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Eu não tive querer
Nem vontade pra essas coisas
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Resumo

A experimentação em Eye-vo-re parte de uma impertinência: os desvios são transgressões que
desmascaram a mutabilidade das construções do real. Denuncia o corpo como agente de invenção e depósito
vivo de heranças culturais. Evocam-se imagens mitológicas e a ressonância de gestos que são documentados
em desenho.
O cancelamento da visão e a metamorfose estão presentes na impertinência – hybris - fundada na
transgressão de uma interdição ao olhar. O desenho é um jogo rítmico de tensões entre a sedução e a
cegueira. Formula metáforas visuais enraizadas no gesto e no olhar, ligando mitos a estratégias miméticas.
Aponta-se a distinção entre o orgânico e o artificial, o humano e o inumano. Dota-se o corpo que desenha
de extensões e de ocelos, numa procura de tomar o espaço. Esta exploração poderá acentuar o não revelado,
pelo desvio da norma, por fascínios que conduzem a novas formulações do pensamento. Nelas se descobre
o vídeo, a tridimensionalidade da linha, o registo do movimento, explorações que associam o gesto de
desenhar à impertinência e à sedução.
O corpo que é mito, animal, mas também devir pode transformar o desenho num catalisador de memórias
gestuais.
Palavras-chave: Hybris - desenho – gesto – extensões de corpo - mimetismo

Abstract
Experimentation in Eye-vo-re comes from impertinence: deviations as transgressions that unveil the
mutability of the real. It denounces the body as an agent of invention and a live container of cultural heritage.
Mythological images and gestures are evoked and documented in drawing.
Vision cancelation and metamorphose live in impertinence – hybris – based in transgression of an
impossible gaze. Drawing is a rhythmic game of tensions between seduction and blindness. It formulates
visual metaphors raised in gesture and gaze, connecting myths and mimicry strategies. It points to distinction
between organic and artificial, human and unhuman. Endows the drawing body of extensions and eyes,
searching to take space. This exploration can accentuate the unrevealed through norm deviation, by
fascination that conduits to new thinking performances. In them we can find video, tridimensional lines,
movement registration, all that associates drawing gesture to impertinence and seduction.
The body that is myth, animal, but also become can transform drawing in a catalyst of gestural memories.
Key-words: Hybris – drawing – gesture – body extensions – mimicry

Introdução – Eye-vo-re: o gesto de desenhar como transgressão

Eye-vo-re: deus criador semelhante na sua forma ao louva-deus. Mito
proveniente do grupo étnico Banda, distribuído pela República
Democrática do Congo; República de África Central, Camarões e Sudão do
Sul1.
Louva-Deus: O inseto da família dos mantídeos é predador e carnívoro.
Em diferentes culturas participa do imaginário coletivo, com histórias de
mau-olhado, proteção e engano. Possui características antropomórficas
como a capacidade de mover o crânio para perseguir com o olhar as
presas. Outra característica são os seus dois ocelos que ocupam grande
parte do crânio e a sua postura de repouso com as patas dianteiras
projetadas e unidas na ponta como que em gesto de oração. Este inseto
mimetiza-se extraordinariamente com o espaço (fig1). A pretensão de
indiferenciação com o espaço envolvente, os olhos que fitam e devoram
(na cópula a fêmea devora o crânio do macho) e o seu antropomorfismo
elegeram o louva-deus como imagem para as especulações sobre o poder
do olhar, do gesto e das potências de transformação e invenção.
Neste reino onde o gesto invoca a potência inventiva dos corpos,
desafiando categorias como a de humano ou inumano; de desenho ou
dança, revivificam-se imagens mitológicas. O gesto como meio de
produzir conhecimento a partir da relação do corpo com o mundo conduz
à imagem metafórica do labirinto. Gesto que procura um centro, pela
circunvolução da linha imaginada – gesto guiado pela memória. O
labirinto é a figura de pensamento para a prática de investigação em
estúdio e também para a estrutura reflexiva do presente relatório. A
escrita apresenta-se como um movimento em torno do centro, como uma
dança que percorre caminhos antes conhecidos, num “[...] movimento
que contém o seu próprio questionamento e se fecha sobre o seu próprio
mistério“(Louppe, [1997] 2012, p.115).

Fig1 Mariana Barrote (2019) Olha-Boca.
Linóleo, tinta de esmalte e lanterna.
160x64cm.

A escrita é reflexo e extensão dessas práticas eletivas do corpo como vórtice da relação com o mundo e
sua capacidade de questionamento e desvio da sua ordem. Os dois capítulos estruturam-se como o
pensamento mágico, que imbui de significado metafórico nichos corporais: Olho-rasgo e Sangue-seiva. O
Capítulo I - Olho-rasgo introduz o gesto de desenhar como expressão privilegiada que contamina os outros
meios pelos quais a prática se expandiu. O agregar e o expulsar são para Rudolf Laban2, os gestos mais antigos
no homem. O desenho cativa o olhar para depois o expulsar sobre a violência da possibilidade de um corpo
transgressivo que é fonte de invenção. Os subcapítulos interpenetram-se, numa dança à imagem do labirinto.
Um percurso que parte da hybris, para a taxonomia e para o gesto, terminando na negação da anatomia.
Desenhos, mas também atos performativos e vídeo são aqui analisados.
Os ritmos dinâmicos da prática em estúdio são descrito no Capítulo II - Sangue-Seiva. Como subcapítulos
apresenta-se uma lista de exposições realizadas durante o período de frequência do Mestrado em Desenho
bem como a transcrição de textos sobre as mesmas, pelas curadoras Andreia Poças e Rita Roque. Também
se transcrevem excertos de correspondência com o escritor e tradutor Manuel João Neto.
Da metáfora - transferência de significados - e da suspeita do corpo em que ao olhar, à mão e ao gesto
sucedem o espaço como sua extensão, ocorreu esta escrita que prolonga e dialoga com a experimentação
em estúdio.

Fig2 Mariana Barrote (2019). Louvores. Carvão sobre papel, 66x48cm

Capítulo I – OLHO-RASGO

A espiral não é apenas um gesto humano primordial, mas, como movimento, um
acontecimento primordial, no qual se toma parte. Não se constrói geometricamente a espiral da
órbita do Sol: reconhece-se essa espiral como uma linha semelhante àquela a que uma pessoa se
entrega como celebrante […] o fundamento daquele movimento poderá residir muito fundo no
homem. Pois o que é que ele exprime, espontaneamente, mediante aquele movimento, na dança
e no desenho? (Kerényi, 2008, p.112)

Fig3 Mariana Barrote (2020) Pormenor de desenho a caneta
permanente sobre rolo de papel para rodapés. 1mx14m.

Hybris – Semelhante ao Homem
1- A transgressão nos mitos gregos e no gesto de desenhar
Desembocar no jardim secreto de Artemis é ignorar a fronteira
entre o divino e o humano, fronteira essa que tem uma realidade
concreta no espaço da floresta onde homens, animais e deuses se
cruzam. O que faz dela, precisamente, um lugar de experimentação
para o homem, o qual deve aprender a encontrar o seu devido lugar
entre uns e outros (Frontisi-Ducroux, 2018, p. 103).
A transgressão da ordem natural e a impertinência de desafiar os
deuses tinha, na Grécia Antiga, o nome de hybris. O mortal que desafiasse
um deus ou que transgredisse uma interdição como olhá-lo era
metamorfoseado ou morto.
Jean-Pierre Vernant adverte, ao longo do livro Figuras, Ídolos,
Máscaras (1993), que “pensar a imagem no classicismo grego seria
circunscrevê-la a uma aparência da realidade, mimese”. Platão, que
remeteu a imagem a essa condição de fantasma, incapaz de gerar
conhecimento, acaba por dar lugar a Plotino. Dá-se [...] “uma viragem pela
qual a imagem, em vez de ser definida como imitação da aparência, será
interpretada filosoficamente e tratada plasticamente como expressão da
essência” (Grabar, 1945, p.105). Aristóteles considerava que o pensamento
nunca poderia ocorrer sem recurso a imagens sensoriais.
Coincidentemente, o cientista António Damásio argumenta que “«os
pensamentos operam “«maioritariamente por imagens», porque palavras
e símbolos comuns baseiam-se em «representações topograficamente
organizadas» e podem «tornar-se imagens»” ([Damásio] Reder, 2017,
p.213). Neste contexto propõe-se a górgona (fig4) como imagem mais
antiga para problematizar o olhar. É essencialmente uma figura de
pensamento: como as figuras que possuem, qual caligrama, imagem e
significado coincidente. O desenho em Eye-vo-re defende-se como imagem
da ausência de um corpo. Mas uma imagem proveniente da
experimentação dotada de um conhecimento particular: o da memória
filogenética do corpo.
A transgressão da interdição de olhar é nesta pesquisa a ação
impertinente que potencia uma leitura sobre o olhar, a metamorfose, o
gesto. O mito de Diana e Acteon, onde a Deusa da caça e fertilidade castiga
o caçador Acteon por tê-la visto a banhar-se nua, transformando-o em
veado (posteriormente devorado pelos próprios cães), foi alvo de diversas
reflexões em torno da imagem (figs5-6). Paulatinamente o mito foi
transformado do interesse no castigo para a transgressão. “O jovem
caçador conjuga excesso sexual e descomedimento (hybris) ao desrespeitar
os limites entre o humano e o divino” (Frontisi-Ducroux, 2002, p.82).
Relevante a componente de transgressão prender-se tanto ao facto de
olhar a imagem do não- visível, mas também do voyeurismo. “Ver é, de
certo modo, possuir” (Frontisi-Ducroux, 2002, p.106). O facto de Diana e
Acteon serem ambos caçadores, fixa em beleza a intenção de olhar o gesto
de desenhar como procura, como caça: um gesto vital. “O traço que me
fisga (ainda um termo de caça) refere-se a uma parcela de prática, ao

Fig4 Górgona em barro, 480 a.C.,
Museu Arq. Nacional de Siracusa.

Fig5 Vaso skyphos. Representação
de Actéon em metamorfose e a ser
devorado pela sua matilha de caça.
Copyright Badisches Landesmuseum
Karlsruhe].

Fig6 Mariana Barrote (2019) Diana e
Acteon. Tinta-da-china sobre papel
sumi-e. 70x50cm.

momento fugitivo de uma postura, enfim a um esquema (oxnya schema é
o corpo em movimento, em situação, em vida)” (Barthes, 1977, p.168). A
metáfora engendrada a partir do mito para a prática artística funda-se no
vislumbrar da importância das ações e gestos no processo criativo. Essas
ações partem de um corpo inconformado, como argumenta Vilém Flusser
em Mas alla de las maquinas: “Para poder trabalhar é necessário supor que
o mundo não é como deveria ser e que se o pode modificar” (Flusser, 1991,
p.19). Desenhar é entendido como um ato de provocação pois é uma ação
que provoca:
Remete ao latim actus, de agére, obrar; fazer em grego, gr.
enérgeia, atividade, força. A provocação nunca entrega atos
concluídos, mas sim indicações de atividade. O artista atinge o seu
objetivo quando no lugar de transmitir formas transmite ações,
fórmulas, o ato de pensar. [...] O desenho ativa e proactiva - gera
- a visão (Copón, 2005, p.536).
Da integração da impertinência no cerne da invenção humana e da
consequente transformação operada no corpo (metamorfose) advém o
gesto de desenhar. Prefere-se nomear como um gesto e não como ato esta
expressão, atendendo à seguinte proposição de gesto:
Na sua aceção comum, o gesto tem uma intenção, uma vida,
enquanto o movimento pode resultar perfeitamente de um
“automatismo” humano ou provir de um objeto animado ou de um
mecanismo não humano. Também se pode afirmar que o
movimento concerne a todo o corpo e que o gesto é mais
fragmentário, pelo menos visivelmente, tornando o movimento
mais global, mais próximo da postura (Louppe, [1997] 2012, p.114).
Debruçar sobre o gesto de desenhar releva a sua intimidade com o
gesto de dançar. Ocorreram majestosas explorações e combinações de
ambas as valências em artistas como Gordon Mata-Clarck ou Trisha Brown.
Da crescente consciencialização do gesto de desenhar e da sua relação com
o espaço aconteceu uma natural aproximação de questões colocadas por
criativos da dança. Laurence Louppe, teórica e coreógrafa, escreveu que ser
bailarino seria “escolher o corpo e o movimento do corpo como campo de
relação com o mundo, como instrumento de saber, de pensamento e de
expressão” (Louppe, [1997] 2012, p.15). Substitui-se aqui a palavra
bailarino por desenhador pois ambos são movidos por essa força. Do
fascínio e recolha por imagens arqueológicas derivou a procura de gestos
contidos na comunidade humana: heranças arqueológicas (fig7). Os
movimentos e o gesto transportam a história da comunidade humana.
Laban pensa no bailarino-actante que habita “o reino dos gestos humanos
e, consequentemente, a história”. Neste caso, o gesto “designa não
somente o gesto enquanto ato concluído, mas também o gesto ou la geste
– a crónica medieval em verso, um enunciado que situa o acontecimento
na evolução da comunidade humana” ([Laban] Louppe, [1997] 2012,
p.115). O mito onde a hybris ocorre, realçando o de Diana e Acteon (ambos
caçadores), transporta a imagem grave do gesto onde a interdição ocorre:
a mão em viseira sob os olhos. Esse olhos vêem o que é impossível ver.

Fig7 Mariana Barrote (2019) Carvão sobre
papel de cenário. 66X 48cm.

Esse gesto, que na Grécia Antiga tinha o nome de aposkopein e que foi
articulado por Acteon quando vislumbrou Diana, torna-se fulcral na
construção metafórica desta pesquisa. Carrega em si o cunho da
impertinência e conjuga voyeurismo com terror; um arrojo na procura de
transcender uma interdição ou condição. Outros gestos são enlaçados com
este mito, evocando agora a metamorfose operada no corpo do
transgressor. Os mudras3 deslocam-se da sua natureza para tornarem a
mão uma entidade com vontade própria. A mão, uma das extremidades de
eleição para indicar a metamorfose pelos antigos pintores de vasos na
Grécia Antiga, aparece então dotada de similitudes com outros seres: ela
fala, mimetiza-se e opera no espaço. O mudra de veado (fig8) encontra-se
combinado com toda a mitologia da hybris, metamorfose e corpo. Do gesto
inscrito no corpo ocorre assim uma primeira transgressão.
É sobre o corpo que se operam todas as transformações. A primeira
transgressão terá forçosamente que acontecer nele. O corpo em
movimento, como no gesto de desenhar, “é sujeito, objeto e ferramenta
do seu próprio saber, e é a partir dele que uma outra perceção e uma
consciência do mundo poderão emergir” (Louppe, [1997] 2012, p.21). A
transgressão ocorre no corpo do desenhador, conduzida nele e por ele.
Nesta pesquisa o desenho acontece em categorias diferentes: como o
agregar dos mitos e recolhas de imagens metáfora; fragmentado pelo
recurso a extensões de dedos; como a partir do uso imaginativo do corpo
como outro. Neste último mimetizou-se aranhas e serpentes. Estes seres
foram meticulosamente escolhidos pelo seu carater ambíguo, que
atemoriza mas pode ser usado como talismã: o seu aspeto apotropaico.
Aracne foi metamorfoseada em aranha após desafiar a deusa Athena. A
serpente é em diversas culturas metáfora para a energia vital do corpo. A
capacidade da imaginação olhar o corpo como outro no processo de
desenhar conduz a caminhos inesperados:
Imaginar o movimento do seu próprio corpo, de um dos seus
órgãos ou partes modifica radicalmente o processo imaginativo. E
modifica por uma razão essencial: o objeto a imaginar coincide
parcialmente com o sujeito que imagina. [...] a convidar o próprio
corpo a mover-se dentro do espaço da imaginação. Qualquer coisa
de muito estranho acontece, o objeto da imaginação faz parte do
que a leva a mover. Imaginar-se é prolongar os movimentos
corporais dos movimentos imaginativos, deixando estes de ser
puramente formais e passando a ser materiais (Gil, 2019, p.72).
No gesto conflui a força do corpo e a sua fonte de energia profunda,
auto-suficiente. Uma certeza a que o Antigo Egipto deu imagem, como a
presente no Papiro de Henuttawy (fig9). O deus Geb está aqui desenhado
na postura da prática de auto-felatio4. Apresenta-se como capaz de gerar
vida por si só. O desenho só poderá ser um gesto que advém da energia
corporal como potência inventiva. A procura e os desvios que ocorrem no
gesto de desenhar partem do inconformismo com a ordem do real, da
vontade de atuar nele. Da hybris ao gesto que a conduz, o corpo sofre
inevitavelmente a metamorfose de que o desenho é efetivamente vestígio.

