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O presente trabalho visa enfocar  algumas manifestações artísticas e visuais,
normalmente catalogadas como artes plásticas, em dois períodos da história nos
quais  se  apresentam  como  espetáculo  urbano,  criando  cenários  abertos  a
fruição estética. Procura detectar a organização geométrica que as permeia e as
caracteriza dentro de um recorte que estabelece um campo para estudo. 

A intenção não é analisar a produção artística dessas épocas mas enfocar dois
movimentos artísticos diferentes e os artistas que para mim melhor exemplificam
a  abordagem  aqui  escolhida.  Destaco  esses  dois  conjuntos  de  trabalhos
caracterizando-os como uma tradução visual  que possa resgatar  alguns dos
elementos do diálogo para transpô-lo, futuramente, para imagens sintetizadas
em computador.

É preciso explicar também que os trabalhos escolhidos são apresentados sem
preocupação com o que significaram durante o período em que foram criados,
mas com o como são apreendidos pelo  observador  que os  vê  no momento
presente.

A escolha das épocas e dos trabalhos deveu-se principalmente ao caráter de
espetáculo que possuem, mas espetáculos que se constroem com profundade.
Essa escolha não significa que um trabalho possa ter influenciado o outro, o que
seria muito pouco provável. São essas épocas: o século XXVIII no Brasil, mais
especificamente em uma das cidades históricas de Minas Gerais – Congonhas
do Campo – e as décadas de 40 a 60 do século XX na França, principalmente. 

O  que  estes  dois  espaços  e  estes  dois  tempos  possuem  em  comum,  que
possibilita pensar no estabelecimento de um diálogo entre eles, é que algumas
das obras neles produzidas apresentam-se ao observador como  espetáculos
visuais  urbanos,  produzidos  por  equipes  multidisciplinares.  Obras  estas
que resultam da  perfeita síntese entre a  Arte, a  Ciência e a  Tecnologia de
cada  época.  Além desses  aspectos  objetivos  existem dois  outros  de  ordem
puramente subjetiva: a empatia com as obras escolhidas; e o fato do conjunto de
Congonhas do Campo ter o caráter de obra brasileira com marcada influência
portuguesa, fato este que se afina com minhas próprias raízes.

Os dois artistas destacados, entre os diversos que serão citados, são: Antônio



Francisco Lisboa (o Aleijadinho) e Nicholas Shoeffer, artista húngaro sediado na
França em meados  do  século  XX,  trabalhando  com arte  cibernética.  Ambos
possuem trabalhos na escala da cidade, transformando-a em cenário aberto a
fruição estética e ambos sintetizaram o espírito das sociedades em que viveram.

 
Um outro  aspecto  interessante  é que a obra de Antônio Francisco Lisboa é
também uma transcodificação. Transcodificação caracterizada pela invenção de
um repertório de materiais (a pedra sabão e a taipa de sebe entre outros), de
técnicas  (o  sistema  de  estrutura  autônoma  de  madeira  com  paredes  como
vedação), e de símbolos [1]; e realizada por um indivíduo com raízes culturais
diversas daquelas onde se originou tal   repertório, a Europa, e que vivia em
condições  sociais  e  econômicas  muito  diferentes  das  existentes  naquele
continente.

Reinventar o cotidiano pode ser uma aventura individual que, em determinados
momentos da história, ao ser assumida por um grupo social, produzem marcas
que o  transcendem. Tal  característica  pode ser  percebida,  tanto  no adro  da
Igreja Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas do Campo em Minas Gerais no
Brasil colônia, como nas torres cibernéticas projetadas por Nicholas Shoffer.

Podem duas manifestações artísticas tão diversas dialogar a não ser em
minha mente? Existe algo a embasar tais produtos que os transforma em
marcos  de  um  momento  histórico  de  uma  sociedade,  permitindo
reapropriações inesgotáveis de seus conteúdos em novos contextos?

A hipótese aqui formulada é que esta base se assenta na perfeita integração
entre o conhecimento artístico, técnico e científico dessas sociedades expressos
nos signos artísticos por ela produzidos. A partir de tal hipótese procurar-se-á
entender, sinteticamente, a geometria de cada um dos períodos estudados.

