or intend to provoke the 
participation of the viewers? What is the 
importance of this?
0+*+- 10/)&, I have never worked 
directly with viewer participation.
2'$3-4 1-43*4*#&- Except for the 
shadow of the viewer.
0+*+- 10/)&, Yes, but that is almost 
involuntary. Perhaps, rather than 
participation, it’s the presence of 
the viewer that has been important. 
The presence of the viewer is always 
being revealed. When they enter 

the space, whether they want it or 
not, they project their shadow. Or, as 
happened at Sérgio Porto [Puzzlepolis, 
2002] with the wooden sticks: when 
people entered, it made a noise. The 
instability of the physical space is an 
issue that interests me greatly. This 
presence of the viewer is a sensible 
presence. It is incorporated into the 
work, forms part of it. 
#$%&'( )*&&*'&( In the cinema without film, 
this becomes even more evident.
2'$3-4 1-43*4*#&- I’ll add to what Glória 
said. In the defense of your thesis, was the 
presence of the audience not fundamental 
for the existence of the work? You positioned 
the chairs as in a cinema, and one of the 
fragments in the background. The work 
can only exist with the cinema-goer, in this 
case, the examinining committee, invited 
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la instalação do Prêmio Sérgio Motta, 
que tem aquela circularidade, mas é 
um espaço permanente, de uma sedu-
ção do local. O local seduzindo através 
da instalação, da arquitetura no espa-
ço. Não há bloqueio da visão nunca, 
ou é um espelho e a visão volta, ou um 
vidro e a projeção passa através do 
vidro e vai para a parede, ou é uma luz 
que vem de trás. São sempre relações 
de extremos, de sombras que surgem 
de penumbras. Uma coisa muito be-
ckettiana, que eu acho que tem no seu 
trabalho inteiro. Acho importante esse 
texto do Basbaum falando sobre a 
sedução arquitetônica.
0+*+- 10/)&, Na exposição do 
Agora, o Emanuel tinha 6, 7 anos, 
entrou na exposição e falou: mãe, 
você tirou a força das paredes? 
Adoro essa observação, pois é a 
percepção de que os espaços de 
arte são casquinhas dentro da ci-
dade. São paredes muito tênues. 
Para mim, o interessante é abrir 
buracos nas paredes. Quando 
eu trouxe o Clóvis para dentro 
dessas paredes, é um pouco essa 
abertura, essa vontade de tornar 
as paredes mais comunicantes. 
GLÓRIA FERREIRA Quase como se você 
desmaterializasse o ambiente.
0+*+- 10/)&, E aí essa coisa de 
cinema sem filme se torna im-
portante. Cinema sem filme 
não tanto pela captura de uma 
imagem em determinado lugar, 
que depois vai ser transporta-
da, mas pelo deslocamento dos 
próprios objetos. Nesse caso, 
funciona para mim como cinema 
sem filme. A coisa que acontece 

em 3D em frente à câmera, se 
não tiver câmera, pode conti-
nuar acontecendo.
GLÓRIA FERREIRA Em um texto do Ricar-
do, de 2001, ele diz que no seu traba-
lho “Há filme mas não existe cinema”. 
Em textos recentes, referindo-se ao 
cinema sem filme, você diz que este é 
facultativo. Quando você se referiu, na 
tese, ao filme ser facultativo, trata-se 
de uma tentativa de negociar com a 
banca do doutorado? No seu trabalho, 
claro que ele pode ser facultativo, e 
o cinema sem filme pode existir sem 
necessariamente fazer referência ao 
filme, digamos. A questão cinemática 
pode acontecer de diferentes ma-
neiras. Você poderia falar um pouco 
sobre a relação entre filme e cinema?
0+*+- 10/)&, O meu interesse era 
descobrir maneiras de o cinema 
acontecer sem aparato, sem dis-
positivo. Por isso fui no Duchamp, 
em O grande vidro, que se tornou 
um núcleo importante da tese 
de doutorado. Mas não foi uma 
negociação com a banca, talvez 
tenha sido comigo mesma. Como 
entender o trabalho com filme e 
o sem filme sem tratá-los como 
coisas separadas, sem ter que 
recorrer a um discurso do tipo: 
teve aquela fase em que traba-
lhei com filme, depois mudei de 
fase e agora trabalho sem filme. 
Não se tratava de separar, mas 
de conseguir conectar, conseguir 
uma polivalência.
GLÓRIA FERREIRA Quando você tra-
balha com super-8, é quase como se 
você estivesse explorando a própria 
etimologia da palavra cinema – “kí-

guests, artists, everyone is a spectator. The 
work only manifests itself there, with the 
presence of the audience.
0+*+- 10/)&, Yes, the audience is a part 
of the scene, as well as the artist. 
#$%&'( )*&&*'&( Your exhibition in Recife, 
at MAMAM no Pátio, for example [2008], 
which I got the opportunity to see, only 
exists for whoever was there at that time. 
The work had no pre-existence.
0+*+- 10/)&, Cinema without film 
really begins to work when you 
realize that the artwork has no pre-
existence, that it is constituted by 
the gaze. But what I began to call 
cinema without film, before the 
mirrors, were the installations with 
Clóvis, Puzzlepolis, at Sérgio Porto 
[2002] and at the Biennale [2004]. 
Then, Move [2004, Kunsthaus 
Stuttgart], with objects bought 
on the street that I took to the 
gallery. I also work with the idea of 
projection, not a physical projection 
furnished by a machine, but the 
way any one of us projects herself 
when? Clóvis enters the scene, or 
when objects that are picked up 
and sold by street-dwellers, that is 
to say, given a new meaning, are 
put back into circulation. These are 
discarded objects that come back 
into circulation. This sets off many 
collective projections, because it 
touches on sensitive issues in our 
lives. I work with this other dimension 
of the idea of projection. That’s what 
led me to think about responsibility. 
It's not exactly a matter of co-
authorship. Lygia Clark and Hélio 
Oiticica saw the viewer as a co-author, 
a participant. I talked somewhere 
about responsibility for what you are 
seeing, how you are seeing.

#$%&'( )*&&*'&( But you also call it transfer 
of authorship.
&'+(&,- .(/.(01 You just also mentioned 
a curious connection, which I found very 
interesting – made by Wilton –, between 
Lygia Clark and Joseph Beuys, between the 
social and the individual, the responsibilities 
you were talking about. There’s an intriguing 
link there. You talk about a certain circulation 
of objects that people pick up and recycle 
on the street. Or when you introduce that 
other character who speaks, in a certain way, 
through their work and you speak through 
them. Something reverberates in that 
connection between Beuys and Lygia Clark. 
What kind of responsibility is this, social, the 
artist’s, the artworks? Does it belong to the 
way it is received, society?
0+*+- 10/)&, Responsibility may be too 
strong a word. I don’t intend to adopt 
an accusing, demanding tone. 
&'+(&,- .(/.(01 It is a commitment to 
your work, to the directions that you take – I 
am speaking in terms of these concepts.
2'$3-4 1-43*4*#&- Basbaum, in his text 
on the exhibition at the Agora/Capacete 
[“Super”, 2000], wrote that “moving through 
the unconscious and taking concrete form 
in the architecture seem to me to be the 
essence of the shock of the work”. 
I think that’s true; there’s an architecture 
that is constantly being revealed, shared 
spaces, such as the one in that installation 
that won the Sérgio Motta Prize, that has 
that circularity, although it is a permanent 
space, of a seducing place. The space 
seducing us through the installation, the 
architecture of the space. The view is 
never blocked; either there is a mirror and 
it is returned to us, or a sheet of glass and 
the projection passes through the glass 
and ends up on the wall, or there is a light 
that comes from behind. There are always 
relations between extremes, shadows that 
suggest penumbrae. A very Beckettian thing 
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nema-ématos+graphein” – a escrita 
do movimento, essa escrita do movi-
mento com a imagem, temporalizada, 
essa montagem expandida. Como, 
por exemplo, nas diversas montagens 
de Cadeia alimentar. De certa manei-
ra, já anunciava que há filme, mas não 
há cinema. 
0+*+- 10/)&, Volta e meia eu penso 
em como essa gramática cine-
matográfica – essa escrita, essa 
inscrição de luz, inscrição de 
um determinado momento numa 
película sensível – é importante 
para todo o pensamento do tra-
balho, tanto que eu só fiz um tra-
balho em vídeo [Rastreamento do 
rio morto, 2005-10]. Para mim, há 
uma diferença imensa entre ví-
deo e cinema – são como água e 
vinho [risos]. Tem uma gramática 
nesse pensamento cinematográ-
fico que eu acho que faz articula-
ções importantes com o trabalho, 
uma poética própria desse tipo 
de material, desse modo de cap-
tura, desse pensamento, que são 
significativos.
RICARDO BASBAUM Mas o seu desinte-
resse pelo vídeo passa por onde? 
0+*+- 10/)&, Não é um desinteres-
se, é uma distância. O vídeo não 
tem esse dado de latência que 
o filme tem. O que sinto falta no 
vídeo é que não tem escuridão, 
não tem preto, não tem sombra 
total. Acho muito limitador. E não 
tem também essa fisicalidade da 
impressão da luz sobre a super-
fície sensível. Não tem unidades 
fixas de tempo: eu gostava muito 
daqueles rolinhos de super-8, 

pois cada um tem três minutos e 
pronto, aquilo é tudo. Você gasta 
um, é um e foi. Você lança uma 
seta, ela está lançada; quando 
você aperta o botão não tem 
volta, não apaga, é aquilo, se 
imprimiu, foi o que foi. Eu gosto 
desses elementos.
LUIZA MELLO Essa questão da grava-
ção de que você está falando também 
tem a ver com os trabalhos que utili-
zam papel-carbono. Os sonhos que 
você escrevia no papel-carbono, que 
abrem a luz...
0+*+- 10/)&, É, a luz vinha da 
escuridão. É uma espécie de es-
cavamento nessa escuridão que 
permite ver alguma coisa. Daí 
essa ideia de película sensível à 
luz. Muitas vezes fiz filmes que 
nem são possíveis de mostrar, 
são tão escuros, tão no limite da 
escuridão, que você só consegue 
ver no projetor de super-8. Se for 
passar para qualquer outra mídia, 
acabou, não existe. 
WILTON MONTENEGRO São as sombras 
que vêm na penumbra. Mas você vai 
ter que se adaptar, pois não há mais 
filme super-8.
0+*+- 10/)&, É, mas eu não preciso 
necessariamente trabalhar com 
imagem em movimento, nem 
com vídeo.
WILTON MONTENEGRO E o loop? Há 
sempre, não só na instalação, mas 
quando você filma aquele carro 
vermelho, dando voltas. Aquele seu 
caminho diário para Vargem Grande, 
todo dia você fazia o mesmo caminho. 
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that I think pervades your work. I think 
this text of Basbaum talking about the 
seduction of architecture is important.
0+*+- 10/)&, At the time of the Agora 
exhibition, Emanuel, who was 6 or 7 
years old, came into the exhibition 
and said, “Mum, Have you taken 
the strength from the walls?” I 
love this observation, because it is 
the realization that art spaces are 
little shells within the city. They are 
very flimsy walls. I was interested 
in opening up holes in the walls. 
When I brought Clóvis inside these 
walls, it was a little of this opening 
up, this desire to make the walls 
communicate more. 
#$%&'( )*&&*'&( Almost as if you had 
dematerialized the environment.
0+*+- 10/)&, And that’s how this idea 
of cinema without film becomes 
important. Cinema without film, not 
in so far as it captures an image 
in a specific place, which will later 
be transported elsewhere, but 
through a displacement of the 
objects themselves. In this case, it 
works for me as cinema without film. 
Something that happens in 3D in 
front of the camera, in the absence of 
a camera, can still occur.
#$%&'( )*&&*'&( In a text written by 
Basbaum in 2001, he says that in your work 
there is film, but no cinema. In recent texts 
on the subject of cinema without film you 
say that this is optional. When you say, in 
your thesis, that film is optional was this 
an attempt to negotiate with the board of 
examiners? In your work, it is clear that it 
can be optional, and cinema without film 
can exist without necessary referring to 
film, we could say. Cinema can occur in 
different ways. Could you talk a little about 
the relation between film and cinema?

0+*+- 10/)&, What interests me is 
finding ways of making cinema, 
without an apparatus, without 
a device. That’s why I turned 
to Duchamp, in Le Grand Verre, 
which became a central theme of 
my doctoral thesis. But I wasn’t 
negotiating with the examiners, 
perhaps more with myself. How to 
understand work with or without film 
without treating them as separate 
things, without having recourse to a 
discourse of the type that goes: there 
was that phase I went through when 
I worked with film, then I moved on 
to the phase I’m in now, working 
without film. It is not a question 
of separating things, but of trying 
to connect them, create multiple 
meanings.
#$%&'( )*&&*'&( When you work with 
super-8, it is almost as though you were 
exploring the very etymology of the word 
cinema – “kinema+graphein” – the writing 
of movement, this writing of movement 
with timed images, this expanded 
montage. As, for example, in the various 
montages of The Food Chain. To a certain 
extent, this already declared that there 
was a film, but no cinema. 
0+*+- 10/)&, Sometimes I think that  
this cinematographic grammar— 
this writing, this inscription of light, 
insertion of a certain moment on 
a sensitive film – is important for 
the whole idea of the work, to the 
extent that I only produced one 
piece using video [Rastreamento 
do rio morto [Tracking the Dead 
River], 2005-10]. For me, there is an 
enormous difference between video 
and cinema – they’re like water and 
wine [laughter]. There’s a grammar 
to this cinematographic thinking 
that I think has important links to the 
work, a poetics peculiar to this kind 
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É um loop, uma repetição constante 
na própria vida. Uma coisa meio psi-
cológica, mas é como se você viajasse 
ao lado de você mesma. Você estava 
sozinha, tendo a si própria como com-
panhia. Às vezes, você tinha o olho da 
câmera e filmava. Mas filmava eventu-
almente um acidente na estrada, uma 
cobra que é um loop. Um fragmento de 
super-8, a cobra esmagada. Eu queria 
que você falasse um pouco mais so-
bre isso, a produção de pensamento 
desse processo. Ou ia só no “piloto 
automático”?
0+*+- 10/)&, Não, não tem nada 
de piloto automático. Não tem 
uma coisa mecânica de estar 
sempre filmando um determina-
do trajeto, nem de estar sozinha, 
pelo contrário, raramente fazia 
filmes sozinha. O que existe é 
uma observação muito atenta 
dos trajetos no sentido de estar 
prestando atenção em aconte-

cimentos dentro do cotidiano. 
Acontecimentos ordinários ou 
extraordinários, e a tentativa de 
passar isso para filme. No caso 
das cobras, na verdade eu es-
tava procurando outra coisa. A 
minha questão naquele trabalho 
era experimentar a aproximação 
do objeto e o momento em que 
ele some da imagem. Quanto 
mais próximo, mais ele escapa. A 
colisão seria o momento em que 
ele desaparece. Eu estava expe-
rimentando isso. Andava de car-
ro, olhando coisas à margem da 
estrada para perceber o que me 
interessava, o que eu poderia 
filmar, como filmar essa passa-
gem. Aí vi o que eu pensava ser 
um pedaço de borracha, só que 
quando cheguei perto era uma 
cobra atropelada. Aquilo foi 
muito forte. Depois fui descobrir 
que naquela estrada havia mui-
tas cobras atropeladas. A cobra 

of material, this way of capturing 
things, this way of thinking, which 
are significant.
&'+(&,- .(/.(01 But why are you not 
interested in video? 
0+*+- 10/)&, I’m not uninterested; I just 
keep some distance. Video doesn’t 
have this latency that film has. I feel 
that video lacks darkness, there’s 
no black, no total shadow. I find this 
very limiting. Neither does it have 
that physicality of the impression of 
light on the sensitive surface. There 
are no fixed units of time: I really 
liked those rolls of super-8, because 
each one is three minutes long and 
that’s it, it’s ready. You use one and 
it’s gone. You launch an arrow and 
it’s launched; once you’ve pressed 
the button, there’s no going back, 
you can’t delete it, that’s it, it’s 
printed, it is what it is. I like these 
principles.
$0'5( 1*$$- This idea of recording that 

you’re talking about is also connected to the 
work in which you use carbon paper. The 
dreams that you wrote on carbon paper that 
let the light in...
0+*+- 10/)&, Yes, the light came from 
the darkness. It's like digging in the 
darkness to see something. Hence 
the idea of a film sensitive to light. I 
made films that cannot even be shown; 
they are so dark, they are at the edge 
of total darkness, which you can only 
see on the super-8 projector. If you 
transfer it to any other medium, it’s 
over, it doesn’t exist. 
2'$3-4 1-43*4*#&- They are shadows 
that appear in the penumbra. But you’ll have 
to adapt, because super-8 film doesn’t exist 
any more.
0+*+- 10/)&, Yes, but I don’t necessarily 
need to work with images in movement, 
or with video.
2'$3-4 1-43*4*#&- And the loop? It’s 
always there, not only in the installation, but 
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atropelada se torna a imagem 
disso que eu estava procurando. 
A proximidade total é também a 
perda do objeto.
WILTON MONTENEGRO Nesse movi-
mento de aproximação do objeto, você 
vê qual é o limite dessa aproximação, 
e então projeta isso em loop. Ou seja, 
esse objeto sempre reaparece. Tem 
uma coisa na sua resposta que se liga 
ao que a Luiza falou: da mesma manei-
ra que você se aproxima da cobra e ela 
vai desaparecer, quando você coloca 
o carbono no chão, praticamente 
invisível – o carbono é o convite da 
exposição, né?! –, vaza o texto através, 
e ele fica no chão, em um lugar difícil, 
com uma luz pequena. Tem sempre 
esse limite, esse risco do limite, o risco 
do invisível. 
  Na instalação com o Clóvis em 
São Paulo, a gente chega e vê aquele 
escândalo, a força criativa de um lou-
co maravilhoso. E o seu trabalho é o 
trabalho mais discreto e invisível pos-
sível. Demanda um esforço buscar, 
procurar pelo trabalho. O trabalho 
está escondido atrás do trabalho. No 
Sérgio Porto, foi um pouco mais fácil, 
pois você tirou o chão do espectador. 
Em São Paulo, na Bienal, você retirou 
o olho do espectador, você obrigou 
o espectador a abrir mão da luz que 
brilhava para poder ver o que estava 
na sombra por trás. De dia, aparecia 
a cidade, por trás daquele filtro, aque-
le filme escuro, aquele espelho negro, 
translúcido. Mas aparecia a cidade 
de dia. À noite, a cidade desaparecia, 
e duplicava a cidade do Clóvis. O 
que é incrível é que fica muito claro, 
no escuro, que o trabalho ali é o seu 
trabalho. O Clóvis é um convidado, 
um parceiro, mas um convidado 

