


4

Ana Alice
Andressa P. Lawisch

Camila Proto
Chico Fernandes

Dani Amorim
Marina Rombaldi
Thiago Trindade

Tetê Barachini
(organização)

Letícia Abreu
(ensaio crítico)

2020 - UFRGS
Porto Alegre

 e
-t

ra
n

s
m

u
tá

ve
is



6

 “Estamos todos, de um modo ou de outro, acariciados
 pelo prazer da oscilação entre o interior e o exterior 

de nossas tocas tribais, digitais, urbanas...” 
(Vincenzo Susca, 2019) 

 Ocupamos o espaço plural e imaterial da web para estar juntos, entre os meses de 
março a junho de 2020 e, em certo sentido, ser um sopro criativo pulsante durante a 
pandemia da COVID-19. As nossas existências confinadas, isoladas, prementes pela 
presença, optaram pela desmaterialização em bits, para poder habitar instantes de per-
manências digitais e, assim, distrair-se com o gato de Montaigne, em deslocamentos 
midiáticos contemporâneos através de exercícios dialógicos.  

Este catálogo traz registros da exposição on-line realizadas através da plataforma
Zoom, a qual se propôs ser uma experiência horizontal e interativa, com o 
intuito de desarticular linguagens lineares e acessar a sensibilidade do outro. O espaço 
da tela em nossos dispositivos eletrônicos se trasmudou em recipientes para receber 
e compartilhar as proposições sensíveis dos artistas Ana Alice, Andressa P. Lawisch, 
Camila Proto, Chico Fernandes, Dani Amorim, Mariana Rombaldi e Thiago Trindade e o 
ensaio crítico de Letícia Abreu.

Esta experiência compartilhada com os que praticam os deslocamentos nômades em 
espaços reais ou imaginários  traz para mim a alegria de poder dizer que somos um, 
somos muitos, somos bits, somos pós-urbanos.

Tetê Barachini
Porto Alegre, Julho de 2020
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 [des]territorializações e [des]caminhos: e-transmutáveis

 Nossas experiências sensoriais mais primárias advêm do toque já esquecido, um 
toque tão íntimo e tão só: ainda no útero abraçamos nossa própria existência, brinca-
mos com a conexão vital, nos debatemos com as paredes da morada. Invadimos o mun-
do e ele apressa-se em nos invadir: o ar infla o peito pela primeira vez e então cortamos 
o espaço com a estridência do choro que logo é cessado por um toque outro que não 
o próprio, sons escapam das figuras ainda borradas e o espaço torna-se outro. Pouco 
escuro. Pouco silencioso. Pouco só. Pouco corpo para imensidão do fora.

O ar logo deixa de arder nos pulmões, os borrões delineiam-se aos olhos, os ouvidos 
acostumam-se aos sons, esses sons traduzem-se em palavras e as mãos se agitam em 
impulsos curiosos. A coluna enrijece, os músculos se fortalecem, o corpo flutua entre 
o equilíbrio e seu oposto, o corpo rola, se arrasta, se apoia, desequilibra, cai, levanta e, 
ainda que precisássemos de outras mãos ou artifícios, com menor ou maior dificuldade, 
ainda que não o ouça ou veja, o toque na pele do espaço viria ensinar uma centena de 
maneiras de desvendar as bifurcações que se abrem na vereda em que habita o corpo.

Mas o processo de levante é ignorado, pois a necessidade do deslocamento é substan-
cialmente instintiva, caminhamos como podemos e tão logo aprendemos como fazê-lo, 
esquecemos do esforço empreendido no primeiro movimento. Todavia, a temática é 
singular e talvez não por acaso uma das maiores questões acerca do caminhar foi des-
lindada justamente por dois personagens que não as tomaram como óbvias: “Qual é o 
ser que pela manhã anda sobre quatro patas, a tarde sobre duas e a noite sobre três?” 
— perguntou a Esfinge —, “O ser humano, pois engatinha na primeira infância, se nada o 
impedir aprende a andar sobre duas pernas e posteriormente talvez necessite de apoio” 
— respondeu Édipo.
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Em que pese a face humana, a Esfinge tinha patas de leão e asas de pássaro, de todo 
modo, seu movimento era exíguo na espera daquele que viria derrotá-la. Já à Édipo o 
desequilíbrio era usual e o andar era-lhe dificultoso, disto decorre a companhia da ben-
gala como guia. Nessa tragédia de Sófocles, as assonâncias parecem sugerir que ninguém 
além de Oedipous sobreviveria à bruma da incógnita acerca dos caminhares tetrapous, 
dípous e trípous, pois bastava examinar sua própria existência para perceber que a res-
posta sempre calçou seus pés inchados. O homem que tivera os pés feridos e amarrados 
para que estes não pudessem sustentar seu destino, lançou-se rumo àquilo que não se 
pode evitar e encerrou sua história da mesma maneira que iniciou: caminhando.