O adro da Igreja citado acima foi  projetado pelo arquiteto Francisco de Lima
Cerqueira  em parceria  com Tomás de Maia  Brito.  Contou com a equipe de
Antônio Francisco Lisboa para a execução das esculturas e com os pintores
Bernardo Pires da Silva, João Nepomuceno e Manoel da Costa Atayde para a
execução  das  pinturas  dos tetos  da igreja,  da  sacristia  e  da  policromia  das
imagens [2].

Ao discorrer sobre este conjunto Benedito Nunes apresenta-o como exemplo da
inversão dos paradigmas da pintura ilusionista, “o trompe-l'oeil”, caracterizando-
o como

“teatro completo, teatro total que envolve os espectadores ambulantes, intimados a ver



andando, e a andar participando e contemplando. Nem estático,  nem homogêneo, o
cenário  todo  excita  a  inquietude  de  quem  dele  participa,  forçando-lhe  a  visão  a
movimentar-se das partes para o todo e do todo para as partes. Visão e locomoção
alternam-se, provocam-se, completam-se.” As partes do conjunto formam uma “estrutura
móvel de forças concorrentes que se harmonizam” [3] sob o céu aberto, reforçando a
ênfase didática do Barroco (ver Figuras 1 e 2).

Figura 01: Conjunto arquitetônico da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, MG

Figura 02: Adro da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, MG

É  preciso  compreender  que  nessa  época  a  geometria  euclidiana  havia
incorporado  os  conceitos  desenvolvidos  durante  o  renascimento,  atingindo,
então, o apogeu. A        representação do espaço no período renascentista



trouxera para o nível consciente o espaço como fonte de experiências sensoriais
humanas [4],  com a perda da primazia da característica alegórica. O espaço
passara a ser organizado segundo as regras mensuráveis da percepção visual,
regras estas que o descreviam matematicamente, aproximando-o da realidade
apreendida  pelos  sentidos.  Noções  estas  cujo  desenvolvimento  e
aprimoramento haviam atingido enorme grau de sofisticação.

Figura 03: Jonas e a Baleia no adro da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, MG

Descartes  e  Fermat  haviam já  unificado  a  álgebra  e  a  geometria  criando  a
geometria analítica que abriu caminho para a compreensão e criação de enorme
variedade de espaços físicos e simbólicos. Desargues, no século anterior, havia
formulado  o  teorema  que  propiciou  a  Monge  estabelecer  os  princípios  da
geometria descritiva que vai embasar a criação, no século XIX, da geometria
projetiva.

A perspectiva não mais precisava ser construída em função de um ponto central
de convergência das “fugas” paralelas à direção do olhar do observador, mas
podia ser montada com diferentes “pontos de fuga”: um para cada direção do
espaço em relação aos três eixos ortogonais entre si, tomados como referência.
O sistema ganhou autonomia, podendo a cena ser representada de diferentes
“pontos de vista” [5].



Figura 04: Jonas e a Baleia no adro da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, MG



Figura 05: Jonas e a Baleia no adro da Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, MG



Com relação ao conjunto analisado nas figuras 01 e 02 destaco aqui a estátua
do profeta Jonas,  como um exemplo. Situada no adro da Igreja Bom Jesus de
Matozinhos  em  Congonhas  do  Campo,  MG,  ela  é  mostrada  em  diferentes
ângulos de visão, nas figuras 03, 04 e 05. O observador é induzido a se deslocar
por ela,  rodar ao seu redor:  a “cena” se configura como o local  onde atores
estátuas representam um papel fixo e os atores observadores atuam dando vida
ao espetáculo que culmina, na semana santa, com a representação teatral da
paixão do Cristo  O sol e as sombras decorrentes aumentam a dramaturgia do
conjunto.