Fig8 Mudra “cabeça de veado”
http://allyogapositions.com/mudras.h
tml 06/05/2020

Fig9 Papiro de Henuttawy (pormenor).
Terceiro Período Intermedário do Antigo
Egipto. The British Museum, Reino
Unido.

2- Biologia e fascínios – de Linnaeus à irrisão de categorias

Fig10 Mariana Barrote (2020) Salto. Pastel de óleo sobre
papel canson preto. 70x50cm.

A fascinação não é outra coisa senão a extremidade do distanciamento (Proust [Barthes],
pp.62-63).
Homo é um animal constitutivamente antropomorfo (isto é, “semelhante ao homem” [...]
que deve, para ser humano, reconhecer-se num não-homem (Agamben [2002], 2015, p.44).
Dá-se primazia ao corpo como ferramenta inventiva e parte-se do olhar sobre esse corpo humano
para depois o transgredir com ideias; sonhos; experimentações. Existe o desejo de questionar e imaginar, daí
o corpo como extensão do espaço ser a charneira onde a transformação do mundo ocorre. É sobre e pelo
corpo que se processa a investigação do gesto de desenhar. A especulação inventiva de um corpo não
limitado à sua taxonomia mas que se abre para o espaço e se deixa metamorfosear. Um corpo ilimitado.
As categorias taxonómicas fechadas como as de mundo animal, vegetal e mineral proposto por Carl
Linnaeus em Systema Naturae (1735)5 têm sido plasticamente repensadas por artistas e filósofos. Dá-se a
liberdade de sonhar com mundos sensíveis em constante mutação. Uma dúvida: o que distingue o homem
do animal? É com ironia que Linnaeus inscreve o ser humano (homo) na ordem dos antropomorfa (seme-

lhantes ao homem). Denominou-o de homo nosce (conhece-te a ti mesmo),
seguidamente de homo sapiens:
[...] o homem não tem nenhuma identidade específica, senão a de
poder reconhecer-se. Mas definir o humano não através de uma
nota characteristica, mas através do conhecimento de si, significa
que é homem aquele que se reconheça como tal, que o homem é
o animal que deve reconhecer-se como humano para sê-lo. [...] Ele
torna-se si mesmo apenas se se eleva acima do homem (Agamben
[2002], 2015, p.43).
O humanista Pico della Mirandola já havia detetado a inconsistência da
categorização do homo sapiens. Chamou-lhe “o nosso camaleão”
(Agamben, [2002], 2015, p.23), abrindo caminho para o corrente de
pensamento pós-humanista que aceita o homem como uma substância
inacabada, bem como uma espécie biológica sem definição (fig11).
Interessa realçar este ponto para integrar as propostas imaginativas de
outros corpos: do olhar, da alteridade, nesta investigação que se socorre
do desenho. São corpos indefinidos, e experimentações de gestos
impertinentes que procuram o desvio no gesto humano. O humano pode
sê-lo “somente na medida em que transcende e transforma o animal
antropóforo que o sustém, apenas porque através da ação que nega é
capaz de dominar e eventualmente destruir a sua própria animalidade”
(idem, p.23). Aqui a transgressão ocorre no próprio corpo que se reinventa,
quer através da negação da sua anatomia por extensões de desenho, quer
pela imaginação. O desenho é o vestígio desse acontecimento. Operar com
o corpo como uma ferramenta é, contudo, jogo perigoso, porque uma
dissociação. Nesse processo não intervém a vontade de incorporação de
outros animais, mas o ser em simultâneo: mulher-serpente, homem-veado,
mulher-aranha ou mesmo corpo-maquinal. Dessa invenção do corpo
observar o que acontece ao gesto de desenhar. É olhar de fora. Para
Agamben, a taxonomia que separa a vida animal da vida vegetal, o animal
do humano, o orgânico do mineral (fig12)

Fig11 Mariana Barrote (2019) Carvão
sobre papel de cenário, 70x50cm.

passa agora sobretudo no interior do vivente homem como uma
fronteira móvel e, sem esta íntima censura, não seria
provavelmente possível a própria decisão acerca do que é humano
e do que o não é. É apenas porque algo como uma vida animal foi
separada no interior do homem, apenas porque a distância e
proximidade com o animal foram medidas e reconhecidas,
sobretudo no mais íntimo e próximo que é possível opor o homem
aos outros seres vivo [...] (Agamben,[2002] 2005, p.28).
Numa vertente do pós-humanismo6 o não humano e o inumano
constituem a subjetividade do humano. Nesta pesquisa em arte o gesto de
desenhar percorre o largo espectro que parte da imagem metafórica para
o corpo metáfora: desenhos que representam metamorfoses anatómicas
em conjugação com referências mitológicas a gestos em si transgressivos
partindo da negação da anatomia. Catarina Marques reflete sobre o
conceito pós-humanista: “por um lado, os animais não-humanos integram
a pluralidade da categoria de sujeito. Por outro lado, o inumano

Fig12 Mariana Barrote (2020) Cobra-flor.
Pastel de óleo sobre papel fabriano
preto. 70x50cm.
“A floração é já uma aproximação à
animalidade. Talvez o mais elevado do
animal seja um produto próximo de
planta” (Novalis, 2000, p.81).

representado em arquétipos de monstros e deuses integra também o humano na sua ambiguidade,
complexidade mutabilidade e perversidade” (Marques, 2019, p.150).Esta conceção do ser humano que não se
restringe à sua biologia, leva-nos de retorno à cultura da Grécia Antiga. A filosofia grega problematizou o
estatuto do homem no mundo por meio de imagens e de mitos. A forma inventiva com que as metamorfoses
foram resolvidas visualmente pelos pintores camufla a sua validade epistemológica: “Para definir o estatuto
do homem é necessário confrontá-lo com os demais seres, géneros e espécies que povoam o mundo. (...) os
critérios de demarcação são fluídos” (Frontisi-Ducroux, 2002, p.43).
Atentar à fragilidade do táxon de homo sapiens é atentar à plasticidade do olhar que se vira sobre nós,
como uma condição autofágica. “Nós vivemos, na verdade, num animal – como animais parasitas” (Novalis,
2000, p.115). Uma exploração inventiva do corpo humano conduz impreterivelmente à sua transformação. À
afloração de mitos de metamorfose trabalhados pela imagem coincidem os processos internos de olhar o
corpo como ferramenta, como canal onde as potências apontadas pela hybris são vistas e nos retornam o
olhar. O gesto de desenhar concerne só ao corpo e nesta pesquisa a especificidade do desenho surge sempre
unida ao corpo. Propõe-se o desenho a partir de metáforas onde ocorrem determinadas condições: do
cancelamento da visão, da sedução; do perigo que comporta o fascínio da imagem e que é refletido no olhar
devorador do Louva-Deus.
O corpo onde ocorre a negação da anatomia carrega o cunho da impertinência. As extensões corporais,
as estratégias miméticas e o gesto retirado do seu contexto conspiram para um novo corpo. Esse corpo que é
uma extensão do espaço que o envolve encontra aí a liberdade para o gesto de desenhar. A cisão de fronteiras,
resultado da hybris, abre espaço para a metamorfose mas também para o reordenar de novas ontologias.
Novalis escreveu que o corpo é “o instrumento para a formação e modificação do Mundo” e que
devemos “procurar instruir o nosso corpo para fazer dele um órgão capaz de tudo. A Modificação do nosso
instrumento é a modificação do Mundo”(Novalis, 2000, p.51). Sobre esta certeza investe-se o corpo do poder
de sentir e descobrir, sendo o gesto de desenhar processo, visão e transmissão dessa metamorfose.

Potências do olhar – o espaço que devora
3- Mimetismo e sedução

|

Corpo em metamorfose

Fig13 Mariana Barrote (2020) Pitonisa. Pastel de óleo
sobre papel canson preto. 70x50cm.

O humano pode receber todas as naturezas e todas as faces.
(Agamben, [2002] 2015 p.48)
[A sedução] é um poder de atração e de distração, de absorção e
fascinação, um poder que causa o colapso [...] do real no geral - um
poder de provocação (Baudrillard, 1970, p.128)
O questionar da identidade pela alteridade conduziu ao repensar da
categoria de humano. A urgência em colocar em aberto a fronteira que o
define é provocada pelo poder de sedução. O fascínio pelo olhar terrífico
da Medusa, que atrai para destruir, relaciona-se com a sedução. E um
corpo cuja anatomia se nega, que usa artifícios e máscaras, também exige
a presença do olhar sobre ele.
O desenho é a presença de um corpo alterado, e todas as
ramificações que a prática em estúdio desbravou apontam a capacidade
de o humano pensar o radicalmente outro para se construir.

Fig14 Mariana Barrote (2019) Sem
título. Carvão sobre papel de
cenário, 66x48cm.

Esse impulso como inteligência do corpo funda-se na hybris, impulso de
transgressão que a invenção é consequência
Pensar o desenho a partir da atividade de gestos concentra a
atenção no corpo que os capacita (fig15) A suspeita de que, se o corpo
alterado, duplamente cativa o olhar e imprime estranheza as vestígios do
desenho, permitindo um espaço híbrido ao pensamento, que indaga
tanto a autoria dos desenhos, como a natureza do corpo presente.
Toda a estrutura de pensar a imagem nesta pesquisa artística se
funda na energia vital baseada na transgressão. A vitalidade do corpo é
denunciada no gesto. A invenção começa como uma expressão do corpo.
Impõe a sua presença e com ela a vontade de superação (fig16): de limites
construídos culturalmente e também da biologia. A transgressão implica
a presença do olhar, suspeita tão bem refletida nos mitos onde a hybris
despoleta a metamorfose (Aracne; Medusa, Acteon)
Estimula-se a atração pela negação da anatomia, qual armadilha
lançada ao olhar. O gesto de desenhar encerra-se na memória de
coletividades humanas; recolhem-se gestos em frescos e vasos. Encontrase também encerrado no descondicionar do corpo, no uso do mesmo
como ferramenta dissociada da subjetividade: é o núcleo do sentimento
Antitheos – um desafio aos deuses. O gesto de modificar o adquirido, a
vontade de domar o real pelo gesto de desenhar, é em si desvio.
A transgressão ocorre da impertinência em desafiar o estabelecido.
É um acontecimento que conduz ao desvio e que no gesto de desenhar se
torna o meio de tomar o real. Esse impulso de tomar o real ocorre sempre
do desejo de agir sobre as coisas. Segundo José Gil, partindo da
constatação de que o sentido das coisas foge ao discurso é porque o
mesmo se dissemina na ação e nos movimentos do corpo. “Daí o papel do
corpo na captação, transformação, expressão e comunicação de sentido.
A circulação do sentido estende-se para além da esfera do discurso,
exprimindo-se ao realizar-se concretamente nos gestos corporais” (Gil,
2019, p.179).
O corpo é a charneira onde o humano se indaga: a sua atividade
conduz o real e os seus gestos produzem imagens. O corpo é o primeiro
espaço de sacrifício, de significado. Camufla aparências ou torna-as
transparentes: potência de terror quando encarado. A imaginação que
conduz o sentir o corpo transformado, como processo inerente de
modificação do real, é também uma utopia do corpo: “A utilização ativa
dos órgãos não é senão pensamento mágico [...] ou uma utilização
arbitrária do mundo corporal – porque a vontade nada mais é do que a
mágica e poderosa faculdade de pensar” (Novalis, 2000, p.113).
Sobre a ação da imaginação ativada pelo gesto, Feldenkrais
considerava o seguinte:
[...]os movimentos mais ativos, aqueles que estão
relacionados por excelência com a metamorfose do ser, são os
movimentos interiores ou mínimos comandados pelo
imaginário. A visualização que antecipa um movimento em
formação projeta já os caminhos e as intensidades do corpo.
O movimento enriquece-se, então, a partir da viagem interior
que o transpõe por um instante para o visível (Louppe, [1997]
2012, p.132).

Fig15 Vista da exposição Eye-vo-re.
Galeria Sala 117, Porto. Cortesia de Filipe
Braga.

Fig16 Rebecca Horn (1972) Fotograma da
performance Körperfächer. Cortesia da
artista e da Galeria Sean Kelly, Nova
Iorque.

O gesto de ver/ser visto, refletido nas potências apotropaicas
expressas com excelência no mito da Medusa e Perseu, acontece também
no corpo. A atividade de desenhar possibilita a incorporação dessas
potências e reflexões ligadas à visão e ao corpo. Em Seduction (1979), Jean
Baudrillard afirma que a retórica clássica designava de actio à retórica do
corpo, que se associa ao rito e à capacidade do corpo em atrair o olhar e
a atenção. São gestos de sedução, de atração e temor. Similar ao fascínio
apotropaico. No ensaio Retórica Performativa do Desenho (2009), Paulo
Almeida examina como se processa o pensamento criativo a partir de
transferências de uso e metonímias para gerar novos significados. Este
processo criativo é próximo do pensamento mágico examinado pelo
antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, na possessão do poder de
objetos ou outros seres pela sua ingestão. Viveiros de Castro em O medo
dos outros (2012) amplifica a questão da alteridade e como ela pode ser
abordada criativamente: através de estratégias de mimetismo como as
encontradas na natureza, na ritualização do gesto e na camuflagem do
corpo (fig17). A negação da anatomia descrita por Baudrillard e presente
nas diversas culturas humanas é entendida como estratégia de sedução e
também como desvio da norma que mimetiza a própria estrutura
inerente do ato inventivo. De realçar que o corpo transformado é capaz
de induzir em fascínio. O olhar fascina-se; torna-se cativo e o impulso de
possessão sobre o outro torna-se obsoleto, daí inocular qualquer perigo sendo os talismãs transferência desses poderes. Há efetivamente um
poder exercido do corpo que seduz. Retém o olhar, cativa, mantém
prisioneiro.
Pensa-se o desenho a partir da atividade de gestos e da concentração
no corpo que os capacita. Suspeita-se que o corpo alterado tanto cativa o
olhar como imprime estranheza aos vestígios do seu gesto (fig18). Daí
pode ocorrer um pensamento híbrido: que indaga a autoria dos desenhos
como a natureza do corpo que os fez.
É mais significativo o que se faz do que o que se é [...] são
mais importantes os movimentos do que o osso e os músculos
(anatomia): porque os movimentos resultam de uma
combinação entre existência e estrutura: aquilo que um corpo
recebe quando nasce e aquilo que um corpo decide ser; eis a
grande diferença: receber e fazer (Tavares, 2003, p.158).
Todas as estratégias de sedução se fundamentam no engano. “A
sedução, ao produzir somente ilusões obtém todos os poderes, incluindo
o poder de devolver a produção e realidade à sua ilusão fundamental”
(Baudrillard, 1979, p.70). Conspirou-se o erguer de um corpo estranho ao
olhar, daí cativante. Extensões de dedos para desenhar; espelhos;
apetrechos com ocelos; uma soca única qual exosqueleto; sombras
projetadas de totens recortados. Desse pequeno ecossistema contido,
qual cápsula onde habita a figura de Eye-vo-re, os traços brotam
metamorfoseados pela negação da anatomia. Uma estranheza derivada
da manipulação corporal.
Nestes vídeos o corpo labora jogos de ocultação e revelação. Trabalha
ritmos, movimento associado a impulsos de desejo.

Fig17 Louva-Deus.

Fig18 Negação da anatomia e mimetismo
no vídeo Thauma Idesthai (2020).
Fotograma.

