
 

 

 

 

Imagem e mundo em 3 atos  

3 atos, 3 artistas – Bernardo Pinheiro, Claudia Melli e Rafael Adorján ‐ reúne diferentes obras, 

poéticas distintas, mas, nesses caminhos singulares e diversos existe, em comum, uma 

pesquisa que cruza imagem e mundo contemporâneo. Estabelecendo assim, através de 

diversas visualidades, algumas perguntas pertinentes para o nosso olhar.  

A “Série Azul”, conjunto de trabalhos apresentados pela artista Claudia Melli, surge como 

uma dúvida. Imagens silenciosas de paisagens em preto e branco de mares e céus. É o 

que, em uma primeira visada, parece estar diante de nós. Imagens. Quando chegamos 

mais perto de cada um dos trabalhos, notamos que aquilo que parecia uma fotografia, 

uma reprodução, é, na verdade, uma sutil pintura de nanquim sobre vidro. A aproximação 

faz com que notemos as pinceladas, intencionalmente visíveis para quem está próximo. A 

artista busca a semelhança, mas para introduzir a diferença.  

Melli atua na fronteira entre desenho, pintura e imagem, buscando testar os limites não só 

de cada uma destas técnicas, mas, sobretudo, indagar sobre a natureza dos nossos 

mecanismos de percepção. Em um mundo no qual o excesso de imagens nos acossa 

diariamente, somos quase que automatizados para identificar o que vemos como imagens. 

Já, de antemão, acreditamois que estamos diante de mais uma delas. Mais uma imagem 

a ser vista e traduzida segundo os seus códigos.  

Note‐se que Melli não nos dá somente clássicas pinturas de paisagem, tampouco 

tradicionais fotos em branco e preto de mares e céus. A artista lida, sim, com dimensões 

clássicas, como o jogo de claro e escuro, mas colocando como questão do trabalho uma 

tarefa atualíssima que é a de distinção entre imagem e não imagem, e o deciframento das 

mesmas. Trata‐se de nos recordar a necessidade de uma alfabetização visual, premente 

em um mundo como o que vivemos depois de duas revoluções, a da reprodutibilidade 

técnica analógica e, mais recentemente, a da reprodução digital.  

Vale ainda pensar nas paisagens que temos diante de nós. Na contramão da lógica 

acelerada da imagem digital, os mares e céus silenciosamente representados, sem 

presença humana alguma, exalam silêncio, calma e desaceleração, aspectos contrários 

aos da corrida desenfreada e ansiosa da qual as imagens técnicas fazem parte. Melli toca 

na questão, mas explicita seu lado, aquele que caminha na contracorrente do frenesi. O 

próprio tempo de feitura envolvido em cada uma das obras já sinaliza para essa poética 

da atenção e da paciência propostas por sua “Série Azul”.  

 



 

 

 

A investigação sobre o campo da imagem e nossa relação com o mesmo prossegue na 

obra de Rafael Adorján. Sua série “Corpo de Delito” apresenta algumas perguntas para o 

olhar. Estamos diante de duas camadas de imagens. Uma delas exibe, em todas as fotos 

da série, um corpo nu feminino, que em cada fotografia aparece em uma posição diversa, 

num ambiente escurecido que remete a uma casa. Sobre esse corpo são projetadas 

diferentes imagens de slide que revelam cenas familiares cuja visualidade é facilmente 

reconhecível como uma daquelas provenientes de velhos álbuns de família.  

Nosso olhar é chamado, em um primeiro momento, a discernir as duas camadas de 

imagens, e, em seguida, buscar compreender a relação existente entre ambas. Adorján 

toca em campos já bastante investigados pela arte, como, por exemplo, o nu feminino, o 

retrato, as projeções e, por fim, a apropriação e utilização de fotos de álbuns de família 

com uma atmosfera “antiga”. Como não cair em clichês ao lidar com tantas questões já 

vistas? O artista consegue ao colocar em pauta, por exemplo, uma ambigüidade bem 

característica do nosso tempo, a da relação promíscua entre privacidade e voyeurismo.  