Figura 06: Santa Ceia, Passos da Paixão, Congonhas do Campo, MG

Figura 07: O Julgamento, Passos da Paixão, Congonhas do Campo, MG



Figura 08: O Calvário, Passos da Paixão, Congonhas do Campo, MG

Figura 09: A Crucificação, Passos da Paixão, Congonhas do Campo, MG

Na  figura  06  vemos  o  interior  do  passo  da  que  representa  a  Santa  Ceia.
Segundo Myrian A. R. Oliveira 

“trata-se, portanto, de um autêntico drama teatral conforme a tradição Barroca, no qual
os dois servos, postados lateralmente à porta da entrada, realizam a transição entre o
espaço real – o do espectador – e o espaço fictício, no qual se movimentam os atores
(…) Quase todas as peças são constituídas de um único bloco de madeira, com exceção
das mãos móveis, fixadas nas cavidades das mangas. As únicas esculturas completas
são  os  dois  servos  e  os  quatro  primeiros  apóstolos,  mais  diretamente  visíveis.  As
restantes,  de  meio  corpo  e  escavadas  na  parte  posterior,  repousam  em  suportes
simulados por detrás da mesa elíptica”[6]. 

As Figuras 07, 08 e 09 mostram o interior de outros passos mostrando a subida
para o calvário. Estes slides sintetizam perfeitamente os dizeres de Benedito
Nunes  anteriormente  citados.  Arte,  Ciência  e  Tecnologia encontram-se
sintetizados  nesse  magnífico  conjunto,  patrimônio  da  arte  mundial  da
humanidade,  e  aberto  a  qualquer  percepção  possível  para  o  público  que



participa do drama ritual apresentado.

Dois séculos depois outro panorama se apresenta: a produção industrial seriada
constrói um mundo onde a indeterminação, o dinamismo, a multiplicidade das
alternativas,  caracterizam um modo de vida.  Dentro do vasto panorama que
contêm  as  manifestações  artísticas  desse  mundo  industrial,  a  vertente
denominada  arte  cinética  aglutina  as  manifestações  expressivas  daqueles
artistas que buscam conscientemente trabalhar com os conceitos desenvolvidos
pelos meios técnicos e científicos de seu tempo, tanto mostrando o seu potencial
construtivo como o destrutivo [7].

As forças naturais e físicas não mais são representadas antropomorficamente,
mas o fenômeno é abordado pelo que é em si mesmo. O artista transcende os
limites de sua individualidade libertando-se da representação de si próprio e do
mundo imediato que o cerca, buscando não mais representar mas apresentar
(no sentido de desvelar) as forças naturais e cósmicas. Estas perdem o caráter
aterrorizador passando a ser objeto de conhecimento e reflexão daqueles que se
dispõem a pensar  sobre eles.  O eixo desloca-se da busca individual  para  a
pesquisa grupal. Proliferam os grupos de pesquisa: Grupo de Pesquisa em Artes
Visuais  (GRAV),  Grupo  N,  Grupo  Zero,  Grupo  T,  Grupo  Nouvelle  Tendance
entre  muitos  [8].  Todos  utilizam  intensivamente  os  meios  tecnológicos
desenvolvidos pelo sistema industrial de produção e os novos materiais por ele
produzidos.

O ponto comum às diversas manifestações centra-se na tentativa de trazer o
movimento  dinâmico  para  o  campo  das  artes  visuais.  Movimento  este
caracterizado como o deslocamento  de algo,  no espaço,  por  um período de
tempo conhecido. Como exemplo, pode-se citar a artista brasileira Lygia Clark,
entre muitos outros.

O  movimento  sempre  esteve  presente  nas  configurações  visuais  estáticas
produzidas anteriormente, apresentando-se em sequências narrativas como nos
arcos de triunfo, ou mesmo estando apenas virtualmente presente nos temas ou
nas atitudes características de situação de movimento. É impossível negar que
na Vitória de Samotrácia o voo está fortemente presente.