Essa sedução encaminha o olhar para gestos de significado desconhecido, para capturar numa trama:
no centro dos corpos que se mostram, qual rosto que devora, podemos finalmente questionar a matéria de
que somos feitos. Uma adaptação da estratégia de conduzir a presa ao exato espaço pretendido é evidente
no mundo da aranha; da pantera; do louva-deus. Todos seres que se camuflam mimetizando o espaço
envolvente.
O manuseamento das extensões de dedos para desenho descondiciona o movimento da mão e do pulso.
O gesto novo desperta a invenção: pode conter várias forças emprestadas à natureza. Imagina-se a aranha,
a serpente, ou a pantera a mover-se. Elementos do imaginário que possuem a marca do fascínio, pois
seduzem e aterrorizam. “Os corpos não se definem pelo seu género ou pela sua espécie, pelos seus órgãos
e pelas suas funções, mas por aquilo que podem, pelos afetos de que são capazes, tanto em paixão como em
ação”(Baudrillard, 1979, p.158). “Aquilo que o corpo utiliza é corpo - um entendimento clássico. .... trata-se,
pois, de uma questão de posse, de posse transformada em matéria, como se pudéssemos dizer: o que possuo
sou, ou eu sou eu e o que possuo” (Tavares, 2003, p.128).
Essa incorporação de forças animais no gesto de desenhar liberta o seu rasto no espaço. A sua leitura, uma
decifração vinda do olhar de um caçador. Roland Barthes adverte para a proximidade do gesto inventivo com
o da caça, como apontado no capítulo 1- A transgressão nos mitos gregos e no gesto de desenhar.
O corpo que impulsivamente procura identificar-se com o espaço, destruindo a fronteira entre si e o
mundo. Os olhos desenhados nas asas da borboleta Caligo e os louva-deuses assemelhados a flores são
exemplos de diluições do corpo no espaço. O mimetismo adquire formas que ecoam nas estruturas do
pensamento inventivo em torno do poder do olhar.
Os animais possuem estratégias de sedução na forma de rituais e que são apropriados pelas
coletividades humanas. “Os artifícios não alienam o sujeito, mas antes misteriosamente o alteram”
(Baudrillard, 1979, p.90). Dessa forma, o corpo pode sugerir um espaço entre mundos: o corpo que não é só
corpo mas mais, e que se revela por gestos estranhos, sem significado aparente que não o de cativar o olhar,
para subverter as hierarquias vitais.
A sedução é também uma forma de morte - um desvio da própria verdade. “Seduzir é conduzir o outro
para lá da sua verdade. Esta verdade tornada um segredo que lhe escapa (idem, p.82). Em Incertae Sedis7,
nicho desta investigação, os aranhiços possuem crânios modelados: serpentes; górgonas, crânios humanos.
Imagens para potências de terror e morte, a grande metamorfose final.
Jean Baudrillard sugere um olhar sobre a negação da anatomia que se transcreve seguidamente, dada a
importância exercida sobre esta investigação:
O corpo é feito para significar, mas com signos que, estritamente falando, não têm significado. Toda
a semelhança esvaneceu, toda a representação se encontra ausente. O corpo cobre-se de
aparências, ilusões, ratoeiras, paródias animais e simulações de sacrifícios, não para ocultar nem
para revelar (um desejo, ou um mote). O que está envolvido aqui é um movimento a que Artaud
poderia designar de metafísico: um desafio sacrificial ao mundo existente. Pois nada existe
naturalmente, as coisas existem porque desafiadas, e porque forçadas a responder ao desafio. É ao
serem desafiados que os poderes do mundo, incluindo os deuses, se erigem; é por desafiar esses
poderes que eles são exorcizados, seduzidos e capturados, é pelo desafio que esse jogo e regras
são restauradas. Tudo isto requer um bluff artificial, ou seja, uma simulação sistemática – que se
constrói sem a necessidade de um estado pré-estabelecido do mundo ou de uma anatomia
corporal. Uma metafísica radical de simulação não necessita sequer de se preocupar com
“harmonia natural” (Baudrillard, 1979, p.91).
A forma como a metamorfose na Antiguidade pode ser pensada assemelha-se ao devir-animal de
Deleuze e Guattari. A metamorfose nos mitos gregos é a passagem de uma espécie a outra que requer a
imagem de dois corpos. Esses corpos, no “tempo acrónico do mito, podem ser tanto simultâneos como
sucessivos, fundindo-se um no outro, abolindo-se, desdobrando-se, justapondo-se” (Frontisi-Ducroux, 2002,
p.140).

A metamorfose não deverá ser entendida como a inserção de um ser
humano num corpo animal ou vice-versa. E aí aproxima-se do devir, que
“não culmina numa imagem, nem encarna o animal porque não é esse o
seu objetivo” (Gil, 2010, p.58). Devém-se para devir, pois a transformação
é o movimento primevo.
Deleuze e Guattari expandem a definição do corpo real, como lugar
do investimento de desejo “emissor de pulsões de desejo. O corpo
agencia o desejo através dos seus órgãos, mas estes podem resultar de
uma conexão dos órgãos corporais com outros elementos (virtuais, por
ex. Próteses” (Deleuze [Gil], 1997, p.184). As extensões são incorporações
do corpo que desenha. Esta consciência é transversal à obra de Rebecca
Horn (fig19) e à de Mathew Barney (fig20), uma obra onde o corpo
impera. A prática destes artistas é de referenciar dado em ambos existir
uma mesma inquietação. Partem do corpo em movimento e exercem o
seu fascínio no espaço8.
Ambos recorrem a extensões corporais adequadas às necessidades
da sua prática. Rebecca Horn em Pencil Mask (1972) construiu uma
máscara de lápis para desenhar. Todo o corpo está implicado no gesto
de desenhar mas ocorre uma agudização dessa consciência, bem como
movimentos novos que se impõem. Mathew Barney em Drawing
constraint (1987-2005) desenvolveu uma série de performances ligadas
ao processo de desenhar onde o corpo foi condicionado de diversos
modos, dificultando o seu acesso a suportes. Nesta pesquisa as
extensões por vezes condicionam os tendões das mãos no gesto de
desenhar, mas servem o propósito principal de proporcionar novos
gestos. Uma extensão como forma que melhor adapta o corpo a
investir-se no espaço; quer sobre o suporte de desenho, quer sobre o
ar. O mimetismo é exatamente isso: surge da tentação exercida pelo
espaço e é como um “encantamento fixado no seu ponto culminante
tendo apanhado o feiticeiro na sua própria armadilha” (Caillois, 1938
[1997], p.79). Os artifícios no corpo terminam por alterar a figura,
sugestionando o pensamento a duvidar da transmutação da sua
natureza. A realidade é ilusória pois indistinta, as fronteiras abolidas
pela diluição das formas orgânicas no meio. O corpo excede-se, gesticula
estranhamente, cativa o olhar e assim subverte a ordem do mundo.

Fig19 Rebecca Horn (1974-75) Mit
beiden Händen gleichzeitig die Wände
berühren, 16mm, cor, som.

Fig20 Mathew Barney (1989) Drawing
restraint
5.
Fotograma
de
documentação. Cortesia de Michael
Rees.

3.1- O odor da Pantera (performance)

Fig21 Mariana Barrote (2019) O odor da pantera [performance]. Quinta do Paço da Estrela, Santa Marta de Portuzelo
(02/06/2019).

Que fazer com perfumes
cancelados, de animais
sem o seu «eco»?
Sebastião Alba (1981, p.80)

(A pantera usa como estratégia de caça a camuflagem. Esconde-se na vegetação e aguarda que as presas
sejam cativadas pelo odor emanado do seu corpo. Essa sedução, através do odor, desvia o rumo das
presas até à morte.)

A figura feminina mimetiza uma aranha e impõe-se sobre o espaço dominando-o pela gesticulação do
corpo. Esse ato performativo emaranha-se no cenário que ironiza os sistemas de representação do real,
acentuando a sua artificialidade. Um cenário enquadrado como um trompe l-oeil – uma ilusão de ótica. A
figura aracnídea incorpora as qualidades do desenho: uma exploração do tempo e do espaço pelo
movimento. O mimetismo dos ocelos no chapéu serve para camuflar e seduzir. Parodia tramas estruturais
do pensamento criativo na sua procura de desviar a opacidade das aparências para derrubar ou repensar o
real. O desenho como energon funde-se com a dança, gestos tornados indistintos em O odor da pantera.
Pretende-se que a documentação da performance seja o objeto artístico e não somente o registo da
atividade de gestos e desenhos que nela ocorreram.

Nas fotografias observam-se gestos encenados para a objetiva da câmara posicionada na antecâmara
da sala. O varão vertical no centro ancora os movimentos da figura de corpo camuflado por adereços: o
chapéu de abas longas com dois ocelos pintados e serpentes desenhadas nas pernas. Esse corpo é
sequencialmente documentado ocupando o espaço em locais e posições diferentes. Suspeita-se que
percorre também o chão e as paredes. O rosto oculta-se sempre.
O ponto de vista da câmara encontra-se ao nível da linha do horizonte, que facilita a incorporação do
olhar subjetivo por parte do observador. Somos submergidos na imagem pois tornados participadores ativos
da trama. No plano da imagem, de localização fixa, observa-se um cenário com ponto de fuga único.
Constitui-se como espaço artificial, um sistema de representação do real (neste caso a perspetiva
renascentista). O cenário assume-se como uma ilusão de ótica, pela composição arquitetónica e pela
impossibilidade do olhar se desviar; é uma composição encerrada em si. O plano da imagem é parte
integrante da performance pois nele sedimenta-se uma das principais articulações presentes em O odor da
pantera: o artifício da realidade, suas representações e a tentação que o espaço exerce sobre o corpo. A
imobilidade desse ponto de vista acentua essa reflexão. O cenário inacessível está rasgado até ao exterior. A
figura que o ocupa livremente instiga ao avançar para desvendar o sentido daqueles gestos.
A partir dessa ilusão de ótica pensa-se a posição do desenho partindo da sua autonomização em relação
à pintura, escultura e arquitetura. Pode ser entendido como o espaço de fusão dessas três artes; um
simulacro que “ao mimetizar e exceder os efeitos do real, questiona radicalmente o princípio da realidade.”
(Baudrillard, 1979, p.63). O corpo incorpora características processuais próprias ao desenho: a sua liberdade
desafia e agrega os limites de outros campos artísticos. O corpo é aranha. Procede-se à transferência da
anatomia humana para a anatomia aracnídea: a “chave para qualquer substituição será a semelhança entre
o original e o objeto substituído (Howell, 2003, p.139).
As estratégias miméticas nos seres vivos regem-se segundo leis do pensamento mágico: o semelhante
produz o semelhante, sendo que a “tendência imperiosa para imitar” (Caillois, 1938, p.79) se observa nas
culturas humanas. Em o Odor da pantera essas leis são evocadas pela sugestão do ser antropomórfico cujo
mimetismo atrai perigosamente, como a aranha. Tece gestos perturbadores pois “sem referentes, vazios,
sem sentido” (Baudrillard, 1979, p.79) e por isso os mais absorventes. Esse corpo aracnídeo investe-se no
presente e prolonga-se no espaço. Manifesta-se na sua ocupação e domínio. Gesticula e desenha com as
extensões para dedos. O desenho torna a potência do gesto presente acentuando-o como ato de sedução
que evidencia a construção ilusória do real. Revela-se e oculta-se continuamente, pois a sedução ocorre da
sua indefinição: da inclusão no corpo do chapéu mimético, permeando o corpo humano de uma estranheza
híbrida. Que olhar é atraído para o ponto de fuga desse cenário artificial, para esse corpo camuflado? Que
corpo age supostamente indiferente ao olhar de quem o olha? É o corpo de uma mulher, mas de uma mulher
que oculta o rosto, e que sobre o mesmo possui dois enormes olhos. É um ser desviante, cujo corpo está em
metamorfose.

Fig22 Mariana Barrote (2019) O odor da pantera [performance], nº2. Quinta
do Paço da Estrela, Santa Marta de Portuzelo (02/06/2019).

A sua última armadilha é perguntar: «Diz-me quem eu sou» - quando ela é indiferente ao que é,
quando é branca, sem idade ou história. O seu poder reside na ironia e na ilusão da sua presença.
Pode ser cega para a sua existência, mas está bem ciente de todos os mecanismos da razão e
verdade que as pessoas usam para se proteger da sedução. A sedução consiste em adornar, tece
e destece aparências (Baudrillard, 1979, pp.87-88).
Os movimentos investidos partem das tensões físicas e da tentação de identificação com o meio. O
corpo foi instrumentalizado num processo de dissociação.
Os gestos foram decifrados como observados de fora pelo estímulo da invenção; pela gravidade; por se
tornar um autómato. A aranha é um ser que provoca repulsa em muitas pessoas. Porventura pelo ritmo
assíncrono e selvagem das suas oito patas, pelo contraste da sua perícia predatória. Mas na fobia também se
pode evitar um objeto “somente com medo do desejo por esse objeto” (Howell, 2013, p.139). A repulsa pode
esconder o fascínio por detrás de comportamentos contrários. A camuflagem surge aí. No grande chapéu com
ocelos semelhantes e nos membros projetados, a imagem de uma aranha que implica o movimento de
apropriação. A presença da objetiva da câmara influiu uma consciência aguda do outro. Como Anthony Howell
sugere, “o segredo da reversão reside não no sujeito mas no outro” (Howell, 2013, p.136). A camuflagem
surge não para camuflar, mas para se ser exposto. A camuflagem reverte-se em exposição, em impertinência.
A figura é espaço de transferência por excelência: de mulher para aranha e mais. Carrega as qualidades
de transgressão e sedução pela negação da anatomia. Uma transferência de dimensão ocorre quando a figura
percorre as paredes e o teto.
Os ocelos no chapéu substituem o rosto e são veículo de fascinação ao aproximam-se do “oculus
invidiosus apotropaico [...] órgão fascinante por excelência” (Caillois, 1938, p.65).
O odor da pantera parte da interpenetra desenho e dança, experimentação desenvolvida por artistas
ao longo de todo o século XX. Procurou-se no gesto fundido da dança e do desenho uma “transferência da
ação para a imagem dessa ação” (Howell, 2013, p.139).
A linha desenhada “moveu-se da mimesis para literalmente fora da página até ao espaço, para dentro
da forma tridimensional e particularmente do corpo em movimento.” (Butler, 2010 p.140). A exploração do
movimento do corpo como dança interpenetrou-se continuamente com o gesto de desenhar.
A figura aracnídea é a imagem metafórica da ampliação do conceito de desenho ao longo do passado
recente. Cornelia Butler refere que “os arcos do desenho e da dança no século XX podem ser descritos como
a dança a mover-se para além da imagem ou gesto legível e o desenho transcendendo a forma corporal ou o
traço” (idem).
O corpo que obscenamente se manifesta efetua, paradoxalmente, um movimento de retirada. Nada é
garantido no mundo aparente e só a ele podemos socorrer. A sedução retirada do impulso de exceder a
anatomia humana investiu-a de gestos dominantes e estranhos. Linhas foram traçadas nas paredes e no chão
enquanto a dança ocorreu. Desenhar condensa em si o movimento e a produção de um traço, torna-se assim
a representação do próprio movimento que gera o traço. Mas a dança é aqui desenho. O movimento de
dissociação corporal foi procurado no encontro de uma perspetiva não humana:
As nossas mãos nunca estão em descanso, são aranhas pentápodas que não param de tatear
o mundo, de tocar-lhe, manipulá-lo. São aranhas pentápodas que não deixam de tactear o mundo
(Flusser, 1991, p.51).
Esta figura aracnídea investe-se no espaço e torna-o seu. Pode ser recebia como uma mão, o corpo
inteiro uma mão que apalpa. Os movimentos interpenetram a atividade de gestos que são o dançar e o
desenhar. São atividades que desafiam a temporalidade e o espaço, pela transparência com que os tornam
evidentes:
O corpo imóvel tem uma carga de mistério que o corpo em movimento não consegue ter. Na
imobilidade há a possibilidade de todos os movimentos, há a concentração de pensamento, mas
pensamento escondido, pensamento não revelado (Tavares, 2013, p.211).

O ato performativo teve como produto final a documentação fotográfica. Foi estruturado com essa
finalidade. A sequência fotográfica congela os gestos e provoca um rumor. Compreende-se que o vídeo
poderia diminuir a capacidade deste rumor dado que desvelaria os gestos ao mostrá-los como momentos
contínuos e não isolados. “O jogo de ilusão é superior quando os objetos são mantidos no mesmo lugar ou
vistos de um único ponto de vista” (Baudrillard, 1979, p.140). A documentação, sem a partir de um plano
fixo, potencia o rumor de que os sistemas de representação são tão ilusórios como a realidade a que
remetem.
O desenho, que a documentação não revela, aconteceu. Articulou-se pelos movimentos em torno do
varão vertical na sala, pela exploração da gravidade. Não se documenta, pois pretende-se com isso aumentar
o rumor em torno dos gestos recolhidos. A perturbação advém da incompreensão do sentido dos mesmos.
Os desenhos ficam reservados do olhar, como reflexo da potência invisível que permeia os nossos corpos e
a nossa força criativa. Estão reservados do olhar, como muitas imagens sagradas, só desveladas em rituais.
Aqui ocorre a passagem para um espaço mítico, intransponível apesar da sua fronteira visível: a porta que dá
a ver a figura híbrida que gesticula.

