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RESUMO 
 
Como nas histórias das personagens do autor catalão Enrique Vila-Matas, os caminhos transitados pela artista 
visual Marcia Vaitsman fazem referência direta ao deslocamento físico e mental. O modo de operação da 
produção de Vaitsman é o trânsito. Residências de Artistas, pesquisas in situ e projetos de expedição ditam o 
conteúdo das obras da artista. Contudo, a semelhança entre as fabulações de Vila-Matas e Vaitsman, vão além da 
questão de mobilidade física em si, referem-se a outro tipo de viagem: o deslocamento subjetivo, que acena a 
consistência de uma condição singular humana. Paleta de cores reduzidas, vastas paisagens silenciosas, a 
utilização de aparatos midiáticos como suporte, o jogo, o movimento entre paisagem, condição de memória e 
construção de subjetividade humana posta em discussão, são estas algumas das chaves apresentadas para se 
pensar o trabalho da artista. A análise final do artigo se dedica a descobrir as pistas da metaviagem que Vaitsman 
gera em sua recente obra Ilhas, rios, aeroportos e fantasmas, (2016) um jogo de tabuleiro que apresenta imagens 
de toda sua carreira e que convida o expectador a narrar seu próprio deslocamento. 
 
Palavras-chave: Marcia Vaitsman. Artista em trânsito. Jogo. Narrativa Visual.  
 
 

Nos contos mais densos de Enrique Vila-Matas78 os personagens quase sempre rumam 

por caminhos ainda não percorridos. Como no celebre livro que leva o próprio autor a narrar 

sua viagem para Documenta de Kassel na Alemanha79, como em A Viagem Vertical80 que 

leva o personagem a rumar as cidades do sul da Europa ou como em Dublinesca81 onde o 

protagonista querendo estar em Nova York se contenta em partir para Dublin, a construção 

narrativa das histórias de Vila-Matas é marcada por este forte pendor ao deslocamento. 

No entanto, existe um outro deslocamento que chama atenção na escrita do autor 

catalão: o estranhamento da própria existência de suas personagens, quando as mesmas 

                                                
77	Doutoranda em Artes Visuais na linha de Pesquisa Teoria e História das Artes Visuais pelo PPGAV do Centro 
de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, mestre em Estudos Avançados em História da 
Arte pela Faculdade de Geografia e História da Universidade de Barcelona - UB, Espanha, pós-graduada em 
Gestão Cultural pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Córdoba - UNC, 
Argentina e graduada em Licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas pelo Centro de 
Artes da UDESC. Atualmente dirige a Lugar Específico, uma plataforma especializada em serviços para Artistas 
Visuais e Circuito de Arte Contemporânea, é Coordenadora da Agenda Cultural e Programa de Residência 
Artística do Espaço Cultural Armazém - Coletivo Elza, em Florianópolis, Santa Catarina e Diretora Executiva do 
PRAC#3 - Programa de Residência Artística da Casinha#3, em São Paulo, capital. E-mail: 
francinegoudel@gmail.com 
78 Enrique Vila-Matas (Barcelona 1948 -) é um premiado escritor espanhol. Dentre suas obras mais conhecidas 
estão: “Mujer en el espejo contemplando el paisaje” (1973), “Historia abreviada de la literatura portátil” (1985), 
“Suicidios ejemplares” (1991), “El viaje vertical” (1999), “Exploradores del abismo” (2007), “Dublinesca” 
(2010), “Kassel no invita a la logica” (2014). In: http://www.enriquevilamatas.com/obra.html. Acesso em 12 jan. 
2017. 
79 VILA-MATAS, 2015. 
80 VILA-MATAS, 2004. 
81 VILA-MATAS, 2012. 
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delimitam viagens mais profundas aos seus seres inventados, subvertendo lógicas de 

pensamento, empenhando viagens a situações limítrofes para revelar sua consistência 

humana. Esta pontuação pode ser bem ilustrada em seu livro Suicídios exemplares82, onde as 

personagens de Vila-Matas, obcecadas pela ideia da morte acabam paradoxalmente se 

afastando do ato de morrer, transformando questões de ausência em íntima presença, questões 

de finitude em necessidade de vida. 

Na narrativa literária, a construção da linguagem nos permite visualizar a história 

destes deslocamentos. Da narrativa a imagem caminhamos por um conto. Por intermédio da 

escrita, os personagens e suas vivências são apresentados e reconstruídos pelo leitor. 

Constrói-se imageticamente o texto. Porém, como seria o processo em outra via, da imagem a 

imaginação, da imagem a outras narrativas? Aqui mostram-se as pistas da metaviagem: O 

deslocar dentro do deslocamento. 

Das narrativas de deslocamento através de imagens, o trabalho da artista visual Marcia 

Vaitsman83 faz-se relevante. Muito provavelmente o processo criativo da artista seria 

combustível paras os personagens de Enrique Vila-Matas, pois tange questões que o autor 

tende a elucubrar: o deslocamento físico e percurso real, discussões metafísicas, ampliação de 

conceitos pessoais e coletivos.  