As fotos se dão em um ambiente doméstico, uma pessoa está nua, ou seja, toda a cena 

evoca um contexto íntimo, e, no cerne dessa intimidade é introduzida a projeção de 

pessoas também reunidas em um contexto dessa natureza, no caso em família. Porém elas 

agora habitam um corpo estranho, desconhecido. A vontade de olhar o outro na sua 

privacidade e tornar público, projetar essa privacidade, é um sintoma patente dos tempos 

atuais.  

O artista evoca nesse território de questões, mas busca criar um ruído, ao dar corpo, vida e 

ação para aquela pessoa que recebe as projeções. Em cada uma das fotos ela está em 

uma posição diversa que dialoga com as imagens que irá receber. Como se a invasão 

deflagrasse um processo de reação, no qual o corpo fosse obrigado a reagir e interagir 

com o espaço recém criado, iniciando uma espécie de conversa com aquelas imagens 

desconhecidas, aqueles inúmeros corpos, pertencentes a uma outra atmosfera, outro 

contexto, íntimo e estranho, a um só tempo.  

Bernardo Pinheiro vem há alguns anos trabalhando com imagem e movimento em inúmeros 

vídeos. Na presente exposição o artista apresenta uma série de fotografias derivadas de 

alguns desses vídeos, cuja série chama‐se “Eqüidistantes”. As obras matrizes das fotografias 

exibem imagens de elevadores de portas pantográficas, que abrem e fecham enquanto o  

 

 



 

 

 

elevador muda de andar. Entretanto, a edição realizada pelo artista, sobrepondo e 

repetindo o abrir e fechar das portas, nos dá a sensação de que ao invés de subir e descer, 

não se está indo para lugar algum. Não há mais a verticalidade original implícita no uso do 

elevador. Mas sim uma espécie de horizontalidade achatada. O prédio já não tem início, 

meio e fim, mas sim uma seqüência cíclica sem começo ou final. Não se chega ou sai em 

nenhum andar. Algo nitidamente está em movimento, mas nós, do ponto de vista da 

câmera, parecemos não sair do lugar.  

Os movimentos são desnivelados pelo artista, criando essa tensão entre algo que deveria 

caminhar e nos levar para algum ponto, mas de onde, num entanto, não saímos. Pinheiro 

instaura a contraditória sensação de um caminhar imóvel. Ao colocar todos os andares 

eqüidistantes, já não existe verticalidade, hierarquia, mas sim uma horizontalidade, dada 

pela perspectiva do olhar. Mas, note‐se, temos aqui mais uma dobra. Horizontalidade, nesse 

trabalho, não é sinônimo de horizonte, pois este se encontra enclausurado, limitado, em um 

diálogo sutil e perspicaz com a própria natureza da linguagem do vídeo que suprime a 

tridimensionalidade.  

As fotografias derivadas das imagens em movimento, revelando em uma seqüência de 

frames a dinâmica cíclica e as sobreposições, têm, por sua própria natureza, a capacidade 

de estancar o tempo e re‐afirmar a bidimensionalidade que o trabalho matriz já 

intencionava revelar. De maneira simples, Pinheiro realiza, nos vídeos e nas fotos, 

simultaneamente, um pensamento sobre a própria linguagem que utiliza e nos faz pensar 

sobre a mobilidade imóvel que ronda os dias de atuais. Em um tempo onde tudo parece 

convergir para uma corrida permanente, mas que não se traduz em linha reta com começo 

meio e fim, mas sim em um presente contínuo e infindável, o elevador cíclico e sem 

horizonte de Bernardo Pinheiro coloca para nós uma pergunta fundamental: para onde 

mesmo estamos indo e com tamanha pressa?  