Fig23 Mariana Barrote (2019) O odor pantera [performance] 15min. Quinta do Paço da Estrela, Santa Marta de Portuzelo
(02/06/2019).

3.2- Thauma-Idesthai – vídeo

(maravilha a contemplar, coisa esplêndida, fascinante, muitas vezes aterradora)

[...] as metamorfoses da imagem são ainda uma forma de analisar e de representar
visualmente as relações que se tecem entre o homem e o mundo envolvente (Gil, 1997, p.44).
Os olhos vêem e nada mais fazem. Os olhos não querem elucidar mistério. São também
eles como frutos, ou como flores. Atravessaram porventura as centenas de biombos das
aparências, e já nada os engana (Le Clézio, 1989, p.27).

Fig24 Mariana Barrote (2020) Fotograma de Thauma Idesthai. Vídeo, 3.25 min, som, cor.
https://vimeo.com/404348922 (senha: olhorasgo)

Parte-se de uma impertinência - os desvios são transgressões que permitem a construção de um novo
sistema de significações, capazes de propor novos olhares. A hybris - transgressão da fronteira entre o
humano e o divino, o humano e o animal – é condenada pelos deuses que metamorfoseiam quem incorre
nessa interdição. Do pensamento mítico, onde o olhar da Medusa é imagem apotropaica, desenvolve-se a
sua ligação a estratégias miméticas presentes na fauna, bem como a exploração de gestos cultuais.
Experimentação que advém da premissa do corpo como meio para modificar o Mundo.
No vídeo Thauma Idesthai coincidem rumores que trabalham a preponderância do gesto corporal e sua
metamorfose na génese do expandir da categoria de ser humano9. A proposta imaginária da estreita
correspondência entre o corpo e o espaço envolvente, por ele contaminado em circuito fechado, faz surgir o
desenho e os objetos performativos.
Thauma Idesthai apresenta-se como um vídeo, apesar de viver para além do mesmo. Os resíduos
deixados da sua construção são em si objetos vivos, sendo que permanecem em contínua manipulação.
Propõe pensar o desenho a partir da atividade de gestos, da concentração no corpo que os capacita. A
suspeita de que a anatomia humana alterada, duplamente cativa o olhar e imprime estranheza aos vestígios
do desenho, permite um espaço híbrido ao pensamento, imagem metafórica para o olhar descentralizado do

ser humano10. Um espaço onde o humano se retira e recolhe no espaço, esse mesmo que abarca os olhares
múltiplos que o compõem. Olhares de outras espécies, mas também da matéria viva que permeia os
elementos. Como em Novalis, “o animal vive no animal, no ar” (Novalis, 1992, p.133) o cenário presente no
vídeo é entendido como um organismo vivo, onde a figura híbrida que o ocupa é também espaço. O corpo
manifesta-se e impõe-se como presença, a vitalidade com que traceja o desenho advém da sua força, pulsão
energética. É também um corpo que procura superar-se: daí os constrangimentos da própria anatomia
procurarem rasgar-se através de extensões corporais, nos limites da anatomia, no fetichismo dos objetos
que ocupam o espaço. A estratégia mimética da figura (com ocelos no chapéu e nas nádegas) e a estranheza
dos seus movimentos são métodos para atrair e condenar: “ver é ser visto e, consequentemente, ser
devorado” (Viveiros-Castro, 2012, p.900); o corpo é aqui tornado uma “potência devoradora” (Caillois, 1938
[1997], p.82). O mimetismo, pela inclusão de extensões corporais e de ocelos, cunha a imagem de um mundo
intercambiável e matizado onde o olhar torna consciente a sua presença no mundo. Eduardo Viveiros e
Castro escreve em O medo dos outros sobre sociedades humanas em todos os seres vivos, cujo olhar próprio
encara as outras espécies como nós, humanos, as encaramos. O conceito de humano é intercambiável. A
fronteira entre o humano, o animal e o mineral - presentes nos mitos de metamorfose e hibridização gregos
- é aqui a sedimentação profunda da exploração atual do pensamento que trata o pós-humanismo11 e a
prática artística.

Fig25 Mariana Barrote (2020) Fotogramas de Thauma Idesthai. Vídeo, 3.35min, som, cor.

Em O índio Branco (1989), Le Clézio sustenta que o “homem porventura dominou a criação graças às
suas técnicas agrícolas e às suas manhas de caça, mas ele é visto pelas forças sobrenaturais como os outros
seres. Não há animais nem plantas; há apenas homens, mais ou menos mascarados” (Le Clézio, 1989, p.93).
Nesta investigação, que pode ser a da mutabilidade da forma e lugar para o humano, a prática artística tornase espaço privilegiado para experimentação de gestualidades. A invenção só se efetiva indo contra algo, se
no seu cerne existir o inconformismo de não aceitar o mundo como ele se apresenta. “Para poder trabalhar
é necessário supor que o mundo não é como deveria ser e que se o pode modificar” (Flusser, 1991, p.19).

Thauma Idesthai experimenta o corpo partindo da negação da
anatomia, como delineada em Seduction, de Jean Baudrillard:
O corpo é feito para significar, mas com signos que, estritamente
falando, não têm significado. (...) O corpo cobre-se de
aparências, ilusões, ratoeiras, paródias animais e simulações de
sacrifícios, não para ocultar nem para revelar (um desejo, ou um
mote). [...]. Nada existe naturalmente, as coisas existem porque
desafiadas, e porque forçadas a responder ao desafio. É ao
serem desafiados que os poderes do mundo, incluindo os deuses,
se erigem; é por desafiar esses poderes que eles são exorcizados,
seduzidos e capturados, é pelo desafio que esse jogo e regras são
restauradas.(...) Tudo isto requer um bluff artificial, ou seja, uma
simulação sistemática - que se constrói sem a necessidade de um
estado pré-estabelecido do mundo ou de uma anatomia
corporal. Uma metafísica radical de simulação não necessita
sequer de se preocupar com “harmonia natural” (Baudrillard,
1970, p.91).
Todas as estratégias de sedução se fundamentam no engano. “A
sedução, ao produzir somente ilusões obtém todos os poderes, incluindo
o poder de devolver a produção e realidade à sua ilusão fundamental”
(Baudrillard, 1970, p.70). O vídeo apresenta o corpo híbrido numa
narrativa entrecortada por desenhos e gestos (fig25). O corpo ocultado,
mas que se revela na sua atividade: de desenhar, de manipular os objetos.
A sedução pretende atrair o olhar para os gestos, capturando-o numa
trama: no centro do espaço que se mostra está o corpo exercendo uma
“verdadeira tentação do espaço” (Caillois, 1938 [1997], p.80).
O manuseamento das extensões de dedos para desenhar permite
gestos estranhos à motricidade da mão, descondicionam o gesto. A soca
única faz coxear. O chapéu de grandes abas e ocelos esconde parte do
corpo. Elementos do imaginário que possuem a marca do fascínio
conduzem à incorporação de forças animais no corpo que desenha no
espaço. Desde os olhos desenhados nas asas da borboleta caligo (fig26)
ao mimetismo do louva-deus ocorrem diluições de fronteiras. O
mimetismo certamente adquire formas que se aproximam de
elaborações do pensamento humano em torno do poder do olhar:
O antropomorfismo desempenha um papel decisivo: a
semelhança só existe aos olhos daquele que observa. O facto
objetivo reside na fascinação, como o mostra sobretudo o
smerinthus ocellata, que não se assemelha, no fundo, a nada
temível. Apenas as manchas oculiformes desempenham um
papel: o comportamento dos indígenas do Brasil só confirma
esta afirmação: os «olhos» da caligo devem sem dúvida
aproximar-se do oculus invidiosus apotropaico [...] Em todo o
reino animal o olho é veículo de fascinação (Caillois, 1938
[1997], p.65).
Explora o gesto da mão para o descondicionar ao socorrer-se do
pensamento mítico, onde o homem nunca é central, mas também

Fig26 Borboleta caligo memnon.
Cortesia de Edwin Dalorzo.
http://borboleta.org/2012/05/caligomemnon.html 08/06/2020

“nunca figura aí sem gesto” (Kerényi, 2008 [1950], p35). A metamorfose do
corpo dá imagem a gestos variegados que refletem a posição não central
do ser humano. Essa posição só é compreensível ao colocar o mesmo como
diante de, que o gesto apokospein representa e do qual o mito de Diana e
Acteon (figs27-28) é imagem magnífica13. Um mundo onde plantas e
animais, humanos e pedras, coincidem na sua constituição. A metáfora
engendrada a partir do mito para a prática artística funda-se no vislumbrarse da importância da atividade dos gestos no processo criativo. Realça que
essa atividade parte de um corpo inconformado: desenhar é entendido
como um ato de provocação, pois é uma ação que provoca. “Remete ao
latim actus, de agére, obrar; fazer em grego, gr. enérgeia, atividade, força”
(Copón, 2005, p.536). A provocação nunca entrega atos concluídos, mas
sim indicações de atividade.
Segundo Vilém Flusser “o processo do nosso pensamento está
configurado pelas nossas mãos através do gesto de fazer e através da
pressão que as mãos exercem sobre os objetos para se encontrarem. É o
seu movimento, que em confronto com um material bruto, se força a
elaborar ideias novas” (Flusser, 1991, p.51). O desenho surge no confronto
da mão que segura o material riscador e da pressão e energia que despende
no contacto com o suporte. A mão que desenha parte de um corpo e
interessa focar esse órgão de perceção excecional: “de uma perspetiva não
humana, as mãos são algo monstruoso, pois a sua avidez insaciável e a sua
curiosidade ativa são subversivas para qualquer ordem. Dessa forma,
dentro da ordem das coisas as mãos são agentes de provocação e
subversão” (idem). Em Paul Valéry a mão é o órgão no qual reside quase
toda a potência da humanidade, “é aquilo que contraria o curso das coisas”
([Valéry] Tavares, 2003, p.424).
O meio é o corpo manipulado, sabendo que “nós vivemos, na verdade,
num animal – como animais parasitas” (Novalis, 2000, p.115). Existe a
incorporação do corpo como uma ferramenta, um olhar distanciado do
gesto durante a ação performativa da figura no vídeo. O mundo corporal
como meio prende-se também com a sua utilização ativa. Novalis define
esse meio a partir do pensamento mágico, já que ativa prodígios como a
vontade, faculdade de pensar. O corpo pode sugerir um espaço entre
mundos: não é só corpo que se revela por gestos sem significado aparente
que não o de cativar o olhar, mas sim para subverter as hierarquias vitais:
Se o nosso corpo não é senão um centro de ação comum dos
nossos sentidos [...] então não depende senão de nós o darmos a
nós próprios o corpo que queremos. [...] poderemos, também,
pela dominação deste elemento, modificar e dirigir, como nos
agradar, os nossos sentidos. [...]. Devemos procurar instruir o
nosso corpo para fazer dele um órgão. Capaz de tudo. A
Modificação do nosso instrumento é a modificação do Mundo
(Novalis, 2000, p.51).
É uma zona contida, um espaço que envolve, habitado por desenhos,
objetos e uma figura ocultada por ocelos, ludibriando a sua natureza. Os
objetos presentes; leques, véus, desenhos transparentes, aranhiços:
concorrem para integrar a camuflagem, mas também o desvelar, como
processos inerentes à invenção. O tempo fora do tempo – aoristo – onde

Fig27 Mariana Barrote (2019) Tinta-dachina sobre papel sumi-e. 70x50cm.

Fig28 Mariana Barrote (2020) Pormenor
de desenho a caneta sobre rolo de papel
para rodapés. 1x14m.

ocorre sempre a metamorfose, é sugerido pela manipulação da imagem, na edição. Ocorre a inversão das
ações, pela aceleração e atraso das ações, pela sobreposição de imagens. Como o nome sugere, do fascínio
decorrente da atividade de gestos procura-se a imersão no reino do desenho. Thauma idesthai convida a
entrar numa zona de indiscernibilidade, “de simbiose e confusão em que já não se sabe quem é quem, onde
o homem perde os seus contornos humanos e o animal a sua animalidade” (Gil, 2019, p.58).

4- Extensões corporais
A mão como órgão provocador. O gesto e a impertinência inventiva

Fig29 Mariana Barrote (2020) Fotograma de Thauma Idesthai. Extensões de
dedos para desenhar. Anéis de latão e carvão. Colaboração com ourives Lia
Gonçalves.

Fig30 Mariana Barrote (2019)
Desenhos a carvão vegetal sobre
papel vegetal, 50x30cm, feitos com
extensões para dedos.

[...] o “ritmo vivo” não pode coabitar com um “imaginário fixo”
([Dalcroze] Louppe, [1997] 2012, p.303).
[...] as mãos são algo monstruoso, pois a sua avidez insaciável e
a sua curiosidade ativa são subversivas para qualquer ordem
(Flusser, 1991, p.51).
A obediência é olhar sempre primeiro para o outro, um olhar para
fora que “afasta uma pessoa do seu interior” (Gruen, [Tavares], 2003,
p.80). Já a transgressão, antípoda da obediência, é um impulso que parte
do interior e cuja energia inventiva desencadeia a transformação da
ordem do mundo.
“O processo do nosso pensamento está configurado pelas nossas
mãos através do gesto de fazer e através da pressão que as mãos exercem
sobre os objetos para se encontrarem” (Flusser, 1991, p.50). É o seu
movimento concreto, esse gesto de fazer, que em confronto com um
material bruto se força a elaborar ideias novas. O desenho surge aí, nesse
confronto da mão que segura o material riscador, da pressão e energia
que despende no contacto com o suporte. A mão que desenha parte de
um corpo, mas interessa focar nessa extremidade como órgão de
perceção excecional:

Fig31 Mariana Barrote (2019)
Desenhos a carvão vegetal sobre
papel vegetal, 50x30cm, feitos com
extensões para dedos.

Do ponto de vista da ordem, harmonia e perfeição, de uma
perspetiva não humana, as mãos são algo monstruoso, pois a sua
avidez insaciável e a sua curiosidade ativa são subversivas para
qualquer ordem. Dessa forma, dentro da ordem das coisas as mãos
são agentes de provocação e subversão (Flusser, 1991, p.51).
Em Paul Valéry a mão é o órgão no qual reside quase toda a potência
da humanidade. É “um órgão que se opõe à natureza, da qual, no entanto
faz parte. A mão é aquilo que contraria o curso das coisas, e o único órgão
capaz de dar ordens, ao invés de órgãos que só obedecem ao restante
corpo: é criativo, o “órgão das possibilidades” (Valéry [Tavares], 2003,
p.424). Também Bachelard vê na mão a potência de gerar possibilidades,
um órgão de energia: “a força, energia que altera, por vezes não quer
chegar a um ponto determinado, a uma forma, quer sim passear a sua
imaginação” (Bachelard [Tavares], 2003, p.429).
A alteração de estatuto do desenho, onde a prática se afirma como
campo artístico autónomo em relação a outras artes a que historicamente
se encontrava subjugado, ocorreu a partir da década de 50 do século
passado. Desenhar é agora entendido como um gesto próprio. O gesto que
“consiste em exibir uma medialidade, em tornar visível um meio como tal”
(Agamben, 1997, p.20) que no desenho intransitivo é a marca do
movimento que tem em si o seu próprio fim. Deanna Petherbridge, para a
qual a atividade de desenhar é o registo do movimento que implica
movimento (Petherbridge, 2010, p.110) define desenho intransitivo pela
particular atenção ao gesto: “quando os traços gestuais da mão resultam
numa representação, as linhas tornam-se transitivas; senão elas são
intransitivas e as linhas resultantes podem ser lidas como indexes de gestos
ou ecos de um corpo” (idem) (fig32). O desenho intransitivo é em Roland
Barthes o vestígio de movimento processado de e para si mesmo, pulsão
de energia. Um desenho vivo, não expressão da subjetividade do
desenhador mas antes do contacto impressivo do material com o seu
suporte, da exponenciação das suas qualidades.
Voltando à mão, a sua capacidade de interferir no mundo, porque
contido nele, permite-lhe agir de modo imprevisto e concentrar em si
grande potência, o que conduz ao gesto de desenhar como expressão dessa
energia. Ao conceber o desenho como energon14 é plausível que a dança o
acompanhe como ramo de um mesmo tronco criativo. O contexto deste
cruzamento criativo e seu consequente esbater transgressivo de categorias
interessa dada a consequente atenção dedicada ao gesto na sua efetivação
em desenho. Desde o início da modernidade que as mãos e o rosto, na
dança, perdem a função ornamental para tomarem outra relação. As mãos
e os punhos “não são ornamentos, mas a conclusão do movimento central
respirado, e completam um movimento integrado na globalidade da
forma”. (Louppe, [1997] 2012, p.114). O rosto e as mãos como
extremidades do corpo, que aqui também se tornam extensão do mesmo
e propagação da sua potência. São o seu veículo significante.
O gesto de desenhar como impertinência também se repercute em
objetos visuais “geneticamente parte desenho, parte performance”
(Butler, 2010, p.191), como explícito na obra da bailarina e coreógrafa

Fig32 Mariana Barrote (2020)
Pormenor de desenho feito com
extensões de dedos.