No entanto, o movimento estudado pela Arte Cinética passa, no século XX, a ser
o  foco  consciente  de  extensas  pesquisas  realizadas.  Outro  exemplo  de  tal
atitude  que  pode  ser  citado  é  obra  do  artista  Júlio  le  Park  do  Grupo  de
Pesquisas em Artes Visuais de Paris. Os conceitos nelas empregados, podem
ser  encontrados  nas  novas  geometrias:  a  geometria  transcodificada  em
máquinas;  máquinas  construídas  como  uma  extensão  do  homem  com



qualidades ergonômicas a estabelecer com ele uma perfeita interface; geometria
traduzida em conhecimentos astronômicos e atômicos, formuladora de novos
enigmas e de novas cosmologias que buscam unificar o micro e o macrocosmo.

Um  dos  artistas  que  melhor  pode  exemplificar  este  movimento  é  Nicholas
Shoeffer. Ele foi um criador atento às descobertas de seu tempo. Sua produção
foi  caracterizada  por  perpétua  evolução  que  incorporava  tanto  os  novos
materiais (aço, alumínio, plásticos), como o dinamismo essencial da civilização
contemporânea  e  sua  ciência.  Suas  palavras  caracterizam bem sua  postura
teórica: 

“L'introduction de l'indétermination superposée aux structures ouvre une étape nouvelle
dans  l'evolution  des  concepts  que  régissent  les  fondements  de  l'art...Rigueur  plus
indétermination égalent l'infini. Toute ouverture de formes est provoquée par la catalyse
de ces deux contraires”[9]1.

Em suas pesquisas Shoeffer  continua a  desenvolver  as  posturas  de artistas
construtivistas como Gabo e Pevsner colocando a síntese entre o audível e o
visível  no centro de suas preocupações.  Tenta unificar estes dois  modos de
expressão de natureza tão distinta. Daí surge a ideia magistral  de recorrer à
cibernética para animar as esculturas. Pequenos motores incluídos nas obras
atuam  junto  com  o  equipamento  cibernético.  Possibilitam  eles  ilimitadas
combinações  de  elementos  introduzindo  um  grau  de  indeterminação  no
comportamento cinético da obra. A pesquisa realiza-se com a colaboração do
engenheiro François Terny da Phillips. 

A  aplicação  cibernética  abre  enormes  perspectivas  para  as  artes  visuais.  A
introdução do elemento temporal em obras animadas permite a incorporação do
espaço  e  do  tempo  como  aspectos  interdependentes  e  indissociáveis  da
realidade – ver figuras 010 e 011. Anamorfoses óticas são obtidas através de
deformações das estruturas de base por meio de projeções luminosas. Famílias
de  formas  rigorosamente  escolhidas  e  estruturadas  são  “abertas”  pela
introdução de parâmetros diversos que permitirão recriação perpétua dando às
obras caráter mutável.

Ao incorporar  a  noção de espetáculo  urbano tecno teatral  a  arte  cibernética
comandada  por  computador  do  surpreendente  Nicholas  Schoeffer  realiza  o
projeto  construtivista  sonhado  por  muitos  dos  artistas  que  o  antecederam.
Formas luminosas dinâmicas em torres espaciais gigantescas difundiam música
eletroacústica e poemas eletrônicos e afirmavam o caráter distintivo das cidades
que as construíram: o sonho do artista ucraniano construtivista Vladmir Tatlin, se
realizava.

1 “A introdução da indeterminação sobreposta às estruturas abre uma nova etapa na evolução dos conceitos que regem os 
fundamentos da arte … Rigor mais indeterminação é igual a infinito. Qualquer abertura de formas é causada pela catálise desses 
dois opostos”.



Figura 010: Nicolas Schöffer, “Effet prismatique” (photo by N. Dewitte / LaM. © Adagp, Paris – Éléonore de Lavandeyra-
Schöffer, 2018). Fonte: https://hyperallergic.com/440598/nicolas-schoffer-retroprospective/ 