para expor um pensamento. Esse 
limite seu é muito interessante. Você 
está sempre na radicalização. Não 
sei nem se a palavra limite deveria 
ser empregada se há uma coisa tão 
radical o tempo inteiro. Não tem meio. 
Seu trabalho não é um trabalho onde 
eu consiga ver meio, está sempre 
numa borda, as coisas ocorrem num 
horizonte de eventos.
RICARDO BASBAUM Gostaria de reto-
mar um pouco o termo “labilidade”, 
essa capacidade de tangenciar e ao 
mesmo tempo processar, trazer para 
dentro de uma prática. Porque a gen-
te se conheceu há muito tempo atrás, 
em 1984/1985 – você estava vindo da 
Alemanha, em um momento de visita 
ao Rio, ou estava para ir para lá...
0+*+- 10/)&, Foi em 1986, eu tinha 
vindo ao Rio pela primeira vez 
depois de dois anos lá.
RICARDO BASBAUM Sim... Para nós 
aqui – e somos de uma mesma gera-
ção – foi muito forte, nos anos 1980, o 
contato com a dinâmica local, com 
toda a “efervescência” que acontecia 
aqui, tanto com os outros jovens artis-
tas quanto com a abertura política. E 
você estava lá, em outro continente. 
Também há uma labilidade aí, em estar 
ouvindo de longe uma certa dinâmi-
ca, querer manter contato, escutar. 
Pegando também a partir da fala do 
Wilton, e ampliando, gostaria de ouvir 
mais sobre esses pontos de contato, 
essas bordas.
0+*+- 10/)&, Sem dúvida, essa vi-
são periférica me interessa muito. 
Estou sempre me deslocando 
para uma margem. É uma ten-

when you film that red car going back and 
forth. Your daily route to Vargem Grande, 
the journey you made everyday along 
the same route. It’s a loop, something 
constantly repeated in your own life. 
Something sort of psychological, but it’s 
as if you had travelled alongside yourself. 
You are alone, with your own company. 
Sometimes you had the eye of the camera 
and filmed. It wasn’t every day, because 
filming all day would be expensive. But  you 
would occasionally film a road accident,  
a snake that is a loop. A fragment of Super 
8, a crushed snake. I would like you to talk 
a little more about this, how you came up 
with the idea of this process. Or was it all 
just on “auto-pilot”?
0+*+- 10/)&, No, there’s no auto-pilot. 
It’s no mechanical business of being 
forever filming a certain route, nor of 
being alone; on the contrary, I rarely 
made films alone. There is a very 
alert attention to movement in the 
sense of paying attention to everyday 
events. Ordinary or extraordinary 
events, and an attempt to transfer 
this to film. In the case of the snakes, 
I was in fact looking for something 
else. The question posed by that 
work was that of trying to get close 
to the object and the point at which 
it disappears from the image. The 
closer you get, the more easily it 
slips away. Collision would be the 
moment in which it disappears. I 
was experimenting with this. I was 
in a car, looking at things on the 
roadside to see what interested me, 
what I could film, how to film this 
passing. Then I saw something that I 
thought was piece of rubber, except 
that when I got closer, I found it 
was a snake that had been run over 
by a car. That was very impressive. 
Then I found that there were many 
squashed snakes on that road. The 
squashed snake became the image 
that represented what I was looking 
for. Full closeness also entails loss of 

the object.
2'$3-4 1-43*4*#&- In this movement 
where you approach the object, you can see 
the limitations of this approximation and 
thus project this into a loop. In other words, 
this object is always reappearing. There is 
something in your answer that is connected 
with what Luiza said: just as you approach 
the snake and it disappears, when you 
place carbon paper on the floor, practically 
invisible – the carbon paper is the invitation 
to the exhibition, isn’t it?! –, the text leaks 
through it, and it stays on the floor, in a 
difficult place, but with a small light. There is 
always this edge, this risk of  limit, the risk of 
the invisible. 
In the installation with Clóvis in São Paulo, 
we arrive and see that scandal, the creative 
power of a wonderful madman. And your work 
is the most discrete and invisible possible. 
You have to make an effort to seek it out, look 
through the work. At Sérgio Porto, it was a 
bit easier, because you took away the floor 
from under the audience’s feet. In São Paulo, 
at the Biennale, you took out the viewer’s 
eye, you obliged the viewer to relinquish 
the shining light in order to make out what 
was in the shadow behind. By day, the city 
appeared behind that translucent filter, that 
dark film, that black mirror. By night, the city 
disappeared and duplicated the city of Clóvis. 
What is incredible and becomes very clear in 
the dark is that the work is yours. Clóvis is a 
guest, a partner, but a guest invited to exhibit 
an idea. This limit is very interesting. You are 
always radicalizing things. I am not even sure 
whether the word limit should be used here, 
if there is something so radical all the time. 
There is no middle. You can’t see the middle 
in your work; it is always on the edge, things 
happening on an event horizon.
&'+(&,- .(/.(01 I would like to go back a 
bit to the term “lability”, this capacity to touch 
on and, at the same time, process, to bring 
things inside a practice. Because, we first 
met a long time ago, in 1984/1985 – you came 
from Germany, for a visit to Rio, or were on 
your way there...
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tação [risos]. É inevitável, uma 
tendência à lateralidade.
GLÓRIA FERREIRA Falando sobre sua 
formação, você cursou a Academia 
de Arte de Düsseldorf, mas antes 
você havia feito ESDI [Escola Superior 
de Desenho Industrial]. Depois fez 
Comunicação e, então, Linguagens 
Visuais. É um percurso interessante. 
Em 1983, você fazia ESDI, e já fazia 
escultura?
0+*+- 10/)&, Só fui fazer escultura 
na Alemanha, mas desde os 14 
anos, aliás, desde criança, fre-
quentei a Escolinha de Artes do 
Brasil, e dos 14 aos 16 fiz regu-
larmente xilogravura, com José 
Altino. Desenho Industrial foi 
uma maneira de...
LUIZA MELLO Uma maneira de fazer 
uma coisa útil, a partir do trabalho 
com arte. [risos]
0+*+- 10/)&, É, vamos encarar uma 
realidade... [risos] Mas foi da 
ESDI que surgiu meu interesse 
por semiótica, semiologia...
GLÓRIA FERREIRA E como foi na Alema-
nha? Você via muitos filmes...
0+*+- 10/)&, Sempre gostei muito 
de cinema. Hoje, quando penso 
na Alemanha, penso que foi 
outra vida dentro da minha vida. 
Foi muito intenso. Vivi à margem 
do que acontecia aqui, Geração 
80 e outros tantos acontecimen-
tos, e eu estava lá naquela mar-
ginalidade central. Estive lá de 
1984 a 1993. Estava na queda do 
Muro de Berlim.

WILTON MONTENEGRO Paul Ricoeur fala 
que ali foi o fim da idade moderna. Que 
ali termina o século XX.
0+*+- 10/)&, É, acho que ele pode 
ter razão... Não sei se ali ou em 
2001, no 11 de setembro. São dois 
pontos bastante cruciais. Mas o 
tempo na Alemanha foi um pro-
cesso, talvez quatro anos e meio 
para chegar e quatro anos e meio 
para voltar [risos]. Eu explico as-
sim o meu tempo de permanência 
lá. Chegou um momento em que 
pensei: ou fico aqui para sempre 
e me torno uma artista alemã ou 
tenho que voltar para o Brasil e 
ver onde vou me encaixar.
WILTON MONTENEGRO Mas você não 
vem para ser uma artista brasileira, 
você vem para ser uma artista.
0+*+- 10/)&, É, eu não pensava 
que fosse me tornar uma artista 
alemã, não gostava da perspec-
tiva de me ver desconectada de 
uma certa tradição cultural, não 
queria abrir mão desse campo de 
interlocução.
RICARDO BASBAUM E que Brasil era 
esse, distante?
0+*+- 10/)&, Era muito distante. 
Não havia internet. Era carta e 
demorava pra caramba. Telefone 
era caríssimo. Quando apareceu 
o fax, eu achei incrível. Quer 
dizer que se eu mandar um de-
senho alguém vai receber lá, na 
hora! Eu achei aquilo genial. No 
final é que começou a coisa do 
computador. No tempo em que 
trabalhei na Deutsche Welle tra-

0+*+- 10/)&, It was in 1986, I was 
coming to Rio for the first time after 
two years abroad.
&'+(&,- .(/.(01 Yes... for us here – and 
we are from the same generation – it was 
a big thing, in the 1980s, to have contact 
with the local dynamics, with all the 

“effervescence” that was going on here, 
both with other young artists and with the 
thaw in the political situation. And you 
were there, on another continent. There 
is lability there too, in hearing from afar 
a certain movement, wanting to keep in 
touch, listen in. Starting off from what 
Wilton said, and expanding on it, I would 
like to hear more about these points of 
contact, these boundaries.
0+*+- 10/)&, Of course, I am very 
interested in this peripheral 
viewpoint. I am always moving away 
towards a margin. It’s a temptation 
[laughter]. It’s inevitable, a lateral 
tendency. 
#$%&'( )*&&*'&( Talking about your 
training, you studied at the Düsseldorf 
Academy of Art, but before you had been 
to the ESDI [School of Industrial Design]. 
You then studied Communication followed 
by Visual Languages. It is an interesting 
trajectory. In 1983, you were studying at the 
ESDI. Were you already studying sculpture?
0+*+- 10/)&, I only started doing 
sculpture in Germany, but, since the 
age of 14, or rather, since childhood, 
I attended the Escolinha de Artes do 
Brasil, and between the ages of 14 
and 16 I regularly did engraving with 
José Altino. Industrial design was a 
way of...
$0'5( 1*$$- A way of using art to do 
something useful. [laughter]

0+*+- 10/)&, Yes. Let’s be realistic... 
[laughter] But it was the ESDI that 
sparked my interest in semiotics, 
semiology...
#$%&'( )*&&*'&( And how was your stay in 
Germany? Did you see a lot of films?...
0+*+- 10/)&, I have always loved the 
cinema. Nowadays, when I think of 
Germany, I think that it was like another 
life within mine. It was very intense. 
I lived on the margins of what was 
happening here, 80s Generation and 
so many other things and I was there 
marginalized at the core. I was there 
between 1984 and 1993. It was the time 
of the fall of the Berlin Wall.
2'$3-4 1-43*4*#&- Paul Ricoeur says that 
that was the end of the modern age. The 20th 
century ended there.
0+*+- 10/)&, Yes, I think he may be right... 
I don’t know if it was then or on 11 
September 2001. They are both fairly 
crucial dates. But my time in Germany 
was a process, perhaps it took me four 
and half years to arrive and another four 
and a half to return [laughter]. I reached 
the point where I was thinking: either I 
stay here forever and become a German 
artist or I have to go back to Brazil and 
see where I fit in.
2'$3-4 1-43*4*#&- But you didn’t come to 
be a Brazilian artist; you came to be an artist.
0+*+- 10/)&, Yes, I wasn’t thinking of 
becoming a German artist, I didn’t 
like the prospect of seeing myself 
disconnected from a certain cultural 
tradition, and I didn’t want to leave 
behind this field for dialogue.
&'+(&,- .(/.(01 And what Brazil was this, 
so distant?
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duzindo notícias para serem irra-
diadas para os países de língua 
portuguesa, às vezes eu tinha 
acesso a algum jornal brasileiro, 
JB, Folha, e muitas vezes aquilo 
era um soco no estômago, de 
uma violência incrível.
GLÓRIA FERREIRA O que você via? O 
que a interessava naquele momento?
0+*+- 10/)&, Exposição. Arte, arte, 
arte. Naquele momento, na 
passagem dos anos 1980 para 
os 1990, Colônia era o centro, a 
ligação direta com Nova Iorque. 
Era muito movimentado, eu via 
tudo e havia de tudo para ver, em 
quantidade e qualidade. Richter, 
Jeff Koons, Tuymans, Baselitz, 
Kruger, Paik, os fotógrafos ale-
mães que vi crescer (literalmente, 
nos formatos) desde a Academia, 
enfim, estava todo mundo ali, no 
calor da refrega.
RICARDO BASBAUM Mas o que você 
identifica daquele momento, daquela 
dinâmica?
0+*+- 10/)&, Inicialmente, quando 
cheguei lá, em 1984, a discussão 
era sobre o retorno da pintura. 
Eram os “novos selvagens” [neue 
wilde], toda uma nova geração 
de pintores. Me lembro de me 
sentir muito nauseada [risos]. 
Na Bienal de Veneza, em 1984, 
aquele excesso de pintura me 
dava uma náusea quase física. 
Na verdade, não sabia muito 
bem onde eu estava, como me 
situar ali. Talvez tenha sido um 
corte muito radical. Saí do Posto 
9, do Parque Lage e fui para uma 

Alemanha da Guerra Fria, uma 
Alemanha ainda muito alemã, 
nada multicultural. No primeiro 
lugar onde morei, da janela, po-
dia escolher entre olhar para um 
bunker ou para um campo mili-
tar americano. Havia a barreira 
da língua, foi difícil me situar e 
entender o que eu estava fazen-
do ali. Ainda recém-chegada à 
Academia, teve a morte do Beu-
ys (1986) e um pouco depois, ou 
um pouco antes, não me lembro, 
o Markus Lüpertz, na época o 
representante mais bem-suce-
dido daquela geração de pinto-
res, com seus anéis e sapatos 
reluzentes, assumiu a direção da 
Academia. Aí deu para entender 
que estava se completando uma 
vigorosa troca de paradigma. A 
sala do Beuys, das reuniões da 
FIU [Free International Universi-
ty], foi totalmente “higienizada” 
para servir como prosaica sala 
de professores. Nunca funcio-
nou, óbvio. 
WILTON MONTENEGRO Você marca aí 
o que você não quer, o que você não 
gosta. Você disse que não sabia o 
que queria, mas você sabia o que não 
queria. Sua reação quanto à pintura é 
muito clara.
0+*+- 10/)&, Não tenho nada contra 
a pintura. Gosto de pintura e, se 
aprendi alguma coisa nessa via-
gem toda, foi a ver pintura, não 
necessariamente fazer, mas ver.
WILTON MONTENEGRO No seu fazer, eu 
digo, pois nos conhecemos há muitos 
anos e eu nunca vi uma pintura sua. Já 
vi desenhos inúmeros, mas nunca vi 

0+*+- 10/)&, It was very distant. There 
was no Internet. You had to write 
letters and they took a hell of a long 
time to arrive. Phoning was very 
expensive. When the fax came along, 
I thought it was wonderful. In the 
final period, it was already the time 
of the computer. At the time I worked 
for Deutsche Welle translating News 
to be transmitted to the Portuguese-
speaking world, I sometimes had 
access to Brazilian newspapers, JB, 
Folha, and often that was like a punch 
in the stomach, incredible violence!
#$%&'( )*&&*'&( What were you seeing? 
What interested you at that time?
0+*+- 10/)&, Exhibitions. Art, art, art. 
At that time, in the late 1980s and 
early 1990s, Cologne was the center, 
the direct link to New York. It was 
very busy. I saw everything and there 
was everything to see, in terms of 
quantity and quality. Richter, Jeff 
Koons, Tuymans, Baselitz, Kruger, 
Paik, the German photographers I 
saw grow up (literally) from their days 
in the Academy. In short everyone 
was there, in the heat of the fray.
&'+(&,- .(/.(01 But what did you 
identify in that period, in that dynamic?
0+*+- 10/)&, When I first arrived in 
1984, everyone was talking about 
the return of painting. They were 
the “new savages” [neue wilde], a 
whole new generation of painters. 
I remember being nauseated by 
it [laughter]. At the 1984 Venice 
Biennale, the excess of painting 
almost made me physically sick. To 
tell the truth, I didn’t have a very 
good idea where I was, how to situate 
myself there. It may have been a very 
radical departure. I left Parque Lage 
Posto 9 and went to the Germany of 
the Cold War, a Germany that was 

still very German, no multiculturalism. 
The first place I lived, you could 
choose the view of a bunker or a US 
military base. There was the language 
barrier; it was difficult to situate 
myself and understand what I was 
doing there. Shortly after I arrived at 
the Academy, Beuys died (1986) and, 
shortly afterwards, or a little before, I 
don’t remember, Markus Lüpertz, at 
the time the most successful of that 
generation of painters, with their rings 
and shiny shoes, took over as Director 
of the Academy. It was clear then that a 
full-blown paradigm shift was coming 
to a close. The Beuys Room, the 
meetings of the FIU [Free International 
University], were fully “cleansed” to 
serve as a prosaic teachers’ room. It 
never worked, obviously. 
2'$3-4 1-43*4*#&- You are signaling 
here what you don’t want, what you don’t like. 
You say you didn’t know what you wanted, but 
you knew what you didn’t want. Your reaction 
to painting is very clear.
0+*+- 10/)&, I have nothing against 
painting. I like painting and, if I learnt 
anything on this whole trip, it was to 
appreciate painting, not necessarily 
produce it, but appreciate it.
2'$3-4 1-43*4*#&- In your work, I mean, 
since we’ve known each other for many years 
and I have never seen a painting of yours. 
I’ve seen countless drawings, but never a 
painting. The question is whether someone 
attracted your attention or if there was a 
development towards one language or other?
0+*+- 10/)&, I had Beuys, whom I 
gradually acquainted myself with, and, 
understanding what Beuys meant, 
something extremely controversial, 
capable of stirring many different 
emotions, especially in Düsseldorf, 
which was his hometown. I wrote 
about him after coming back. It has 
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uma pintura. A pergunta é se alguém 
chamou sua atenção ou se houve des-
dobramento para alguma linguagem?
0+*+- 10/)&, Tinha o Beuys, que eu 
fui conhecendo, e entendendo o 
que era Beuys, algo extremamen-
te polêmico, capaz de suscitar 
muitas emoções, sobretudo em 
Düsseldorf, que era a cidade 
dele. Tanto é que volto e escrevo 
sobre ele. Foi uma maneira de 
tentar entender melhor o que eu 
havia percebido. Foi uma aborda-
gem muito importante para meu 
entendimento de arte. 
LUIZA MELLO Nessa época na Alema-
nha, você fazia objetos e desenhos?
0+*+- 10/)&, Na Alemanha, eu pin-
tava, porque fui pra lá com essa 
ideia: eu desenhava, mas todo 
mundo pintava, então eu tam-
bém queria pintar [risos]. Mas 
minha professora-orientadora, 
Beate Schiff, era escultora. Lem-
bro de ela mandar fazer uma 
maquetezinha, e eu fiz meio de 
sacanagem, qualquer coisa. Ela 
percebeu, claro, mas adorou. E 
aí começou a me mandar para 
as oficinas de metal, de madeira. 
Acabei indo pro gesso. Aí volta a 
coisa do positivo e negativo, que 
vem lá da xilogravura. Talvez o 
entendimento desses extremos, 
da possibilidade de inversão, 
venha muito daí – da xilogravura, 
do gesso, dessa coisa da fôrma. 
Fôrma positiva, fôrma negativa – 
a fôrma da fôrma da fôrma.
GLÓRIA FERREIRA E do ponto de vista 
teórico?

