
 

 

DAISY XAVIER – TEXTOS CRÍTICOS 

 

“Nadando”  

 

Um projeto de vídeo-instalação de Daisy Xavier e Célia Freitas  

 

Desde 1996, a artista Daisy Xavier desenvolve uma série de investigações sob o título genérico 

de “Anfíbios”. Os resultados têm sido instalações e fotografias que não deixam de trazer o 

lastro do trabalho pictórico – explorado há vários anos por Daisy – pelas fortes presenças 

plástica e cromática que generosamente compartilham o espaço de exposição com os 

elementos conceituais ou reflexivos. Se o corpo era uma alusão sempre presente nas pinturas, 

passou, a partir dos “Anfíbios”, ao estatuto de objeto direto da ação do trabalho. A poética do 

corpo condensada nessa pesquisa se expande na direção das fotos nas quais volumes de 

fragmentos de corpos femininos de diferentes idades se superpõem num atrevido e intenso 

jogo de peles. As fotos de modelos submersos eram vultos ensacados que insinuavam uma 

forma mas nos vedava a apropriação direta, do mesmo modo que a instalação realizada com 

os cobertores cobrindo corpos como nos dormitórios em que se transformam, para os 

moradores de rua, as calçadas das grandes cidades.  

 

Toda essa experiência acumulada adquire, agora, a configuração monumental da vídeo-

instalação “Nadando” , realizada a quatro mãos, em parceria com a cineasta Célia Freitas. A 

multiplicação de um módulo mínimo de repetição – na forma de gestos – está embutido nos 

reflexos automáticos incorporados por cada cultura no caminhar, no correr, no nadar. O nadar 

encontra-se naquela capacidade de transformar um ambiente, por natureza hostil, em 

ambiente natural. Conta-se – não sei se os pediatras confirmam – que se um bebê humano for 

atirado n‟água “sai nadando”, e que a perda dessa vocação natural se dá posteriormente pela 

sua inscrição no estado de cultura. Será preciso, mais tarde, um novo adestramento e 

aprendizado para que essa aptidão seja recuperada. Aquele que nada é um anfíbio por aptidão 

adquirida, não por destino genético. Tudo isso está presente em “Nadando” de Daisy e Célia e 

muito mais. O módulo mínimo repetido – como os rigorosos intervalos musicais de Terry Riley 

ou Steve Reich – são multiplicados e sofrem variações simultâneas de direções e se 

transformam numa composição de Phil Glass. Se quiserem um exemplo mais próximo, aqui 

vai: os poucos ritmistas presentes – na verdade o mesmo clonado pelos recursos eletrônicos – 

não estão recuados enquanto esperam a escola passar, evoluem o tempo todo sem atravessar 

o samba e se transformam no próprio show. A espacialidade contrariada pela disposição em 



 

 

ângulo das duas grandes telas e dos oito projetores produzem uma dinâmica paradoxal: à 

lentidão do ritmo da nadadora se opõe a vertigem das múltiplas direções que convergem para 

esse infinito muito próximo que se encontra no canto da parede da projeção.  

Nesse trabalho, a arte contemporânea brasileira dará mais uma vez a demonstração de sua 

capacidade de lidar com as grandes questões – como a compressão de tempo e espaço na vida 

moderna – e ao mesmo tempo não deixar de lado a beleza, a generosidade plástica e suas 

características locais. Afinal, quem poderia melhor trabalhar com a água numa manifestação 

de linguagem poderosa e cheia de luz, senão o artista nascido na terra dos rios e das praias 

cheios de sol? Tudo isso sem folclores artificiais e demagogias nacionalistas.  

 

Texto de Paulo Sergio Duarte  

Duplo movimento  

 

Realizadas em co-autoria com a cineasta Célia Freitas, Nadando e Passantes, as duas obras de 

Daisy Xavier aqui apresentadas não são propriamente vídeos mas videoinstalações – mais que 

um detalhe de ordem técnica, essa designação implica a incorporação do espaço arquitetônico 

e, por conseguinte, o envolvimento do corpo daquele que as contempla.  

 

Ao invés de obras voltadas exclusivamente aos olhos, obras para serem vistas de fora, com 

uma distância que você, visitante do Instituto Tomie Ohtake, pode calcular, na razão de seu 

desejo de envolver-se mais ou menos com elas, Nadando e Passantes, as duas protagonistas 

dessa exposição, exigem bem mais do que isso. Vê-las significa estar dentro delas, 

acompanhando, no caso de Nadando, a cadência compassada com que uma nadadora vai 

ferindo longitudinalmente o plano d‟água; girando o próprio corpo como se estivesse sendo 

enovelado pela imagem. O mesmo tipo de adesão acontece com Passantes, que, composta por 

duas projeções simultâneas, exige decisões intermitentes e bruscas acerca de qual delas 

deverá ser acompanhada. Também nela, leitor – isto é, uma vez dentro dela –, seu corpo será 

ativado, obrigado a um movimento feito em obediência à obra. Experimentando-as, 

percebendo essa peculiar experiência em que as dimensões espaço-tempo se fundem, é 

provável que lhe venha a indagação: quem se movimenta?  

 

O problema do movimento parece ser a pedra de toque da poética de Daisy Xavier. A começar 

pela proposição da imagem, que se comporta como um duplo daquele que a observa. Pois a 

questão principia por aí: quem é esse que eu vejo cortando a água horizontalmente, vencendo 



 

 

com disciplina, sem mostras de cansaço ou esmorecimento, sem sofrear o ritmo? De quem é 

esse corpo que me leva consigo, arrasta-me à tona d’água, uma quilha longilínea, opondo-se 

com a decisão imperturbável de uma linha reta à inconsutilidade e infinitude do azul?  