Ao  abordar  esta  época  de  modo  tão  sucinto  reduz-se  demasiadamente  sua
complexidade, fato que é corroborado pela linearidade da linguagem verbal por
si  mesma,  também, redutora.  Complementarmente  é  preciso  ressaltar  que o
fenômeno  analisado  é  ambíguo  e  contraditório.  Coexistem  na  corrente
Construtivista a tendência de construir uma nova ordem [10], com outras que
procuram subvertê-la,  mostrando o  irracionalismo destrutivo  e  coersor  que a
permeia [11].  Parece claro também que a coexistência complementar de tais
tendências reflete os conceitos básicos do período. Estes conceitos postulam a
dualidade e forçam o questionamento das matrizes de mundo congenitamente
mapeadas  no  cérebro  humano.  Estas  matrizes  são  as  responsáveis  pelos
modelos de realidade externa que determinam a percepção humana [12]. Nelas
o espaço e o tempo são caracterizados como duas “instâncias independentes e
distintas  comuns  a  todas  as  antigas  cosmologias  humanas,  profundamente
estabelecidas”  [13]  que  perderam  o  caráter  que  as  distinguia.  A  fusão  dos
conceitos de espaço e tempo como características independentes constituí novo
modelo simbólico a ampliar o conhecimento e compreensão do mundo. Este é o
tipo de fusão que pode ser experimentado no trabalho dos artistas aqui citados.

Embora  não  seja  possível  construir  um  modelo  sensorial  daquilo  que  se
denomina  espaço-tempo  é  possível,  entretanto,  compreendê-lo  através  de
analogias, correspondências, alegorias e metáforas. As geometrias que lidam
com estes conceitos, geralmente denominadas de não euclideanas, começaram
a ser  construídas no século XIX simultânea e independentemente por  Bolay
(Hungria),  Lobachevsky  (Rússia),  Gauss  (Alemanha)  e  posteriormente  por

https://hyperallergic.com/440598/nicolas-schoffer-retroprospective/


Riemann (Alemanha) [14].  Essas geometrias basearam-se exclusivamente no
raciocínio lógico contradizendo as propriedades sensoriais sem apresentarem
relações aparentes com modelos reais observáveis.

Figura 011: Nicholas Shoeffer, CYSP 1 (1956). Alumínio e meios mistos (computador, motor de tração, motor de direção,
2 microfones, 2 células fotoelétricas, 19 micromotores), altura de 2,6 metros. A primeira escultura espacio dinâmica, com

total autonomia de movimento (desloca-se em todas as direções a duas velocidades e também em rotação axial e
excêntrica (acionando suas 16 placas policromadas pivotantes). Fonte: https://monoskop.org/index.php?curid=6557

A geometria denominada Riemanniana postula que “o menor trajeto entre dois
pontos é determinado pela estrutura do espaço, assim como o menor trajeto
entre dois pontos em uma superfície é determinado pela forma da superfície”
[15]. A teoria geral da relatividade de Einstein apoiada nessas novas geometrias

https://monoskop.org/index.php?curid=6557


estudava  os  movimentos  de  estrelas  e  planetas  através  das  mudanças  na
estrutura espaço-temporal decorrente da presença de matéria e não devido a
qualquer  tipo  de  atração  entre  os  corpos  como  postulava  a  mecânica
newtoniana.

A  matéria  curva  o  espaço  e  este  movimenta  a  matéria,  movimento  que
caracteriza  o  tempo:  espaço,  tempo,  matéria  e  movimento  só  podem  ser
abordados  considerando  sua  interdependência.  O  novo  modelo  possibilitava
conceber situações paradoxais como inerentes ao mundo físico. Matéria, espaço
e tempo nesse contexto podem tanto se expandir ilimitadamente, como pode se
reduzir  até  deixar  de  existir,  caracterizando-se  como  um  ponto  matemático
denominado singularidade [16]. Esta palavra traz subjacente ao seu significado o
limite conceitual que o pensamento consciente pode abarcar, já que o cérebro
humano não possui outro referencial exceto o espaço-temporal. Para Susanne
Langer qualquer que seja a penetração que a mente humana possa alcançar ela
pode apenas trabalhar com os órgãos que tem [17].