Para apresentar as construções de Vaitsman e tentar entender seu refinado processo de 

elaboração, talvez fosse pertinente descrever resumidamente sua trajetória artística. Marcia 

Vaitsman nasceu em São Paulo capital em 1973 e, apesar de ser uma artista em trânsito pelo 

mundo, constituiu atualmente sua residência em New Jersey, EUA. É formada em 

comunicação, arte e fotografia pelas Universidade de São Paulo, KHM Academia de Arte e 

Mídia de Colônia, Alemanha, e SCAD, Savannah College of Art and Design, EUA, cursando 

atualmente o doutorado em Arte Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Portugal. Foi 

professora da KHM por seis anos e atualmente é professora visitante da Parsons em Nova 

Iorque. Recebeu prêmios e reconhecimentos como Idea Capital, Prêmio Mostra de Artistas no 

Exterior da Fundação Bienal de São Paulo, do Prince Claus Fund, UNESCO-Aschberg e a 

prestigiosa residência do IAMAS no Japão. 

                                                
82 VILA-MATAS, 2000. 
83 Ver páginas autorizadas de biografias sobre a artista: 
http://www.marciavaitsman.com/ 
https://www.khm.de/~marcia/ 
http://whitespace814.com/artists/marcia-vaitsman/ 
http://site.videobrasil.org.br/acervo/artistas/links/40417. Acesso em 12 jan. 2017. 
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Nos últimos quinze anos, Vaitsman optou por participar de produções em trânsitos nos 

conhecidos Programas de Residências de Artistas espalhados pelo mundo. Participou de mais 

de 20 projetos de Residência em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, 

Alemanha, Holanda, Japão e Finlândia. O modus operandi itinerante, que artista aplica, 

possibilita a potência de seu trabalho. E tal é seu pendor por disfrutar da força de um projeto 

em trânsito que em 2016 montou em sua antiga casa de São Paulo um Programa de 

Residência chamado Casinha#3, voltado para receber artistas de todas as partes do mundo. 

O transladar artístico, gerado por estes atuais Programas de Residência, não é um dado 

exclusivo da contemporaneidade. Remontando a história da arte podemos encontrar exemplos 

longínquos que simbolizam este desejo de deslocamento por parte dos artistas em busca de 

novas experiências. (AMARAL, 1998; AUDÉOUD, 2002; MATTOS, 2007). Porém, é na 

década de 1990 que os ditos “Programas de Residência Artística” tomam a forma do 

fenômeno atual (GRACIA, 2009) e a produção artística, advinda do florescer destes, aponta o 

modelo de arte porvir: instalações, site-specific, apropriação, work in progress, globalização. 

Ao mesmo tempo, o surgimento de “novas formas de compartilhamento, de produção, de 

acesso e de criação parecem ter relação direta com as novas mídias ou a artemídia, ou seja, 

a arte digital” (DA SILVA apud GUASQUE, 2014, p.132). As produções em novos aparatos 

tecnológicos e de mídias, foram incorporadas pela produção artística pós 90, e incluso 

prestigiados Programas de Residência de Artística, como o IAMAS no Japão por exemplo, 

são voltados para o desenvolvimento de trabalhos a partir de ferramentas de tecnologia e 

mídia.84 E é neste panorama gerado por novas formas de compartilhamento e liberdade de 

produção artística pós anos 90, que Marcia Vaitsman encontrou as ferramentas adequadas 

para levantar as questões que lhe são pertinentes. 

Através de suas obras, percebe-se o corpo que lida com o deslocamento, o corpo que 

lida com o excesso de informação, de tecnologia, que lida com questões globais e também 

com sua própria globalidade posta em cena. Contudo, neste jogo, semelhante a viagem dos 

personagens de Vila-Matas, o deslocamento de Vaitsman aponta não somente para fronteiras, 

ilhas, rios ou aeroportos. O trasladar mobiliza questões de ordem subjetiva, onde este 

movimento muitas vezes diz respeito a traspassos interiores que apresentam seu caráter mais 

humano, o jogo do fora e dentro. Como na saga de Federico Mayol85, que por necessidade 

pulsante decide empreender uma viagem ao sul da Europa, partindo de Barcelona, passando 

por Porto, Lisboa até chegar a Ilha da Madeira, o movimento vertical no mapa, do qual dá 
                                                
84	Ver: http://www.iamas.ac.jp/history Acesso em 12 jan. 2017 
85	VILA-MATAS, 2004. 
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origem ao nome da obra de Vila-Matas86, é também o destino metafórico de sua personagem. 

Uma viagem ao sul, ao fundo, em busca do autoconhecimento, percorrer o caminho do seu 

desaguar. Existe nos trabalhos de Vaitsman a forte presença de um corpo em deslocamento 

para esse desaguar. 