Fig33 Mariana Barrote (2019)
Entornos de um felino desenvolto.
Carvão sobre papel cenário. 66x48cm.

Trisha Brown. Nela, o movimento do corpo impõe-se e ocorre a
transferência do ato de desenhar para o plano da performatividade. Existe
também um grau zero no seu gesto de desenhar, que usa o desenho como
extensão do seu corpo e do seu trabalho em dança. Trisha Brown conhecia
a limitação do corpo ao dançar e desenhar: “- Eu gosto do facto de que na
dança tentamos ser organizados no que fazemos mas a biologia do corpo
simplesmente não permite esse tipo de precisão. (sobre a sua tentativa de
desenhar um cubo perfeito com o corpo)” (Butler, 2010, p.191). Essas
condicionantes podem ser realçadas pela superação do corpo, com a
utilização de instrumentos extensivos do mesmo (no caso do desenho, pelo
lápis). Podem também ser realçadas na especulação sobre a negação da
anatomia, onde o instrumento pode fundir corpo. O lápis é uma extensão
do dedo que permite o corpo superar-se ao desenhar.
A pesquisa sobre o gesto foi tecida por distintas perspetivas de
conhecimento. Do gesto na dança contemporânea ao estudo que funde
mitologia e arqueologia em Estudos do labirinto (2008 [1958]), de Károly
Kerényi, o desenho especula e expande a sua experimentação. Encontra
espaço para entrar em concordância com a atenção à transformação do
gesto ordinário na prática artística, presente em vídeos como: Hand movie
(1966) de Yvonne Rainer15, Hand catching lead (1971) de Richard Serra; Of
Variations of Incomplete Open Cubes (2011) de Joachim Koester16 (fig34). A
mão sempre presente, como depositária do gesto no corpo. Outras
gestualidades são desviadas no estúdio. Como prática procurou-se com a
mão manifestar a energia vital do corpo na concentração de “um
pequeníssimo espaço anatómico: pensar, enfim, através dos dedos que se
expressam” (Tavares, 2003, p.208).
O desenho pode apropriar-se de gestos não seus, apreendê-los pela
mão inteligente17, gestos antigos preservados na memória do nosso corpo,
mas também gestos que contêm ideias, que significam. A exploração no
gesto de desenhar é uma entrega ao poder do corpo:
A “inteligência” desta mão não é a da simples aprendizagem e da
sua superação, é o guardar – o poder de guardar – uma memória
ancestral, a de gestos e de sentidos que foram escritos milhares
de anos antes noutras geografias, noutros tempos (Miranda,
2019, p.43).
Uma recolha arqueológica feita de gestos gravados na sua maioria
visíveis em vasos e frescos e inscrições (fig35). Gestos mitológicos que
implicam a metamorfose. O gesto de desenhar que suporta e
descontextualiza a memória da comunidade humana partiu da inicial
recolha visual de representações do corpo humano nas culturas micénica,
egípcia, grega e mesopotâmica. Essas imagens adquirem formas
transgressivas: corpos híbridos, metamorfoseados, olhares devotos, gestos
ritualizados. Esses gestos tornam o corpo suporte plástico de metamorfose:
no processo inventivo de sentir-se outro, de se dotar de anatomias diversas
que produzam novos gestos. Trata-se de um salto no desconhecido, que
implica uma entrega ao espaço como extensão do próprio corpo: o “maior
mágico seria aquele que pudesse simultaneamente enfeitiçar-se a si
mesmo, de tal modo que os seus sortilégios lhe aparecessem como
fenómenos estranhos e com poderes próprios” (Novalis, 2000, p.61).

Fig34 Joachim Koester (2007)
Variations of incomplete open cubes,
vídeo.
(http://moussemagazine.it/joachimkoester-villeurbanne/)

Fig35 Desenho de tábua de barro,
Babilónia, 112 a.C., Vorderasiatische
Museum, Berlim. Desenho de
intestinos, semelhante a labirintos.

Fig36 Mariana Barrote (2020)
Serpente. Desenho como ato
performativo. Traço surgido de gesto
que mimetiza o rastejar de serpente.

A mão é destituída da funcionalidade da sua anatomia humana e entregase com teimosia ao desinteresse da sua virtuosidade. A mão esquerda
desenha. Os desenhos intransitivos que as extensões para dedos
permitiram traçar complementam-se com desenhos gestuais onde o corpo
humano se apresenta em processo de metamorfose. Estratégias como a
exploração de ritmos assíncronos e da imaginação ativada pelo olhar a mão
como instrumento investido de vontade própria (imaginada aranha;
serpente ou garra) forçam o desenho a ser vestígio de um corpo
impertinente (fig36). Esse corpo que não se encerra nos seus limites físicos
mas se metamorfoseia. O momento da metamorfose como aoristo é
também o momento do desenho. É um momento de oclusão do olhar18.
Esta implicação da imaginação no gesto de desenhar encontra o seu
eco no devir animal de Deleuze e Guattari. A prática de estúdio encontra
nos gestos decorrentes de uma mão dissociada do corpo o espaço frutífero
para inventar outros sentires. O animal que surge será sempre o que se liga
a poderes apotropaicos19: como a serpente da górgona Medusa, a aranha
em Aracne (fig37). No devir animal apresenta-se a ideia de Vladimir
Slepian, que ata a mão e dispõe os dedos e o pulso “de tal modo que as
relações entre eles se aproximem das relações entre os elementos da pata
do cão” (Gil, 2019, p.60). A essa prática subjaz a ideia de destruição da
forma e funcionalidade da mão humana, na procura de um outro
movimento. Não necessariamente um tornar a mão em pata, mas sim um
movimento de que devém a pata do cão. “O devir animal define a potência
e, como tal, o ser do homem” (idem). A implicação da invenção na
experimentação no gesto de desenhar é de extrema importância, e dessa
exploração surgiu a necessidade de uma extensão corporal que cumprisse
com a negação da anatomia mas também com o descondicionar do gesto.
Do ponto de vista do pós-humanismo o corpo é entendido como “a prótese
original que todos aprendemos a manipular, sendo que estender ou
substituir o corpo com outras próteses torna-se a continuação desse
processo” (https://en.wikipedia.org/wiki/Posthumanism). As extensões de
dedos para desenhar são entendidas como parte do corpo. Proporcionam
gestos inventivos que não seriam possíveis somente com a anatomia
humana. Essa camuflagem de formas que também se constrói pela inclusão
de outros apetrechos como o chapéu com ocelos aponta para estratégias
miméticas. Contudo, aqui não interessa o mimetismo como uma tentativa
de parecer outro (da dissimulação das suas formas e comportamentos) mas
a sua função primária, que é a procura de identificação com o espaço. Esta
procura aproxima-se das resoluções encontradas na natureza: Nesta
pesquisa em arte, a camuflagem ou a sobreposição de identidades
(metamorfose) socorre-se sempre de gestos que indicam a veracidade da
invenção20. Vai-se de encontro ao Mundo na invenção de novos gestos
(figs37-38). O legado dessa procura ocorre na sua perpetuação em desenho
e dança. A capacidade inventiva do humano é sugerida seguidamente:
[...] a própria noção de “memória filogenética” implica uma
certa forma de conservação do passado genético dos
vertebrados e de todos os seres vivos no corpo, no cérebro e no
psiquismo do individuo humano. Partamos da constatação: o
homem é o único ser capaz de experimentar todos os deviresanimais possíveis, do devir-amiba ou devir-larva ao devirborboleta e devir-gorila; é capaz de devir-mosca, devir-alforreca

Fig37 Mariana Barrote (2019) Figura
com olhos desenhados na pele,
movimenta-se como aranha.

Fig37 Mariana Barrote (2019)
Processo de desenhar com recurso a
dois anéis para encaixar canetas.
Desenho/escrita do mito de Aracne.

Fig39 Extensões de dedos para
desenhar. Latão, elástico, carvão.
Pulseira e 5 anéis. Colaboração com
ourives Lia Gonçalves.

ou devir-jacaré. Além do poder excecional da sua imaginação, possui uma plasticidade anatómica
e motora que lhe permite mover-se como qualquer animal. [...] Podemos supor que este poder
universal do devir-animal do homem se ancora na sua memoria filogenética; e que esta atualiza, a
cada devir, um conjunto de conexões singulares do animal abstrato, no sentido de Geoffrey SaintHilaire (Gil, 2019, p.67).
Aqui, pela identificação do corpo com o espaço, gera-se um único ecossistema. Esse ecossistema desenvolvese é sugerido pelos aparatos de que o corpo se apetrecha ao desenhar: das extensões, dos desenhos a arame,
dos objetos e das evocações narrativas dos vídeos.
Nesse processo o objeto de interesse não é a incarnação, mas o movimento de transformação permanente
que se pretende viver. Uma “zona de indiscernibilidade, zona de simbiose e confusão em que já não se sabe quem
é quem, onde o Homem perde os seus contornos humanos e o animal a sua animalidade“ (Gil, 2019, p.58).
O desenho vive desse gesto investido noutras corporeidades, no sonho da metamorfose e no sonho animal.
É aqui registado em vídeo21, explorado para conter outras significações que o inscrevem como expressão
fundadora de todas as artes, como gesto portador de memória. O registo da mão que desenha socorrida de outras
narrativas paralelas suspeita que desenhar é o primitivo espaço de invenção.
Ficcionar novos corpos salienta a capacidade inventiva e a natureza camaleónica da espécie humana, como
referido no subcapítulo 2- Biologia e fascínios – de Linnaeus à irrisão de categorias. A integração dessas
metamorfoses com mudras que refletem o mito da Deusa Diana e de Acteon, ambos caçadores22, integra-se num
processo orgânico onde o corpo é terreno de metamorfose, integração de memória coletiva da cultura humana,
num espelhismo do processo de busca de achados arqueológicos na sedimentação que o tempo provoca nos
elementos da natureza.

4.1 - Incertae Sedis: desenho aranhiços
Incertae sedis: “com posição incerta"— é uma expressão latina utilizada na taxonomia para indicar a
incapacidade de estabelecer a posição exata de um táxon (Ordem, família, género e/ou espécie) dentro da
classificação. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis)

Fig41 Mariana Barrote (2019) desenho
a arame, cerâmica e caneta. Vista da
instalação
Suspiros
Camuflados
(pormenor). Lote 67. Curadoria de
Silvestre Pestana de Celeste Cerqueira.

Fig40 Vista da instalação Suspiros Camuflados (pormenor). Exposição
Anuário 2019, Palácio das Artes, Fundação da Juventude, Porto.

O desenho nomeia sempre o caminho que nos conduz ao centro da
ideia e da origem da nossa identidade (Copón, 2005, p.116).
O gesto tem uma intenção, uma vida, enquanto o movimento pode
resultar perfeitamente de um “automatismo” humano ou provir de
um objeto animado ou de um mecanismo não humano (Louppe,
[1997] 2012, p.114).

Fig42 Vista da instalação Suspiros
Camuflados. Exposição Anuário 2019,
Palácio das Artes, Fundação da
Juventude, Porto.

Os desenhos a arame, fruto do investir da linha sobre o espaço convivem
com desenhos de caneta sobre papel. A sua convivência confere aos
desenhos a arame o estatuto de seres laboriosos, mesmo que indefinidos
entre planta, aracnídeo ou máquina (figs40-42). A sua convivência instala
um rumor em torno da autoria do desenho sobre papel. Ele poderá ser o
vestígio não da mão humana, mas de outras humanidades, ou corpos
(fig43). Os desenhos a arame coroados por rostos apotropaicos aparecem
como uma hoste ambígua de potências que ocupam o espaço e forçam o
olhar ao confronto, insinuantes, cambaleantes, para nele intervir.
As figuras que num primeiro momento da pesquisa ocupavam o papel,
são aqui cuspidas para o espaço, em ferro soldado e arame. Uma hoste de
serpentes, aranhas e corpos desarranjados na sua abertura à
transformação.
A mão deixou um vestígio da sua força em barros amassados, como
imagem da presença de um corpo que instiga o perigo do aparente. O
caçador encontra o corpo no traço e na modelação. Rostos com olhos
esbugalhados, cabeças de serpente, um povo que labora infindamente
malhas de gestos, de linhas que tanto rasgam o papel como se prolongam
nos corpos. A inquietação surge ao olhar os desenhos em conjugação com
os arames: o desenho surgem por si no papel ou é resultado do labor
daquelas figuras que se penduram no ar, num equilíbrio precário, jogando
com a gravidade. As figuras ocupam o lugar dos dedos, estendem-se,
tentam alcançar. São como pequenas plantas, pequenos insetos. Possuem
olhos (fig44). O olhar é enganado pelo vestígio do gesto, que parece provir
de um braço mecanizado e não de um organismo.
Seres maquinais e obreiros. A posição incerta destes pequenos seres
que nascem ou tecem estes desenhos permanece na obscuridade. Mas
indubitavelmente existe um sistema simbiótico, semelhante ao das leis
naturais. A mão aqui comporta-se como uma aranha, meticulosa e
constante. Do seu gesto nenhum sentido se desprende, antes o contrário:
a mão furta-se ao sentido. O gesto, manipulado com recurso a elásticos que
apertaram três canetas aos dedos centrais da mão esquerda. A sua
repetição e sobreposição produzem o aspeto mecânico e ilusório dos
desenhos. As linhas a arame e a caneta fundem-se no contato com o papel
e nele se encontra o vestígio de gestos repetidos ou circulares. Vislumbrase a possibilidade de caligrafias indecifráveis, porventura linguagem
cognoscível dos seres. O trabalho desta escrita rompe com a linearidade da
própria escrita. Desorganiza-a em teias (Aracne) e produz perplexidade.
Nesse ponto onde o gesto da escrita foi transportado para o gesto de
desenhar poderemos atentar aos desenhos do poeta Henry Michaux (fig45)
Michaux, estudioso de caligrafia chinesa, processou metodicamente o
estudo do movimento. As marcas assumiram num determinado período o
caráter de um alfabeto do corpo. Algo a que o mesmo chamou de desenho
cinemático23, que precedia o nascimento do gesto pois permanecia preso
num “espaço de gestação” (Michaux [Zegher], 2000, p.7). De notar a
distância abissal na procura de Michaux em relação à dos desenhos
automáticos dos surrealistas, que o mesmo descrevia como surgidos de
uma incontinência de gestos.
Também a obra da poetisa Ana Hatherly parte do gesto da escrita, um
gesto que é desviado da sua função e por isso de relevância contextual para
esta pesquisa. A sua obra assume a inextrincável presença do gesto de
desenhar no gesto codificado da escrita:

Fig43 Pormenor de desenho feito com
extensões de dedos para desenhar.

Fig44 Mariana Barrote (2019) desenho
a arame, cerâmica e caneta.

Fig45 Henri Michaux (1950)
Mouvements, tinta-da-china sobre
papel.