Quando  Planck  descobriu  que  a  descontinuidade  e  a  dualidade  são
propriedades fundamentais da natureza, a mecânica quântica começou a ser
formulada,  configurando-se  numa  ruptura  conceitual  sem  precedentes  na
maneira de conceber o mundo físico. Em 1926, Heisemberg percebeu, quando
estudava a posição e velocidades de partículas em microfísica, que havia um
conflito  conceitual  nesse  campo.  Formulou  então  experimentos  mentais
verificando ser impossível obter informações simultâneas sobre a posição e a
velocidade das partículas elementares num instante conhecido. Essa verificação
consiste no que foi denominado de “princípio de incerteza”. Ao escrever que “por
uma questão de princípio, não podemos conhecer o presente em todos os seus
detalhes” [18], Heisemberg rompeu com todo e qualquer determinismo clássico.
Para lidar com os fenômenos com que trabalhava criou o conceito de “ondas de
probabilidades”, concebendo campos onde eventos probabilísticos se propagam
no espaço e no tempo como ondas conceituais a mostrar o aspecto espaço
temporal do movimento dos elétrons.

Em  1927  Niels  Bohr  formulou  o  “princípio  da  complementaridade”  que
possibilitava “conceber as duas propriedades da matéria – onda e partícula –
desde que só utilizássemos um dos conceitos de cada vez: ambos os modelos
representavam  a  realidade  mas  não  podiam  ser  compreendidos
simultaneamente devido à estrutura interna, perceptiva, do cérebro humano e
seus modelos sensoriais”  [19].  A partir  da teoria de Bohr,  outro físico,  Pauli,
verifica que “em um sistema físico dois elétrons não podem estar no mesmo
estado”. Essa afirmação se constitui no “princípio de exclusão de Pauli” [20]. 

Estava então formada toda a estrutura conceitual de uma nova teoria, o que



possibilitou ao matemático Dirac inventar um modelo ainda mais complexo de
universo,  invisível e imperceptível, onde o espaço vazio está preenchido por
partículas  com  energia  negativa,  levando  ao  descobrimento  de  uma  nova
espécie  de  matéria:  a  antimatéria.  Desde  então  partículas  virtuais,
inobserváveis  por  princípio,  são  fundamentais  para  a  explicação  de  fatos
observáveis.  Incerteza,  probabilidade,  complementaridade,  previsões
estatísticas  e  interferência  no  sistema  observado  pelo  ato  de  observação
constituem  conceitos  fundamentais  responsáveis  pelo  desenvolvimento  das
tecnologias  dos  supercondutores,  dos  chips,  do  raio  lazer  e  dos
microcomputadores,  além  de  terem  permitido  o  descobrimento  da  molécula
helicoidal do DNA e do subsequente desenvolvimento da engenharia genética
[21].

Quanto  maior  a  distância  entre  os  modelos  sensoriais  humanos  e  os
modelos matemáticos melhor estes parecem se adequar para explicar  a
natureza.

A falta de conhecimentos das relações que possam existir  entre as matrizes
cognitivas com que percebemos o mundo e aquelas que o mundo externo nos
impõe  caracterizam  os  enigmas  com  que  nos  deparamos  ao  observar  o
universo.  É  nesse  âmbito  que  as  manifestações  artísticas  e  as  formulações
matemáticas  se  encontram.  Parafraseando  Duchamp  pode-se  dizer  que  a
finalidade  da  produção  artística  contemporânea  é  criar  seres  e  situações
desconhecidos através de elementos conceitualmente possíveis, presentes, mas
não evidentes, resultados da exploração criativa de matrizes mentais. Conceber
que a mente humana funcione como um sistema integrado de módulos neurais e
imaginar  que  essa  mesma  mente  –  capaz  de  cumulativamente  formular  os
conceitos  anteriormente  descritos  –  possa  olhar  o  mundo  numa  perspectiva
visual anacrônica não faz o menor sentido.

Compreender, mesmo que sucintamente, o conjunto conceitual que embasa a
ciência deste século torna também possível a compreensão das pesquisas que
eclodem  no  campo  das  artes  visuais  e  da  música  contemporâneas  que,
complementarmente, vão criar as metáforas e alegorias capazes de expressar
os modelos anteriormente descritos.