Ludwig Wittgenstein outrora afirmara que mesmo as coisas mais valorosas passam a ser 
furtivas se concebidas com o desafeto das ideias triviais, significa que “os fundamentos 
reais de nossas indagações não nos impressionam em nada, a menos que, em algum 
momento, tenhamos sido impressionados por um fato específico”.  

No dia dezoito de março de 2020 previa-se o início dos encontros da disciplina Espaços 
Transmutáveis: deslocamentos e desterritorializações, desenvolvida pela Profa. Dra. Tetê 
Barachini com o intento de inflamar a diversidade do olhar artístico a partir da diver-
sidade do movimento no espaço — ou seria o contrário? Síncrono a isso um decreto 
colocou a população de Porto Alegre sob isolamento social como medida de frear a con-
taminação pela COVID-19. Dou início a este ensaio como quem inicia uma confidência 
sobre os dias em que os fundamentos reais, há tanto tempo relegados ao abrigo das coi-
sas simples, foram expostos e novamente o espaço se faz outro. Silencioso demais. Só 
demais. Muito corpo para a retidão das linhas que cerceiam o privado. A pele do mundo 
também parece outra, tal como é outro o toque que suscita, um toque quase proibido.

O que a proposta de Tetê Barachini instigava era propulsionar o movimento de habi-
tar e desabitar a urbe com esses corpos que tem a experiência do deslocamento 
como fazer artístico — deslocamento que leva o eu ao encontro do outro. Desterrito-
rialização — esse termo que Guilles Deleuze compreende como uma palavra bárbara 
nascida da necessidade de nomear o conceito de que “não há território, e não há 
saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo um esforço 
para se reterritorializar em outra parte” —, neste momento faz pensar que, durante 
a elaboração dessa tarefa de ocupação, era inimaginável que seu oposto seria a úni-
ca realidade concreta. Transmutamos: o fluxo é irregular, ativamente intermitente 
e fragmentado entre um cômodo e outro, mas, sobretudo, entre a esfera privada e 
pública do existir.

Transmutar é intrinsecamente transferir(-se) e alterar(-se), nesse sentido nós só exerce-
mos a mudança se saímos de um lugar ao outro. Transmutamos e continuaremos trans-
mutando por mais um tempo. O primeiro movimento? O êxodo do interior para o ex-
terior, seguido pelo retorno para casa que deixa de ser local de morada para ser, em 
simultâneo, local de fazer artístico. Entre esses espaços significados e ressignificados 
existe um outro que sempre pareceu interseccionar e não neguemos que pareceu tam-
bém separar, mas que agora serve-nos como sutura e coloca ambas as peles de existên-
cia em união: pele do corpo e pele do espaço.

Por três meses seguimos em um caminhar ambiguamente contíguo e ábdito pelas ruínas 
da cidade esvaziada, por fim, no dia vinte e quatro de junho de 2020, sete artistas des-
territorializados de paisagem conhecida lançaram-se rumo à [re]ativação do espaço. 
Mais de oitenta pessoas estiveram conectadas na exposição virtual e-transmutáveis 
(2020) em um final de tarde, cada um em seu privado partilhado reforçando a estrutura 
digital que acolhe e comporta a cidade. Uma exposição orquestrada na circunstância 
experiencial ressignificada, o que frutifica são trabalhos que se esgueiram pelas frestas 
da casa em um convite que insiste em avolumar a poética pela experiência de toques 
inventados e subversivos.