0+*+- 10/)&, Eu frequentei poucos 
cursos teóricos. Teve um que foi 
interessante, sobre grupos de 
artistas, com um professor de 
sociologia da arte que tinha essa 
pesquisa. Mas não me lembro de 
muita relação com a teoria. Isso 
eu só vim recuperar aqui. Quan-
do fiz o mestrado em Comunica-
ção, já se deu uma abordagem 
teórica. Eu só vim a ter contato 
com alguma visão de história da 
arte, questões de arte moderna 
e contemporânea, no doutorado. 
No fundo, minha formação em 
artes foi bastante caótica. 
RICARDO BASBAUM Mas como vocês 
discutiam os trabalhos? Havia alguma 
discussão de formação de repertório? 
0+*+- 10/)&, Era uma conversa 
entre professor e aluno. Alguma 
discussão com os colegas, mas 
não muito. A Academia era um lu-
gar de fazer, eu acordava, ia pra 
lá, trabalhava e voltava pra casa. 
LUIZA MELLO Mas você tinha interlo-
cutores, amigos, outros artistas, que 
estavam na universidade também, e 
com quem você trocava ideia, ale-
mães ou outros? Tinha gente de ou-
tros países?
0+*+- 10/)&, Tinha. Essa classe 
onde fiquei acolhia estrangeiros. 
Porque havia classes comple-
tamente fechadas, em que só 
entravam alemães. Em algumas, 
nem mulheres. Mas isso mudou 
do momento em que entrei para 
depois, houve maior afluxo, 
maior abertura.
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LUIZA MELLO É que eu fico imagi-
nando você na Alemanha nos anos 
1980, jovem, devia ser um trabalho 
bem solitário.
WILTON MONTENEGRO Você saiu da 
ESDI para ir pra lá? A ESDI ainda dava 
aquela formação extraordinária? O 
pessoal que saía de lá era o mais 
bem-preparado, em termos de co-
nhecimento de cultura.
0+*+- 10/)&, Fui um pouco depois, 
três anos depois de me formar. 
Não sei... Eu saí da ESDI com 
algumas noções. 
GLÓRIA FERREIRA De qualquer manei-
ra, você tem uma bagagem teórica 
bastante importante. Gostaria que 
você falasse da relação entre teoria 
e prática, mas também entre lingua-
gem e imagem. Em relação à Rua do 
hotel sem passado [2000], você dizia: 

“As palavras são pura insistência 
mental... [...] vagas indicações para 
o futuro cuja única certeza é agora.” 
Como você caracterizaria essa trama 
espaço-temporal da relação entre 
imagem e linguagem?
0+*+- 10/)&, Não sei, acho que, no 
fundo, no fundo, gosto muito de 
poesia, apesar de ser uma leitora 
caótica, pois leio o que me cai 
nas mãos, sem maiores referên-
cias. Então, essa relação com as 
palavras é importante, para mim, 
para o trabalho...
GLÓRIA FERREIRA Você faz uma rela-
ção com o ready made, com as pala-
vras ready made.

0+*+- 10/)&, Sim, nisso de pegar 
frases prontas. As palavras ou as 
frases acabam sendo uma manei-
ra de dar início ao trabalho, a um 
determinado projeto. Ou então 
elas organizam vários elementos 
díspares entre si, reunindo filmes, 
por exemplo. Esse é o caso das 
frases “rodoviária – rua do hotel 
sem passado – centro”, que apa-
recem num fragmento de sonho. 
Em Portugal, também tem três 
frases que vão organizar todo um 
conjunto de trabalhos: “liquida-
ção de toda a existência, passa-

-se, trespassa-se”. São frases 
encontradas em vitrines de lojas, 
num momento em que Portugal 
passava por uma mudança eco-
nômica grande. São frases ready-

-made, como também as do sonho, 
num certo sentido, porque não 
há uma intenção consciente, elas 
aparecem, são colhidas.
GLÓRIA FERREIRA Poderíamos pensar 
em um certo viés conceitual?
0+*+- 10/)&, Através da palavra? 
Acho que sim. Não sei exatamen-
te o que você está chamando de 
um viés conceitual...
GLÓRIA FERREIRA Um viés conceitual é 
quando o conceito está impregnado, 
não é a forma que está definindo...
0+*+- 10/)&, Sim, com ou sem pala-
vra. Essa é sempre muito mais a tô-
nica do que questões formais, não 
que elas desapareçam totalmente.
GLÓRIA FERREIRA Engraçado, “para 
o futuro cuja única certeza é agora”. 
Esse agora com essa base teórica 
sua me parece engraçado... É quase 

been a way of trying to understand 
better what I perceived. It was a 
very important approach to my 
understanding of art. 
$0'5( 1*$$- During this time in Germany, 
did you produce objects and drawings?
0+*+- 10/)&, In Germany, I painted, 
because I went there with this in 
mind: I drew, but everybody was 
painting, and so I wanted to paint 
too [laughter]. But my adviser and 
professor, Beate Schiff, was a 
sculptor. I remember her asking me 
to make a little mock-up. She loved it. 
And then she started sending me to 
metal and wood workshops. I ended 
up opting for plaster. And then the 
idea of the positive and negative 
returns, which comes from engraving. 
Perhaps, understanding these 
extremes, the possibility of inversion, 
came from there—engraving, plaster, 
the question of having a mold. A 
positive mold, a negative mold—the 
mold of the mold of the mold.
#$%&'( )*&&*'&( And from the theoretical 
point of view?
0+*+- 10/)&, I didn’t attend many 
courses on theory. I had one that 
was interesting, on groups of artists, 
with a professor of sociology of 
art who was doing research in this 
area. But I don’t remember being 
much into theory. I only made up for 
that here. When I did the Masters 
in Communication I got a more 
theoretical approach. I only came 
into contact with some view of the 
history of art and the questions of 
modern and contemporary art on 
the doctorate. My training in art was 
fundamentally pretty chaotic. 

&'+(&,- .(/.(01 But how did you discuss 
the work? Did you talk about how the 
repertoire was built up? 
0+*+- 10/)&, It was a conversation 
between professor and student. Some 
discussion with colleagues, but not 
much. The Academy was a place for 
doing things: I would wake up, go to 
work there, and return home. 
$0'5( 1*$$- But you had people to talk 
to: friends, other artists, who were also at 
the university, and with whom you could 
exchange ideas, Germans and others? Were 
there people from other countries?
0+*+- 10/)&, There were. The class I 
was in took in foreigners. But some 
classes were completely closed, only 
Germans allowed. Some didn’t even 
admit women. But this changed shortly 
after I began there; there was more 
confluence, greater openness.
$0'5( 1*$$- I keep imagining you in 
Germany in the 1980s. It must have been 
really solitary work.
2'$3-4 1-43*4*#&- You left the ESDI 
to go there? Did the ESDI still provide that 
extraordinary training? People who trained 
there were better prepared, in terms of 
knowledge of culture.
0+*+- 10/)&, I went a little later, three 
years after graduating. I’m not sure... I 
left the ESDI with a few ideas. 
#$%&'( )*&&*'&( Anyway, you have a fairly 
important theoretical baggage. I would like 
you to talk about the relation between theory 
and practice, but also about that between 
language and image. On the subject of Rua 
do hotel sem passado[Hotel Street without 
a Past] [2000], you said, “Words are pure 
mental insistence.... vague indications of a 
future whose only certainty lies in the now.” 
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poesia, mas você tem um embasa-
mento teórico, uma fluência nessas 
coisas que não deixa que seja só 

“agora”, me parece que ela continua 
como palavra.
0+*+- 10/)&, Eu vejo meu emba-
samento teórico sempre muito 
precário. Essa impressão de 
labilidade persiste, seja na te-
oria, seja na prática. Nada me 
parece muito assentado, nenhu-
ma construção é muito firme. A 
poesia talvez seja a maneira que 
eu encontre para concatenar as 
coisas, um modo de expressão 
em que o arcabouço teórico não 
está tão bem estabelecido, ou 
simplesmente não dá conta. 
WILTON MONTENEGRO Mas é poema? 
Você escreve poema, você dispõe o 
poema espacialmente, escreve numa 
superfície. Você não faz jogo tipográfi-
co, de trazer para o primeiro plano ou 
para o fundo, mas você utiliza aquele 
espaço do papel, e naquele espaço 
você coloca sempre três, quatro textos, 
ou dois textos, e eles estão sempre em 
uma disposição espacial clara. Há um 
diagrama, uma forma nesse conteúdo. 
Prefiro pensar que há uma questão po-
ética nisso, e que é exatamente aquilo 
que não se dá a ver no seu trabalho, 
que é a coisa mais fechada, mas ínti-
ma. Há certa ironia também quando 
você pega o “trespassa-se”, que tem 
um sentido em Portugal, e traz para 
outro sentido em outro lugar. Toda 
vez que eu leio algum texto seu, muito 
curto, uma frase... Como aquele texto 
que você escreveu para a Glória (“By”, 
2004-2006): “A paisagem passa com 
tudo o que nela se passa; passamos 
por ela ao mesmo tempo que o tempo.”

0+*+- 10/)&, Isso é bem a coisa do 
filme [risos]. Dessa imagem em 
movimento, dessa captura em 
movimento, paisagem-passagem, 
como diz o Basbaum.
LUIZA MELLO Tem uma coisa que eu 
queria lhe perguntar, que é outra coisa 
que tem a ver com o cinema, mas não 
com a imagem em movimento, e sim 
com a edição. É a história dos livrinhos 

– acho que desde a Alemanha você já 
tinha feito um. Você tem vários livrinhos 
onde edita as imagens, e aquilo tem um 
sentido independente, é claro que tem a 
ver com a série de um trabalho que você 
está desenvolvendo, mas é outro traba-
lho, que é editar imagens em um objeto. 
Queria que você falasse um pouco mais 
sobre isso, pois como me interesso por 
esse assunto – livro – sempre reparei 
nesse seu trabalho. E acho que isso 
tem a ver com cinema também, porque 
editar é fazer uma certa edição de um 
número de imagens... Você começou a 
fazer filme quando voltou da Alemanha? 
0+*+- 10/)&, É, bem depois, eu vol-
tei em 1993 e só comecei a fazer 
filme em 1998. Fiz os livrinhos 
quando estava voltando, como 
uma maneira de fazer um registro, 
dar uma forma, fazer uma sínte-
se do que eu tinha produzido lá. 
Desde desenho [A série da história, 
1994], passando por uma série de 
esculturas em gesso [Family me-
mory, 1987], até a produção rea-
lizada no último ateliê [Daylight, 
Nightlight, 1993] – e o resultado 
são os livros. Em Family memory, 
o trabalho é o livro, as formas em 
gesso foram perdidas e nem inte-
ressam, o que interessa é a forma-
lização ou o sentido que o livro vai 

How would you characterize this spatio-
temporal web of relations between image 
and language?
0+*+- 10/)&, I dont know. I think  
that, deep deep down, I really like 
poetry, despite being a chaotic 
reader, because I read anything 
that I can get my hands on, without 
major references. So, this relation 
with words is important for me in  
my work...
#$%&'( )*&&*'&( You make a connection 
between the ready made, and the words 
ready made.
0+*+- 10/)&, Yes, in this case taking 
ready-made phrases. The words or 
the phrases end up being a way into 
a piece of work, a particular project. 
Or they organize various disparate 
elements among themselves, films 
for example. This is the case with 
the words “bus terminal - street of 
the hotel with no past - downtown”, 
which appear in a dream fragment. 
In Portugal, three phrases would 
also structure a whole series of 
works: "liquidation of all existence", 

"pass by", "pass through". These are 
phrases found in shop windows at 
a time when Portugal was going 
through a huge economic change. 
They are ready-made phrases, just 
as those from dreams, in a certain 
sense, because there is no conscious 
intention; they do not appear, they 
are chosen.
#$%&'( )*&&*'&( Could we speak in 
terms of a certain conceptual bias?
0+*+- 10/)&, Through words? I think so. 
But I don’t know if it’s exactly what 
you are calling a conceptual bias...
#$%&'( )*&&*'&( A conceptual bias is 
when the work is steeped in the concept; it 
isn’t that form is defined...

0+*+- 10/)&, Yes. With or without words. 
This is always something far more to 
the front than questions of form, not 
that the latter disappear completely.
#$%&'( )*&&*'&( Funny, “for the future 
whose only certainty is the now”. This now 
with this theoretical base strikes me as 
funny... It is almost poetry, but you have a 
theoretical basis, a fluency to things that 
doesn’t let them just be “now”, it strikes me 
that they continue as words.
0+*+- 10/)&, I always feel my theoretical 
grounding is very shaky. This 
impression of lability persists, be it 
in theory or practice. Nothing strikes 
me as more settled, no construction 
as solid. Poetry may be the way I find 
of chaining things together, a mode 
of expression in which the theoretical 
framework is not that well established, 
or simply doesn’t matter. 
2'$3-4 1-43*4*#&- But is it a poem? 
You write a poem, you arrange the poem 
spatially, write it on a surface. You don’t play 
with the typography, or put the foreground 
into the background, but you use the space 
of the paper, and in this space you always 
place three or four or two texts and they are 
always in a clear spatial arrangement. There 
is a diagram, a form in this content. I prefer 
to think that there is a poetic question in 
this and that this is exactly what cannot be 
seen in your work, which is the most closed 
off, intimate part. There is also a certain 
irony when you take the term “trespassa-se”, 
which means one thing in Portugal (for sale 
or lease), but quite another in other places. 
Every time I read one of your very short texts, 
a single phrase... Like that text you wrote for 
Glória (“By”, 2004-2006): “The landscape 
passes along with everything that passes 
through it; we pass through it at the same 
tempo as time.”



152 153

dar àquilo. Em outro, Potências 
[1992], existe um trabalho que 
acontece no espaço e foi expos-
to na galeria Sérgio Porto, mas 
o livro fecha ou abre aquilo de 
outra maneira. Então, o que há 
em comum entre o livro e o filme 
é uma certa arquitetura da linha, 
um pôr em linha.
LUIZA MELLO Porque, independente de 
ter dinheiro, você fazia. Aquela edição 
de Recife que queremos colocar no 
livro, não tinha dinheiro. É tudo em 
xerox, e foi importante para você fazer 
aquela reunião de imagens. É isso que 
eu queria saber, justamente, se eram 
sempre registros de um trabalho, para 
você ter um documento, ou se eles 
tinham uma vida própria. 
0+*+- 10/)&, Muitos tinham uma 
intenção inicial de servir como 
registro, mas acabaram ganhan-
do vida própria; já outros foram 

pensados desde o início como 
livro-objeto, como por exemplo 
LOOOP [2005], aquele dos zeros.
WILTON MONTENEGRO Você pode falar 
sobre três trabalhos, na sequência? O 
livro Labirinto, a moviola, e o livro da 
tese, aquela moviola da tese.
0+*+- 10/)&, A tese na moviola não 
foi totalmente realizada. Só exis-
te em projeto [risos]. O livro-labi-
rinto é uma impressão serigráfica 
sobre espelho, ele abre...
WILTON MONTENEGRO Você vai ver o 
livro e se vê, é uma planta de um apar-
tamento e você é, literalmente, absor-
vido pela leitura.
0+*+- 10/)&, Não é exatamente 
uma planta de apartamento, mas 
lembra. Eu nem gosto tanto de 
me ver, prefiro ficar olhando as 

0+*+- 10/)&, That's really like 
film [laughter]. Of this image in 
movement, image captured in 
movement, landscape-passage, as 
Basbaum puts it.
$0'5( 1*$$- There is one thing that 
I would like to ask, which is something 
else related to cinema, but not as image 
in movement, but rather with editing. It’s 
about the history of little books – I think that 
since Germany you have made various little 
books, in which you edit the images, and 
the ones that have independent meaning 
will clearly be used for a series that you are 
putting together, but this is another kind of 
work of art, which is editing images in an 
object. I would like you to talk a little about 
this, since, I am interest in this subject – the 
book – and I have always noted it in your 
work. And I think that this has something 
to do with cinema too, because editing is 
making a certain edition of a number of 
images... Did you start making films when 
you came back from Germany? 
0+*+- 10/)&, Yes, a long time after. 
I came back in 1993 and only 
began making films in 1998. I 
put together little books when 
I was coming back, as a way of 
providing a register, giving form to, 
synthesizing what I had produced 
there. From drawings [A série da 
história[The History Series], 1994], 
moving on through a series of 
plaster sculptures [Family memory, 
1987], to the work produced in my 
latest studio [Daylight, nightlight, 
1993] – and the books are the fruit 
of this. In Family memory, the work 
is the book, the plaster shapes 
have been lost and are no longer of 
any interest; what is interesting is 
the formalization or the meaning 
that the book will confer on that. 
In another, Potências [Potencies] 
[1992], there is a piece that occurs 
in space and was shown at the 

Sérgio Porto gallery, but the book 
closes or opens it in another manner. 
So what the book has in common 
with film is a certain architecture of 
the line, a lining of things. 
$0'5( 1*$$- That Recife edition that we 
wanted to put in the book, there was no 
money for it. It’s all photocopied and it was 
important for you to put together these 
images. This is what I would like to know, 
exactly, if you always registered your work, for 
you to have a document, or if they had a life 
of their own.
0+*+- 10/)&, The initial purpose of many 
was to serve as a register, but they 
ended up taking on a life of their own; 
others still were intended from the 
outset as a book-object, as was the 
case with LOOOP [2005], the one with 
the zeros.
2'$3-4 1-43*4*#&- Could you talk 
about three pieces in this order? The book, 
Labyrinth, the moviola, and the book of the 
thesis, the moviola of the thesis.
0+*+- 10/)&, The thesis wasn’t fully 
produced as a moviola. It only exists 
as a project [laughter]. The labyrinth-
book is a silk-screen print on a mirror, 
it opens...
2'$3-4 1-43*4*#&- You can see the book 
and see yourself; it is the plan of an apartment 
and you are absorbed by your reading.
0+*+- 10/)&, It isn’t exactly the plan of 
an apartment, but it looks like one. I’m 
not that keen on looking at myself; 
I prefer to look at things through it, 
because it provides a radical inversion 
of point of view. I still want to make a 
little video film, a bus trip—I imagine 
it being by bus, I don’t know why 
[laughter]. It would be reading the 
labyrinth-book on the bus and filming 
the inverted landscape (en abîme), 