 

De modo homólogo, em Passantes assiste-se à tensão entre corpo e casa. Corpo que se 

entrevê pelas malhas de uma rede, esse curioso aparato que, conquanto seja capaz de reter as 

coisas, garante que se mantenham visíveis. Um modo de assinalar a reciprocidade entre o 

dentro e o fora, a comunicação e o intercâmbio constante entre esses dois termos. Vai-se 

vendo um corpo que evolui de um contorno difuso a uma forma definida, dentro e fora de 

uma casa. Percorremos essa casa desde dentro, rente às suas paredes e piso e sempre em 

velocidade, num fluxo que se interrompe para que sejamos golpeados pelas máquinas que a 

vão demolindo. O corpo como o outro, a rede como pele, a casa como corpo. Os escombros, 

os pedaços de paredes que caem em movimentos desencontrados, verticais e horizontais, 

contam-nos sobre uma desagregação iminente promovida pela passagem do tempo, esse 

senhor implacável, que abre poros nos espaços, que transborda da tela arrojando-se para o 

espaço da sala onde estamos, colhendo nosso próprio corpo, assaltando-nos, nós que 

insistimos em nos supor a salvo dele.  

 

Texto de Agnaldo Farias  

 

A Fluência das Formas 

 

A natureza tradicional da escultura lida com corpos sólidos, de materialidade física concreta. 

Assim foi ao longo dos séculos, até os modernos iniciarem o processo progressivo de 

desmaterialização do volume, tentando fazer do vazio um elemento ativo na construção. Hoje, 

as formas materiais de uma escultura podem trafegar entre o sólido e o líquido, entre os 

cheios e os vazios, trabalhar com corpos em transição, com matérias de potencial entrópico, 

que se alteram no espaço e no tempo. 

 

O trabalho de Daisy Xavier é uma investigação a respeito da qualidade desses estados, das 

formas mutantes que os corpos podem assumir ou simular. A partir do “empacotamento” de 

matérias e objetos indiscriminados, feito com redes, chega-se a um novo volume, maleável, 

composto por todas aquelas partes isoladas e agrupadas a esmo, um volume com outras 



 

 

características materiais, outra densidade, outro peso, embora igualmente indiferenciado 

enquanto forma. 

  

Man Ray, em 1920, criou a escultura “O Enigma de Isidore Ducasse”, empacotando uma 

máquina de costura com tecido e corda. O resultado foi um objeto de estranheza profunda, 

cujo conteúdo, envolto no emaranhado dos panos, tornava-se desconhecido e “enigmático”. 

Era uma forma a encobertar outra, a trair a origem e os limites da outra, a formar, juntas, uma 

terceira imagem. Christo enveredou pela brecha de Man Ray e saiu empacotando o mundo, 

suas paisagens, seus monumentos, encobertando a visibilidade grandiosa e, ao mesmo tempo, 

rotineira dos contornos da natureza e da cultura. 

 

Daisy Xavier prossegue o caminho da simulação ou dissimulação dos corpos, aberto pelos dois 

mestres, e realiza trabalhos que questionam a definição precisa e estática dos volumes e das 

formas, realçando sua capacidade de transformação. Verdadeiras “massas” ambulantes, sacos 

e postas com limites indefinidos, seus “Anfíbios” refletem não apenas a possibilidade do 

movimento atuar sobre a aparência formal das coisas, como a possibilidade delas serem 

alteradas por um revestimento ou camada superposta – rede ou tecido –, que a tudo vela, 

uniformiza e indetermina.  

 

Anfíbios são animais ou plantas que podem viver tanto na terra, como na água. Como eles, as 

esculturas da artista também transitam por estados, formas e lugares múltiplos, ajustando-se, 

por sua maleabilidade, a tipos diversos de espaço. Viver dentro e fora, cá e lá, 

indiscriminadamente, é uma prerrogativa que esses trabalhos possuem, ao se darem ao 

mesmo tempo como continente e conteúdo sem faces estanques, em eterno devir, no interior 

e no exterior. São obras que buscam dar ao corpo o senso móvel do inconsciente, fazendo da 

matéria algo que escoa no fluxo do tempo e da memória; o corpo, ele também, como um 

magma que se desenrola segundo condições existenciais.  

 

Foi a partir das esculturas-sacos, dos empacotamentos, que a artista passou a colher 

fotografias de mendigos enrolados em plásticos e cobertores, dormindo nas ruas. Estava ali o 

próprio corpo humano a surgir como massa imprecisa e móbil, como aquele conteúdo 

desconhecido e estranho do “enigma” de Man Ray. Uma forma sem limites, sem perfil, sem 



 

 

cara. Um volume dramático, mas de um drama sem destino e sem clímax. Formas sem nome, 

carentes de linhas e de designação. 

 

Essas obras fotográficas são “esculturas” que só poderiam ocorrer fotograficamente, ou 

“fotografias” imbuídas de potência escultórica. E elas prenunciam outro conjunto de obras, a 

última produção de Daisy Xavier, em que a mídia, mais uma vez e necessariamente, tinha que 

ser fotográfica. Mantendo a lógica do trabalho e a idéia básica do empacotamento, a série das 

fotografias azuis e aquáticas – também denominada “Anfíbios” - é um desdobramento maduro 

dos segmentos anteriores. Só que, agora, os corpos empacotados não são mais objetos ou 

mendigos, seres ou lixo colhido ao acaso. É o empacotamento de um modelo profissional, 

contratado para executar movimentos sub-aquáticos, quer dizer, aqueles movimentos ainda 

possíveis a um corpo amarrado no fundo da água, tentando evoluir em um meio fluido e difícil.  