Como se sucede em Estrutura (2020), de Ana Alice, obra em que o virtual da luz arrisca 
uma tocadela na sensibilidade da órbita ocular antes de pedir pela reciprocidade da 
ação, aqui o movimento é de um corpo ao outro — o corpo que cria e o corpo que coor-
dena e organiza o espaço — mas que outro? O verde do chroma key mantem-se vibrando 
e fazendo pulsar; na ausência das mãos alheias são os olhos que habitam as camadas 
digitais e retribuem a operação invisível. A reciprocidade expectada por Chico Fernandes 
é a do olhar diante de seu corpo performático que outrora desnudava-se na urbe, mas 
que agora coloca-se em reclusão no privado do privado. Ação de Páscoa (2020) con-
siste na reprodução do ato artístico realizado dezessete anos passados, o momento é 
deveras insólito e singular, portanto, a ação é absolutamente outra. Enquanto o artista 
remove os pelos de seu corpo, a espuma branca é corada com a vermelhidão do sangue 
no imediatismo das feridas físicas e simbólicas de estar desacompanhado no processo 
de reconstruir as camadas de si e desconstruir as camadas do mundo.

As Destruições (2020), de Andressa P. Lawisch, rebelam-se contra a ordem natural da 
tela sob as lâminas de tinta. O tempo insiste em passar subtraindo parede por parede, 
telha por telha, lasca por lasca e agora deixa a ver um novo fazer artístico no qual a ar-
tista insiste em reinventar a textura da ruína, tela por tela, imagem por imagem, camada 
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por [des]camada. Marina Rombaldi, por outro lado, não subtrai, tampouco se sobrepõe à 
matéria do espaço, no limiar das linhas é o próprio corpo que volve em pleito de experi-
mentação e dissimula-se sobre o concreto em Exercícios de um Corpo-cor em Espera: ato I 
(2020). Penetração do corpo na matéria. Ovula no ciclo da cor. Germinação sob o julgo do 
tempo. Expulsão do corpo-cor elaborado nas formas da casa e na gestão de uma circular 
que não permite desvendar início ou fim e, portanto, a morada passa a ser também ação.

Dani Amorim, em seus Entremuros (2020), caminha entre os sedimentos protetivos que 
separam o público do mundo, o privado da residência e o privado de si. A abstração 
das linhas faz surgir o corpo nu e entregue à sua existência autônoma; fora da casa a 
concretude do muro, por outro lado, reforça e invisibiliza a situação de vulnerabilidade 
que desmonta a proteção interna: a violência doméstica aumentou assustadoramente 
no período de isolamento social, chegando a quadriplicar em algumas regiões do país. 
Outra mácula que se faz presente é a acrescência ininterrupta e fatal que nos coloca 
em situação permanente de luto, até o fechamento deste ensaio em oito de julho de 
2020 são contabilizadas quase setenta mil mortes, é neste cenário que Thiago Trindade 
intensifica seu olhar de poética crítica e ácida em Entre Outras Mil És 4k+ : l’or des fous 
4 real (2020). As errâncias pela cidade que fundamentam e orientam as experiências 
sensoriais do artista são interrompidas em benefício da observação familiar e em seus 
arquivos preservados encontra subsídios para uma série de simbolismos que tensionam 
as relações entre o observador e seu entorno. O suporte da obra é uma placa dourada, 
objeto promotor do fármaco Materna que, curiosamente, é um suplemento vitamínico 
para gestantes, o que nos leva de encontro a reflexão do artista sobre “uma pátria (mãe) 
que tem falhado com os seus (filhos)” e eu, exercendo o ato de questionar e efetivando 
a passagem do estado de observadora virtual para espectador, em um diálogo unilateral 
pondero se não seriamos nós que falhamos como filhos deste solo.

Agora caminhamos mascarados, a respiração é abafada, cada vez mais abafada, precisa-
mos de um esforço compartilhado para sermos vistos, mas se olharmos atentamente 
reconheceremos que os olhos não mentem, a voz abrandada escapa por entre as tramas 
do tecido que encobre a boca. Camila Proto, com a estabilidade da imagem em Estátu-
aescuta (2020), prepara nossos ouvidos para comportar os gritos que seguem em O Eco 
dos Mortos é Diferente (2020), ação composta por palavras que perambulam entre a fan-
tasia e a ironia em uma dança tão cativante e concreta que faz duvidar da [ir]realidade da 
narrativa. Logo percebemos que o tempo da ação é irrelevante, mas o eco reverbera no 
agora e sim, o eco dos mortos é diferente, estejamos atentos a ouvi-los mesmo quando 
as outras percepções forem impedidas de sentir.