P 153
LOOOP, 2005
livro de artista
"ARTIST'S BOOK#
15 x 15 cm
P 154-155
DAYWORK, 1993
livro em xerox colorida
"BOOK IN COLORED XEROX#
12,3 x 18,3 cm



154 155



156 157

passing through it. Another place I 
would like to film or photograph is 
your apartment [referring to Wilton], 
because there there is a labyrinth 
that is the city itself. That reflective 
surface is what interests me. The 
moviola – in fact, a super-8 editor – 
was a piece that was in the Agora 
show. What interested me there was 
the possibility of the viewer moving 
the film, it being the motor force of 
the viewer that decides the speed 
and the direction too.
2'$3-4 1-43*4*#&- What Basbaum 
talked about at the beginning, about the 
presence of the viewer, of his intentions in 
relation to the presence of the viewer.
0+*+- 10/)&, There he really put his 
hands in the work and literally moved 
the film. In the third, my idea was to 
print the whole thesis in larger type 
on a long strip of paper and build a 
system of ratchets that would allow 
the viewer (reader) to roll the text. I 
was interested in making the physical 
effort involved in reading visible.
2'$3-4 1-43*4*#&- It is a moviola, the 
word as image.
&'+(&,- .(/.(01 Leafing through the 
material you sent us, I was impressed with 
the thesis, the questions developed in your 
masters, the text that you wrote for that 
event we attended together in Portugal, 
Unneeded Conversations (2010). I would 
also like you to talk about your place as an 
artist who is in lability with the university 
and with your very interesting writings, 
which are powerfully consistent. When 
Wilton asked, you spoke of a theoretical 
inconsistency, and it set me wondering 
about the writing of an artist in whom, in 
fact, theoretical consistency does not 
matter; what matters is the capacity to read 
poetry in the theory and to be capable of 
sewing things together—confronting this 

theoretical inconsistency—in a way that works 
of the level of comprehension of the poetics 
of the work, moving through theory and the 
physical manipulation of the material. So, this 
is a question that interests me: how do you 
see yourself, construct yourself as an artist 
in all these working spaces, confronting the 
challenge of inventing yourself as an artist 
not only in places where art is accustomed to 
be found, but also in the university. Because 
the university is becoming an increasingly 
productive and interesting place, in fact – I’m 
forever seeing young artists starting Masters; 
we started late. I would like you to talk a 
little about this, because I think that it is an 
important question: the space in which we can 
think of ourselves as artists and also use other 
references to situate ourselves, and how this 
is a challenge—because they are not ready-
made models.
0+*+- 10/)&, I think that this opens 
up many possibilities, perhaps even 
somewhat invisible ones, since the 
visibility of this becomes something 
complicated, difficult. I always get 
the impression that I am working 
with the negative, and hence perhaps 
my insistence on these potencies of 
negative poetics, which is a subject that 
is interesting me theoretically. From 
understanding a poetics as something 
that did not exist but has come to exist, 
and that involves a certain amount of 
work; but I am also interested in this 
work that is developed when something 
ceases to exist, this passage into 
non-being. When we are talking about 
cinema without film, it’s theater without 
theater... Which has nothing to do with 
the idea of death, the death of art, the 
death of painting, the death of this or 
that. These are new possibilities for the 
creation of this undoing. On the other 
hand, I think that life as an artist at the 
university is still fairly problematic. I 
don’t think it can be as arduous, but 
also I fail to see how things can be 
joined together in a more organic way, 

coisas através dele, porque ele 
permite uma inversão radical do 
ponto de vista. Eu ainda quero 
fazer um filminho em vídeo, uma 
viagem de ônibus – imaginei de 
ônibus, não sei por que [risos]. 
Seria ler o livro-labirinto no ôni-
bus e filmar essa paisagem inver-
tida (em vertigem), que passa por 
ele. Outro lugar onde eu quero 
filmar ou fotografá-lo é lá no seu 
apartamento [referindo-se ao 
Wilton], porque lá tem um labi-
rinto que é a própria cidade. Essa 
superfície de reflexão, de reba-
timento, é o que me interessa. A 
moviola – na verdade, um editor 
de super-8 – era um trabalho que 
estava na exposição do Agora. 
Ali o que me interessou foi a pos-
sibilidade de o espectador mover 
o filme, essa força motriz própria 
do espectador que imprime ao 
filme velocidade e sentido.
WILTON MONTENEGRO Aquilo que o 
Basbaum falou no início, da presença 
do espectador, da sua intenção em 
relação à presença do espectador.
0+*+- 10/)&, Ali ele realmente co-
loca a mão no trabalho e move o 
filme literalmente. Com relação 
ao terceiro, a minha ideia era 
imprimir toda a tese em letras 
maiores em uma grande tripa de 
papel e construir um sistema de 
manivelas que permitisse ao es-
pectador (leitor) rolar o texto. Me 
interessava tornar visível esse 
esforço físico de leitura.
WILTON MONTENEGRO É uma moviola, a 
palavra como imagem.

POTÊNCIAS 
"POTENCIES#, 1993
livro em xerox colorida 
"BOOK IN COLORED XEROX#
19,2 x 20 cm 
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RICARDO BASBAUM Passando os olhos 
no material que você nos enviou, fiquei 
impressionado com a tese, as ques-
tões desenvolvidas no mestrado, o 
texto que você escreveu para aquele 
evento de que participamos juntos em 
Portugal, Unneeded Conversations 
(2010). Queria que você falasse tam-
bém desse lugar como artista que está 
em labilidade com a universidade e 
com essa sua escrita tão interessante, 
que tem uma consistência forte. Quan-
do o Wilton perguntou, você falou de 
uma inconsistência teórica, e eu fiquei 
pensando na escrita de artista em que, 
de fato, não importa a consistência 
teórica: importa a capacidade de ler 
poesia na teoria e ser capaz de fazer 
uma costura – enfrentando essa in-
consistência teórica – que trabalha em 
um nível de compreensão da poética 
do trabalho passando pela teoria e 
pelo manuseio do material. Então, 
essa é uma questão que me interes-
sa: como você se pensa, se constrói 
como artista, nesses espaços todos 
de trabalho, enfrentando o desafio de 
se inventar como artista não só nos 
lugares do circuito habituais, mas 
passando ainda pelo lugar de trabalho 
na universidade. Porque a universida-
de está se tornando um lugar cada vez 
mais produtivo e interessante, de fato – 
fico vendo os jovens artistas entrando 
para fazer mestrado; nós entramos 
mais tardiamente. Gostaria que você 
falasse um pouco disso, pois acho que 
é uma questão importante: o espaço 
em que podemos nos pensar como ar-
tistas também com outras referências, 
e como isso é desafiador – porque não 
são modelos prontos.

0+*+- 10/)&, Acho que isso abre 
muitas possibilidades, talvez 
até um pouco invisíveis, pois a 
visibilidade disso se torna algo 
complicado, difícil. Tenho sempre 
a impressão de estar trabalhando 
no negativo, daí talvez a insistên-
cia nessas potências de poéticas 
negativas, que é um assunto que 
está me interessando teorica-
mente. De você entender uma po-
ética como algo que não existia e 
passa a existir, e que envolve um 
determinado trabalho; mas me 
interessa também esse trabalho 
que se desenvolve quando algu-
ma coisa deixa de existir, essa 
passagem outra forma. Quando 
a gente está falando de cinema 
sem filme, é isso, teatro sem 
teatro... O que não tem nada a 
ver com a ideia de morte, morte 
da arte, morte da pintura, morte 
disso, morte daquilo. São novas 
possibilidades de criação nesse 
desfazimento. Por outro lado, 
acho a vida como artista na uni-
versidade ainda bastante proble-
mática. Não achava que seria tão 
árdua, mas efetivamente ainda 
não consegui juntar as coisas de 
uma forma mais orgânica, elas 
ainda estão muito separadas. O 
diálogo com o outro artista me 
interessa muito, seja com Clóvis 
ou com outros artistas dentro 
da universidade. Tenho certo 
fascínio por essa relação. É difícil 
entender como o processo de 
criação funciona efetivamente, 
mas é um trabalho no qual eu 
gosto de estar presente, vendo 
as coisas em movimento, essas 
imagens em movimento, esses 
cinemas sem filme acontecendo.
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WILTON MONTENEGRO Uma coisa 
engraçada que você fala, sobre essa 
dificuldade de se encontrar. Há pouco 
tempo atrás, você disse que não es-
tava sendo artista naquele momento, 
era só professora, e aí você tem que 
fazer um livro. Parou para ter filho, 
abandonou parcialmente a carreira e 
voltou. Você está sendo permanen-
temente atropelada pela arte, a arte 
não a deixa em paz [risos]. Então não 
adianta tentar se acomodar... 

Lembro daquela história de quan-
do dei graças a deus porque real-
mente daquela vez seria impossível 
fotografar, mas você disse pra mim: 

“Tenta!” E deu tudo certo. Quer dizer, 
acho que tem essa coisa no seu fazer 
artístico, essa certeza. E, apesar de ter 
um embasamento teórico extraordi-
nário, sua fala, seu discurso é sempre 

do ponto de vista do artista. Quando 
começou a dar aula de teatro, você 
tentou abrir o universo do teatro para 
a arte contemporânea.
0+*+- 10/)&, Ah, eu tento o tempo 
todo. Não só para a arte con-
temporânea, mas para arte em 
geral. Estar nesse lugar me fez 
ver como realmente ainda (quan-
tas décadas depois da noção de 
campo ampliado?) pensamos, 
ainda trabalhamos em universos 
segmentados – as artes visuais, 
as artes teatrais, as artes cine-
matográficas, a literatura. E eu 
gosto muito do movimento [risos]. 
Não aguento muito ficar parada, 
prefiro o risco do movimento do 
que estar num terreno sólido.

they are still much too separate. 
Dialogue with other artists interests 
me greatly, be it with Clóvis or other 
artists at the university. I have a 
certain fascination with this kind of 
relation. It is difficult to understand 
how the process of creation 
functions effectively, but it is a kind 
of work in which I like to be present, 
seeing things in movement, these 
images in movement, these films 
without film coming about.
2'$3-4 1-43*4*#&- One interesting 
thing you say is about the difficulty finding 
yourself. Not long ago, you said that you 
weren’t being an artist at that time, just a 
professor, and that you had to write a book. 
You stopped to have a child, abandoned 
your career for a while and returned. You 
are constantly being buffeted by art, art 
won’t leave you in peace [laughter]. So it’s 
no use trying to accommodate yourself... 

I remember that story of when I 
thanked God because that time it really 
would be impossible to photograph, but 
you said to me, “Try!” And it all turned out 
OK. I think that there is something in your 
artistic work, that certainty. And despite 
having an extraordinary theoretical basis, 
your speech, your discourse is always 
from the point of view of the artist. When 
you started to teach theater, you tried 
to open up the world of the theater to 
contemporary art.
0+*+- 10/)&, Oh, I try all the time. Not 
only to contemporary art, but to art 
in general. It is here that I am made 
to see how we really still think (how 
many decades after the notion of 
the expanded field?) we still work 
in segmented worlds – visual arts, 
dramatic arts, film arts, literature. 
And I like movement a lot [laughter]. 
I can’t bear to stand still; I prefer 
the risk of movement to being on 
solid ground.
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1959
Nasce no Rio de Janeiro.
1974-76
Frequenta o ateliê de xilogravura  
com José Altino na Escolinha de  
Arte do Brasil.
1978
Ingressa na Escola Superior de Dese-
nho Industrial (ESDI) e cursa o Curso 
Intensivo de Arte e Educação (CIAE) na 
Escolinha de Arte do Brasil. Trabalha 
em projetos de arte-educação em 
escolas e praças da periferia carioca. 
1979-80
Acompanha o grupo de professo-
res – Ana Cristina Pereira de Almeida, 
Marilia Rodrigues, Maria Tornaghi, 
Maria Luiza Saddi, Juca Pessoa, Sheila 
Dain e Malu Fatorelli – que deixam a 
Escolinha de Arte do Brasil para fundar 
o ateliê Armação, na Praia do Flamen-
go. Frequenta cursos e participa de 
projetos e grupos de estudo entrando 
em contato com artistas e professores 
como Paulo Gomes Garcez, Anna Bella 
Geiger, Manfredo de Souzanetto, Pau-
lo Herkenhoff, Fernando Cocchiarale, 
Claudio Ulpiano, entre outros.

Desenvolve séries de desenhos, 
muitas vezes organizadas em cader-
nos – Caderno Juquinha, por exemplo 

–, em que a sequencialidade passa a 
ser um dado importante.

Ali surgem também os “telões”, co-
lagens de grandes dimensões realiza-
das com papel de presente cujo padrão 
cinético é ressignificado como crítica à 
hegemonia da imagem televisiva. Estas 
colagens serão retomadas em 2007.
1981 
Forma-se em Desenho Industrial e 
trabalha como programadora visual 
até o final de 1983 sob a supervisão de 
Washington Dias Lessa.

Passa a frequentar o grupo orien-
tado por Paulo Gomes Garcez, do qual 
fazem parte Chico Fortunato, Adriano 
Mangiavacchi, Brígida Baltar, entre 
outros.
1983
Estimulada por Paulo Garcez, faz sua 
primeira exposição individual na Gale-
ria Macunaíma, Funarte, Rio de Janei-
ro. Mostra séries de desenhos como 
O engenheiro tenta construir a sua 
ponte e Dos meus cadernos chineses, 
além de colagens cujo fundamento 
é a rememoração da fabricação de 
pipas assimilada nos projetos de arte-

-educação na periferia carioca.
Participa do 7º Salão Carioca e do 

6º Salão Nacional de Artes Plásticas, 
obtendo “referência especial do júri”. 

CRONOLOGIA
ORGANIZADA POR LIVIA FLORES
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Entre duas opções de bolsa no exterior 
– design na Itália ou arte na Alemanha 
–, escolhe a segunda. Às vésperas da 
geração 80, a meta era pintar.
1984
Embarca para a Alemanha em 1º de 
abril, onde permanece até 1993. Passa 
os primeiros seis meses em Mannheim 
estudando alemão e, em outubro, 
muda-se para Düsseldorf, onde come-
ça a frequentar a Academia de Artes 
de Düsseldorf, sob a orientação da 
escultora Beate Schiff.

Participa, à distância, das exposições 
Como Vai Você, Geração 80?, no Parque 
Lage, e Geração 80, na galeria MP2. 
1985-88
Desenvolve a série de desenhos in-
titulada Série da história, trabalhos 
em pintura, desenhos pretos e experi-
ências em gesso registradas no livro 
Family memory.

Parte dessas experiências é mostra-
da em exposições coletivas na Alema-
nha, em Essen (1986, Livia Flores/Martin 
Hauf, Galerie Kosmos) e em Ratingen 
(1987, Wasser 2, Station Kunst), e numa 
exposição individual no Rio de Janeiro, 
na Galeria de Arte Centro Empresarial 
Rio, em 1988. 
1989
A pintura começa a ganhar corpo 
quando tenta escapar à planaridade, 
estufando-se, avolumando-se. Ao 
mesmo tempo, a cor encontra um lé-
xico próprio com a fabricação da tinta 
a óleo a partir de pigmentos terrosos 
coletados no ano anterior nos arredo-
res de Recife. 

Parte desses trabalhos são expos-
tos numa exposição individual na Kuns-
thaus Mettmann.

1990
À medida que se multiplicam os vo-
lumes, o suporte do chassi vai sendo 
abandonado e outras formas de 
sustentação e instalação vão sendo 
experimentadas. A pintura passa a 
constituir objetos moles 
autônomos, que ora pendem, ora se 
apoiam nas paredes ou sobre o chão.

Da experiência de fabricação da 
tinta, resulta a descoberta da lumino-
sidade amarelada do óleo e do seu 
escurecimento progressivo em contato 
com a luz. Já não interessa mais reco-
brir com pintura os volumes estofados, 
mas lidar com a translucidez do tecido 
impregnado de óleo que deixa trans-
parecer em seu interior formas, cores 
e volumes. 

Objetos do mundo migram para o 
interior das obras, objetos-invólucro: 
velas, pedras, espuma, estopa, anel, 
canos de cobre, pedaços de jornal. 
Máquina de costura e trempe elétrica 
tornam-se instrumentos de trabalho. 

Muda-se para Colônia (Köln), na-
quele momento epicentro do mercado 
de arte alemão e internacional. Encerra 
o vínculo com a Academia de Artes de 

PINTURA MÁGICA 
COM ÁGUA
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colagem sobre papel 
"COLLAGE ON PAPER#
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SEM TÍTULO 
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óleo sobre tela 
costurada e 
estofada 
"OIL ON SEWN 
AND STUFFED 
CANVAS#
ø40 x 10 cm



166 167



168 169

Düsseldorf, recebendo da instituição a 
carta de Meisterschüler, assinada pelo 
então diretor Markus Lüpertz. 
1991  
Mostra trabalhos na Galerie im Kin-
derspielhaus, Düsseldorf .

Divide ateliê com Carlito Carvalhosa 
e José Spaniol. 

Participa com Fernanda Gomes 
do Projekt Little Akademie, organiza-
do pelo artista Martin Hauf em seu 
ateliê em Düsseldorf, Alemanha. As 
duas artistas ocupam o ateliê com 
uma instalação efêmera.

Participa de exposição com Car-
lito Carvalhosa e José Spaniol na 
Galerie Maeder, situada na antiga 
Berlim Oriental. 
1992   
Realiza exposição individual no Espa-
ço Cultural Sérgio Porto, Rio de Janei-
ro, onde mostra Potências e Países 
em vias de desaparecimento.

1993 
Retorna ao Brasil. Participa da exposi-
ção coletiva Um Olhar sobre Joseph 
Beuys, no Museu de Arte de Brasília e 
do XVII Salão Carioca de Arte, na Es-
cola de Artes Visuais do Parque Lage,  
Rio de Janeiro.