[...] Hatherly descobre a gratuitidade da mão que se dá
plenamente ao gesto de inscrição com uma inteligência própria,
e o jogo enquanto procedimento de di-versão, isto é, que
promove o desvio do utilitarismo em favor de uma ação
desvinculada e rebelde. Imagem disso são as suas escritas
ilegíveis que apontam para o texto, que rapidamente se desfigura
e reconfigura em formas visuais. (Dossier pedagógico de
Serralves: Ana Hatherly, p.2)
O desvio do gesto da escrita para o desenho comporta
simultaneamente a imagem e a ação da impertinência (fig46). O desenho
como gesto impertinente é simultaneamente uma ação que ocorre
enquanto se olha. Em Incertae Sedis o gesto de desenhar é desviante,
quer pela alteração anatómica do corpo (extensões de dedos), quer pela
apropriação de gestos próprios à escrita, quer pelo investimento no
espaço pela linha.
O método implica a rapidez de execução dos desenhos e a agilidade
da mão no espaço. Esse tempo que é ininterrupto e se serve de uma
sequência numérica de folhas para desenhar permitiu maior eficácia na
entrega a um estado de concentração focado no processo.
A mão que era observada a desenhar, e cujos elásticos/tendões
dificultavam o movimento, era encarada como um elemento estranho ao
corpo, podendo assumir-se como uma aranha. As linhas de ritmos,
vibrações e torções diferentes vivem da possibilidade de usar o corpo
como ferramenta gestual e simbólica. Podem ser rastos de um animal.
Podem ser imagens do corpo de uma aranha, pode ser o rasgar de uma
folha agredida pela energia de um corpo violento. Pode ser o frémito de
um mundo que treme, híbrido.
Estes gestos são a narrativa de um corpo que permanece nos traços
do seu vestígio. O olhar como o do caçador, faz corresponder os vestígios
a um corpo e encontra aqui uma armadilha. Quem olha estes desenhos
intransitivos, feitos com extensões para dedos, não os pode incorporar no
seu corpo. Não pode refazer os gestos que olha, pois que a anatomia não
coincide com a de quem o desenhou. Há uma espectativa gorada.

Fig46 Mariana Barrote, Aracne (2019).
Duas canetas de acetato sobre papel
kraft 30gr, 170x50cm.

5- Metamorfose e cegueira no gesto de desenhar

O que os mitos tratam implicitamente, quando contam histórias de metamorfoses e de encontros
entre homens, deuses e criaturas híbridas ou polimorfas, a filosofia grega constituirá como uma das
suas problemáticas fundamentais. Para definir o estatuto do homem é necessário confrontá-lo com
os demais seres, géneros e espécies que povoam o mundo. (...) os critérios de demarcação são fluídos
(Frontisi-Ducroux, 2002, p.43).
A invenção do traço em Jacques Derrida é algo que não segue e não se conforma com o que se apresenta
visível. O desenho refere-se a si mesmo e o gesto representa o próprio ato de desenhar. “Mesmo que o
desenho seja, como dizem, mimético, ou seja, reprodutivo, figurativo, representativo, mesmo que o modelo
esteja em frente ao artista, o traço deve proceder da noite. Escapa ao campo de visão24” (Derrida, 1993, p.4)
No espaço comum onde o desenho transitivo e o intransitivo se encontram surge a distinção: a linha. No
primeiro é domesticada, subjugada a uma representação, enquanto no segundo entrega-se ao labor do ato de
desenhar, explora a potencialidade do traço, da matéria que a suporta. A sua corporeidade torna-o próximo
do espectador, sendo o corpo a charneira onde se processa o sentido do gesto. Lêem-se movimentos,
hesitações, ritmos e precisões. O desenho intransitivo negligencia tudo o que se relacione com ars25. Não é
resultado de uma técnica adquirida, “antes se centra na sua atividade e no poder que a dirige” (Alphen, 2017,
p.117). O gesto tornado visível, o vestígio dessa expenditura do corpo traduz-se na noção de desenho
intransitivo.
Também pode conceber-se como pulsão de desejo semelhante à entrega amorosa. A transferência
metafórica depreendida das mãos cegas na pele de um amante à das mãos cegas a tatear o papel26. Esta
cegueira das mãos que amam e procuram, que possuem uma vontade autónoma, é agora canalizado para uma
especulação da especificidade do gesto de desenhar como cegueira, em Memoirs of the blind: the self portrait
and other ruins (1993):
Por um lado o artista comporta-se como um cego; ele procura e tateia, podendo nunca chegar ao seu
objetivo. Apresenta o desenho como uma atividade intransitiva; a nossa atenção não se foca na
imagem percecionada, um mundo representado, mas na representação desse mundo como uma
atividade de gestos. Não vemos nada no desenho (transitivo); só vemos o desenho como um ato
intransitivo (Derrida [Alphen], 2017, p.112).

Fig47 Mariana Barrote (2020) Mimo-ver-te.
Pastel de óleo sobre papel canson preto.
70x50cm

Fig48 Mariana Barrote (2019) Momento
de oclusão. Tinta-da-china sobre papel de
cebola. 100x80cm.

Interessa considerar o momento exato da atividade de desenhar
como concernente à cegueira e a analogia ao momento exato em que
ocorre a metamorfose. Eye-vo-re pauta a experimentação em desenho a
partir dessa analogia. “Para os gregos, a metamorfose ocorre num abrir e
fechar de olhos, isto é, num momento de oclusão do olhar. A
metamorfose concerne ao não-visível, pois pertence à ordem do divino”
(Frontisi-Ducroux, 2002, p.73). A metamorfose encaminha-nos para o
domínio da cegueira, onde também se situa o gesto de desenhar.
Acompanham os desenhos intransitivos perpetrados com as
extensões de dedos outros desenhos e imagens. Da recolha de gestos em
imagens devolvidas pela arqueologia, encontram-se gestos ligados ao
olhar. O gesto aposkopein – olhar com mão em viseira já referido noutros
capítulos – relaciona-se com a visão ao longe. Uma visão que também se
relaciona com a capacidade de pressentir e a de recordar. “(Tudo nos
chega muito antes de suceder. Profetas.) (As distâncias no tempo e no
espaço transformam-se uma na outra.)” (Novalis, 2000, p.103). No gesto
de desenhar condensam-se o tempo e o espaço, dando origem ao
presente. Mas o desenho como cegueira fica, paradoxalmente,
impossibilitado de tomar o presente, mesmo quando tem em vista o
objeto que procura representar. O cancelamento da visão presente no
gesto de desenhar também se relaciona com o a interdição do olhar
presente nos mitos gregos. A hybris (desmesura que conduz à violação da
interdição) tem no mito da górgona Medusa como consequência a
metamorfose em pedra de quem com ela troca o olhar. Também no mito
de Diana e Acteon ocorre a metamorfose do caçador em veado. A
potência do olhar é transposta para a potência da fabricação de imagens
e do poder que elas imprimem na nossa memória. O olhar que Medusa
nos retorna é o da efetivação da metamorfose.

Fig49 Mariana Barrote (2019) Sem título.
Tinta-da-china sobre papel de seda.
70x50cm

5.1- Eye-vo-re - Ato performativo

Na Antiguidade o Sol e o olhar tinham uma identidade comum; o olhar, assim como a morte e
o Sol, não pode ser olhado de frente e, para dele se proteger, o sujeito executa uma série de
manobras (Quinet, 2009, p.88).
O outro não é, aqui, um objeto que se torna nosso ou que se transforma em nós, pelo
contrário, retira-se para o seu mistério (Levinas, 2010, p.6).

Fig50 Mariana Barrote (2019) Eye-vo-re [performance] 5min. Terreno de cultivo adjacente a farol de
Montedor, Carreço (02/04/2019). Documentação fotográfica. Em https://www.youtube.com/watch?v=h7BWAt6gu8 acede-se a uma experiência de cancelamento da visão em vídeo.

Observa-se a presença de um corpo que carrega imagens apotropaicas desenhadas na pele. O corpo
cujos membros possuem olhos pintados (tornozelos, joelhos e antebraços) reflete um corpo que é todo rosto,
“a rostoidade do corpo como elemento significante”. (Gil, 1997, p.164). Sobre ele três espelhos: dois nas
duas mãos e um poisado sobre a púbis. Encontra-se no campo adjacente a um farol e efetua gestos de
captação da reflexão solar que reencaminha contra a objetiva da câmara, encandeando a visão do Outro. O
gesto de olhar permanece também frontal e focado na objetiva, por vezes sendo ocultado pelos espelhos.
Há gestos de agregação, de acolhimento: captar, recolher, projetar, olhar.
Tudo parte de uma transgressão, de uma impertinência – os desvios da retórica são transgressões que
permitem a construção de um novo sistema de significações, capaz de gerar pensamento. A Medusa foi
castigada por Athenas devido à sua hybris: metamorfoseou-se numa das três górgonas. A prévia elaboração
dos desenhos no corpo, com elementos apotropaicos, partem de estátuas de Athena com a górgona ao peito,
esculturas de guerreiros com górgonas nos joelhos e escudos. Em vez de dar a ver, como o farol, o corpo
torna-se opaco na sua luminosidade, nega a visão, ao encandear e ao expulsar o participante para a própria
subjetividade. Os espelhos de luz escondem um rosto que se torna só olhos e cega quem os procura. Esse
gesto de captar e projetar a luz refletida que parece de agregação transmuta-se num gesto de expulsão, já

que a sua projeção fere e cancela a visão. Esses espelhos, quando colocados sobre os dois olhos, evocam os
ocelos do louva-deus. Para George Bataille não havia nada mais atraente no corpo dos animais e dos homens
que o olho. Considerava essa sedução extrema habitar o limite do horror, como é notório seu conto História
do Olho (1928).
O ato retórico acontece no corpo que possibilita a reflexão e relação ver/ser-visto. O corpo como
entrada do mundo, sendo o rosto a sua entrada principal dado que ser visto é aqui “até ao interior, com se a
barreira da pele (que funda o esgueire) se desmoronasse, e o olhar do outro visse a «alma» do sujeito” (Gil,
1997, p.165). Este ato prolonga a herança visual focada no questionar da imagem pela visão inter-relacional
do olhar frontal. Remonta à Grécia Antiga, onde a palpabilidade da imagem das górgonas (única
representação frontal da época) era tanto potência de terror como elemento apotropaico. O processo de
individuação, refletido na simbologia do farol, é entretecido com a Medusa, formando o eixo central da
performance.
O desenho na pele entrelaça-se em significado; os seus elementos apotropaicos unem-se aos espelhos
seguros nas duas mãos e no púbis (este último lugar por excelência para o confronto com a medusa, segundo
Freud). Processa-se a transposição do rosto frontal da górgona para uma rostoidade do corpo: nele estão
inscritos olhos; serpentes e górgonas. As áreas de inscrição coincidem com figuras do classicismo grego.
Também “a representação de corpos de olhos, nos tornozelos, nos joelhos, no ventre, nos ombros, nos
braços, é uma tentação geral”(Gil, 1997, p.165) em várias culturas.
O farol existe perto das águas perigosas e transmuta-se no corpo pela emissão da luz capturada nos
espelhos. Contudo, as expectativas de um olhar retornado (górgona) e de uma luz que ilumina (farol) são
frustradas pelo cancelamento da visão através dos gestos - olhar; captar/ocultar - que culminam no
encandeamento. O fascínio e o perigo de olhar o outro aqui surge na luz saída dos espelhos, cuja dança evoca
estratégicas de comunicação a longa distância. Essas luzes detêm-se nas áreas de excelência da górgona:
sexo feminino e olhos.

Figs51-52-53 Relações: Figura do ato performativo com desenhos de górgonas, olhos e serpentes / Par de perneiras de
bronze com górgonas (6d.C., Ruvo, Itália) (https://www.gutenberg.org/files/52081/52081-h/52081-h.htm) / Desenho de
deus de cultura mesopotâmica com olhos cravejados em todo o corpo (origem desconhecida).

Da máscara frontal emerge-se na experiência direta: a contemplação do observador dá lugar à
participação ativa na ocorrência ver/ser visto e age violentamente no conceito de identidade e imagem que
cada um transporta. Eduardo Viveiros-Castro supõe que o medo advém da alteridade ser “objeto de um
desejo igualmente radical por parte do Eu. Esta é uma forma de medo que implica necessariamente a inclusão
ou a incorporação do outro” (Viveiros-Castro, 2010, p.900).

A estratégia de sedução nos gestos de olhar e da dança luminosa percebem-se na luz que atrai e
condena; “ver é ser visto e, consequentemente, ser devorado” (idem); o corpo tornado uma “potência que
devora” (Caillois, 1943 [1972], p.65), devorando o participante ao colocá-lo no centro do ato.
Interessa pensar este ato como um questionamento da imagem, revestindo a sua potência na górgona
e na individuação. Um duplo movimento de questionamento da imagem e da identidade.
O facto do corpo luminoso cancelar paradoxalmente a visão torna-o tanto mais estranho pois a ação
performativa dos gestos que ligam o olhar e cativação das luzes à incorporação de desenhos e espelhos no
corpo processa-se num sistema de sedução derivado desta “negação da anatomia”. O corpo dissimulado fazse passar pelo que não é, encontra-se adornado com desenhos e espelhos e torna-se “o primeiro grande
suporte desta gigantesca empresa de sedução” (Braudillard [Almeida], 2009, p.8). Também segundo
Braudillard, a retórica clássica designava de actio a retórica do corpo, “associado ao rito, à cerimónia e à
capacidade do corpo em atrair o olhar e a atenção” (Almeida, 2009, p.8). Os gestos aqui presentes
concentram-se em atrair o olhar com o olhar, no chamar a atenção com a luz. Contudo, carregam o cunho
da impertinência ao atrair para encerrar, para não proporcionar o esperado: clara luz ou consolo.

6- A conspiração do objeto e do desenho

Fig55 Vista da instalação de
desenhos em Noroeste-Sudeste:
Novas perspetivas em desenho.
(Lugar do Desenho, Fundação Júlio
Resende). FBAUP / Estúdio de
Desenho.
Fig54 Vista do cenário para o vídeo Thauma Idesthai. Espaço
onde co-habitam diversos desenhos e objetos.

Um objeto é mais um corpo entre os corpos dos homens. É, ao
mesmo tempo, uma presença e um reservatório de
transformação (Louppe, 2012, p.306).
A natureza é uma cidade mágica petrificada (Novalis, 2000, p.119)
Os objetos denunciam a experimentação decorrida em estúdio. O seu
manuseamento e transformação contaminou o desenho. Por vezes os
objetos surgem a partir do suporte do desenho, o papel. Aí ocorre uma
expansão do tropos do desenho, pelo manuseamento do seu suporte no
espaço. A sua instalação no espaço assumiu sempre um caráter escultórico,
assemelhando-se a uma coluna ou a uma cascata, metáforas visuais que
refletem a prática em estúdio. Com frequência o gesto de desenhar
decorreu ininterruptamente, em sequências de 30 a 50 folhas. O corpo em
queda a desenhar assim refletiu-se na suspensão das folhas: desenhos
destituídos de hierarquia de escolha (figs55-56). O gesto em queda como a
água de uma cascata aparece curiosamente em Geneva Handfall27, de
Trisha Brown (fig57). A pesquisa no gesto de desenhar desencadeia-se em

Fig56 (idem)

em queda, como se pode observar no estudo para L’Age d’Or, de JeanAugust Dominique Ingres (fig58). Por vezes a contaminação dos objetos
na sua representação em desenho fecha toda a produção num
ecossistema auto-suficiente, quiçá auto-fágico. O agregar desse
ecossistema de Eye-vo-re é indubitavelmente potenciado pelos objetos
que denunciam o corpo mesmo que ausente, dotando de vivacidade o
desenho. O vídeo Thauma Idesthai evidencia a mútua contaminação do
objeto e do desenho, pela sua presença simultânea no espaço. Trata-se
de conspirar um espaço novo.
Surgiram objetos metafóricos, ou objetos-corpo que manifestam o
gesto de desenhar como transgressão. Encontraram-se na negação da
anatomia presente no chapéu que mimetiza os ocelos de um animal, na
soca que destitui as pernas do seu movimento corrente, que seduz o olhar
na estranheza dos gestos. Esses objetos-corpo fetichizados e agentes de
transformação acabam por desenhar o espaço ao qual pertencem. Ao
gesto de ocultação e revelação, de desvio ligado ao desejo corresponde o
leque (fig59). Os espelhos manuseados na performance Eye-vo-re
cancelam a visão. Os apetrechos que prolongam o corpo, como as
extensões de dedos para desenhar ( a mão como aranha maquinal)
provocam o ultrapassar do antropomorfismo em direção a um objetocorpo instrumento de desvio.
De realçar que em si, esses objetos não acrescentam nada à matéria
do desenho, “designam somente uma fronteira do corpo, na qual o seu
desvio, desequilíbrio e mistério se encontram envolvidos” (Louppe,
[1997] 2012, p.312] O espaço que aglutina objetos e desenhos, por vezes
fundidos, é veículo revelador da relação secreta existente entre eles. O
objeto constitui-se intrinsecamente de memória e dos gestos que lhe
correspondem:

Fig57 Trisha Brown (1999) Geneva
Handfall. Desenho performativo de
uma série de 32. Caneta sobre papel,
11x14cm. Courtesia de Trisha Brown
Dance Company e galeria Toki no
Wasuremono.