Luisa Duarte, 2009  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tudo da vida é um país estrangeiro  

O título dessa exposição poderia ter se perdido, já que talvez tenha sido escrito com a 

despretensão e a agilidade de um “espero que tudo esteja bem” ou “mande um beijo para 

as crianças”, passagens banais de cartas trocadas entre amigos e parentes. Não obstante, 

essa frase ligeira estava numa carta enviada por Jack Kerouac em 1949, ano em que o 

escritor norte‐americano começou a reunir as notas que resultariam no livro‐ pergaminho 

On the road, datilografado em 1951, durante três semanas, em 35 metros lineares de papel 

manteiga. O livro colocou em combustão mais de uma geração de jovens ansiosos por 

ouvir alguém que, como eles, desconfiasse que o mundo estava morto e clamava por 

jornadas hedonistas que o reavivassem e, ainda, transformou cada página escrita por 

Kerouac em um objeto de culto e estudo, alvo de olhares atentos, dispostos a encontrar 

citações como a que foi emprestada por Claudia Melli nesta exposição. 

No intervalo que existe entre 1949 e 2011, a frase foi reproduzida em inúmeros ensaios sobre 

o escritor e, o que talvez seja mais importante nesse caso, em coletâneas de citações e em 

reflexões sobre a vida contemporânea. Assim, de fragmento do discurso de um ícone 

popular da vida beatnik norte‐americana e da contracultura mundial, fez‐se sinopse de 

uma realidade marcada pela desterritorialização e estranhamento dos sujeitos. Para 

Claudia Melli, ainda, fez‐se mote de uma busca por lugares comuns e, que, no entanto, não 

existem. Explico: na série homônima a artista nos apresenta estradas que avançam rumo 

ao horizonte, rasgando territórios virgens ou descampados que poderiam estar em qualquer 

parte, pois, a bem da verdade, não estão em parte alguma.  

Assim é também com as outras séries expostas, com mares, depósitos, barrancos, bosques 

e grades imaginados pela artista e que pertencem a toda e a nenhuma parte. Não 

obstante, nós as reconhecemos e identificamos com alguma memória qualquer, uma 

reminiscência ou fantasia dos lugares que conhecemos ou gostaríamos de conhecer. Esse 

jogo de identificação e reconhecimento é reforçado pelo título das séries recentes de 

desenhos – Tudo da vida é um lugar estrangeiro (2011), que já conhecemos, e Lugares onde 

nunca estive (2010‐11). –, os quais, se olharmos bem, poderiam ser convites de viagem, que, 

em preto e branco, se expandem e se retraem. Espalhados pela galeria, levam os olhares 

do público de um canto ao outro, montando, na sua imaginação, itinerários que poderiam 

começar a qualquer instante, bastando esquecer‐se da chave de casa e do horário do 

trabalho – não seriam esses os lugares mais verdadeiramente estrangeiros que habitamos? 

– e partir rumo aos lugares onde nunca se esteve.  

 



 

 

 

Aqui, o infinito do mar (série Azul, 2008‐2011) se faz em linhas de nanquim no verso de vidros 

semi‐foscos, separado do público pela espessura vítrea, que atenua contrastes e altera 

sutilmente a tonalidade dos traços. Mais ainda, porque aqui insuam‐se reflexos sobre a 

imagem ou, mesmo, que as imagens não seriam senão reflexos de paisagens distantes. 

Atente, portanto, que a artista trabalha diretamente sobre o vidro, sem a firmeza garantida 

pelo atrito constante do papel de desenho. As paisagens se conformam delicadamente 

enquanto seca a superfície do vidro, até então sujeita a gestos de liquidez que se renova a 

cada traço sobre o nanquim aguado que por vezes enxagua toda a superfície de um céu. 

Assim como toda representação do mar é uma conformação instantânea capturada, que 

presume movimento logo antes e após as cenas, as imagens de Claudia Melli parecem ter 

sempre recém aparecido e prometem se desfazer com a fragilidade de suas linhas e 

manchas.  