Os trabalhos Pedras Candelária e 
Pedras Vigário Geral refletem o im-
pacto das chacinas ocorridas naquele 
ano no Rio de Janeiro. 
1994  
Realiza exposições individuais no 
Centro Cultural São Paulo, São Paulo,
e simultaneamente nas duas galerias 
de Arte do IBEU, no Rio de Janeiro. Em 
Madureira, mostra Bodybags e, na 
galeria de Copacabana, expõe a série 
de desenhos Sonhos e a instalação 
Náufrago, constituída por placas de 
gesso distribuídas pelo chão, atra-
vessadas e interligadas a uma garrafa 
vazia por fios diversos, fios elétricos e 
cabos de aço.

P 166-167
BODYBAGS, 1991
óleo de linhaça sobre 
tecido, velas coloridas
"LINSEED OIL ON FABRIC, 
COLORED CANDLES#
340 x 210 cm
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POTÊNCIAS
"POTENCIES# , 1992
detalhe "DETAIL#
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Participa da exposição coletiva 
Escultura Carioca, no Paço Imperial, 
Rio de Janeiro. Sugerida por Ivens 
Machado, a exposição reúne vários 
artistas cariocas de uma mesma 
geração – André Costa, Carla Gua-
gliardi, Carlos Bevilacqua, Eduardo 
Coimbra, Enrica Bernardelli, Ernesto 
Neto, Fernanda Gomes, Jorge Barrão, 
José Damasceno, Marcia Thompson, 
Marcos Chaves, Mauricio Ruiz, Raul 
Mourão, Ricardo Basbaum, Ricardo 
Becker, Rodrigo Cardoso e Valeska 
Soares – em torno da emergência de 
uma produção tridimensional.
  Nasce Emanuel, primeiro filho do 
casamento com Jorge Emanuel de 
Souza e Silva.
1995-96
Participa de exposição com Bernardo 
Stambowsky, Eliane Duarte, Jorge 
Emanuel e Maurício Ruiz no Paço Im-
perial, Rio de Janeiro.

1996
Participa das exposições coletivas 
Esculturas no Paço, no Paço Imperial, 
Rio de Janeiro, e Dialog/Experiências 
Alemãs, no Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro.
1997
Nasce o segundo filho, Pedro. 
1998 
Conclui o mestrado em Comunicação 
e Cultura/Tecnologias da Imagem 
na Escola de Comunicação da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Escreve a dissertação “Sobre 
a cura da arte: Nietzsche, Beuys, 
Clark” sob a orientação de Rogério 
Luz. Os trabalhos de Joseph Beuys 
e de Lygia Clark são ali abordados 
sob a perspectiva de um desejo geral 
de metamorfose e cura do homem, 
cujo parâmetro seria Zaratustra, 
personagem conceitual de Nietzsche. 
Projetando-se como filósofo, médico 
e artista do futuro, Zaratustra refe-

NÁUFRAGO  
E SONHOS,
"SHIPWRECKED 
 AND DREAMS#, 1994 
exposição  
Galeria Ibeu
Rio de Janeiro

ESPELHOS 
"MIRRORS#, 1993
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"PLASTER, MIRROR, WAX, 
AND CARBON PAPER#
32 x 33 x 4 cm
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suspensos no caso de falta de vento. A 
cada uma dessas imagens correspon-
de uma temporalidade específica.

As frases ‘aqui não tem nada’ e ‘ aqui 
não falta nada’, que aparecem no con-
vite, são o título da exposição? 
  Não, a exposição não tem título. 
Os trabalhos expostos não pretendem 
ilustrar qualquer um desses aspectos. 
Esse par de frases funciona antes 
como imagem sonora a reverberar 
entre os trabalhos, como uma espécie 
de eco insistente que se produz num 
espaço entre a vastidão e a falta de 
paisagem. Representa dois estados 
ideais, opostos complementares e 
absolutos em sua infinitude. O exato 
momento de sua equivalência, no real, 
produz quebra. ‘Aqui não tem nada’ e 
‘aqui não falta nada’ tratam de visões, 
de alucinações no deserto. À preca-
riedade da imagem corresponde a 
realidade da miragem.”

1999  
A convite de Ricardo Basbaum, expõe 
na Galeria Cândido Portinari, na Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Ocupa o espaço da galeria com pro-
jeções simultâneas de filmes super-8 
sobre paredes e tela translúcida. O 
espectador consegue evitar que sua 
sombra se projete sobre as imagens 
em apenas uma área limitada – es-
pécie de ponto cego – do espaço da 
galeria. Sobre a parede que conduz 
à entrada da galeria, estende-se o 
diagrama composto pelas expressões 
rio morto, terra encantada, náufrago, 
distâncias irmãs e ímãs, que funciona 
como ponto de interseção entre pa-
lavra e imagem, distâncias móveis e 
velocidades, espaço e tempo. 
       
2000
Neste ano, surgem as Caixas de pro-
jeção como registros materiais des-
sas instalações: guardam os loops de 

rencia esse desejo de transformação 
do homem na passagem do moderno 
ao contemporâneo. “Esses artistas 
inventam um artista – o homem co-
mum, não mais espectador – e uma 
arte que se coloca em processo per-
manente de criação de si: compreen-
de-se não mais como produto e fim 
em si mesma, mas como tecnologia 
de subjetivação, ao mesmo tempo 
individual e coletiva, através da qual 
corpo e história são redisponibiliza-
dos em favor da relação arte-vida.” 1

Realiza a primeira instalação com 
filmes e projetores super-8 na galeria 
do Centro Cultural Cândido Mendes, 
Rio de Janeiro. As frases “aqui não tem 
nada” e “aqui não falta nada” reúnem 
quatro filmes super-8 projetados 
simultaneamente sobre paredes e 
tela translúcida. Desenhos realizados 
em computador buscam uma apro-
ximação com a questão do tempo do 
movimento nos filmes.

1 Todas as citações 
sem referência 
nesta cronologia 
são da própria Livia 
Flores.

Em release sobre a exposição, 
Livia escreve:

“O que você mostra nesta exposi-
ção? Esta exposição reúne imagens em 
super-8. São imagens fílmicas, ima-
gens que poderiam ser desenhos, isto é, 
imagens às quais subjaz um desenho, 
mas que são acrescidos do fator tempo. 
Tempo é exatamente o que aparece no 
desenho sobre a folha de papel, pois o 
desenho condensa o tempo, ocultan-
do-o. Ao filmar, filma-se o tempo, aquilo 
que permitiria assistir ao movimento e 
à velocidade que acontecem no ato de 
desenhar. Assim, essas imagens repre-
sentam uma tentativa de colher alguns 
movimentos no real. Elas procuram ex-
trair daí certos desenhos, perseguindo 
um repertório mínimo de movimentos 
que recaem sobre determinados obje-
tos, movimentos previsíveis, porém su-
jeitos a falhas. Como exemplo, o vento 
que incide sobre o capim produz mo-
vimentos que, no entanto, podem ficar 

SEM TÍTULO
"UNTITLED#, 1998 
instalação com  
filmes super-8
"INSTALLATION WITH  
SUPER 8 FILMS#
Galeria Cândido 
Mendes Ipanema 
Rio de Janeiro 



174 175

participa de exposição Trajetória da 
Luz, no Itaú Cultural, São Paulo, com 
a instalação Sonhos + náufrago. “So-
nhos”, anotações de sonhos sobre o 
verso de folhas de papel-carbono, são 
colocados entre vidros. Esparsamente 
iluminados por lâmpadas de baixa 
potência, ao mesmo tempo espelham 
a imagem proveniente de um monitor. 
No monitor, o filme “náufrago” mostra 
navios ao longe na linha do horizonte 
filmados a partir de um ponto de vista 
instável – outro barco.

É convidada pelos curadores Miguel 
von Hafe Pérez, Bartomeu Mari, João 
Fernandes e Vicente Todoli a participar 
da exposição Squatters/Ocupações, 
realizada pelo Museu de Serralves e 
pela Porto 2001. Squatters propõe a 
ocupação de espaços não convencio-
nais distribuídos por toda a cidade. 

O convite compreende uma residên-
cia de três meses nos ateliês da Lada 
e a realização de um trabalho neste 
local, cuja vista privilegiada abarca o rio 
Douro, a ponte D. Luis, a cidade de Gaia 
e as margens da Ribeira. 

O projeto observador realizado 
neste local consistiu na transforma-
ção do espaço do ateliê em câmara 
escura através do escurecimento total 
do ambiente. A abertura de pequenos 

orifícios no vinil preto colado às janelas 
permitiu obter projeções invertidas da 
paisagem externa sobre as paredes 
internas do espaço. O número de 
aberturas, seu diâmetro e posição 
determinaram a construção da ima-
gem, deixando perceber em tempo real 
movimentos que aconteciam do lado 
de fora. A imagem projetada, visível 
apenas durante o dia, variava em cor e 
intensidade, conforme a incidência da 
luz sobre a paisagem que se rebatia 
invertida nas paredes do ateliê.

O segundo trabalho apresentado 
na exposição ocorre numa antiga sa-
pataria transformada em sítio arqueo-
lógico, por sua vez também desativa-
do. Neste ambiente, projetam-se dois 
filmes realizados durante o período de 
residência: Douro mostra imagens do 
fluxo das águas do rio Douro, e Ribeira 
procura capturar imagens dos habi-
tantes do bairro entrevistos em frestas 
de janelas e portas.

Pequenas interferências como a 
colocação de vidros nas prateleiras 
existentes ou o deslocamento do 
ângulo de um grande espelho re-
manescente e o posicionamento de 
lâmpadas de baixa intensidade po-
tencializam a presença das imagens 
projetadas no ambiente. 

filmes utilizados e associam imagem 
e constelações de palavras ou frases 
relacionadas ao filme. As primeiras 
Caixas de projeção são mostradas 
na exposição Imagens Paradoxais, 
organizada por Adriana Varella na Es-
cola de Artes Visuais do Parque Lage, 
Rio de Janeiro. 

No catálogo da exposição, Livia 
descreve seu processo de trabalho: 

“Uso filmes super-8 para captar de 
forma ágil certos movimentos que 
atraem minha atenção em percursos 
diários. Filmo e escolho as sequên-
cias a partir da perspectiva de que 
serão fechadas em looping. Ao unir 
começo e fim de uma sequência num 
só ponto, obtenho a projeção de uma 
imagem que se repete infinitamente. 
Num ambiente de exposição, estas 
imagens, projetadas simultaneamen-
te, ocupam o espaço de penumbra 
constituindo um conjunto que, por 
vezes, se associa a palavras ou fra-
ses. Os filmes são mudos; a sala é 
preenchida pelo ruído dos projetores. 
O espectador é levado a mover-se 
entre as imagens, ocasionalmente 
projetando sobre elas sua sombra.”

Participa das exposições coletivas
O Século das Mulheres – Algumas Ar-
tistas, a convite de Luiz Áquila na Casa 

de Petrópolis, em Petrópolis,
e Macunaíma: Reflexões, no Palácio 
Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

Realiza exposição individual no 
Espaço Agora/Capacete, Rio de 
Janeiro, apresentando instalação 
com cinco filmes super-8 projetados 
simultaneamente sobre espelhos 
e lâminas de vidro. A projeção so-
bre essas superfícies devolve as 
imagens às paredes em diferentes 
recortes e graus de intensidade. Ao 
deslocar-se no espaço da galeria, o 
espectador projeta sua sombra sobre 
as imagens. Um pequeno editor de 
super-8 permite ao espectador a vi-
sada de um sexto filme na velocidade 
e sentido que ele próprio determina 
ao manipular as manivelas. 

Uma série de seis desenhos sobre 
papel-carbono fornece o mapa do 
trajeto “rodoviária - rua do hotel sem 
passado - centro”, fragmento de so-
nho, fio condutor do trabalho.
2001
Passa a integrar a Coleção Gilberto 
Chateaubriand, participando da expo-
sição Gilberto Chateaubriand: Aspec-
tos de uma Coleção, no Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro.

A convite de Paulo Herkenhoff, 

SONHOS + 
NÁUFRAGO
 "DREAMS +  
SHIPWRECKED#, 2001 
desenhos em papel- 
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super-8 transcrito 
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vidros.
"DRAWINGS ON CARBON 
PAPER, SUPER 8 FILM 
TRANSFERRED TO VIDEO, 
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dimensões variáveis  
"VARIABLE DIMENSIONS#
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da Luz na Arte 
Brasileira
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TRAJECTORY OF LIGHT  
IN BRAZILIAN ART”#
Instituto Itaú Cultural
São Paulo 
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é multiplicada em termos de cor, luz 
e imagem quando a lâmina de vidro 
interfere no trânsito da projeção – a 
artista parece mesmo querer cons-
truir uma poética dos dispositivos de 
conexão, intermediação ou bloqueio 
(o alicate, a lâmina de vidro): não seria 
também a palavra (presença sutil mas 
insistente) um dispositivo do mesmo 
tipo, interpondo-se a meio caminho en-
tre nós e as coisas e assim produzindo 
toda a sorte de reflexos, multiplicações 
e desvios? O termo “cadeia” funciona 
aqui em seu duplo sentido de conexão 
e enclausuramento: cada nó pode ao 
mesmo tempo limitá-la ou expandi-la. 
Esta instalação de Livia Flores possui 
um efeito multiplicador sobre si mesma, 
seja centrífugo ou centrípeto, e é aí que 
o trabalho nos captura, ao acoplar-se 
em nossa cadeia de percepções e 
colocar para nós a tarefa da mistura e 
confronto com o campo de sensações 
que produz.” 2

Quase simultaneamente, realiza 
exposição individual na Galeria Marta 
Vidal, Porto, onde mostra
sua última instalação com filmes 
super-8, todos realizados durante o 
período de residência nos ateliês da 
Lada (março a julho de 2001). Na sala 
maior da galeria, três projetores apon-
tam para o espelho remanescente 
da sapataria. As imagens, que ali se 
misturam, são devolvidas às paredes 
separadamente: o fluxo das águas do 

2 BASBAUM, Ricardo. 
Mistura + Confronto. 
Porto: Porto 2001 SA, 2001. 
[Catálogo].

rio Douro; movimentos ascendentes 
e descendentes da câmera em um 
hipermercado; e a incerta travessia de 
um homem sobre a ponte D. Luís. 

No ambiente menor, os filmes “ribei-
ra” e “vitrines” fazem passar imagens 
noturnas de habitantes e de objetos 
entrevistos em janelas e vitrines do 
bairro da Ribeira. Os dizeres “liquida-
ção de toda a existência”, “passa-se” 
e “trespassa-se” – observados com 
frequência no comércio da cidade – si-
nalizam as radicais mudanças econô-
micas em curso naquele momento em 
que se festejava o ingresso de Portugal 
na Comunidade Econômica Europeia.

Em outubro, a convite dos curadores 
Franklin Espath Pedroso e Nelson Agui-
lar, participa da exposição Côte à Côte, 
realizada no capcMusée d Árt Contem-
porain de Bordeaux, na França. Nesta 
versão de A cadeia alimentar, à imagem 
do homem que interpõe um alicate 
entre sua mão e a colher que usa para 
se alimentar, acrescenta-se um se-
gundo filme no qual se vê o movimento 
constante de dois tigres numa jaula. 
Dois projetores 16 mm colocados sobre 
carrinhos para transporte de obras do 
museu projetam simultaneamente os 
filmes sobre agrupamentos de placas 
de vidro, gerando múltiplas fragmenta-
ções e entrelaçamentos de imagens.

Nas vitrines, expressões correntes 
observadas no comércio do Porto – 

“liquidação de toda a existência”, “pas-
sa-se”, trespassa-se” – acrescentam 
outra camada semântica ao ambiente 
e às imagens projetadas.   

O ambiente torna-se progressiva-
mente visível com o cair da luminosi-
dade do dia. Os transeuntes podem 
observar o trabalho através dos vidros 
da vitrine fechada, onde os reflexos 
da rua – luminosos, faróis e lanternas 
de carros – se misturam à visão do 
interior da loja. 

Em setembro do mesmo ano, parti-
cipa de Mistura + Confronto, exposição 
curada por Ricardo Basbaum, reunindo 
artistas brasileiros e portugueses na 
Central Elétrica do Freixo, Porto, Portu-
gal. Ali apresenta o primeiro filme de A 
cadeia alimentar (16 mm mudo, trans-
crito para DVD) projetado no fundo de 
uma das salas da antiga fábrica. Entre 
o espectador e a imagem, interpõe-se 
uma placa de vidro. Nesse quadrilátero, 
as palavras a-, a+, cadeia e alimentar 
formam um diagrama espacializado. 

Ricardo Basbaum descreve o traba-
lho: “Completou-se assim uma primeira 
volta através de ‘Mistura + Confronto’, 
que possibilitou visitar aquelas mano-
bras que querem buscar outras posi-
ções frente à arquitetura da exposição. 
O percurso agora irá se fazer pelos 
trabalhos que investem na questão 
da imagem, instrumentalizando-a via 
vídeo, diapositivo ou fotografia – sendo 
o ambiente preferido aquele da instala-
ção, ou seja, a imagem espacializada, 
buscando, quando possível, diálogo 
direto com as características do lugar 
em que se encontra.

Este é precisamente o caso de ‘A ca-
deia alimentar’, de Livia Flores: a proje-
ção ocorre numa sala transformada por 

intervenções materiais da artista – uma 
lâmina de vidro divide o espaço e produz 
desvios no feixe de luz do projetor, pala-
vras coladas à parede colhem reflexos. 
Antes de se perceber a narrativa propos-
ta em imagem – ou melhor, simultanea-
mente a esta descoberta –, já se nota o 
local como região de intervenção quase 
escultórica, transformando a percepção 
puramente fílmica em uma combinação 
de espaço e imagem-movimento. Claro 
que esta operação complexifica a tra-
ma proposta, assumindo mesmo uma 
condição de embate com o ambiente 
em que se manifesta: a situação fílmica, 
que mostra um homem adicionando 
um instrumento à colher de sopa para 
prosseguir seu processo de alimentação, 
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2002
O trabalho selecionado para a Mostra 
Rio Arte Contemporânea (Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro) retoma 
a experiência com a câmara escura 
realizada no Porto para inverter a 
paisagem-ícone do Rio de Janeiro, o 
Pão de Açúcar, na instalação denomi-
nada Fundos.

Da participação na Mostra RioArte, 
surge o convite para uma exposição 
individual na Galeria Sérgio Porto. 
Coincidentemente, no momento em 
que prepara a exposição, trava conhe-
cimento com o universo da Fazenda 
Modelo e de Clóvis Aparecido dos 
Santos, então morador da Fazenda, por 
intermédio do médico Marcelo Antonio 
da Cunha, na época diretor do que 
durante décadas fora o destino para a 
população de rua recolhida na cidade 
do Rio de Janeiro – por sua iniciativa, 
hoje totalmente desativado. 