Como foi dito por um dos integrantes de nossa equipe, “tornamos sensível” apesar 
de tudo. As páginas que virão a seguir são frutos das inquietações fragmentárias que 
tateiam a nova estrutura. A cor é outra, a luz é outra, a espera é absolutamente outra, 
as inflamações são outras, as dores são outras, o luto é outro, tal como é outra a vida, 
a forma é outra e, portanto, a entrega é outra. Será que essas questões que são, hora 
subjetivas e hora concretas, preocupam-se em retornar a face às respostas? Eu não sei. 
O contexto pandêmico mantém em latência a insurgência de incertezas, nosso levante 
é remate da experiência de [re]descoberta.

Já são mais de cem dias em isolamento e neste momento convenço-me de que estou re-
tornando às experiências sensoriais primárias, iniciadas na repetição do toque tão íntimo 
e tão só que potencializa a vivência do cotidiano em que o abraço é mais uma memória 
do que uma contingência. Me debato com as paredes da morada na espera de poder 
invadir o mundo... e que sejam nítidos os sons, que as mãos se toquem sem medo, que 
sopros de vida inflem nos pulmões. Anseio a entrega às singularidades e sinuosidades 
do vaivém que já não parece óbvio.

Quando aceitei a proposta de habitar o espaço das palavras eu o fiz consciente de que 
deveria ordenar uma centena de pensamentos para comportar em algumas linhas as 
poéticas de sete artistas e as reflexões de tantos parceiros de caminhada. Como já era 
de se esperar, desde a primeira tentativa acabei por me estender demasiadamente, pois 
as indagações existem e persistem. Sim, elas continuam aqui, mesmo agora, e talvez 
continuem aí também, em todos esses aís que nos conectam página a página. De todo 
modo, como uma das funções do crítico é examinar para descobrir o trânsito das sig-
nificâncias, encerro este ensaio compartilhando algumas inquirições que me colocaram 
submersa nos fundamentos reais da construção sensível do habitar: o corpo habita o es-
paço ou é habitado por ele? Onde encerra-se o corpo quando este orienta-se as formas, 
cores e sons do concreto? O que ouve o corpo quando a cidade silencia? Ou quando 
grita? Qual toque espera a pele do corpo-obra quando o isolamento é o que resta na 
espera da paisagem preenchida? Por fim, e sobretudo, como conformar o caminhar aos 
ângulos da casa?

Letícia Abreu
Porto Alegre, Julho de 2020
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 O olho é atraído pela luz e seduzido pela cor; as partículas de luz tateiam a 
retina, aguçando operações invisíveis. É possível medir o alcance háptico da luz-
cor? Visando uma estética da ação, Estrutura traz a luz e a cor enquanto evento 
sensível não-representativo que se manifesta no espaço. A transmissão começa 
com as luzes desligadas, sendo ativada uma a uma, na construção de um aparato 
de linhas abstratas que emanam e preenchem o espaço, organizando-o através 
de coordenadas do corpo. As cores se tocam e podem perturbar o olho devido 
a violência da luminosidade, remetendo ao vício em imagens exteriores a si e 
o fascínio pelas telas e ambientes iluminados artificialmente. O fundo verde é 
entendido como suporte e transporte para outras camadas alisadas do espaço 
virtual. A luz não só transforma o espaço, como cria ambientes, entre o fluxo e o 
corte da ação, se faz uma estrutura de luz, cor e corpo. 