 

Novamente, a indefinição dos limites desse corpo, a sua equivalência ao magma disforme das 

outras peças está em cena. Só que a água acentua não somente a imprecisão do corpo como a 

indeterminação do espaço onde ele, ao mesmo tempo, penetra e flutua. A massa branca desse 

corpo, sem forma clara, sem presença palpável, sem volume compreensível, parece 

desmaterializar-se, perder densidade, dissolver-se no meio que a acolhe. Mais do que nunca, a 

dissolução da forma e da matéria se impõe, e elas se tornam absolutamente voláteis. Por 

certos momentos, a desmaterialização é tão intensa que o corpo vira pura luz, atravessado e 

indefinido pelos clarões e rasgos da iluminação natural. A matéria vira líquido, o corpo se 

esvai, e a escultura perde corpo e vira “fotografia”.  

 

O azul e o branco são as únicas cores, e esse cromatismo rarefeito incrementa a própria 

ausência dos contornos, que não se identificam mais nem pela linha, nem pela cor. É tudo uma 

mesma matéria uniforme - corpo e contexto -, é tudo água, fluência, volubilidade.  

 

Diferentes dos sacos de mendigos e de outros empacotamentos de corpos, os sacos na água 

são trabalhos oníricos, tênues, femininos e delicados. Diluem a dramaticidade da imagem, 

dissolvem o peso dos volumes, liqüefazem o ser material, tornando-o tão somente um ser 

fantasmático, livre do “corpo”, pura inconsciência, água. Verdadeiramente “anfíbio”.  

 

 



 

 

O azul, que também estava na cor das redes que empacotavam ou encobriam as primeiras 

esculturas, talvez já indicasse, naqueles trabalhos, a idéia da água ou do mar enquanto diluidor 

de perfis, solvente das matérias e da visão que se tem delas. E é essa ausência de limites, de 

tudo que conduz à definição das formas e das “verdades”, que dá sentido ao trabalho de Daisy 

Xavier. Ela dissimula a materialidade da escultura, que não se dá a ver, e nem é vista, em sua 

plena integridade; em sua forma final; uma escultura que se distorce no espaço e se distende 

no tempo. Obra com faces múltiplas, transformáveis, que é dentro e fora, corpo e alma, sólido 

e água, o trabalho de Daisy Xavier é, segundo suas próprias palavras “minha única memória do 

que nunca se passou”.  

Texto de Ligia Canongia  

 

“...uma potência  Fluida e desconhecida” 

 

Anfi é um prefixo grego que quer dizer “de ambos os lados”, “ de uma e de outra espécie”, ou 

ainda “o que circula, o que vai de um lado a outro”. 

Em 2000, Daisy Xavier realizou uma exposição com o titulo “Anfibio” 1 e, nela parecia 

inscrever algumas questões primordiais da obra . Ali delineava-se claramente seu interesse 

pelos estados de passagem, pela diluição dos limites e por situações em constantes devir, em 

que as matérias prenunciavam latentes deslocamentos . 

Aquelas esculturas e fotografias ‘anfíbias ‘. Que transitavam entre o estado liquido e sólido, 

eram também maleáveis a tipos diversos de espaços, e já buscavam ajudar à idéia de corpo o 

sentido dinâmico e descontinuo do inconsciente. 

Interessada em criar objetos poéticos que interrogam sobre suas próprias formas, no sentido 

de colocar em xeque sua estabilidade e suas determinações físicas, a artista está sempre a 

propor situações em trânsito, quebrando a diferença entre os opostos, e dando ao trabalho de 

arte uma potência fluida e desconhecida. 

 

Na exposição atual, Daisy Xavier declara, afirmativamente, que esta lidando “com a 

artificialidade dos opostos” 2, ou seja, que termos dicotômicos são meras categorias 

convencionais ou instrumentos artificiais de construção de linguagem , pois  que , no real e na 

existência , tudo se entrelaça. 

A artista parece estar constantemente interrogando sobre a clareza dos limites entre as coisas 

, a com-fundir o dentro e o fora, o direito e o avesso, o estático e o volúvel 



 

 

Seus trabalhos produzem inscrições visuais possíveis para a idéia de fluxos voluptuosos, que 

não cabem na imobilidade dos sólidos, na determinação de parâmetros, e nem mesmo no 

léxico regular da fala. 

 

“Negação” é um vídeo que discorre sobre a demolição de uma casa de 1890, onde a artista 

viveu grande parte de sua vida. A filmagem desta destruição certamente possui laços afetivos 

óbvios, mais o que importa, talvez, não seja especular sobre o cruzamento  da biografia com a 

obra, mas buscar o enlace ‘anfíbio ‘ que permeou sua estrutura. O vídeo projeta em endless 

loop cenas da demolição e de seu reverso, quando então assistimos, simultaneamente, a sua 

reerguida fantasmática. Daisy  Xavier diz que “destruir e construir são dois movimentos de um 

mesmo fato” 3. Isso nos lembra Picasso dizendo que fazer arte é destruir, e assim declarando 

só ser possível construir a linguagem poética a partir do desmonte da realidade. 

 

A dinâmica circular que perpassa a projeção indefine o principio do fim , o que vem antes do 

que vem depois, em uma relação trans-temporal que substitui o estatuto do tempo 

progressivo por uma ordem imprevista e permutável.  

“Negação “ parece estar ligado ao conceito freudiano de ‘denegação’ , pois cria uma simetria 

entre negar e afirmar , uma vez só se pode negar algo que já existia antes, que já era presente. 

No vídeo, Daisy Xavier reverte o sim ao não, e vice-versa, convertendo a noção antagônica em 

equivalência . Da mesma forma, presente e passado alternam-se e recriam-se em espiral, 

como a evoluir numa cadeia paradoxal que rompe a hierarquia do tempo. 