Há aí, certa analogia com a fotografia, que, se apenas revelada mas não fixada pelo 

líquido químico adequado, pode borrar com um leve toque do polegar. Analogia 

reforçada pela procura do alto contraste em preto e branco e, claro, pela verossimilhança 

alcançada, menos pelo realismo dos traços, que em verdade são bastante gráficos, e mais 

pelo preciosismo do desenho, que adequa a espessura das pinceladas e a densidade das 

manchas a efeitos atmosféricos precisos. Constrói‐se daí um arrebatamento, uma curva de 

encantamento que começa com a ilusão realista e termina com a percepção analítica de 

cada decisão da artista.  

Ainda na chave da aparência de instantâneo dessas imagens, vale lembrar da super‐ 

produção Play Time (1967), na qual o humorista francês Jacques Tati representa os novos 

conjuntos de edifício comerciais construídos na periferia da Paris pós‐guerras, com suas 

paredes envidraçadas, sustentadas por perfis de metal que parecem tirados dos projetos 

do arquiteto moderno Mies van der Rohe. Por esses palácios da nova eficiência corporativa, 

passeiam turistas distantes dos monumentos e pontos turísticos de capital francesa, que não 

se insinuam no skyline de torres transparentes, mas que, ainda assim, vez e outras surgem no 

filme em reflexos rapidamente conformados no abrir e fechar de portas e janelas de vidro. 

A torre Eiffel, a Sacré Coeur de Montmartre, reflexos fugidios e, ainda assim, suficientes para 

insunuar reminiscências da cidade histórica sobre essas construções comerciais sem história 

e genéricas (estrangeiras, digamos). De forma análoga, poderíamos elaborar acerca dos 

trabalhos de Melli: o mar, a estrada, reflexos e sugestões de imagens que o olhar captura e 

lança à memória e ao afeto como pedidos de pausa, de imersão em um tempo outro que 

não o da vida contemporânea incessantemente lançada no reconhecimento simples e 

automático de lugares que todos precisam conhecer antes de morrer.  

 



 

 

 

A fórmula se complexifica na série Lugares onde nunca estive, na qual, além de reflexão, 

há profundidade. Pois aqui o meio é o acrílico, sob o qual são coladas folhas de 

transparência com fragmentos de imagens tomadas da internet, quase todas publicadas 

como ilustração de matérias jornalísticas. Mesmo justapostas e combinadas, essas 

transparências cobrem apenas parte das chapas de acrílico, e suas linham se expandem 

em linhas de nanquim – agora aplicadas sobre o papel –, ou se duplicam noutras linhas 

feitas sobre o plano frontal dessas mesmas chapas. Há, portanto, três camadas translúcidas 

que interagem no desenho de lugares que nem bem são aqueles fotografados pelo 

fotojornalista nem bem os que Claudia Melli poderia ter imaginado sozinha. De certa 

maneira, a artista assume o papel de primeira espectadora da obra, começando o jogo 

de identificações e combinações mnemônicas diante de fragmentos de imagens de 

paisagens.  

Por tudo isso, é difícil saber qual será o próximo convite feito por Claudia Melli em suas, 

digamos, propostas de viagens para dentro de si. Sabemos apenas que cada um deles 

exigirá seu próprio suporte, escala e materialidade, que a reflexão poderá estar sugerida 

ou se fazer explícita e, em todo caso, que o traço do desenho da artista deverá seguir sem 

pudores de seu preciosismo e da sedução que provoca. Já os lugares a se conformarem 

são quase ilimitados, pois, se On the road começa pela hipótese de reencatamento do 

mundo através de uma jornada sem limites e potencialmente auto‐ destrutiva, ele termina 

com um mundo terminantemente impregnado de lembranças.  

Paulo Miyada, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entre o perto e o distante 

As distâncias configuram variações na paisagem que interligam lugares, pessoas, coisas. 

Três séries de Cláudia Melli – Tudo da vida é um país estrangeiro, Série Azul e Lugares onde 

nunca estive – rememoram, contraditoriamente, a estranheza de lugares comuns. Resultam 

da apropriação e edição de fotografias coletadas em diferentes mídias, interligadas por 

desenhos que as transformam, unem, separam e eventualmente apagam, para reinventá-

las com a pintura. Encontram nas sutilezas do claro-escuro, na modulação dos contrastes, 

sinais de uma nostálgica experiência do sublime, levando ao limite uma crítica do 

funcionalismo que, embora descentrada e sujeita a múltiplas fraturas, permanece urgente 

e intempestiva.  