Fig58 Dominique Ingres (1862)
Estudo para L’age d’Or. Grafite sobre
papel.

Um objeto desperta os movimentos que contém em si [...]
toda a linguagem latente a que o fabrico e o manuseamento do
objeto dão lugar, toda a relação do corpo com a matéria, é uma
dança infinita cuja coreografia é tão antiga como o mundo
(Louppe, [1997] 2012, p.301).
São reservatórios de transformação, pretextos para gestos. A sua
presença implica um comportamento por parte do corpo
metamorfoseado. O aspeto ficcional provém da riqueza combinatória dos
objetos, dos desenhos e dos gestos provenientes dessa contaminação. A
riqueza combinatória é transversal na obra de Joan Jonas (fig60) de
categorização desafiante pois funde o desenho com a performance, o
vídeo, a escultura e a instalação. O desenho tem primazia na sua obra e
desdobra-se numa liberdade de gestos e meios. Como método parte de
performances que se traduzem em vídeos e são novamente utilizados em
performances. Há um constante re-imaginar da sua obra, auto-nutrida. O
seu processo de experimentação e combinação de meios a partir do
desenho sinalizam-no como método referência na experimentação em
Eye-vo-re.
Também na ligação ao objeto o corpo encontra gestos que o
conduzem ao fundo gestual das comunidades humanas. “Movimentos
como bater, transportar, lançar-se. - contam toda a história do corpo, ao
mesmo tempo que abordam o crescimento e o desenvolvimento dos

Fig59 Mariana Barrote (2020) Sopro-Louvor. Leque, tinta e spray.

Fig60
Joan
Jonas
(2003)
Reanimation, performance com
Jason Moran. Copyright Paula Court.

recursos do mundo” (idem). O desenho surge antes, como estudo para o
objeto a construir, mas também surge sobre ele e após ele. A fronteira
entre objeto e desenho desvanece-se em Olho-Rasgo (fig63), constituído
por linóleo recortado e pela sua sombra projetada. Um recorte totémico
onde se decalcaram mãos: elegia ao corpo potente. A sombra projetada é
desenho, e encontra aí a sua afinidade com a problemática da imagem no
classicismo grego. Desenho como substituto de uma ausência, como
inconformismo por essa ausência. Olho-rasgo pode ser uma pele, como a
pele descamada da serpente, na sua transformação. Essa extensão de
cordo prende-se com a ideia de pele e aqui funde-se na relação mais
evidente de humano/animal. A leitura totémica dessa pele em forma
planificada prende-se com questões ligadas à matéria, pouco flexível para
ser enrolado como uma pele abandonada.
Há também a ausência do corpo na invenção de um outro corpo vazio
em (fig64). Um corpo que aponta. Os desenhos de Incertae Sedis. surgem
com funções simultâneas. Investindo o seu arame sobre o espaço, são
híbridos desenho/objeto, figuras apotropaicas co-autoras dos desenhos
aranhiços (figs6-62). Os desenhos vestígio do gesto conduzido pelas
extensões de dedos possuem afinidades visuais com esses seres, e
contaminam-se mutuamente, fundindo-se ao contacto.

Figs61-62 Contaminação entre desenho e objeto.

A experimentação e desvio de gestos para o ato de desenhar elevou o
corpo ao estatuto de objeto. O corpo é efetivamente manuseado como um
objeto-corpo. Ele é O Objeto primevo. O desenho age como provocação e
incita à urgência da proximidade física destes objetos. Num gesto impulsivo
que se prolonga neles termina transformado e suscita a invenção de novos
objetos. Trata-se mais uma vez de um sistema circular e auto-referencial
adoptado como prática. Isso desencadeia a invocação de um mundo
animista. Retira-se para o domínio do objeto como portador de significado,
de metáforas, de manipulação vital sobre o mundo. Retira-se do domínio
da técnica como especificidade e exponente do ser humano e do ser
humano como exponente da realidade. Ou seja, é um desvio que ocorre no
olhar não para o centro do humano mas para o lado. Acredita que “para
definir o estatuto do humano é necessário confrontá-lo com os demais
seres, géneros e espécies que povoam o mundo” (Frontisi-Ducroux, 2008,
p.43), problemática constante nos mitos gregos onde ocorre a
metamorfose.

Fig63 Mariana Barrote (2020) OlhoRasgo. Linóleo, tinta e sombra.
2mx0,60m.

Fig64 Mariana Barrote (2020) Alvoventoa. Arame, gesso, tecido, tinta e
sediela. Dimensões variadas.

Fig65 Mariana Barrote (2020)
Senhor Buuu! Bambu, tecido e tinta.
Dimensões variadas.

Capítulo II – SANGUE-SEIVA
(Labirinto )
Conceder à técnica demasiada influência na génese significaria voltar a cair num nível já
ultrapassado da investigação do estilo. A origem da linha é o movimento que, na sua génese,
como que cresceu, quer dizer, é orgânica-uniforme e, quando articulada, rítmica-natural. Um tal
movimento tem um sentido intrínseco. É tao provido de sentido como qualquer manifestação
musical do Homem. As espirais que enrolam e desenrolam correspondem a tais movimentos;
os círculos concêntricos que aparecem a par delas representam ou o nível do objetivo
tecnicamente ainda não alcançado ou o do afrouxamento e da dissolução (Kerényi, 2008, p.113).

Fig66 Mariana Barrote (2020). Pormenor de desenho a caneta permanente
sobre rolo de papel para rodapés. 1mx14m.

1 - Olhares previdentes (da prática a conclusões)

Num primeiro momento no estúdio de desenho investigou-se o gesto de desenhar com recurso à
tinta-da-china e a pincéis. Papéis de diferentes absorções e dimensões foram utilizados. Desenhos
ininterruptos e velozes em séries de trinta a cinquenta folhas. Com o desgaste físico derivado dessas
condições procurou-se o descondicionar do gesto. Paulatinamente, de desenhos que evocavam imagens
apotropaicas ou referentes a culturas da antiguidade como a grega e a mesopotâmica, passou-se a invocar
corpos com maior racionamento de traços. Há um espaço comum onde tais desenhos se assemelham a
alfabetos e também a pictogramas do paleolítico. Cenas de caça aí representadas dão um salto temporal na
herança imagética da humanidade para se encontrarem nas caçadas da Deusa Diana e Acteon, ambos
caçadores. O gesto de desenhar como procura e captura, metáfora da caça.
A produção extensiva de desenhos obrigou a uma organização dos mesmos por famílias, que
obviamente surgiam. A artista Silvia Bachli possui um método que foi aqui adotado, consistindo na
construção de uma constelação de famílias de desenho que se interligam. Além disso são nomeados de A, B
ou C, hierarquia qualitativa que circula conforme a instalação dos desenhos. Os desenhos tornaram-se ampla
matéria-prima, com possibilidades de exposições diferentes conforme as associações entre eles e o espaço.
Os desenhos instalados assumiram-se como objeto-metáfora do processo que os originou: sequencial,
ininterrupto como uma cascata. Surgiram colunas suspensas no ar. Ganharam dimensão escultórica.
Essa experimentação do gesto acabou por ser condiciona pelos elementos figurativos dos desenhos.
Toda a imagética presente, vinculada ao mito onde a hybris ocorre, desviou-se naturalmente para o próprio
processo de desenhar. As extensões para dedos permitiram gestos erráticos, o corpo tornou-se ferramenta.
O gesto de desenhar ganha contornos metafóricos, especificidades do processo inventivo: um manifesto de
posições também elas específicas. Atos performativos e vídeos expandem a experimentação. São imagens
de pensamento, pequenas górgonas. Os objetos surgem em diálogo com o corpo e também desviam o seu
movimento. Das extensões surge uma figura que encarna estratégias miméticas com sedução, e também
cancela a visão. Ser-metáfora, indefinido, não identificável. As extensões e outros apetrechos criam um corpo
rostificado, adequado a ser espaço de transferências. Esse corpo manipula o gesto de modo errático. O corpo
em metamorfose é assumido como uma ferramenta que passei a utilizar, distanciando a perceção corporal
como pertencente à minha subjetividade. O corpo pode e deve ser visto como um ringue de tensões e
potências onde se investe o devir, e o gesto de desenhar o canalizador e fonte de despertar dessas potências,
que depois se intuem no olhar que replica o mesmo gesto.
Desde o início da presente investigação em arte que o corpo se intuía como centro nevrálgico da
invenção em arte. Com o decorrer da experimentação rasgou-se espaço para incorporar no corpo o impulso
de transgressão que antecede qualquer expressão em arte. Ocorreu então o desenvolvimento natural de um
ecossistema regido pelo desenho, onde coabitam desenhos sobre papel, mas também desenhos
tridimensionais em arame, objetos e vídeos. Registos do gesto de desenhar foram recolhidos e fomentam-se
rumores em torno do corpo alterado: manipulado para albergar um rosto; cancelar a visão; movido na
ocultação, camuflagem e sedução. O corpo híbrido manifestou-se no espaço, feito de movimentos que
atraem o olhar, forçando assim quem o olha a tornar-se cúmplice da trama desenrolada. O desenho como
um ato de presença, onde toda a vitalidade da sua conquista pela presença no mundo se reflete em violência:
dos gestos, do olhar que procura cativar, da cegueira. O desenho foi assumindo espaço para a
performatividade. Há um reflexo entre a metamorfose registada no corpo e nos mitos e no desenho liberto
das antigas fronteiras onde foi balizado, mas também a sua capacidade de metamorfose, o seu poder de
investir no presente, de ser o traço de uma atividade.
Num futuro próximo dar-se-á continuidade à recolha de gestos e seu desvio para o ato de desenhar.
Produzir-se-á peças mecanizadas e iluminadas que acolherão o desenho em movimento, frisos narrativos
que comportam recolha de imagens arqueológicas bem como de gestos como o labirinto. Dar-se-á
continuidade ao vídeo, com a inclusão de estratégias de representar a metamorfose como descrita no livro
O homem-veado e a mulher aranha (2009).

2 - Exposições
Durante os dois anos decorridos a frequentar o Mestrado em ArtesPlásticas -Desenho a presente investigação foi exposta em momentos
diferentes.
O departamento de desenho da FBAUP organizou três exposições.
Optou-se por uma seleção representativa da amplitude da prática em
estúdio e correspondentes desvios.
Em consonância com o método de investigação, semelhante a uma
expansão rizomática de formas, as restantes exposições foram pautadas
pelo esquartejamento do todo em nichos específicos da prática em estúdio.
Promoveu-se um olhar acurado sobre momentos-chave da investigação.
Em Entretanto e em Suspiros Camuflados expuseram-se os desenhos a
partir das extensões de dedos em diálogo com os desenhos a arame e
cerâmica. Suspiros camuflados foi selecionada para o Anuário 2019 tendo,
para esse momento, acrescentado um novo desenho.
No projeto curatorial DrawingRoom Lisboa expuseram-se
desenhos a tinta-da-china, representações da anatomia humana onde
ocorre uma transgressão da sua representação e limites, pelo gesto de
desenhar. Em Eye-vo-re ocorreu a combinação de várias explorações em
estúdio, numa procura de unificar o espaço pelas associações sensitivas e
pelo porte simbólico dos desenhos, objetos, vídeo e iluminação.
Acredita-se que a estratégia de dar enfoque a particularidades da
experimentação em desenho valorizou o trabalho decorrido no estúdio.
Por ordem cronológica, a lista das exposições:
Opacidade e Transparência – Desenho em contexto (Lugar do
Desenho, Fundação Júlio Resende) Exposição Mestrado em Artes-Plásticas
da FBAUP / Estúdio de Desenho / 09/02 a 29/03 de 2019
Suspiros Camuflados (Lote 67, projeto curatorial dos artistas
Silvestre Pestana e Cristina, Porto). Exposição individual. 03/05 a 03/06
2019.
Entretanto (CACE Cultural). Exposição coletiva com participação
dos mestrandos em Artes-Plásticas e com a curadoria dos mestrandos em
Estudos Artísticos. 08/06 a 22/06 de 2019
Noroeste-Sudeste: Novas perspetivas em desenho. (Lugar do
Desenho, Fundação Júlio Resende). Exposição Mestrado em ArtesPlásticas da FBAUP / Estúdio de Desenho / 29/06 a 27/07 de 2019.
Via-Aberta, Sonho de uma noite de Verão, Edifício Mota-Galiza,
curadoria de Rita Roque (fig67)
DrawingRoom Lisboa. (Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa).
Projeto curatorial focado no desenho contemporâneo. Participação pela
Galeria Sala117, acompanhando o artista Fabrizio Matos. 09/10 a 13/10
de 2019 (fig68).
Entorno. (Espaço Al859, Porto). Exposição Mestrado em ArtesPlásticas da FBAUP / Estúdio de Desenho / 11/01 a 02/02 de 2020.
Eye-vo-re. (Galeria Sala117, Porto). Texto de sala da curadora Rita
Roque. Exposição individual. 25/01 a 14/03 de 2020.
Anuário 2019 (Palácio das Artes/Fundação da Juventude, Porto).
Exposição do programa Pláka, Galerias Municipais do Porto, comissariada
por João Ribas e Guilherme Blanc, 05/03 a 19/07 de 2020

Fig67 Mariana Barrote (2020) Coluna
Potente. Tinta-da-china sobre papel
de seda. 70x50cm (x34). Via Aberta –
sonho de uma noite de verão.

Fig68 Vista da instalação de desenhos
em Drawing Room Lisboa.