 

Ao lado do vídeo, a artista apresenta uma série de fotografias derivadas da demolição, que 

também parecem ser construídas a partir de pequenas destruições, e da montagem 

cinemática de recortes dispersos e desconexos. O assemblage dessas cenas, editadas de forma 

a romper com a narrativa linear e convencional, ativam relações entre o corpo  e a casa, 

subvertendo a separação entre continente e conteúdo , imagem e coisa. O corpo esta imerso 

nas paredes, escadas, pisos e corrimões, em uma identificação absoluta com o lugar, 

compondo com ele um magma irreversível, e negando qualquer conflito entre suas naturezas. 

A montagem dilui as diferenças, produz um movimento de síntese entre partes 

aparentemente disjuntivas, e aproxima alteridades em correspondências unívocas, mas 

incomuns. 

 



 

 

Nesta exposição, Daisy Xavier reafirma seu interesse em ativar correlações que contrariam a 

objetividade do mundo e reverberam acima do senso comum, em instituir espaços e tempos 

imemoriais, que suspendem a precisão dos limites cronológicos e racionais. O vídeo e as 

fotografias desfilam por um espaço-tempo flutuante, que se esquiva dos eixos invariáveis da 

ordem , arremetendo-se ao encontro de outras texturas, como a do revolvido, do ondulatório 

e das derivas.  

 

1- Anfíbio foi realizado no Centro Cultural Candido Mendes de Ipanema em setembro e 2000. 

2-    Depoimentos da artista à autora. 

 

Texto de Ligia Canongia | Outubro 2007    

 
Mesuras 

 

A criação poética é um campo movediço e polivalente que atravessa a ordem positiva das 

coisas. Ancorada na metáfora, e em outras figuras de linguagem derivadas, como a metonímia 

e a sinédoque, a poesia vive da substituição dos sentidos originais e da sua transposição 

espirituosa para os filamentos do imaginário. O fato de a ‘rede’ ser um ícone constante na obra 

de Daisy Xavier constitui um sinal claro de referência à própria natureza do gênero poético em 

suas finalidades, assim como ao atravessamento semântico que ele produz. Afinal, a rede, no 

belo dizer da artista “apenas finge que é proibido ultrapassar o que ela limita”¹. 

 

A rede e a poesia fingem. Estão dispostas a fazer transgressões no espaço de nossos sentidos e 

sensações, como prestidigitadores que quisessem fazer desaparecer nossos elos lógicos com o 

mundo. E na instalação Mesuras, elas se unem para deslocar nossas próprias âncoras, fazendo-

nos navegar à deriva em águas extraordinárias. 

 

A ambivalência do título já indicia o campo movente onde pisamos, pois mesura é palavra 

dupla, que remete, simultaneamente, às idéias de medida e reverência. Ao mesmo tempo em 

que a obra opera com a medição matemática, através da medida padrão que tece os nódulos 

das redes, assim como de sua disposição espacial conforme as proporções da arquitetura, a 

obra também tenta criar uma métrica impossível, que seria a medida dos afetos. Sim, porque a 

artista intenta, com Mesuras, fazer uma homenagem ao pai e a sua atividade de pescador. 

Mesuras seria assim uma tentativa de fazer convergir o aspecto tangível e concreto das coisas 

a realidades outras, cujas distâncias são incomensuráveis. Fazer, enfim, uma épura que unisse 



 

 

a geometria projetiva, com a representação dos corpos e suas sombras, à projeção das formas 

sentimentais.  

   

Tudo circula em torno dessa separação frágil entre o mundo, como uma entidade material e 

vulgar, e os desígnios afetivos, que se desenrolam em espaços de densidade impalpável e fora 

do tempo. 

 

Suspensas e vertidas ao chão como uma cascata, as redes de cobre são fios translúcidos, quase 

líquidos, que se derramam no solo silenciosos, mas com a abundância das quedas d´água. O 

mar é a figura que ronda os espaços vazios, como se fosse reversível ao ar, e com ele criasse 

um mesmo fluxo. E são os aspectos líquidos e aéreos da instalação que vão configurar a sua 

extrema imaterialidade. Com suportes e meios de baixa densidade física, a obra, contudo, 

mantém uma energia circulatória impressionante, que atravessa muros e desemboca num 

redemoinho maciço de cobre, como o ponto terminal de uma gravidade desconhecida. 

Prodigiosa, essa força nos arrasta para a última sala, que é a ponta máxima do redemoinho, 

como viajantes tragados por seu vértice afunilado. Como a fantasmagoria de Edgar Allan Poe 

na descrição do redemoinho de Maelstrom, e sua “sensação estranha e maravilhosa de 

novidade que confunde o espectador” ², somos levados pela corrente das redes em direção ao 

mar, que surge projetado num segundo ambiente, sobre o vidro das janelas. Não sem antes, 

contudo, presenciar a passagem dessa correnteza pelo furo aberto na primeira galeria, que 

elucida o poder de transbordamento das águas, atravessando os espaços, em fluxo vertiginoso 

de expansão. Esse furo, foco de sucção de nosso olhar, leva o acontecimento plástico para 

outro espaço, dando continuidade ao movimento expansivo, e quebrando a resistência dos 

limites. 

  

Verdadeira torção na idéia da perspectiva e do ponto de fuga convergente, essa fenda abala a 

construção euclidiana, varando o espaço como os cortes de Fontana. E, como no mestre ítalo-

argentino, o talho aberto pela artista não constitui ato iconoclasta ou destruição de 

formalidade, mas, antes, a comunicação entre mundos e a passagem para uma dimensão de 

mesuras infinitas. 