Certa claridade no céu nublado, vigas de um telhado, fachadas, colunas, fiações, muradas 

– vestígios recolhidos no extrato em que se depositam as lembranças –, encontram-se em 

superfícies transparentes e sob o mesmo enquadramento. Paisagens vazias, em preto e 

branco, revisitam o desafio à memória e ao tempo lançados pela imagem fotográfica. Na 

trilha da verossimilhança aberta pela fotografia, estas pinturas e montagens buscam o 

imaginário, as recordações e, em meio ao habitual, vão ao encontro de um mundo ainda 

não visto, atemporal.  

A fotografia, quando foi considerada uma comprovação daquilo que meramente 

representa, levou à substituição da imprecisão das lembranças pela certeza implicada na 

reprodução técnica.
1 

Porém, em contraste com o caráter indicial da fotografia, pintar 

significa, na tradição moderna, dar ao que é pintado um valor maior que ao que é visto. 
2 

Com pinturas que tangenciam o fotográfico, Claudia Melli afirma a presença de um lugar 

que nunca “foi”, revisitando o conflito histórico entre razão e emoção, que também o 

cinema, radicalizou. Suas paisagens retomam o tradicional dilema entre real e imaginário 

ao buscarem uma conciliação entre a reprodução técnica e o artesanal, entre o cálculo 

implicado na edição e a intensidade emocional da manipulação do pincel.  

Na série Tudo da vida é um país estrangeiro, a forma triangular de uma estrada deserta 

lançada em direção ao horizonte – um ícone da sociedade moderna, capitalista, e de sua 

autocrítica pela geração beat –, equivale à proa que, solitária, aponta um lugar que é pura 

distância a ser percorrida. As variações da luminosidade convocam à espera. 

_______________________ 

1 
Ver Barthes, R.. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p 128. 

2 
Ver Argan, G.C.. O Clássico e 

o romântico. In Argan,G.C.. A arte moderna. São Paulo: companhia das Letras, 1992, p. 33-34.  

  

 



 

 

Certa indefinição no encontro entre as pinceladas e a tentativa de, com a imagem, tocar 

o infinito mantêm o tempo em suspensão. O que virá? Como no clássico filme de Mario 

Peixoto, no qual uma embarcação à deriva navega o ilimitado, a estrada é um emblema 

do limite individual diante da natureza, recorrente representação romântica do que está 

por vir
3

. Na Série Azul (onde a cor é imaginária), claro e escuro, alto e baixo, agitado e 

sereno, contrapontos mantidos por Melli em relativo equilíbrio, retomam certa 

transcendência revelada no encontro entre um vasto céu e o oceano. O vazio, porém, 

retira da imagem o que é excesso, ameaça apagá-la, reserva uma desejável pausa à visão 

saturada pela pragmática do mercado. Essa série abre vastos espaços para sutilezas que 

não encontram lugar nas classificações funcionais dos bancos de imagens digitais, cujos 

padrões estéticos, finalmente, demonstram a crescente vinculação da experiência do 

sublime ao consumo.  

A arquitetura em labirinto, as proliferações virais, o policentrismo dos modelos de circulação 

da informação em rede marcam o enfraquecimento da bipolaridade que prevaleceu no 

século 20, identificada com a contraposição entre natureza e cultura, conceito e afetos. A 

retomada por Claudia Melli da paisagem, um gênero que pretendeu superar essa 

dicotomia, leva a uma espécie de recuo do corrente fascínio pelo sublime tecnológico em 

benefício de antigos mistérios escondidos nas distâncias, entre o perto e o distante, na 

grandeza imprevisível que mantém toda construção e a própria cultura sob risco iminente.  

Luiza Interlenghi, 2012  

 
3 

Limite (1929-1931), de Mario Peixoto, com fotografia de Edgar Brazil.  

 

 

 