3- Notas

1- Retirado do capitulo Psicastenia e mimetismo (pp.38-39), no livro O mito e o Homem (1938) de Roger Caillois.
2- Rudolf Laban (Eslováquia 1876- Inglaterra 1958), foi bailarino, coreógrafo, teatrólogo e musicólogo, mas
destacou-se como teórico da dança. Dedicou-se a estudar o movimento, sendo a cinesfera um conceito-chave da
sua teoria. A atenção sobre o movimento na sua relação com o espaço circundante relaciona-se com a
experimentação do gesto de desenhar nesta pesquisa
3- Mudra: selo, marca ou gesto: gesto ou pose simbólica nos sistemas de crença Hindu, Jainista e budista. Alguns
mudras envolve a postura de todo o corpo mas na sua maioria restringem-se à das mãos e dedos. Os mudras são
gestos empregues na iconografia e práticas espirituais mas também se pratica em formas de dança indiana e no
yoga.
4- Em 1861 The British Museum adquiriu o Papiro proveniente do livro dos Mortos de Henuttawy, catalogado
como proveniente do Terceiro Período Intermediário do Antigo Egipto. Segundo os estudiosos, o papiro de 74cm
x 22,8cm, representa o Cosmos como os deuses Nut e Geb. Passa-se a transcrever o texto dos curadores do Museu:
“The scene of auto fellatio is a variant on the usual scene of the cosmos as Nut and Geb (seen on the right of the
frame); here however, specifically the night sky seems to be represented, and as a male who is identified as ‘Osiris
Foremost of Westerners, maker of heaven, maker of earth, maker of the netherworld …’. The other figure is
identified as ‘Geb father of the gods, the great god who made the earth and all that the sun encircles’. The fact
that Osiris is ithyphallic presumably refers to the fact he is potent and resurrected, while Geb’s autofellatio is
presumably a way of representing him as self-sustaining fertile – like the masturbating creator god: although
alone, he is still capable of creation. The motif of Geb’s posture (but not the sex act) is paralleled in other scenes,
which show the deity as androgynous to indicate fertility (see O. Kaper, The Astronomical Ceiling of Deir elHaggar), Journal of Egyptian Archaeology 81 (1995), p. 179-82. Geb's aroused state is paralleled in other
mythological papyri where is rising towards Nut.”
( https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA10018-2) 14.07.2020
5- Carl Linnaeus (Kronoberg, 1707- Uppsala, 1778) foi medico e investigador, botânico e zoólogo. Atribui-se a si a
criação da taxonomia moderna, dado que estabelecer a classificação científica e nomenclatura binomial.
6- Pós-humanismo é um termo que abarca múltiplas linhas de pensamento, sendo que nesta pesquisa interessa a
da teoria crítica. Segundo Donna Haraway (1991), o pós-humanismo procura uma nova concepção de humano. O
pós-humano será um ser que pode tornar-se ou incorporar diferentes identidades e compreender o mundo
através de uma multiplicidade de perspetivas. Será um ser que não se fixa mas sim permanece em movimento, ou
seja, metamorfose
7- O presente relatório dedica um capítulo à análise do desenho em Incerta sedis.
8- O gesto e o seu descondicionamento deriva numa incorporação apetrechada por extensões corporais. O corpo
como ferramenta de desenho conduz-se por imaginar transformações biológicas. Integram-se estudos de
estratégias miméticas e de mitos de metamorfose. De referir a atenção dada a animais antropomórficos como o
louva-deus, e da aranha como reflexo da atividade da mão
9- Em O Aberto – o homem e o animal, Giorgio Agamben questiona a categoria de ser homem, começando por
enquadrar historicamente a sua definição e colocando-o em confronto com os animais.
10- [...] tem de se aprender a linguagem desta arte, se se pretender ser levado ao mito na paisagem cretense. É
um mundo de plantas e de animais, de epifanias divinas nas montanhas e entre as flores [...]. O homem, na sua
magnificência histórica ou não, não está aí no seu centro. (Kerényi:2008 [1950], p35)
11- Pós-humanismo - segundo Francesca Serrando há sete noções de pós-humanismo, interessando nesta
investigação o pós-humanismo cultural: a branch of cultural theory critical of the foundational assumptions
of humanism and its legacy that examines and questions the historical notions of "human" and "human nature",
often challenging typical notions of human subjectivity and embodiment[4] and strives to move beyond archaic
concepts of "human nature" to develop ones which constantly adapt to contemporary technoscientific knowledge
(in https://en.wikipedia.org/wiki/Posthumanism, 15/08/2020)
12- O capítulo Mimetismo e psicastenia presente no livro O Mito e o Homem, de Roger Caillois, revelou-se de
grande valor na presente pesquisa.
13- Não temos de falar aqui de gestos de culto, a par de outros gestos igualmente característicos da simples
existência humana, mas sim do gesto que sempre de novo, em diferentes formas de movimento, representa a

mesma situação do homem – a posição não-central que só é compreensível como “diante de” (Kerényi:2008
[1950], p35). O mito de Diana e Actéon é um mito de transgressão. A hybris do caçador Acteon acomete-o em
desgraça, pois ele vê o interdito – a nudez da Deusa Diana – e por isso é metamorfoseado em veado e devorado
pelos seus cães. No mito, o gesto aposkopein (mão em viseira sobre os olhos) diante da visão da nudez da deusa,
é o momento de transgressão que antecede o castigo e metamorfose de Actéon. É um mito cuja análise por parte
de artistas e pensadores se tem metamorfoseado ao longo da história. De realçar a leitura do ensaio O banho de
Diana (1989) de Pierre Klossowsky, pela riqueza com que conjuga o mito a uma análise do surgimento da imagem.
14- Energon, expressão de Roland Barthes, implica que o gesto de desenhar parte da potência do corpo: […] the
line always refers to a force, to a direction; it is an energon, a labor which reveals – which makes legible – the trace
of its pulsion and its expenditure (Barthes [Alphen]2017, p.110).
15- A bailarina Yvonne Rainer em 1965, escreve em No Manifesto, que acompanha os cinco vídeos ao qual
pertence Hand movie: No to spectacle. No to virtuosity. Uma rejeição da ars, da mão como virtuosa, presente
também na obra de artistas onde o desenho intransitivo prepondera.
16- O desenho é um ponto de partida em muitas pesquisas de Joachim Koester, como neste vídeo onde parte
duma peça de Sol Lewitt, ou do vídeo a partir do desenho de Henri Michaux ([My Frontier Is an Endless Wall of
Points (After the Mescaline Drawings of Henri Michaux] 2007).
17- É pela repetição que a mão se torna inteligente, que se liberta da rigidez do gesto que executa. (Miranda, 2019,
p.43)
18 No capítulo Mimetismo e cegueira desenvolve-se a ligação da cegueira ao desenho (em Jacques Derrida) e sua
ligação especulativa à metamorfose (que ocorre sempre num momento de oclusão do olhar e é representada na
cultura greco-romana sempre no processo, nunca concluída)
19-Apotropaico: do grego apotrópaios “(grego apotrópaios - que evita o mal, que protege), in
https://dicionario.priberam.org/apotropaicas (06-09-2020).
20- A leitura sobre o mimetismo no mundo animal e suas simbioses na cultura humana (a partir de Roger Caillois,
1931) e do contacto com o estudo sobre a imagem partindo do olhar aprofundado sobre a metamorfose na
mitologia grega (a partir de Françoise Frontisi-Ducrox, 2009) circunda estas indagações.
21- Gestures of seeing in film, video and drawing (Routledge Advances in Art and Visual Studies, 2017), uma
compilação de ensaios, pronuncia a essencial ligação do desenho ao gesto, advindo do movimento a sua afiliação
ao filme e ao vídeo. Free radicals (vídeo, 1958), de Len Lye, é uma das obras abordadas, e que interessa apontar
como referência, dada a exploração do movimento e do gesto do desenho em vídeo. Exploração que também faz
parte do corpo de trabalho de Eye-vo-re
22- Mito que comporta na sua estrutura a problemática da imagem e sua transformação: impertinência de olhar
o invisível, castigo na metamorfose e morte, substituição da imagem por ícone.
23- “I wanted to draw the consciousness of existing and the flow of time. As one takes one’s pulse. Or again, more
modestly, that which appears when, in the evening, the film that has been exposed to the day’s images, but shorter
and muted, is rerun. Cinematic drawing. … My own particular film was scarcely more than one or two or three
lines meeting up here and there with a few others, now forming a thicket, now a plait, further on joining a battle,
rolling into a ball” (Michaux [Zegher], 2000, p.7).
24- A cegueira como caraterística do ato de desenhar encontra eco na reflexão sobre a metamorfose nos mitos
gregos; a mesma ocorre num abrir e fechar de olhos, isto é, num momento de oclusão do olhar. A metamorfose
concerne ao não-visível, pois pertence à ordem do divino (Frontisi-Ducroux, 2018, p.73). A coincidência entre
especulações sobre as especificidades próprias do desenho e sua plasticidade inventiva, na pesquisa artística deste
relatório encontra o seu duplo no próprio ato de desenhar e nas figuras e objetos performativos que agrupa
25- Nesta pesquisa artística a mão possui o valor empírico e teórico de meio criativo. Dá-se o enfoque à mão como
corpo pensante.
26- The Pillow Book (filme, 1991), de Peter Greenaway, apresenta a substituição do papel como suporte para o
desenho na pele do amante.
27- Trisha Brown descreve o processo de desenhar em Geneva Handfall: “The system was to take my contorted
hand, palm-rotating, fingers splayed, with space like a grotto beneath. I drew as fast as I could go because the
hand was falling onto its side, or turning with the thumb as an axis- a probing pen chasing the hand into and out
of a stream of awkward positions. Again and again these strange creatures collapsed their way across the page
from splat to splat.”(in https://muse.jhu.edu/article/236768/pdf 25/08/2020)

4 - Circundar ressonâncias: textos anexos
Transcrevem-se o texto de Rita Roque, de Andreia Poças e excertos da correspondência com Manuel Neto:
Texto de Rita Roque, para a folha de sala da exposição Eye-vo-re.
O mundo nunca deixa de rescrever a sua história, de a bifurcar no destino de cada um dos seus
habitantes, humanos e não humanos. Estar no mundo não significa já encontrar-se no interior de uma linha
de horizonte fechada e longínqua: significa, bem pelo contrário, segregar esse horizonte a partir do seu
próprio corpo, engendrar o mundo e povoá-lo, minuto a minuto, com novos habitantes.
Emanuele Coccia, in A Vida das Plantas
L´homme serrait le plus heureux des êtres si du seul besoin qu´il a dune illusion quelconque ne
naissait aussitôt la réalité.
Marquis de Sade
Integrada num trabalho de continuidade a exposição individual da artista Mariana Barrote (Fão,
1986) Eye-Vo-Re (título tomado de empréstimo a Roger Caillois - em O Mito e o Homem), é em si uma
comunicação secreta entre camadas de camuflagem. Toda a exposição centrar-se-á em três grandes gestos,
como uma incursão pelo território íntimo e ambivalente. Neste labirinto, o confronto é iniciado pelo
desenho, que se desdobra em pintura e nasce do olhar devorador de formas, - aglutinando sensações lidas
pela retina, - e devolvidas através da memória, no gesto da mão. A vertigem do desenho é o gesto
transformador do corpo, que leva tudo, assumindo características diferentes sem se fechar numa única
anatomia. Em continuidade ao desenho e à pintura, diferentes objectos, - o nosso fio de Ariane, todos
espelham diferentes corpos pelo espaço da galeria. Reencontramos o seu todo, neste caso os objectos, num
único palco, a vibrar nos planos do vídeo, composto por três actos e envolvido por uma atmosfera sonora de
sons de anfíbios. Sabemos que esta poesia global não se vence por um discurso apenas mitológico, mas antes
pela experimentação de múltiplos sentidos, enquanto transe de vida na relação com o outro, na relação com
o eu, voltado para si próprio e para os seus ilusórios iguais. Os ritmos monocromáticos dos desenhos ganham
o pulso de uma dança entre referências, onde cada olhar encontra a sua própria correspondência, num
processo de aproximação. Primeiro através de uma câmara clara, e à medida que se avança, perpassando
uma cortina, - através de uma transformação tática parecemos entrar já noutro lugar, isto é um lugar interior,
como se entra no interior do ventre de uma baleia. Neste novo espaço ganhamos carga semântica, sombras
duras são o desenho oferecido por um totem. À medida que nos aproximamos desta divindade de formas
sentimos a sua simbologia e ad infinitum as imagens que comunicam secretamente. Neste outro espaço,
câmara escura, cada desenho é como o odor da pantera. Aquele odor que nos seduz e que nos devora. O
gesto do desenho é marcial, como também é o gesto do louva-deus, que na sua espera solitária de samurai
se desvenda, se revela e vence. 1 A importância do nome de cada obra em toda a exposição amplia o sentido
da instrumentalização da nossa imaginação e é em si uma aprendizagem. Sabemos que esta súmula do
mundo não é mais do que a ‘tradução’ do olhar e da mão que faz o seu sentido, surgindo aos poucos, tal
como passos e movimentos novos numa dança. Obras como Olha-boca, Alvo-ventoa, Senhor Bu, Viço-Laço,
Cobra-Flor, Sangue-Seiva, ou Supro-Louvor, é o início da descoberta do “eu”, só possível na presença do
outro. Eye-Vo-Re devora-nos, e exige a coragem do tempo da aproximação. Recorrendo a detalhes e a
momentos de encontros e prazeres súbitos, numa dança que se faz devagar, aumenta gradualmente a
velocidade, e com ela as construções do mundo. Erótica entre gestos camuflados, toda a exposição é a
deliciosa sequência de passos e contrapassos, povoada de seres diferentes que respondem a um desejo que
nos apela, e nos fere de tanta delícia. Metamorfoses e repetição diante diferentes meios, são uma narrativa
aberta para o nosso processo de autoconhecimento. Começamos a sentir que aqueles seres alcançam o
nosso imaginário utópico como num sonho balsâmico.
Rita Roque

Texto de Andreia Poças para a revista Umbigo
Em Eye-vro-re, primeira exposição individual de Mariana Barrote na Sala117, os desenhos, as
pinturas, o vídeo e os pequenos objetos articulam-se, literalmente, na construção de narrativas e poéticas
visuais. Os diferentes medium utilizados concorrem para que o desenho, enquanto matriz primeira, se
expanda transdisciplinarmente, ampliando a natureza heterogénea de cada um destes meios de expressão e
reflexão.
O registo monocromático do desenho, tributário da leveza, rapidez e intuição que indiscutivelmente
possibilita, dá lugar ao uso da cor como substância vigorosa e expressiva da pintura, repete-se e
metamorfoseia-se na tridimensionalidade dos linóleos e pequenos objetos e tudo reencontra e reúne no
pequeno vídeo em três atos, com anfíbia banda sonora.
Os desenhos e as pinturas de Mariana Barrote estão plenos de alusões primitivas, carnais e
simbólicas, de referências e suposições em redor da figura humana, desfigurando-se o corpo num corpo e
movimento anatomicamente incorretos e excessivos, entre o humano e o divinizado. São personagens de
contornos mitológicos que povoam as paredes da exposição e que os objetos corporalizam e o vídeo
simbioticamente aglutina.
Também o nome de cada uma das obras na exposição jocosamente convoca e dirige a nossa
imaginação e memória de mitos e estórias coletivas. E o título da exposição, tomado a Roger Caillois (19131978)[1], sociólogo e antropólogo francês, empresta-se como um manto aglutinador sob o qual podemos
pensar toda a exposição: o mito, essa faculdade superlativa da nossa imaginação.
[1]

Em Le mythe et l’homme (1938), Roger Caillois procura definir a razão e a função do mito, analisando as
diferentes determinações (biológicas, antropológicas e epistemológicas) que contribuem para fazer das
representações coletivas de caráter mítico uma manifestação privilegiada da vida imaginativa.
Excertos da correspondência trocada com o escritor Manuel João Neto sobre a exposição Suspiros
Camuflados em 23/04/2019
Olá Mariana,
[...] Queria só dizer-te que fui ver a tua exposição no lote, ou melhor, tentar ver porque estava fechada - e
gostei mesmo muito. Tudo aquilo fez sentido para mim, os robôs raquíticos, aquelas plantas (ou pelo menos
a mim pareceram-me plantas), o vazio e as silhuetas, até a fenda no chão. Na verdade acho até que o facto
de ter visto de fora até foi interessante porque fez com que todos os elementos parecessem uma só paisagem
capsular, uma paisagem bela mas muito inquietante, desértica.
[...] Espero que continues a trabalhar.
Um abraço, fica bem
manel

Obrigada Manuel,
[...] Quando terminei a montagem da exposição achei que lhe deveria ter dado outro nome, um que captasse
essa paisagem capsular que falas. Poderá ser um terrário onde uma vida híbrida tem suas próprias leis e
movimentos, alheia ao nosso olhar. E essa estranheza parte do gesto, sempre. Do gesto do corpo que se
revela espantoso na sua autonomia, dos dedos cegos que percorrem o papel e desenham, e das mãos, que
mais parecem animais, aranhas, sempre laboriosas. Esses robôs raquíticos, plantinhas, são seres em
suspenso, também eles entre formas, indefinidos. As plantas têm seu feitio (feitio de carácter e forma), já o
vi algumas vezes. Entre elas muitas vezes escondem-se bichinhos estranhos, expectantes. suspensos no

presente, hipnotizantes. Este mundo é também infantil, e carrega vivências pessoais, e ligações que sem se
falar nunca seriam percebidas, como o fascínio pelos mitos onde pessoas se tornam plantas. Onde o humano
não é adquirido, mundo mutável.
um abraço e obrigada
_________
Mariana,
[...] é curioso que fales do título porque foi esse o único elemento que me confundiu. percebo a camuflagem
(de objectos semi-clandestinos, tal como o teu site) mas não os suspiros, talvez porque não me apercebi das
palpitações invisíveis das peças, que seja como for são sempre secretas. para isso precisaria de um outro
mapa. em todo o caso, o corpo de que falas pressentia-se nas formas delicadas, sensuais apesar de tudo,
apesar do espaço indiferente e hostil e da desaparição da presença.
mais do que a beleza do teu universo de mitos, de vidas híbridas, de plantas, de animais (aqueles caracteres
escritos em círculos pareceram-me bandos de pássaros a voarem em espiral) e de seres suspensos e
indefinidos, foi sobretudo a coincidência com a minha própria paisagem que me impressionou. no fundo,
acho que é sempre isso que nos comove na arte, uma visão reflectida no olhar do outro [...]
um abraço, manel
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