 

Muitos viram nas lacerações de Fontana um dado erótico admirável, com remissões possíveis à 

obra “Etant donnés: 1° La Chute d´eau/ 2° Le gaz d´ eclairage”, de Marcel Duchamp. E, 

certamente, Daisy Xavier também remonta ao espírito duchampiano, nessa sua abertura 



 

 

violenta para a cena que se descortina após a fenda. Como um buraco que fere o espaço 

tradicional, que dá a ver o invisível ou o imaginado, que trafega pelo inconsciente e pelo 

desejo, o talho na parede da artista é o rompimento do mundo que cabe nas medidas, uma 

ultrapassagem. Pois, como ela diz: “o tudo que um fio mede não me cabe” ³.  

   

No último ambiente, onde desemboca todo o fluxo, a imagem do mar finalmente comparece. 

Na ‘paisagem’ de Daisy Xavier, no fundo uma estranha marinha, o mar é sublimado pela 

velatura transparente das redes, na primeira galeria, até ganhar visibilidade notável, na 

segunda, sob forma de projeção videográfica, em segmento realizado com parceria de Célia 

Freitas. Mas sua aparição é contraditória, e sua fluência líquida, de certa forma, fragmentada.  

 

Fixada por ‘enquadramentos’ de padrão fixo, com a justa mesura de um frame, a imagem 

possui a medida de um determinado pedaço de fio de cobre esticado pelas mãos da artista: 

uma fatia ‘comensurável’ de mar. A água pulsa dentro do quadro projetado, mas flui de 

maneira ambivalente, discorrendo pelas janelas, ‘enquadrada’, a intervalos regulares de 

mesmas dimensões. Procedimento ardiloso e fundamental, a maneira de fazer o mar trafegar 

em compartimentos de visibilidade entrecortados desfaz a fluência real da natureza – fazendo 

a imagem perder o caráter de representação, e substitui o desenrolar contínuo das águas por 

uma métrica absurda que tenta domar o indômito, e recolher partes do indivisível. O mar, 

portanto, nessa fragmentação mensurável e descontínua, poderia ser um contra-senso no 

espírito da própria exposição, um movimento de reversão de expectativa, ao reduzir a 

correnteza tumultuosa das águas anunciadas ao tamanho da mão, ou aos limites do olho. Mas, 

como a operação de ambivalência se mantém e a imagem do mar, mesmo entrecortada, é 

deslizante, resta aí a própria idéia da ‘medição’ como um ato contínuo e infinito. O frame 

marítimo, apesar de suas interrupções, pressupõe uma repetição espacial ad infinitum, como 

as “Colunas sem fim”, de Brancusi. A astúcia que faz a transferência metonímica da idéia de 

medição em imagem de mar, que substitui o mensurável pelo incomensurável ou vice-versa, 

congrega afinal o tônus de todo o trabalho.   

 

Ao mesmo tempo, a projeção luminosa ‘não cabe’ nos enquadramentos que lhe são impostos, 

furando a transparência das janelas e ganhando o espaço externo, vertida no mundo. Apesar 

das mesuras, portanto, a instalação está sempre a varar espaços e ultrapassar suas próprias 

fendas, avançando para além das regras que se auto-impõe. Abundante e silenciosa, a obra 

interpõe entre suas rotas mensuráveis um campo excêntrico e digressivo, que aponta para o 



 

 

que está fora, além fronteiras, além dos vértices dos redemoinhos, lá, onde se desenham os 

ideais de infinitude .  

 

 

1- In depoimento da artista. 

2- Poe, Edgar Allan – in Histórias extraordinárias, Círculo do Livro, Civilização Brasileira, São Paulo, 1973. 

3- In poema da artista “A rede” 

 

Texto de Ligia Canongia | 2005 

 

Texto para a Exposição CAMERAS de LUZ 

 

Daisy Xavier, em parceria com Célia Freitas, fala sobre a idéia da passagem, sobre o 

atravessamento de fronteiras espacio-temporais, e a busca impossível da simetria perfeita. 

Quatro mãos, pertencentes a dois corpos, tentam um encontro por meio de um hipotético 

furo numa parede. O verso e o anverso dessa superfície, que não se apresenta com clareza 

pois que dissimulada por um branco absoluto, são exibidos em projeções separadas e não 

permitem ao espectador a visão unívoca da cena. Esta mostra-se sempre entrecortada, como 

que cindida por seu próprio espelho. Com topologia do encontro, na verdade, cria-se 

ambiguamente a topologia do impedimento e do limite, como se houvesse um filtro, mesmo 

invisível, que sempre barrasse a possibilidade da união completa e simbiótica. Como dizem as 

artistas, ‘ o que busca se vê como buscado”. O branco equivale ao vazio e ao espelho, e este 

ultimo devolve, reflete, mas trai. A imagem, o enigma e a idéia mesma do espelho tem sido um 

motivo constante para experiências sobre a percepção e para obras de arte valiosas, desde O 

casal Arnolfini, de Van Eyck,no século XV, à tela Vida Secreta IV, de Magritte, na modernidade. 

 

Texto de Ligia Canongia | 2007 | Exposição no Oi Futuro 

 

 

Topologia do Encontro 

A primeira imagem é a tela BRANCA. 

Não há impedimento, não há passagem, 

somente a neutralidade do branco. 

Na tentativa do encontro o que surge é o espelho - 

superfície de limite e de atravessamento. 



 

 

 Dois pontos de vista criam uma reflexão: 

o que busca se vê como buscado. 

No ato de buscar, revela-se tanto  

a passagem quanto o impedimento. 