Desse encontro, resulta Puzzlepólis, 
instalação com tacos de madeira e 
dois objetos produzidos por Clóvis. O 
chão da galeria é recoberto por tacos 
de madeira soltos, mas ajustados uns 
aos outros, formando padrões diver-
sos, mutantes, com falhas. Sobre esta 
plataforma – instável e ruidosa para 
quem caminha sobre ela –, encontram-

-se uma casa de papelão e um abajur. 
Dentro do abajur, uma lanterna faz girar 
as palavras “a cadeia alimentar”. 

Esta instalação é mostrada ainda 
nesse mesmo ano na exposição Ma-
téria Prima, realizada por ocasião da 
inauguração do NovoMuseu de Curitiba, 
com curadoria de Lisette Lagnado e 
Agnaldo Farias.

A imagem da cidade, vista de um 
ponto de vista oblíquo ou periférico, 
aparece em outros trabalhos realiza-
dos no mesmo ano. 

Em Lambe, realizado no Espaço Rés 
do Chão – local de trabalho e moradia 
do artista Edson Barrus –, a vista da 
janela para o Centro do Rio de Janeiro 
inspira a retomada de um projeto dos 
anos 1980: fazer fotos noturnas, em 
formato 3x4, de sedes de grandes 
empresas e órgãos governamentais 
invertendo desse modo a relação de 

“fichamento” usualmente praticada por 
estas organizações. Lambe funciona 
assim como uma espécie de observa-
tório clandestino de onde é possível 
identificar os prédios iluminados nos 

“retratos 3x4” dispostos sob o tampo de 
vidro de uma mesa de escritório.

Em Inserção de retrovisão, propo-
sição selecionada para a 4ª edição 
do Prêmio Interferências Urbanas, 
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cinquenta espelhos retrovisores posi-
cionados em diversos pontos do bairro 
de Santa Teresa refletem recortes da 
paisagem, variáveis segundo o ponto 
de vista do observador-transeunte. 

Como descrito no projeto, “a 
escolha dos pontos de inserção de 
retrovisão se dará por imaginação 
cinematográfica, isto é, lugares em 
que o grau de tensão-atenção tende a 
aumentar somado às possibilidades de 
relação entre arquitetura e paisagem 
que possam oferecer. Os acessos a 
Santa Teresa, ladeiras e escadarias 
são, neste sentido, locais privilegiados 
onde o olhar para trás descortina vas-
tos espaços, amplas visões da cidade 
que, frequentemente, se contrapõem à 
impossibilidade de visão além da próxi-
ma curva ou patamar de escada. Pela 
luminosidade que refletem, os espelhos 
funcionam como sinalização: constela-
ção geopolítica-poética.”

Na exposição Love’s House, 
projeto de intervenção artística con-
cebida pelo Agora, cujo título toma 
emprestado o nome do hotel onde se 
realiza, misto de local de encontros 
rápidos e moradia estendida, cada 
um dos artistas ocupa um quarto. No 
quarto 316, são projetadas duas se-

quências do terceiro filme de A cadeia 
alimentar, que mostra cães nas precá-
rias condições de um canil. 

“O movimento dos cães é limita-
do por correntes que os prendem a 
habitações individuais em um canil. 
Habitação não é casa, é coletivo, hotel 
sem passado. A noção de habitação 
incorpora outros termos nesta conjun-
ção: defesa, precariedade, liberdade, 
limite. Quem entra é cercado por cães, 
multiplicados e distorcidos na projeção. 
Por seu jogo sobre espelhos e vidros, os 
360 graus do quarto ganham uma linha 
de fuga sem saída. Dificilmente uma 
presença neste território escapa de ser 
detectada pelas sombras que provoca. 
Sombras que ao mesmo tempo des-
fazem a cena da imagem construída 
abaixo da “linha do horizonte”, a marca 
de pintura azul que cobre parte das 
paredes. Uma pequena borboleta ade-
siva encontrada colada ao lado da pia 
é o único vestígio de presença deixado 
no quarto. Deslocada por um pequeno 
movimento para a superfície do espe-
lho, faz pairar a sua sombra acima da 
região submersa, na contraluz.” 

Duas exposições coletivas encer-
ram o ano: FotoArte, com curadoria de 
Ligia Canongia, apresenta três Caixas 
de projeção no CCBB do Rio de Janeiro 
(e de Brasília, no ano seguinte), e IBEU 
1991 a 2001, com curadoria de Esther 
Emilio Carlos, mostra A cadeia alimen-
tar, caixa com fotografia e diagrama na 
Galeria de Arte IBEU, Rio de Janeiro.

Por fim, a 3ª edição do Prêmio Ser-
gio Motta concedeu ao projeto A cadeia 
alimentar uma bolsa (prêmio estímulo) 
para a realização do quarto filme e da 
videoinstalação compreendendo a pro-
jeção simultânea dos quatro filmes so-
bre três placas de vidro (3,20 x 2,20 m) 
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apoiadas numa parede e colocadas, 
tanto quanto possível, em equilíbrio, su-
gerindo instabilidade e delimitando um 
espaço interno retangular atravessado 
por fluxos de imagens. 
2003
A videoinstalação foi apresentada 
em Goiânia, no Museu de Arte Con-
temporânea, e em São Paulo, no 
Museu da Imagem e do Som, graças 
à itinerância da exposição Mídia-Arte, 
3o Prêmio Sergio Motta, curada por 
Daniela Bousso.

Ingressa no curso de doutorado do 
Programa de Pós-graduação da Escola 
de Belas Artes da UFRJ (EBA-UFRJ), 
então coordenado por Carlos Zilio, seu 
futuro orientador.
2004
A convite de Miguel von Hafe Pérez, 
mostra A cadeia alimentar no Centre 
d’Art Santa Mònica, em Barcelona, 
Espanha. O espaço, um corredor de 26 
m de comprimento por 3 m de largura, 
com onze janelas em um dos lados, 
obriga a uma nova configuração espa-
cial. Cinco projetores apontam para as 
janelas recobertas por espelhos que 
desestabilizam a ortogonalidade do 
espaço e devolvem as imagens sec-
cionadas à parede oposta. Ao atraves-
sar este “campo minado” de imagens, 
o espectador projeta duplamente sua 
sombra sobre as imagens, uma vez 
como subtração de luz, outra como 
projeção de presença negativa.

Participa da 26ª Bienal de São Paulo 
a convite de Alfons Hug. Puzzlepólis II 
desloca 58 peças de autoria de Clóvis 
Aparecido dos Santos da Fazenda 
Modelo para a Bienal a fim de criar uma 
miragem de cidade, entendida como lu-

gar de projeção e reflexão de imagens. 
O vinil preto, colado ao pano de vidro do 
prédio da Bienal, ora deixa transparecer 
a cidade real do lado de fora, ora dupli-
ca esta outra cidade em escala.

A convite da curadora Elke von der 
Moore, participa (com Lucia Koch, 
Efrain Almeida, João Modé, Ricardo 
Basbaum e Lia Chaia) da exposição 
Entre Pindorama, Künstlerhaus, 
Stuttgart, Alemanha. Ali também o 
universo da rua se faz presente. Mas, 
em vez de peças com autoria, Move 
desloca para o contexto de arte 
alemão objetos anônimos, bens de 
consumo desgastados e descarta-
dos que foram reinseridos no circuito 
econômico pela população de rua da 
cidade do Rio de Janeiro. Espelhos e 
vidros encostados nas paredes à sua 
volta acrescentam à visão direta dos 
objetos imagens fragmentadas da 
cena que envolve o próprio especta-
dor em sua movimentação em torno 
dos objetos.

Move está diretamente relacionado 
à série fotográfica de mesmo nome 
exibida nas exposições Heterodoxia - 
Edição Latino-americana, na Galeria 
Marta Traba, Fundação Memorial da 
América Latina, São Paulo, e Figura 6, 
no Rio de Janeiro. 

Participa ainda das coletivas Cole-
ção Gilberto Chateaubriand – Novas 
Aquisições, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro; Arte Contemporâneo 
de Brasil – Heterodoxia – Lima, Artco 
Galeria de Arte, Lima, Peru; Paisagem: 
Reflexões, Contextualizações, Escola 
de Cinema Darcy Ribeiro, Rio de Janei-
ro; e Microlição de Coisas, Centro de 
Estudos Murilo Mendes, Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 

2005
Ocupa o Anexo da Galeria Laura 
Marsiaj, Rio de Janeiro, com dois tra-
balhos relacionados ao zero: LOOOP, 
livro-objeto para ser folheado, e o 
múltiplo saco zero, que os visitantes 
podiam retirar da parede da galeria 
e levar para casa.
 “Esses trabalhos lidam diretamente 
com a seguinte hipótese: a partir de 
que ponto – de acumulação ou grau de 
insistência – o zero pode fazer dife-
rença? A partir de que momento ele se 
torna visível enquanto sinal? 
SACO ZERO – múltiplo, edição de 1.000 
exemplares para serem distribuídos. 
Objeto óbvio. Impressão de um zero 
sobre sacos plásticos brancos, sacos 
comuns de embalagem. Proliferação 
de conjuntos vazios, sacos cheios de 
nada. Apesar de equivalente, ao nível 
semântico, da expressão ‘saco cheio’, 
só funciona vazio, perde o significado 
quando utilizado funcionalmente.

LOOOP – livro-objeto: pequena bro-
chura em formato quadrado em que a 
notação de uma paulatina acumula-
ção numérica de zeros cresce a ponto 
de dar a volta na sequência de páginas 
até se tornar linha contínua, infinita. 
Joga com a contradição básica entre a 
ideia de acumulação e a de zero.”

Entre novembro e dezembro, par-
ticipa de residência na Villa Arson em 
Nice, França, onde desenvolve traba-
lhos em fotografia, expondo-os em 
coletiva na Galerie Arena, em Arles, no 
âmbito do seminário “Brésil dynami-
ques de création”, realização do proje-
to Interface (parceria entre o Programa 
de Pós-graduação em Artes Visuais 
da Escola de Belas Artes da UFRJ e o 
Réseau L’ Age D’Or , constituído por 
Escolas de Arte do Sul da França). 
Participa das coletivas Educação, 
Olha, na Galeria A Gentil Carioca, Rio 
de Janeiro, e NanoExposição, na Gale-
ria Murilo Castro, Belo Horizonte.
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2006
Participa do projeto REDE/Funarte 
em Aracaju, com o workshop “Como 
fazer cinema sem filme?”, formu-
lação que viria a ser o título de sua 
tese de doutorado. Na apresentação 
da oficina, diz interessar-se mais 
pela “possibilidade de extração 
poética de uma falta – do que pro-
priamente pelo que falta. A proposta 
para esta oficina é estimular a explo-
ração de uma ‘potência do negativo’, 
que envolve noções de economia,  
possibilidades de inversão e trans-
mutação de valores, encadeamen-
tos e fluxos de circulação. O ponto 
de partida será a busca de uma 
atenção e imaginação cinematográ-
ficas relacionadas ao cotidiano.”

Participa da coletiva Paixão, no 
Museu Bispo do Rosário Arte Contem-
porânea, que no final do ano anterior 
passara a abrigar as peças da insta-
lação Puzzlepólis II, transferidas para 
lá em regime de comodato. Clóvis é 
integrado às atividades do Museu e da 
Escola Livre de Artes Visuais do Mu-
seu, conquistando ali um lugar para 
produzir (e viver, ainda que clandes-
tinamente), onde permanece até ser 
expulso, sob a alegação de colocar 
em risco as instalações do museu.

Outras coletivas: Coleção Gilberto 
Chateaubriand, Museu de Arte Moder-
na, Rio de Janeiro; Incorpo(R)ações, 
Espaço Bananeiras, Rio de Janeiro; Où 
Sommes-Nous? Sur une Proposition 
d’Alexandre Sá, École Supérieure des 
Beaux Arts Montpellier Agglomération, 
França; e Linguagens Visuais: 10 Anos, 
Centro Hélio Oiticica, Rio de Janeiro.
2007
Defende sua tese de doutorado, inti-
tulada Como fazer cinema sem filme? 
Concebe a própria defesa como uma 

“sessão única de cinema sem filme”, li-
vremente inspirada em La Mariée mise 
a nu par ses celibataires, même, de 
Marcel Duchamp. A análise desta obra 
é central para a hipótese desenvolvida 
sobre a relação entre ready-made e 
pensamento cinematográfico: “Seria 
possível pensar o cinema como ready-

-made assistido? Ou, ao contrário, o 
ready-made como uma espécie de 
cinema sem filme?”

Nesta ocasião, retoma colagens 
da década de 1980 (Telões) para 
produzir a série Telas/Como fazer 
cinema sem filme? 

“TELA remete: 1. ao formato tradi-
cional da pintura; 2. à tela de vídeo e 
de cinema.
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Mas não é uma coisa nem outra.
As primeiras são telas esticadas 

sobre chassis, coladas com papel de 
presente. Essas colagens, realizadas 
em 1980, apresentam agora sinais 
do desgaste do tempo. O papel en-
velheceu, assim como a estética que 
inspirou seu padrão cinético. Listas 
sucedem-se como ondas, imitando  
o brilho azulado da televisão.

O segundo tipo de tela é formado 
por espelhos impressos em serigrafia. 
O padrão gráfico original é reconstitu-
ído. Mas em lugar do papel prateado, 
por entre as frestas da trama impressa, 

aparece o espelho, permitindo a visão 
refletida do ambiente.”

Em julho, faz exposição individual 
no MAMAM no Pátio (galeria do Mu-
seu de Arte Moderna Aloisio Maga-
lhães situada no Pátio de São Pedro), 
Recife, resultado de workshop e 
residência artística de duas semanas 
na cidade. O ponto de partida para a 
exposição é a ação performática do 
artista Gargamel, que, de olhos ven-
dados, tenta vender seus trabalhos 
para o público frequentador dos ba-
res do Pátio de São Pedro, no centro 
de Recife, mostrando uma sequên-

cia de cartazes/quadros: uma obra 
“invisível”, isto é, inexistente, apenas 
indicada pelo gesto que a exibe, um 
cartaz com os dizeres “SOS artistas” 
e colagens de sua autoria. 

Participa da exposição coletiva 
Museu como Lugar, no Palácio Imperial, 
Petrópolis, cuja proposta é o estabele-
cimento de um diálogo entre arte con-
temporânea e o acervo e os ambientes 
do Museu Imperial.

“PILHA compreende a superposição 
de várias camadas semânticas – como 
a própria palavra pilha: coisas dispos-
tas umas sobre as outras – pilha de 
roupa, por exemplo; bateria, fonte ener-
gética; pilhagem, ato ou efeito de pilhar, 
aquilo que se pilhou; irritação, nervosis-
mo; quantidade, força, intensidade. 

O objeto que se empilha, o cober-
tor, é um aglomerado de fibras tanto 
quanto de imagens. Sinaliza mudan-
ça, partida, abandono de casa, mas 
também de pessoa, e nesse trânsito 
passa a abarcar sentidos dúplices 
como abrigo/desabrigo ou proteção/
estigma. Constitui relações políticas 

– sociais, culturais e econômicas 
– na mesma medida em que é cons-

tituído por elas. Sua presença nos 
ambientes propostos (Quarto dos 
Imperadores, Sala Princesa Isabel) 
sugere um convite à leitura térmica 
de pensamentos (frios, mornos, 
inflamados etc.).”

Participa das coletivas Nmúltiplos, 
Galeria Arte 21, Rio de Janeiro; Hete-
rodoxia, Galeria Murilo Castro, Belo 
Horizonte; e Novas Aquisições, Coleção 
Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte 
Moderna Rio de Janeiro.

Desenvolve pesquisa de pós-
-doutorado junto ao Programa de 
Pós-graduação em Artes Visuais da 
EBA-UFRJ, atuando como professora 
colaboradora até 2009. 
2008
Recebe o Prêmio Projéteis Funarte 
de Arte Contemporânea para realizar 
exposição no Palácio Gustavo Capa-
nema, Rio de Janeiro. Ocupa a parede 
frontal da galeria com espelhos im-
pressos móveis que permitem perce-
ber, a certa distância, o grande espaço 
do mezanino e tudo o que ali se passa.

Participa da coletiva Travessias 
Cariocas, Caixa Cultural, Rio de 
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Janeiro, cuja curadoria, de Adolfo 
Montejo Navas, propõe “uma troca 
de poéticas e subjetividades” entre 
os doze artistas da mostra, todos 
pertencentes à mesma geração. 
As duas fotografias apresentadas, 
Protéticos, inspiram-se na série de 
fotografias de Marcos Chaves intitu-
lada Próteses. 

Participa do projeto de Interven-
-ções artísticas no Morro da Concei-
ção, realizado por Rafael Cardoso no  
âmbito do projeto Arte e Patrimônio,  
no Rio de Janeiro. Em 12 de abril, ins-
tala uma gambiarra com os dizeres 

“Feliz Ano Novo”.
“Feliz Ano Novo surge como ins-

talação festiva, saudação aos mora-
dores (ou saudação dos moradores 
à cidade), anúncio de renovação, 
esperança de futuro feliz. Ao mesmo 
tempo, sua aparição extemporânea 
sugere algum tipo de desarranjo na 
ordem do tempo ou do discurso – o 

tempo fora de ordem, o senso comum 
confundindo-se com o nonsense.”

Ainda como desdobramento do 
mesmo projeto, participa da coletiva 
Morro das Artes, Paço Imperial, Rio 
de Janeiro, onde mostra 10.000 eti-
quetas para uso privado ou público. 
O trabalho sugere que as etiquetas 
autocolantes possam ser destacadas 
e coladas onde “se julgar necessário”.

Realiza individual na Galeria 
Progetti, Rio de Janeiro.
 2009
Participa das coletivas Reading 
Room 1: Brazil, MACBA, Barcelona, 
Espanha; The End. And..., Latincol-
lector, Nova Iorque, EUA; e Serralves 
2009 – “A Colecção”, Museu de Ser-
ralves, Porto, Portugal. É aprovada 
no concurso público para professora 
de Comunicação e Artes da Escola 
de Comunicação (ECO) da UFRJ e 
começa a ministrar aulas no Curso 

de Direção Teatral da ECO. Torna-se 
professora efetiva do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Escola de Belas Artes da UFRJ.
2010
Participa da coletiva TEMPO-

-MATÉRIA, com André Parente, Leila 
Danziger, Malu Fatorelli e Ricardo 
Basbaum, com curadoria de Luiz 
Claudio da Costa, no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de Niterói. 
Apresenta a videoinstalação Pas-
sa batido mas não despercebido, 
constituída por registros em vídeo 
das transformações ocorridas na 
paisagem ao longo da Estrada do Rio 
Morto (Vargem Grande, Rio de Janei-
ro) realizados desde 2005, parte do 
projeto de rastreamento do rio morto. 