Se todas as forças que agem no universo são manifestações de sua estrutura
espaço-temporal. Se a gravitação é também uma manifestação dessa estrutura.
Se não podemos afirmar que uma partícula existe quando não a vemos, então
parece razoável empregar a mesma lógica para analisar outras interações que
ocorrem  no  mundo  externo,  entre  elas  algumas  manifestações  artísticas.  A
mente do artista ao ser desafiada a conceber  realidades alcançadas apenas



pela  imaginação  é  capaz  de  criar  metáforas  e  alegorias  que  permitirão
compreender essas realidades virtuais através de expressões cognitivas com
elas relacionadas.

É  através  de  uma  metáfora  que  o  presente  artigo  estabelece  o  diálogo
inicialmente proposto entre esses dois períodos aparentemente desconectados,
e apenas relacionados em minha mente. Esse diálogo pretende se configurar
numa transcodificação visual que incorpora os conceitos citados anteriormente,
resgatando também a ideia da obra espetáculo. Tal investigação pretende ser
um ponto de partida para uma pesquisa em computação gráfica que visa criar
obras  interativas  utilizando  formas  tridimensionais  libertas  da  “prisão”
gravitacional  que  condiciona  as  configurações  materiais.  Em  nível  de  meta
projeto a ideia é criar um objeto escultórico que possibilite que, ao “percorrer”
seu  volume,  o  espectador  “vivencie”  visualmente  e  metaforicamente  os
conceitos citados anteriormente como: a gravitação não é uma força; a massa
de um corpo  influência  a  estrutura  espaço-temporal;  é  impossível  apreender
simultaneamente dois modelos complementares que representem a realidade;
não podemos conhecer o presente em todos os seus detalhes; o ato de observar
algo atua sobre esse algo perturbando o sistema observado.

Visando dar uma primeira configuração a tais ideias, criou-se dois modelos. Tais
modelos  apenas  dão  uma  forma  material  à  ideia  anteriormente  descrita.  O
primeiro modelo é formado por planos elásticos, translúcidos, colocados dois a
dois em camadas superpostas que aprisionam corpos chatos (que podem ser
imaginados  como  bidimensionais  devido  às  suas  proporções).  Os  planos
superpostos são intercalados por espaços vazios e são esburacados de modo a
permitir que os corpos chatos possam eventualmente passar de uma camada
para  outra,  criando diferentes  configurações.  Estas  configurações podem ser
visualizadas de dois modos distintos: um quando o modelo é observado de “fora”
e outro quando observado de “dentro” através dos orifícios existentes em suas
paredes laterais.

No segundo modelo os planos elásticos são intercalados por espaços vazios de
maior dimensão de modo a permitir o movimento mais livre de corpos “leves” e
“pesados” em seu interior. Esse modelo procura criar uma metáfora da atração
gravitacional que se dá quando os corpos “leves” se aproximam dos “pesados”
devido  à  curvatura  do  plano  elástico.  O  movimento  dos  modelos,  pelo
observador, provoca deslocamentos aleatórios nos corpos que ficam restritos ao
espaço da moldura que os contém. Vale novamente ressaltar que é preciso ter
na mente os conceitos anteriormente citados enquanto se manipula os modelos.
Assim sendo é possível ir aos poucos absorvendo-os, ou então a manipulação
apresentar-se-á apenas em seu caráter lúdico, que não me interessa pois será
irrelevante para a apreensão conceitual anteriormente descrita.



Herbert Read ao caracterizar sua teoria da arte diz: 
“The whole of our theory of art may therefore be conceived as one of a psychic
energy which, passing through the brain, gives unity to a variety of forms, which
forms are in no sense nondescript or arbitrary, but are the typical forms of reality,
the forms in which the universe exists and becomes discretely comprehensible to
mind” [22]2. 

Tais palavras se adéquam perfeitamente para concluir este artigo que pretende
ser  apenas  a  diretriz  básica  de  um caminho  experimental  que  cria,  com os
resultados  dessa mesma experimentação,  formas  da  realidade  a  explicitar  o
universo para a mente humana.
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