TOPOLOGIA DO ENCONTRO / TOPOLOGIA DO ESPELHO 

 TEXTO impresso na parede, junto com a projeção 

 

Entre o ar e a água 

 

A extensão vertical dessas pinturas de Daisy Xavier cresce e nos envolve, vai muito além do 

nosso corpo. As telas são grandes, mas não são gigantes, é como se houvesse adequação entre 

a escala da pintura e a ampliação desses fragmentos.  Ela nos ergue, numa alusão direta ao 

corpo e não a uma paisagem, nos põe de pé, mas não exige uma “posição de sentido”, antes 

nos solicita o movimento, quer que nos aproximemos dos detalhes materiais da superfície e 

logo nos pede a distância para que possamos percorrê-la por inteiro e nesse vai-e-vem 

encontra-se um dos seus segredos. Esses movimentos são, também, esse exterior, sem o qual 

ela não se entrega. Mas não é o movimento que sempre despertou toda grande tela, aquele 

que nos obriga para ver o todo, o recuo, e a aproximação para descobrirmos os detalhes. 

Trata-se de um movimento interior ao trabalho que é exigido ao sujeito que o observa, um 

movimento que se exterioriza e passa a nosso corpo. É outro movimento porque não estamos 

na vigência de totalidades, como nas grandes telas históricas do passado ou mesmo das 

modernas abstrações tributárias de uma crença na psicologia da Gestalt, mas de fragmentos 

que vemos por inteiro, mas nunca poderão ser o Todo. Esses enormes fragmentos são 

detalhes de uma pintura que se condena a nunca se concluir, nem sequer se permitem evocar 

essa ilusão.  

 

Bem próximo ou afastado da tela, estou sempre diante de fantasmas, no estrito sentido 

psicanalítico do termo, que se materializam visualmente. Essa última afirmação é perigosa e 

por isso exige correções. A pintura está distante de qualquer ilustração surrealista de fantasias 

oníricas, ou mesmo da utilização de técnicas associativas. Se há livre associação aqui, ela 

estará sempre do lado de cá da tela, entre as alternativas de fruição de quem as observa, não 

na sua constituição. Essas pinturas são, ao contrário, a manifestação da aguda consciência do 

caráter sempre atual, incompleto e ilusório da própria consciência. Mas, por que têm que se 

oferecer sob a forma que evoca fósseis, restos de um passado? Porque Daisy insiste que a 

memória viva do presente não pode existir sem essa condição de, no mesmo momento em 



 

 

que se realiza, já se referir a um pretérito sempre imperfeito, deformado pelo desejo e pelo 

recalque do que não foi possível retornar à consciência. A pintura, por isso, se afasta da ilusão 

realista ou de qualquer forma ideal, e quer ainda mais distância do mundo da certeza e da 

precisão que se estabeleceu como o regime de verdade da nossa época. No entanto, nessa 

negação, se dá as costas ao mundo tal como ele nos é oferecido nas formas vigentes, o 

reconstroi na presença da fantasmática do corpo, na imagem possível depois dessas sucessivas 

recusas. E ele nos aparece como assombro e ruína, como mãos que se tocam literalmente 

desencarnadas e massas encefálicas expostas.  

O ser “anfíbio” da temática de Daisy parece não aspirar à terra, permanece entre o líquido e o 

aéreo, entre o ar e a água, entre o azul do céu e o verde do mar. Não quer o repouso firme de 

um terreno seco, nem mesmo a região pantanosa, a lama incerta da fronteira. Prefere a região 

fluida onde as figuras e as coisas irão se instalar sem a firmeza de um chão, onde a superfície 

da tela se desdobra em materiais quase transparentes como as tramas abertas formando 

bolsas que capturam o ar sem o aprisionar, enunciam o vazio, sem insistir na sua permanência, 

mas o lembram como momento de um estado do ser. Algumas vezes, as telas estão feitas aos 

pedaços e costuradas de partes díspares que se encontram e se adequam, aceitando que a 

pintura possível não pode ser contínua e homogênea, mas resultado de uma construção que 

não obedece a nenhuma engenharia exterior com suas regras a priori. Aqui, emerge uma 

poética da memória do corpo, mas não do corpo visível, frontal, que vislumbro diante do 

espelho; tampouco o deste corpo vidente que se confronta com as telas, mas de um corpo 

dinâmico que capturo por um instante e logo se desprende no imaginário. Desses pedaços - 

que, sem querer, vou juntando e fazem parte de mim e me retratam melhor que as fotos três 

por quatro nos documentos burocráticos da minha identidade exterior - vem essa outra 

identidade, que nunca terei concluída, que faço e refaço, tantas vezes à revelia de minha 

vontade, e a encontro nessas telas que também se fazem e se refazem pelo trabalho da 

pintora, pelas camadas de tintas, pelas costuras dos retalhos, pelos objetos depositados - 

registros do mundo exterior que vêem habitar essa morada. A pintura de Daisy Xavier não nos 

dita estratégias, quando procura nos devolver a memória do corpo, nos lembra que é também 

memória da arte. Por isso, oscila entre figura e abstração, entre determinação e 

indeterminação, entre plano e volume, entre o acaso e a construção arbitrária. Nessa outra 

memória, corajosa, fica sozinha, não procura semelhanças, referências ou citações. Quer ser só 

a pintura de Daisy Xavier.  

 

Texto de Paulo Sérgio Duarte | 1999 



 

 

 

Sala de Memórias 

 

Nessa sala ecoam memórias. Não se trata, porém, de uma memória nostálgica, voltada ao 

passado, mas sim daquele espaço de sutilezas, que nos fazem pensar sobre os sentidos que 

movem a vida humana. São de fato as urgências de estabelecer diálogos com nossas próprias 

condições de existência que dão corpo à obra desses cinco artistas brasileiros 

contemporâneos.  

 

Daisy Xavier, pintora de formação, apresenta um trabalho fotográfico, cuja série é intitulada 

Anfíbios.  São corpos mal delimitados pelos contornos de plásticos, que se diluem no mesmo 

azul das piscinas onde esses corpos estão mergulhados.  