Ana Alice
Porto Alegre, Julho de 2020
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 Apresento um conjunto de trabalhos composto por montagens fotográficas e 
pinturas digitais. Fazem parte de uma série que está em crescimento, fruto de uma 
necessidade em reinventar as formas de produção, diante de um cenário catastrófico 
rumando à ruína. Justamente, as ruínas são meu interesse central para eu elaborar 
minha poética, mas as imagens que apresento não se tratam da ruína histórica 
ou romântica, e sim das destruições. São ruínas arquitetônicas provocadas por 
catástrofes, seja por descaso ou guerra. Os elementos presentes nessas imagens 
específicas, com texturas, destroços e escombros, faz-me pensar nas camadas da 
pintura, das quais sobreponho cores para representar o assunto na tela. Por sua 
vez, as fotomontagens foram realizadas de maneira inversa: subtraí camadas para 
revelar outras. Desenterrei destroços para expor outros elementos das imagens 
sobrepostas. Provoco a reflexão sobre a questão elaboral do trabalho artístico que 
está em desenvolvimento que, portanto, não apresenta uma conclusão definitiva. 
Aqui, o fazer, a elaboração da imagem, encontra-se em constante mutação. 

Andressa P. Lawisch
Porto Alegre, Julho de 2020
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 Estátuaescuta  (2020) é uma possibilidade de ação para um Brasil contempo-
râneo. Entre a fantasia e a ironia, insta-la em frente à Alvorada uma máquina sônica 
de guerra. Aos olhos, tudo parece normal, pois o mecanismo está escondido. Mas 
ouvir com cuidado é todo um ataque. Ao que nos ocultam, manipulam, silenciam. 
E nessa escuta atenta também ouvimos os eco dos mortos, esse que é diferente 
do eco que ressoa pelas avenidas vazias e corpos mascarados. Não há como fugir.

Camila Proto
Porto Alegre, Julho de 2020
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 Neste vídeo refaço uma ação minha de 2003, em que raspei todos os pelos 
do corpo. A ação durou uma hora e meia e resultou em um vídeo de três minutos. 
Foi feito durante a madrugada entre sábado e domingo de Páscoa, pois seu 
sentido estava em ser feito no próprio dia. Editei domingo e compartilhei nas 
redes sociais segunda, é importante esta questão da data e do compartilhamento 
no momento. Desde alguns trabalhos tenho trabalhado com ações feitas em datas 
especificas, e seu compartilhamento em redes sociais logo para que as pessoas 
tenham a experiência do tempo, senão instantâneo, muito recente. O vídeo é 
acompanhado por uma fala minha que contextualiza a ação e o sentido de refazê-
la no dia da Páscoa de 2020, através da questão da solidão, da vulnerabilidade, 
de um renascimento. Então ocorre que este trabalho há uma carga expressiva que 
destoa tanto dos trabalhos recentes quanto de todos os trabalhos que já havia 
feito, por estarmos vivendo um momento nunca antes vivido.

Chico Fernandes
Porto Alegre, Julho de 2020
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 Entremuros (2020) é um vídeo que traz duas camadas. Na primeira, vestida com 
uma capa amarela, perfaço uma ação na qual amarro linhas “invisíveis” que apagam 
essa camada e revelam a segunda, que por sua vez revela outra ação em curso, na 
qual me encontro nua experimentando o espaço entre os muros.
Um muro prevê proteção ao mesmo tempo em que é o espaço da dicotomia dentro/
fora, e estes muros em questão moram, ambos, no lado de dentro de um terreno 
privado, ao ar livre. Um imposto por uma construção do outro lado, outro construído 
por mim, destituído da função de separar o dentro e o fora e ao mesmo tempo 
residindo dentro e fora.
A capa também tem a função de proteger, e aqui também a destituo de sua função 
original, e a trago para o campo simbólico. Meu corpo, vestido com essa capa que o 
protege da nudez, perfaz ele próprio a ação que o desnuda, entre muros. O grande 
muro e a capa se relacionam com as “proteções” impostas pela sociedade no que diz 
respeito aos corpos femininos, e o muro construído, juntamente com meu corpo nu, 
trazem a autonomia e a vulnerabilidade para refletir sobre essas imposições.