“A questão do trabalho é a relação de 
ajuste entre velocidades, distâncias 
e ciclos, uma relojoaria da paisagem. 
Ou: a paisagem-bomba-relógio.”

2012
Realiza exposição individual na Gale-
ria Progetti. Retoma o interesse pela 
pesquisa de materiais e processos, 
desdobrando-os em sua relação com 
o tempo, com a história e com o tra-
balho coletivo. A vontade construtiva 
é tensionada pela entropia implícita 
no próprio fazer. O trabalho é imagem 
em movimento, processo de transfor-
mação contínua. Os cobertores cinza 
de Pilha (2007), os tacos de Puzzle-
pólis (2002), o gesso de Náufrago e 
Pedras (1994), o tecido embebido em 
óleo de Bodybags (1991) reaparecem 
em novas configurações estabele-
cendo diálogos entre si. 

Participa da exposição coletiva 
Prêmio Situações Brasília no Museu 
do Conjunto Nacional, Brasília.
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1959
Born in Rio de Janeiro.
1974-76
Attends José Altino’s woodcut workshop  
at the Escolinha de Arte do Brasil.
1978
Attends the Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI) and the Intensive Course 
in Art and Education at the Escolinha de 
Arte do Brasil. Works on art education 
projects in schools and squares on the 
outskirts of Rio de Janeiro. 
1979-80
Follows the group of professors – Ana 
Cristina Pereira de Almeida, Marilia 
Rodrigues, Maria Tornaghi, Maria Luiza 
Saddi, Juca Pessoa, Sheila Dain and Malu 
Fatorelli – who left the Escolinha de Arte 
do Brasil to set up the Armação studio, 
on Flamengo Beach. Attends courses 
and takes part in projects and study 
groups, meeting artists and professors 
such as Paulo Gomes Garcez, Anna 
Bella Geiger, Manfredo de Souzanetto, 
Paulo Herkenhoff, Fernando Cocchiarale, 
Claudio Ulpiano, and others.

Produces a series of drawings, 
many organized in notebooks – Caderno 
Juquinha, for example –, in which the 
sequence is important. She also produces 
the “big screens”, large-scale collages 
using wrapping paper whose kinetic 
standard is resignification as a critique  
of the hegemony of the television image.

CHRONOLOGY
ORGANIZED BY LIVIA FLORES

1981 
Graduates in Industrial Design and works 
as graphic designer until late 1983 under 
the supervision of Washington Dias Lessa.

Starts to be involved in the group run 
by Paulo Gomes Garcez, which includes 
Chico Fortunato, Adriano Mangiavacchi, 
Brígida Baltar, and others.
1983
Encouraged by Paulo Garcez, stages her 
first solo show at Galeria Macunaíma, 
Funarte, Rio de Janeiro. Exhibits series 
of drawings, such as O engenheiro tenta 
construir a sua ponte and Dos meus 
cadernos chineses, and collages based on 
memories of making kites for art education 
projects on the outskirts of Rio.

Takes part in the 7th Rio Salon and the 
6th National Plastic Arts Salon, receiving 
a “Special Mention from the judges”. She 
has to choose between two opportunities 
to study abroad – design in Italy or art in 
Germany – and chooses the latter. At the 
beginning of the 80s, painting was the goal.
1984
Leaves for Germany on 1 April and stays 
there until 1993. Spends the first six months 
in Mannheim studying German and, in 
October, moves to Düsseldorf, where she 
begins to attend the Düsseldorf Academy 
of Arts, under the supervision of the 
sculptor Beate Schiff.

Takes part, from abroad in the 
exhibitions, Como Vai Você, Geração 
80? exhibitions, in the Parque Lage, and 
Geração 80, at the MP2 Gallery. 

1985-88
Produces the series of drawings entitled 
Série da história, paintings, desenhos 
pretos, produces experiments in plaster, 
recorded in the book Family memory.

Some of these experiments are 
exhibited in group shows in Germany, 
Essen (1986, Livia Flores/Martin Hauf, 
Galerie Kosmos) and Ratingen (1987, 
Wasser 2, Station Kunst), and in a solo 
show in Rio de Janeiro, at the Galeria de 
Arte Centro Empresarial Rio, in 1988. 
1989
Her painting begins literally to take shape 
when she tries to escape from the plane 
surface, filling it out and giving it volume.  
At the same time, she develops her own 
color palette with the manufacture of oil 
paints using natural pigments collected  
the previous year on the outskirts of Recife. 
Some of these pieces are exhibited in a 
solo show at the Kunsthaus Mettmann.
1990
As her paintings gain in volume, the 
traditional support is abandoned in 
favor of experiments with other kinds of 
installation. Her paintings come to consist 
of soft free-standing objects that either 
hang on or are propped against the walls 
or rest on the floor.

Her experience with the manufacture 
of paint leads to the discovery of the 
yellowish luminosity of oil and the way it 
gradually grows darker when exposed 
to light. She loses interest in covering 
stuffed volumes with painting, and starts 
to work with the translucency of fabric 
impregnated with oil, which allows shapes, 
colors and volumes to appear inside. 

Real-world objects begin to invade 
her work, envelope-objects: candles, 
stones, spume, yarn, rings, copper 
pipes, newspaper cuttings. The sewing 
machine and the electric stove are her 
new tools of the trade. 

Moves to Cologne, which, at that 

time, was the epicenter of the German and 
international art market. She becomes a 
Meisterschüler of the Düsseldorf Academy 
of Arts, on the recommendation of then 
director, Markus Lüpperz. 
1991  
Shows work at the Galerie im 
Kinderspielhaus, Düsseldorf .
Shares a studio with Carlito Carvalhosa 
and José Spaniol. 

Takes part with Fernanda Gomes in 
the Projekt Little Akademie, organized 
by the artist Martin Hauf at his studio in 
Düsseldorf, Germany. The two artists 
occupy the studio with a transient 
installation.

Takes part in an exhibition with Carlito 
Carvalhosa and José Spaniol at the 
Galerie Maeder, in what was once East 
Berlin. 
1992   
Stages a solo exhibition at the Espaço 
Cultural Sérgio Porto, Rio de Janeiro, 
showing Potências and Países em vias  
de desaparecimento.
1993 
Returns to Brazil. Takes part in the group 
show Um Olhar sobre Joseph Beuys at the 
Museu de  Arte de Brasilia and the 17th Rio 
Art Salon, at Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage.

Pedras candelária and pedras Vigário 
Geral reflect the shock about 2 massacres 
occured  in Rio de Janeiro this year.
1994  
Stages solo shows at the Centro Cultural 
São Paulo, and at two IBEU art galleries in 
Rio de Janeiro. She exhibits Bodybags in 
Madureira and a series of drawings called 
Sonhos and the installation Náufrago at the 
Copacabana gallery. The latter consists 
of plaster plaques laid out on the ground, 
tied to an empty bottle by various kinds of 
electrical and steel cables.
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Takes part in the group show  
Escultura Carioca, at the Paço Imperial, 
Rio de Janeiro. The brainchild of Ivens 
Machado brings together various Rio 
artists of the same generation – André 
Costa, Carla Guagliardi, Carlos Bevilacqua, 
Eduardo Coimbra, Enrica Bernardelli, 
Ernesto Neto, Fernanda Gomes, Jorge 
Barrão, José Damasceno, Marcia 
Thompson, Marcos Chaves, Mauricio Ruiz, 
Raul Mourão, Ricardo Basbaum, Ricardo 
Becker, Rodrigo Cardoso and Valeska 
Soares – with new three-dimensional work.

She and her husband, Jorge Emanuel de 
Souza e Silva, have their first son, Emanuel.
1995-96
Takes part in an exhibition with Bernardo 
Stambowsky, Eliane Duarte, Jorge 
Emanuel and Maurício Ruiz at the Paço 
Imperial, Rio de Janeiro.
1996
Takes part in the group shows, Esculturas 
no Paço, at the Paço Imperial, Rio de 
Janeiro, and Dialog/Experiências Alemãs, 
at the Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro.
1997
Her second son, Pedro, is born. 
1998 
Concludes a Master’s degree in 
Communications and Culture/
Image Technologies at the Federal 
University of Rio de Janeiro’s School of 
Communications. Her dissertation is 
entitled “About Curing Art: Nietzsche, 
Beuys, Clark” and was supervised by 
Rogério Luz. The work of Joseph Beuys and 
Lygia Clark are seen in the light of a general 
desire for metamorphosis and cure of the 
human being, as embodied by Zarathustra, 
the character created by Nietzsche. Seeing 
himself as a philosopher, a physician and 
artist of the future, Zarathustra embodies 
the desire for the transformation of human 

beings in the transition from the modern to 
the contemporary. “These artists invented 
an artist—the common man, who is no 
longer a spectator—and a kind of art that is 
constantly creating itself: this is no longer 
seen as a product and end in itself, but as 
a technology of subjectivation, at once 
individual and collective, through which the 
body and history are made available once 
again for the relation between art and life.”1

Stages her first installation with 
super-8 film and projection at the gallery 
of the Centro Cultural Cândido Mendes, 
Rio de Janeiro. The phrases “there’s 
nothing here” and “there’s nothing missing 
here” unite four super-8 films projected 
simultaneously onto the walls and a 
transparent screen. Computer generated 
drawings seek to address the issue of time 
and movement in films.

“What are you showing in this 
exhibition? This is an exhibition of super-8 
images. They are cinematic images, images 
that could be drawings; that is, images that 
have an underlying drawing, to which the 
element of time has been added. Time is 
precisely what appears in the drawing on 
paper, because the drawing condenses 
time, concealing it. When filming, one films 
time, revealing the movement and the 
speed of the act of drawing. These images, 
therefore, represent an attempt to capture 
some movements in real life. They seek to 
extract from this certain drawings, pursuing 
a minimal repertoire of movements related 
to certain objects, movements that are 
predictable, but subject to error. For 
example, the wind in the grass produces 
movements that come to a halt when the 
wind drops. Each one of these images 
corresponds to a specific time regimen.

Are the phrases ‘there’s nothing here’ 
and ‘there’s nothing missing here’ that 
appear on the invitation, the title of the 
exhibition? 

No, the exhibition has no title. The 
pieces on display are not intended to 
illustrate any one of these aspects. This pair 

1 All unreferenced  
citations are from Livia 
Flores herself.

of phrases functions first of all as a sound 
image that reverberates through the works, 
like a kind of insistent echo that is produced 
in a space between the vastness and the 
barrenness of the landscape. It represents 
two ideal states that are diametrically 
opposed and absolute in their infinity. The 
exact moment of their equivalence, in the 
real, produces a break. ‘There is nothing 
here’ and ‘there is nothing missing here’ 
refer to visions, hallucinations in the desert. 
The reality of the mirage corresponds to the 
precariousness of the image.”
1999  
At the invitation of Ricardo Basbaum, she 
exhibits at Galeria Cândido Portinari, at 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
She occupies the gallery space with 
simultaneous projections of super-8 films 
on the walls and transparent canvas. The 
viewer can only avoid his or her shadow 
being projected onto the images in a 
restricted area—a kind of blind spot—of 
the gallery. On the wall that leads to 
the entrance to the gallery there is a 
diagram made up of the phrases dead 
river, enchanted land, shipwrecked, sister 
distances and magnets, which acts as a 
point of intersection between word and 
image, shifting distances and speeds, 
space and time. 
2000
In this year, Caixas de projeção [Projection 
Boxes] appears as a series of material 
records of these installations: they contain 
the loops of film used and associate 
the image and constellations of words 
or phrases related to the film. The first 
Projection Boxes are exhibited at the 
show Imagens Paradoxais, put together 
by Adriana Varella at the Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, Rio de Janeiro. 
 In the exhibition catalogue, Livia 
describes her working method: “I use 
super-8 films to capture in a nimble 
fashion, certain movements that catch  

my eye during my day to day activities. I film 
and choose the sequences based on the 
fact that they will be closed by looping. By 
bringing together the beginning and the 
end of a sequence in a single point, I obtain 
the projection of an image that is repeated 
infinitely. In an exhibition setting, these images, 
projected simultaneously, occupy a shadowy 
space and constitute a set of images that are 
sometimes associated with words or phrases. 
The films are silent; the room is filled with the 
noise of the projectors. The viewer is drawn 
to move through the images, occasionally 
projecting his or her shadow on top of them.”

She takes part in the group exhibitions,  
O Século das Mulheres - Algumas Artistas, 
at the invitation of Luiz Áquila at Casa de 
Petrópolis, in Petrópolis, and Macunaíma: 
Reflexões, at the Palácio Gustavo Capanema, 
Rio de Janeiro.

She stages a solo show at Espaço 
Agora/Capacete, Rio de Janeiro, presenting 
an installation involving five super-8 films 
projected simultaneously on mirrors and 
sheets of glass. The projection of the images 
on these surfaces returns them to the walls, 
cut in different places and with varying 
degrees of intensity. Moving about in the 
gallery space, the viewer projects his or 
her shadow on the images. A small super-8 
editor allows the viewer to see a sixth film at 
speed and feel that he or she controls it by 
manipulating the levers. 

A series of six drawings on carbon paper 
provides a map of the route from the “bus 
station – street of the hotel with no past - 
downtown”, a fragment of a dream, which is 
the guiding thread of the piece.
2001
She is included in the Gilberto Chateaubriand 
Collection and the exhibition, Gilberto 
Chateaubriand: Aspectos de uma Coleção, at 
the Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.

At the invitation of Paulo Herkenhoff, she 
takes part in the exhibition, Trajetória da Luz, 
at Itaú Cultural, São Paulo, with the installation 
Sonho + Náufrago. “Sonhos”, notes on dreams 
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on the back of carbon paper, are placed 
between sheets of glass. Sparsely lit by 
low wattage bulbs, they simultaneously 
mirror the image coming from a monitor. 
On the monitor, the film “Náufrago” shows 
ships along the horizon filmed shakily from 
another vessel.

She is invited by the curators Miguel 
von Hafe Pérez, Bartomeu Mari, João 
Fernandes and Vicente Todoli to take part 
in the exhibition Squatters/Ocupações, at 
the Museu de Serralves and the Porto 2001. 
Squatters occupies non-conventional 
spaces throughout the city.

The invitation includes a three-month 
residency at the Lada studios and the 
production of a work of art in this location, 
which has a privileged view of the River 
Douro, the D. Luis Bridge, the city of Gaia 
and the banks of the Ribeira. 

The observer project produced 
here involved the transformation of the 
studio space into a camera obscura by 
completely blacking out the environment.  
Small openings in the black vinyl that 
covers the windows produce inverted 
projections of the outside landscape 
on the inner walls of the space. The 
number of holes, their diameter, and 
position determine the way the image 
is constructed, revealing in real time 
movements that are occurring outside. 
The projected inverted image, visible 
only during the day, varies in color and 
intensity, depending on the way the light 
falls on the landscape.

The second piece presented at 
the exhibition is in an old shoe-shop 
transformed into an archaeological 
dig, which is likewise no longer active. In 
this setting, two films she made during 
her residency are shown: Douro shows 
images of the flowing waters of the Douro, 
and Ribeira tries to capture images of the 
residents of the neighborhood glimpsed 
through cracks in windows and doors.

Minor interventions such as putting 
glass on the existing shelves or changing 

the angle of a large mirror and the use of 
low-wattage lamps intensify the presence 
of the images projected in the locale.In 
the windows, current expressions taken 
from Porto retail outlets– "liquidation of 
all existence", "pass by", – add another 
layer of meaning to the setting and the 
projected images.   

The surroundings gradually become 
visible as the light of the day fades. Passers-
by can see the piece through the closed 
glass window, where the reflections of 
street – brightly lit objects, traffic lights and 
car headlamps – mingle with the view of the 
interior of the store. 

In September of the same year, she 
takes part in Mistura + Confronto, an 
exhibition curated by Ricardo Basbaum, 
bringing together Brazilian and Portuguese 
artists at the Central Elétrica do Freixo, 
Porto, Portugal. Here she presents her first 
Food Chain film (16 mm silent, transferred 
to DVD) projected on the back of one of 
the old rooms of the factory. A glass plate 
separates the viewer from the image. In this 
quadrilateral, as the words the-, the+, chain 
and food form a spatially arranged diagram. 

Ricardo Basbaum describes the work 
as follows: “‘Mixture + Confrontation’ made 
it possible to visit those maneuvers that 
aim to seek out new positions regarding 
the architecture of the exhibition. The 
path will henceforth be staked out by 
works that deal with the issue of the image, 
instrumentalizing it through video, slides or 
photographs – the preferred setting being 
that of the installation, that is the spatialized 
image, seeking, when possible, to enter into 
direct dialogue with the characteristics of 
the place in which it is found.

This is precisely the case with Livia 
Flores’s ‘The Food Chain’: the projection 
occurs in a room transformed by the 
artist’s material interventions – a sheet 
of glass divides the space and deflects 
the projector beam, words pasted on 
the walls pick up the reflections. Before 
noticing the narrative proposed in the 

image – or rather, simultaneously with 
this discovery –one has already noted 
that the place is a site of almost sculptural 
intervention, transforming one’s purely 
cinematic perception into a combination 
of space and moving image. Obviously this 
operation complicates the proposed plot, 
taking on the role of a clash with the setting 
in which it appears: the situation in the film, 
which shows a man adding an instrument 
to a tablespoon in order to continue his 
process of feeding. This is multiplied in 
terms of color, light and image, when the 
glass sheet interferes in the projection – 
the artist even appears to want to build up a 
poetics of devices that provide connection, 
intermediation or blockage (the pliers, the 
sheet of glass): could not the word also be 
(a subtle but insistent presence) a device of 
the same kind, interposing itself half-way 
between us and things and thus producing 
all kinds of reflections, displacements, 
multiplications? The term “chain” has 
the double meaning here of connection 
and restraint: each link may at once 
restrict or expand it. This installation has a 
multiplier effect on itself, be it centrifugal 
or centripetal, and it is this that catches 
our attention, hooking up with our chain 
of perceptions and setting us the task of 
mingling with and confronting the field of 
sensations it produces.”2

Almost simultaneously, she stages a 
solo show at the Galeria Marta Vidal, Porto, 
where she exhibits her last installation 
using super-8 films, all produced during 
her period of residence at the Lada 
studios (March-July 2001). In the gallery’s 
larger room, three projectors point to the 
mirror that is left over from the shoe shop. 
The images that mix there are returned 
separately to the walls: the flow of the 
waters of the River Douro; upward and 
downward movements of the camera 
in a hypermarket; and a man unsteadily 
crossing the D. Luís Bridge. 