 

A idéia de desconstrução do corpo partiu da observação de mendigos de rua, embrulhados em 

cobertores de feltro. Na procura de abrigo, os limites do corpo vão se esvaindo, dando lugar às 

massas, volumes que se dissolvem e se reinventam gradativamente, no limiar dos gestos e 

movimentos.  

 

Na composição madura do trabalho, onde plásticos envolvem o corpo mergulhado em água, 

Xavier resgata a matéria líquida, de que é feita parte do corpo humano. A água, afinal, escorre, 

permeia, enche, esvazia, inunda, dissolve todas as coisas. Aqui, ela acolhe corpos 

encapsulados, buscando formas para si mesmos, à medida em que gesticulam, se contorcem.  

 

Simulacros de anfíbios, metamorfoses vivas que procuram se reiventar, esses corpos remetem 

à memória de uma qualidade humana que se perdeu no tempo e no espaço, mas que reluta 

em se rematerializar.  

Texto de Katia Canton 

 

Da arte de se equilibrar numa ausência 

 “A vida não é só isso que se vê / É um pouco mais / Que os olhos não conseguem perceber / 

As mãos não ousam tocar / E os pés recusam pisar”. 1 

 



 

 

Braços, coxas, costas, ombros. Da mãe, da irmã, da filha, da neta. Não, não é isso que o olho 

vê. É sim um amalgama indiscernível de peles, formas sobrepostas quase eroticamente, 

formando um contínuo. Há ali o tempo, passado, presente e futuro. Mas não, não é isso que as 

fotos deixam claro para a retina. Os tempos estão entremeados, impedindo a linearidade mais 

óbvia. A cronologia foi desfeita. Já não discriminamos com precisão a origem primeira, nem 

mesmo as partes do corpo, e não é possível afirmar quem é mãe, irmã, filha ou neta. Esta série 

de fotografias, mas também a dos mendigos cobertos e a dos corpos enredados e submersos, 

todas elas desfazem a visualidade objetiva e as definições claras, em favor de uma outra coisa, 

criando zonas permeáveis, de difícil classificação. As obras de Daisy Xavier traem a vontade, 

tão atual, de tudo catalogar, fichar, esquadrinhar, delimitar. Esse partido pelo indiscernível, 

por formas ambíguas, por algo que escapa ao enquadramento, parece ser fruto da recusa em 

forjar uma possível ordem. Ordem incompatível com um inconsciente que, como a água, é 

fluido, não admitindo sinalizações precisas, tampouco definições estanques.  

 

Tal gramática da fluidez, do trânsito contínuo, se faz também presente no vídeo “Passantes”, 

realizado em conjunto com Célia Freitas. Temos aqui duas projeções simultâneas, em um jogo 

de espelhamentos contraditórios, formando um rosto estranho – o estranho surge diante da 

mutação de algo que, um dia, nos foi familiar. De um lado a violência de uma casa (da natureza 

do que é familiar) sendo demolida, do outro, a delicadeza de um corpo que passa suavemente 

por entre redes de cobre. A escavadeira não possui olhos, arrebenta tudo que está a sua frente 

sem critérios. Já o corpo mede cada gesto, cada pisar, escolhe o caminho, enquanto se mistura 

na trama. As artistas criam em “Passantes” diversos duplos, numa espécie de simetria dos 

desiguais, para chegar a uma terceira coisa, um lugar neutro, indiferenciado.  

 

A rede, assim como a água, não deixa precisar o que está dentro ou fora. Borra as fronteiras, 

deflagra o trânsito, sem definir o nome do destino. O ato de demolir também abre, ao seu 

modo, passagens. Deixando o caminho livre. Aos poucos percebemos que entre a violência da 

demolição da casa e a delicadeza do corpo que flana por entre as redes pode haver um 

insuspeito atravessamento.  

 

Portas desabam, escadas vêm abaixo, a arquitetura que ali existia dá seus últimos suspiros e 

todo este despedaçamento de uma história afetiva é registrado de maneira objetiva. Nos 

momentos em que a casa ainda está de pé a câmera à percorre de dentro, suas partes são 

tratadas como se fossem uma pele, feita de chãos, tetos, escadas, mármores, madeiras. Tudo 



 

 

fitado de bem perto, sugerindo uma intimidade que, entretanto, não se converte em um olhar 

subjetivo. A câmera segue em linhas retas, a edição busca vetores, setas, que vão para todos 

os lados e se chocam, provocando embates entre todas as partes. Vemos padrões de pisos, 

azulejos, que, dali a pouco, serão uma massa avessa a diferenciações, meio cinza, meio turva, 

pura poeira.  

 

Dos sons secos e graves ao ruído de água corrente, continuam a se misturar violência e 

delicadeza. Aquele corpo sobreviveria àquela brutalidade? Uma janela despenca, uma cortina 

de pó toma conta da cena. Do outro lado o corpo passa por entre as redes, indo, é possível 

imaginar, ao encontro da cortina de pó, que também não permite estabelecer os limites. O 

que nos parecia discernível já não é. Sim, o corpo e a casa podem coabitar. Mesclados, unidos, 

num só prolongamento arredio a definições, partições. Fomos lançados para outro lugar. Onde 

não só olhos, mãos e pés não conseguem perceber, tocar e pisar, mas também as palavras não 

sabem onde pousar. Só restando equilibrarem-se numa espécie de ausência. Gesto mais 

próximo da vida do que muitos discursos pretensamente repletos de sentido. A obra de Daisy 

Xavier e Célia Freitas gira nessa voltagem, do que escapa, escorre, remetendo à experiência de 

embate com aquilo que falta, transita, não encontra chão... Desejo movente... À procura de 

um fim, sem fim.     