Dani Amorim
Porto Alegre, Julho de 2020
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 O estar na cidade se transformou em uma memória que, apesar das mais recentes, 
é distante. O que antes estava do lado de lá, agora está preso em um lapso temporal 
do lado de cá e, por ora, permanece dialogando com nada mais do que si mesmo. É 
a forma de lidar com a perda temporária da possibilidade de se deslocar e reivindicar 
espaços. O que resta são registros de vivências e tempos, existentes do lado de cá da 
janela. O corpo que antes se depositava na linha da forma, na densidade da cor, no 
limite entre uma coisa e outra dentro da cidade, anunciando o repensar nas relações 
com o urbano, reordenando e provocando um prolongamento nas ideias de solidez, 
flexibilidade e ocupação, agora se debruça sobre si em ensaios e experimentos. 
A palavra vira corpo, o espaço vira corpo, o tempo vira corpo. Mescla de pesos 
e fisicalidades, em uma angustiante tentativa de manter aceso o exercício sobre 
o corpo-cor. “Penetração, ovulação, germinação e expulsão” (Lygia Clark, 1938), 
processo criativo dentro dos limites do que é experimentável. Mais do que algo que 
acontece nos corpos e no espaço, algo que se faz com os mesmos.

Marina Rombaldi
Porto Alegre, Julho de 2020
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 Os trabalhos apresentados em e-transmutáveis (2020) foram produzidos nos 
marcos de 2.500+ e 4.000+ vítimas fatais pela COVID-19 no Brasil, denotando 
a mais pura galhofa por parte de governo e uma parcela da população perante a 
pandemia. Todos estes, sem dúvida, fatos ultrajantes de perturbadores já naquela 
época mas que, nem em sonho, pensaríamos ser possível que avançassem através 
dos meses e tornassem-se o novo status quo. Gradualmente, tanto o comportamento 
da população quanto políticas centrais, ambas mostraram-se progressivamente 
ineptas no que tange ao ultrapassar da inimaginável marca das 80.000+ vidas 
perdidas por volta da finalização deste catálogo.
Entre o isolamento social e o #fiqueemcasa, vivenciar a cidade torna-se virtualmente 
impossível na mesma proporção em que o acesso ao mundo e ao outro se dá de 
forma digital, normalmente em uma torrente de lodo tóxico tonitruante, de - nem 
sempre confiáveis e desencontradas - informações que nos soterram, dividem e 
confundem. Em meio a isso, faço minha ácida crítica imagética digital e objetual, 
inserindo minhas palmeiras como chamarizes para as discussões que quero 
propor, para aquilo o qual intento prementemente fazer visto, como resposta ao 
despautério que chamamos de (nova) realidade hodierna.

 
Thiago Trindade

Porto Alegre, Julho de 2020
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Ana Alice 
Artista e Mestranda em Poéticas Visuais pelo PPGAV-UFRGS, desenvolve uma recon-
figuração de gêneros, hibridizando estruturas de atuação e evidenciando a característica 
concei tual da arte. Sua produção perpassa linguagens como instalação, vídeo, perfor-
mance, gravura e pintura. Principais exposições: Mostra de vídeos Ao lado dela do lado 
de lá (2017) - Instituto Goethe; Cor maravilha (2018)- Fotogaleria Virgilio Calegari; Bal-
búrdia(2019)-Pinacoteca Barão do Santo Ângelo-IA-UFRGS.

Andressa P. Lawisch
Artista e Mestranda em Poéticas Visuais pelo PPGAV/UFRGS. Bacharel em Artes Visuais 
(IA – UFRGS).  Principais exposições: A Ruína e a Noite (2018) e A Fala da Falha (2019). 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS (realização)
Coordenador: Paulo Antonio de Menezes Pereira da Silveira
Coordenadora Substituta: Teresinha Barachini
Técnica Admin. : Patrícia Pinto

Projeto gráfico e arte 
Thiago Trindade

Capa
Thiago Trindade

Agradecimentos
Daniela Pinheiro Machado Kern
Raimundo José Barros Cruz
Vanessa Freitag

© dos autores

1ª edição 2020



64

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

E85 
E-transmutáveis / Tetê Barachini (Org.). – Porto Alegre :

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020. 

60 p.  
ISBN 978-65-86232-38-7 (E-book) 

1. Exposição de arte - catálogo I. Barachini, Tetê. II. Alice, Ana. 
III. Lawisch, Andressa P. IV. Proto, Camila. V. Fernandes, Chico. 
VI. Amorim, Dani. VII. Rombaldi, Marina. VIII. Trindade, Thiago. 
IX. Abreu, Leticia.

CDU 7.039 

Bibliotecária responsável 
Catherine da Silva Cunha 

CRB 10/1961 