In the smaller room, the films “riverside” 
and “shop windows” show night-time 

2  BASBAUM, Ricardo. 
Mistura + Confronto. 
Porto: Porto 2001 SA, 2001. 
[Catalogue].

images of residents and objects glimpsed 
through the windows of houses and shops 
in the Ribeira neighborhood. The words 

"liquidation of all existence" or “for sale” – 
seen frequently in the commercial part 
of the city – signal the radical economic 
changes under way at that time in which 
Portugal was celebrating entry into the 
European Economic Community.

In October, at the invitation of the 
curators Franklin Espath Pedroso and 
Nelson Aguilar, she contributed to the 
Côte à Côte exhibition at the Musée d Árt 
Contemporain de Bordeaux, in France. In 
this version of  The Food Chain, the image 
of the man with a pair of pliers between 
his hand and the spoon he is using to feed 
himself is supplemented with a second 
film showing the constant movements of 
two tigers in a cage. Two 16 mm projectors 
placed on the carts used to transport 
artworks around the museum project the 
films simultaneously on groups of glass 
plates, generating multiple fragmentations 
and interweaving of images.
2002
The piece selected for the Rio Arte 
Contemporânea Show (Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro) returns to the 
experiment with the camera obscura in 
Porto to invert the iconic landscape of Rio 
de Janeiro, the Sugar Loaf Mountain, in the 
installation called Backgrounds.
  Her participation in the RioArte show 
leads to an invitation to stage a solo 
exhibition at the Galeria Sérgio Porto. 
Coincidentally, as she is preparing the 
exhibition, she comes into contact with 
the world of Fazenda Modelo and Clóvis 
Aparecido dos Santos, who at that time 
lived in the Fazenda, through a physician 
called Marcelo Antonio da Cunha, who 
was then the director of what for decades 
had been the destination for the rescued 
street population of the Rio de Janeiro – it 
is now defunct. 

This meeting resulted in Puzzlepólis, 
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an installation involving planks of wood 
and two objects produced by Clóvis. The 
gallery floor is covered with loose planks 
of wood fitted alongside one another to 
create various changing, flawed patterns. 
On this platform, that is unstable and 
noisy to walk on, there is a cardboard 
house and a lampshade. Inside the 
lampshade a lantern makes the words 

“the food chain” revolve. 
This installation will be shown in the 

same year at the Matéria-Prima exhibition, 
staged to mark the inauguration of the 
NovoMuseu de Curitiba, curated by Lisette 
Lagnado and Agnaldo Farias.

The image of the city seen from 
an oblique or peripheral vantage point 
appears in other works produced in the 
same year. 

In Lambe, produced at the Espaço 
Rés do Chão – the workplace and 
residence of the artist Edson Barrus –, 
the view from the window of downtown 
Rio de Janeiro inspires her to go back to a 
project from the 1980's: producing night-
time photos, in 3x4 format, of the head 
offices of big companies and government 
organizations, thereby inverting the “filing” 
procedure usually employed by these 
organizations. Lambe thus functions as 
a kind of clandestine observatory from 
which one can identify the lit buildings in 
the “3x4 portraits” laid out on the glass 
top of the office table.

In Inserção de retrovisão, a piece 
that was selected for the 4th edition of 
the Urban Interventions Prize, fifty rear 
mirrors are positioned at various points 
in the Santa Teresa neighborhood and 
reflect fragments of the landscape that 
vary according to the point of view of the 
passers-by/observers. 

As described in the project, “the 
choice of the points of insertion of 
the rear views will be determined by 
cinematographic imagination, that is, 
places in which the degree of tension/
attention tends to increase as it is 

added to the possible relations between 
architecture and landscape. 

The steps providing access to Santa 
Teresa are thus privileged spots where 
looking back unveils vast spaces, broad 
vistas of the city, which frequently contrast 
with the impossibility of seeing beyond the 
next corner or the next flight of steps. 

The mirrors reflecting light function as 
a kind of sign-posting: a geopolitical poetic 
constellation.”
  In the Love’s House exhibition, an 
artistic intervention project conceived by 
Agora, whose title is taken from the name 
of the hotel where it occurred, a cross 
between a setting for rapid encounters 
and extended stays, each one of the 
artists occupying a room. In room 316, two 
sequences of the third film from the The 
Food Chain is projected, showing dogs 
living in precarious conditions in a kennel. 

“The movement of the dogs is 
restricted by chains that tie them to their 
individual dog-houses. Housing is not a 
house, it is collective, a hotel without a 
past. The idea of housing incorporates 
other terms in this conjunction: defense, 
precariousness, liberty, limits. Anyone 
entering the room is surrounded by dogs, 
multiplied and distorted by the projection. 
Through the play of mirrors and glass, the 
360 degrees of the room gain a vanishing 
point that is a dead end. A presence in 
this territory is unlikely to go undetected 
because of the shadows it casts. 
Shadows that simultaneously break down 
the scene of the image built up below 
the “horizon line”, the mark of the blue 
painting that covers parts of the wall. A 
small butterfly sticker found attached to 
the side of the sink is the only vestige of 
a presence left in the room. Displaced 
by a small movement to the surface of 
the mirror, its shadow hovering over the 
submerged region, in silhouette.” 

Two group exhibitions close the year: 
FotoArte, curated by Ligia Canongia, 
presents three Projection Boxes at the 

CCBB in Rio de Janeiro (and in Brasília, 
the following year), and IBEU 1991 - 2001, 
curated by Esther Emilio Carlos, shows 
The Food Chain, a box with a photograph 
and a diagram at the Galeria de Arte IBEU, 
Rio de Janeiro.

Finally, the 3rd edition of the Sergio 
Motta Prize awarded a grant for The Food 
Chain (a stimulus award) to produce 
the fourth film and the video installation 
involving the simultaneous projection 
of the four films on three glass plates 
(3.20 x 2.20 m) supported by a wall and 
placed, as far as possible, in equilibrium, 
suggesting instability and marking out 
an internal rectangular space crossed by 
flowing images. 
2003
The video installation was presented 
in Goiânia, at the Museu de Arte 
Contemporânea, and in São Paulo, 
at the Museu da Imagem e do Som, 
thanks to the travelling exhibition 
Mídia-Arte, 3° Sergio Motta Prize, 
curated by Daniela Bousso.

She begins a doctorate on the Post-
Graduate Program of the UFRJ School of 
Fine Arts (EBA-UFRJ), then coordinated by 
Carlos Zilio, her future supervisor.
2004
At the invitation of Miguel von Hafe Pérez, 
exhibits The Food Chain at the Centre 
d’Art Santa Mònica, in Barcelona, Spain. 
The space, a 26m-long by 3m-wide 
corridor, with eleven windows on one 
side requires a new spatial configuration. 
Five projectors point to the windows 
covered by mirrors that destabilize the 
orthogonal nature of the space and 
returns the sectioned images to the 
opposite wall. Crossing this minefield 
of images, the viewer projects his or her 
shadow twice on the images, once as 
the subtraction of light and again as a 
projection of negative presence.

She participates in the 26th São 

Paulo Biennale at the invitation of Alfons Hug. 
Puzzlepólis II transported 58 pieces by Clóvis 
Aparecido dos Santos from Fazenda Modelo 
to the Biennale to create a mirage of the city, 
understood as a setting for the projection and 
reflection of images. The black vinyl, pasted 
on the glass windowpane of the Biennale 
building, either allows the real city to appear 
from the outside, or produces a duplicate 
scale replica of it.

At the invitation of the curator Elke von der 
Moore, she takes part (with Lucia Koch, Efrain 
Almeida, João Modé, Ricardo Basbaum and 
Lia Chaia) in the Entre Pindorama exhibition 
at the Stuttgart Künstlerhaus. There also the 
world of the street made its presence felt. 
But, rather than artworks, Move brought in 
anonymous objects, worn out and discarded 
consumer goods reintroduced into the market 
by the street population of Rio de Janeiro. 
Mirrors and sheets of glass leaning against 
the walls around them add a direct view of the 
fragmented image objects in the scene that 
involves the viewer as he or she moves around 
the objects.

Move is directly related to the series of 
photos of the same name exhibited at the 
Heterodoxia- Edição Latino-americana shows, 
at Galeria Marta Traba, Fundação Memorial 
da América Latina, São Paulo, and Figura 6, 
no Rio de Janeiro. 

She also takes part in the group shows 
Gilberto Chateaubriand – New Acquisitions, 
Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro; Arte 
Contemporâneo de Brasil – Heterodoxia – 
Lima, Artco Galeria de Arte, Lima, Peru; 
Paisagem: Reflexões, Contextualizações, 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Rio de 
Janeiro; and Microlição de Coisas, Centro de 
Estudos Murilo Mendes, Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 
2005
She occupies the Annexe of the Galeria 
Laura Marsiaj, Rio de Janeiro, with two pieces 
related to the number zero: LOOOP, a book-
object to be leafed through, and the multiple 
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work saco zero, which visitors can remove 
from the walls of the gallery and take home.

 “These works deal directly with the 
following hypothesis: at what point – in 
accumulation or degree of insistence – can 
zero make a difference? When does it 
become visible as a sign? 

saco zero – a run of 1,000 to be 
distributed. An obvious object. The number 
zero printed on ordinary white plastic bags. 
A proliferation of empty sets, bags full of 
nothing. Although equivalent, semantically, 
to the expression ‘saco cheio’ [fed up], only 
functions when it is empty of meaning, it 
loses significance when used functionally.”

“LOOOP – a book-object: a small 
square-shaped brochure in which a series 
of zeros gradually grows to the point where 
it runs back through the sequence of pages 
until it becomes a single infinite line. This 
plays with the basic contradiction between 
the idea of zero and that of accumulation.”

Between November and December, 
she participates as a resident at Villa 
Arson in Nice, France, producing 
photographs to exhibit at a group show 
at Galerie Arena, in Arles, as part of the 

“Brésil dynamiques de création” seminar, 
run by the Interface Project (a partnership 
between the UFRJ’s School of Fine Arts’ 
Post-Graduate Program in Visual Arts 
and Réseau L’ Age D’Or , a network of art 
schools in southern France). 

She takes part in the group 
shows Educação, Olha, at Galeria A 
Gentil Carioca, Rio de Janeiro, and 
NanoExposição, at Galeria Murilo Castro, 
Belo Horizonte.
2006
She takes part in the REDE/Funarte project 
in Aracaju, with the workshop “How to 
make cinema without film?” a formulation 
that would become the title of her doctoral 
thesis. In the introduction to the workshop, 
she says she is interested more in the 

“possibility of extracting poetry from a lack 
– from what properly speaking is lacking. 

The aim of this workshop is to stimulate 
exploration of a ‘negative potential’, 
which involves notions of economics and 
possibilities of inversion and transmutation 
of values, chains and flows of circulation. 
The starting point will be the search 
for a cinematographic sensibility and 
imagination related to the everyday.”

She takes part in the group show, 
Paixão, at the Museu Bispo do Rosário, 
which at the end of the previous year had 
become home to some of the pieces 
from the Puzzlepólis II installation, on 
loan. Clóvis is involved in the activities 
of the Museu Bispo do Rosário Arte 
Contemporânea’s Museum and Free 
School of Visual Arts, where he acquired 
a space to work (and live, albeit secretly), 
where he stayed until he was evicted from 
his studio, on the allegation that he was 
putting the museum installations at risk.

Other group shows: Coleção Gilberto 
Chateaubriand, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro; Incorpo(R)ações, Espaço 
Bananeiras, Rio de Janeiro; Où Sommes-
Nous? Sur une Proposition d’Alexandre 
Sá, École Supérieure des Beaux Arts 
Montpellier Agglomération, France; and 
Linguagens Visuais: 10 Anos, Centro Hélio 
Oiticica, Rio de Janeiro.
2007
She defends her doctoral thesis entitled 
How to make cinema without film? She 
sees her defense as a “single session of 
cinema without film”, loosely inspired by 
Marcel Duchamp’s La Mariée mise a nu 
par ses celibataires, même. Analysis of 
this work is central to the hypothesis she 
develops regarding the relation between 
the ready-made and cinematographic 
thinking. “Would it be possible to envisage 
the cinema as an assisted ready-made? Or, 
on the contrary, to think oh the ready-made 
as a sort of cinema without film?"

On this occasion she returns to 
collages from the 1980s (Telões) to  
produce the series Telas/Como fazer 
cinema sem filme? 

“TELA (canvas or screen in PortugueseT.N.) 
refers to 1. the traditional painting format; 2. 
the video or cinema screen.

But it is neither one thing nor the other.
The first are canvases stretched out on 

frames held together with wrapping paper. 
These collages, produced in 1980, are now 
showing signs of the ravages of time. The 
paper has aged, as has the aesthetics that 
inspired her kinetic pattern. Strips of paper 
succeed one another like waves, imitating 
the blue glow of the television.

The second type of canvas is made 
by mirrors printed on a silk screen. The 
original pattern is reconstituted. But, 
instead of the silver paper, through gaps 
in the printed fabric, appears the mirror, 
providing a reflection of the surroundings.”

In July, she staged a solo show at 
MAMAM no Pátio (a gallery belonging 
to the Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães situated in Pátio de São Pedro), 
Recife, which resulted from a workshop 
and two-week stint as artist in residence in 
the city. The starting point for the exhibition 
is the performance by the artist Gargamel, 
who, blindfolded, tried to sell his work to 
members of the general public frequenting 
bars in Pátio de São Pedro, in downtown 
Recife, showing a sequence of posters: an 

“invisible” work, that is, a non-existent one, 
merely suggested by a gesture , a poster 
with the words “SOS artists” and collages 
by the artist. 

She takes part in the group show 
Museu como Lugar, at the Palácio  
Imperial, Petrópolis, which aims 
to establish a dialogue between 
contemporary art and the collection  
and interior of the Museu Imperial.

“PILHA superimposes various layers 
of meaning – like the word itself, which in 
Portuguese can mean things placed on 
top of each other – a pile of clothes, for 
example; or battery, source of energy; 
and also pillage; irritation, nervousness; 
quantity, force, intensity. The objects 
piled here are blankets, which are 

agglomerations of both fibers and 
images. They signal change, departure, 
abandoning a house, or a person, and, 
thus, come to take on double meanings 
shelter/homelessness, protection/
stigma. These are political relations 

– social, cultural and economic – 
inasmuch as they are constituted by 
them. Their presence in the proposed 
settings (the Emperor's Bedroom, the 
Princesa Isabel Room) suggests an 
invitation to read thoughts thermically 
(cold, warm, blazing hot etc.).”

She takes part in the group 
shows, Nmúltiplos, Galeria Arte 21, 
Rio de Janeiro; Heterodoxia, Galeria 
Murilo Castro, Belo Horizonte; and 
Novas Aquisições, Coleção Gilberto 
Chateaubriand, Museu de Arte Moderna 
Rio de Janeiro.

She develops post-doctoral research 
on the EBA-UFRJ’s Post-Graduate 
Program in Visual Arts and works as  
an assistant professor until 2009.
2008
She receives the Funarte Projéteis 
Prize for Contemporary Art to stage 
an exhibition at the Palácio Gustavo 
Capanema, Rio de Janeiro. She occupies 
the front wall of the gallery with moving 
printed mirrors that provide a view, from 
a certain distance, of the mezzanine and 
everything that is going on there.

She takes part in the group show 
Travessias Cariocas, Caixa Cultural, 
Rio de Janeiro, curated by Adolfo 
Montejo Navas, who proposes “an 
exchange of poetics and subjectivities” 
by the twelve artists involved, all 
from the same generation. The two 
photographs presented, Protéticos, 
are inspired by a series by Marcos 
Chaves entitled Próteses. 

She takes part in the artistic 
interventions on the Morro da 
Conceição, carried out by Rafael 
Cardoso as part of Rio de Janeiro’s Art 



214 215

and Heritage project. On 12 April, she 
installs an illegal connection to the 
electricity grid lighting up the words "Feliz 
Ano Novo" [Happy New Year].

“Happy New Year is a festive 
installation, a greeting to the residents (or 
a greeting from the residents of the city), 
an announcement of a renewal, the hope 
of a happy future. At the same time, its 
extemporaneous appearance suggests 
some kind of disruption of the order of 
time and discourse– time out of order, 
common sense confused with nonsense.”

As part of the same project, she 
contributes to the group show Morro 
das Artes, Paço Imperial, Rio de Janeiro, 
exhibiting 10.000 etiquetas para uso 
privado ou público. The piece suggests 
that the stickers can be highlighted and 
placed wherever “one deems necessary”.

She stages a solo show at Galeria 
Progetti, Rio de Janeiro.
 
2009
She takes part in the group shows 
Reading Room 1: Brazil, MACBA, 
Barcelona, Spain; The End. And..., 
Latincollector, New York, USA; and 
Serralves 2009 – “A Colecção”,  
Museu de Serralves, Porto, Portugal.
She is appointed Professor of 
Communications and Arts at the UFRJ’s 
School of Communications (ECO) and 
begins to teach on the ECO’s theater 
direction course.

She also becomes a professor on the 
same institution’s Post-Graduate Program 
in Visual Arts.
 

2010
She takes part in the group show TEMPO-
MATÉRIA, with André Parente, Leila 
Danziger, Malu Fatorelli and Ricardo 
Basbaum, curated by Luiz Claudio da 
Costa, at the Niterói Museu de Arte 
Contemporânea (MAC). She presents the 
video installation Passa batido mas não 
despercebido, comprising video records 
of changes in the landscape along the 
Estrada do Rio Morto (Vargem Grande, Rio 
de Janeiro) which she has been producing 
since 2005, as part of the project to track 
the Rio Morto. “The piece deals with the 
relation between speed, distance and 
cycles: a clockwork landscape; a time-
bomb landscape.”

2012
She performs a solo show at the Galeria 
Progetti. Here she reintroduces her 
interested in materials and processes, 
working them into her relationship with 
time, history, and collaboration. The 
constructive will is held taut by an implicit 
entropy in the act of doing. The work is an 
image in movement, a continuous process 
of transformation. The gray covers in Pilha 
(Pile, 2007), the floor tiles in Puzzlepólis 
(2002), the plaster casts in Naúfrago and 
Pedras (Castaway and Stones, 2007), 
the fabric soaked in oil of Bodybags 
(1991) reappear in new configurations 
establishing a dialog between them.

Participates in the group exhibition 
Prêmio Situações Brasília at the Conjunto 
Nacional Museum, Brasília, Brazil.
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