 

1. Versos de “Sei Lá Mangueiras”, composição de Paulinho da Viola e Hermínio B. de Carvalho. 

 

Texto de Luisa Duarte 

 

 

As Trocas da Pele  

   

Eis a tatuagem:  minha alma constantemente presente, branca, cintila e difunde-se nos 

vermelhos que se permutam...  Assim, complexa e um tanto assustadora, surge nossa carteira 

de identidade.  Cada um tem a sua, original, como a impressão de seu polegar ou a marca de 

seus maxilares.  Nenhuma carteira é igual a nenhuma outra, todas mudam com o tempo;  fiz 

tanto progresso desde minha juventude triste e trago na pele o traço e os caminhos abertos 

por aquelas que me ajudaram a procurar minha alma difusa.   Michel Serres [1]  

   

A única totalidade, o único mundo que existe realmente é aquele que você abraça.  Riqueza 

infinita da vida da alma:  só ela existe.   Pierre Lévy [2]   



 

 

 

***  

   

A preocupação com os limites, as identidades e alteridades do corpo já apareciam na série 

anterior da artista, Anfíbios.  Ali, Xavier mostrava corpos mal delimitados por contornos de 

redes, que eles vestiam, e que se diluíam no mesmo azul das piscinas onde estavam 

mergulhados.  

   

Naquela obra, a idéia de desconstrução do corpo partiu da observação de mendigos de rua, 

embrulhados em cobertores de feltro e na constatação de que, na procura de abrigo, os 

limites do corpo vão se esvaindo, dando lugar às massas, aos volumes que se dissolvem e se 

reinventam gradativamente, no limiar dos gestos e movimentos.  

   

Na recriação desse conceito, a artista usou redes envolvendo corpos mergulhados em água, 

resgatando a matéria líquida, de que é feita a grande parte do corpo humano.  Simulacros de 

anfíbios, metamorfoses vivas que procuram se reinventar, esses corpos encapsulados, 

buscavam formas para si mesmos à medida em que gesticulavam, se contorciam, perdiam a 

memória de suas qualidades individuais e humanas para se materializarem como estranhos 

corpos naquele plasma azul.  

Essas massas de carne, em sua verdade e sua vulnerabilidade plenas  - garantia sublime de sua 

humanidade - se tornam materiais vivos e latejantes, documentos preciosos da memória 

corporal.  

   

Aqui somos incluídos num jogo poético de incompletitudes, no qual cada peça conta uma 

história potente, autobiográfica, desnuda, envolvendo quatro gerações.  São quatro mulheres 

que emprestam as particularidades de suas vidas e de seus corpos para a criação de uma outra 

natureza.  Trata-se, aqui, de uma natureza sem limites precisos, plena de pulsações, de 

deslocamentos, de respiros, de desigualdades, de pequenas simbioses.  

   

Esses relevos de carnes se tocam, se encaixam, ora se debatem delicadamente; se enroscam, 

se dobram, se enrugam para esticar-se depois.  Esses corpos se entrecruzam feito árvores 

plantadas muito proximamente, e que crescem e se expandem milimetricamente no tempo.  

   



 

 

Nessa movimentação contínua, seja ela congelada na seqüência de obras fotográficas, ou 

fluída na projeção dos vídeos num aquário - resgate do caráter plasmático das matérias 

internas de que são feitas o corpo humano - as peles passam a desenhar contornos de afetos.  

Os pedaços de corpos, juntos, se tornam caixas, receptáculos de narrativas de vidas 

enfileiradas, amontoadas, grudadas, miscigenadas, unidas pelas vias da cumplicidade 

genealógica.  

   

Essas massas de carne são abrigos da alma.  São invólucros que apontam para a possibilidade, 

através das relações mundanas, carnais, das trocas que estão contidas nos orifícios e nos 

poros, de se atingir uma forma de refinamento na capacidade de ser e de sentir, na abertura 

de uma espécie de trilha de acesso às potências espirituais do mundo.  

   

Esse compacto de massas corpóreas se tornam verdadeiros anagramas à medida que 

exercitam um jogo de partes que se entrelaçam.  Ali, membros se transplantam de corpo para 

corpo, migrando de espaço e nos confundindo, num trompe l'oeil suave, atribuindo 

translucidez às superfícies, em suas capacidades de se difundirem, como um feto crescendo no 

útero.  

No contato, na fricção, no roçar constante de uma pele contra a outra, toma corpo uma ação 

que leva aos aprofundamentos da superfície do corpo, aproximando almas, aguçando 

sentidos, adensando os momentos presentes de cada uma das experiências da vida.  

   

Nesse contínuo reinventar-se da pele, os tempos se expandem.  Na direção inversa da equação 

dos vários espaços cruzados num só tempo, algo garantido pelo desenvolvimento tecnológico 

dos aviões a jato, pela cultura cibernética, pela Internet, temos nesses anagramas, um 

acúmulo de tempos amontoados num só espaço.  A existência de quatro mulheres, quatro 

histórias vividas em quatro gerações, se torna uma grande e única massa, ocupando 

compactamente o espaço de uma obra de arte.  

   

Finalmente, os contornos precisos de cada um dos corpos, agora, se apagam lentamente e se 

permitem uma troca sutil.   Uma somatória de volumes se organiza, se recompõe lenta e 

provisoriamente, num aglomerado instável, num pacote de alteridades que constitui a 

identidade contemporânea.  

   



 

 

De fato, no mundo pós-moderno, globalizado e desigual, o processo de identificação, através 

do qual nos projetamos em nossas identidades, tornou-se mais variável, problemático e 

provisório.  Nas palavras do sociólogo britânico Stuart Hall, "esse processo produz o sujeito 

pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente"  

 

Texto de Katia Canton  

 

 

 

 

 

 

 

 