Em seu trabalho A Common Ancestral Stranger (Fig.1) do ano 2000, um “metacorpo” 

elaborado por Vaitsman é apresentado na Alemanha87. O “forasteiro”88 ancestral comum 

aborda a ideia de um corpo, que poderia ser qualquer um de nós e que contém em si um 

estranho. Um corpo comum a todos, um estranho descomum a nós mesmos. O trabalho foi 

exposto em uma instalação interativa de quatro telas, onde através do toque dos visitantes em 

imagens de um corpo, gerava-se outras narrativas ativadas em sete temas: percepção, 

memória, desprezo, reprodução, transformação, fé e migração. Entre textos, imagens, vídeos e 

novos jogos de interatividades os sete temas, considerados também sete outros trabalhos 

geram um grande hipertexto que tangem as questões abordadas. 

 
Figura 1 - Detalhes da obra “A Common Ancestral Stranger”, 2000. 

 
Em The One Made of Light Stuff (Fig.2) de 2004, uma versão japonese do 

“metacorpo”, Vaitsman cria uma instalação interativa onde tatuagens e 

imperfeições/intervenções na pele também geram narrativas. As questões, imagens e sons 

narram pensamentos sobre masculinidade, memória coletiva, migração e identidade. 

 

 

 

 

 
                                                
86 “A viagem vertical”. 
87 Gallerie Projektraum de Colônia. 
88 “Forasteiro ancestral comum”, como a artista prefere traduzir o título para o português. 
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Figura 2 - Detalhes da obra “The One Made of Light Stuff”, 2004. Encomendado pela Residência Artística de 
IAMAS no Japão e patrocinado pelo Prince Claus Fund. 

 
Os temas propostos por Vaitsman não são apenas temas gerais esperando seu intenso 

trabalho. São temas, em parte, de grande intimidade, que ditam também seu processo de 

deslocamento, migração, identidade e percepção.  

Na instalação 10 days of isolation (Fig.3) de 2013, vemos o refinamento da discussão 

sobre esse corpo deslocado. Durante alguns dias de viagem, reclusa, sem estar em interação 

com outros seres humanos, a artista desenvolveu um vídeo onde as imagens transpassam a 

visualidade de seu isolamento. Cita a artista em seu portfólio: “Durante esses dias de 

isolamento, experimentei uma grande conexão com a humanidade. O cérebro compensa para 

criar empatia?”. 

 

Figura 3 - Detalhes da instalação “10 days of isolation”, 2013, na Whitespace, EUA/ Detalhe das imagens 
projetadas. 

 

A paleta de tons reduzidos e os vastos locais de silêncio capturados pela artista 

ressaltam esta estética. Neste trabalho, podemos observar a presença de um corpo que opera 

tentando entender a consciência de si e dos fenômenos extra-humanos ao seu redor. A sua 

consciência, a consciência do outro inexistente, a possível consciência de uma natureza.  

“O estúdio do artista pós-moderno é o mundo. O artista migratório pertence aos muitos 

mensageiros transculturais de um mundo cujas palavras-chave são nomadismo e 

globalismo”, (HAERDTE, 1996) a frase, dita pelo fundador de uma rede de artistas em 

residência, ilustra com precisão o processo artístico de Vaitsman. Em suas viagens a artista 

parece deixar o ambiente explorado ditar o tema a ser trabalhado, num complexo movimento 
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entre observar a natureza e o que de lá é fator humano, cultural ou relativo a si própria. Um 

exaustivo jogo sobre o corpo que habita as situações. 

Também os processos físicos e químicos relacionados a força e fonte de energia da 

natureza baseiam uma pesquisa presente no trabalho da artista. Como no projeto Heisenberg 

Boulevard (Fig.4), idealizado em 2013 porém ainda não executado, é o exemplo claro por esta 

predileção investigativa. Uma instalação de vídeo com quatro canais projeta imagens dos 

processos ativos da natureza: Vulcões, tsunamis, terremotos, gêiseres; vistos em sua pura 

essência, sem sublimidades.  

 

 
Figura 4 - Projeto de instalação “Heisenberg Boulevard” e imagens que serão projetadas, 2013. 
 

Uma infinita viagem imagética fantasiosa, “(...) pois o material propriamente dito da 

poesia permanece a fantasia mesma, esta base universal de todas as formas específicas de 

artes e de todas as artes singulares” (HEGEL apud GONÇALVES, 2001, p. 199). 

Proposições por vezes fantasiosa, pois seria dá ordem da arte permanecer afastado de um 

plano lógico, conciso. Quanto mais as obras, em imagens, retardam uma comunicação direta e 

clara com o espectador, mais se impregnam de potência e discurso.  

Diante desta explanação nada exaustiva, apresentação da produção de Vaitsman,  

Esse movimento de ir e vir que percorre alguns conceitos do trabalho de Vaitsman, é a 

combinação de sua predileção pela interatividade, pelo ritmo do jogo. O “estado de jogo”, que 

tem em um de seus significados o “manejar com destreza as peças segundo as regras”, pode 

ser visto na produção da artista em diversos anos. Como claramente tratado em Janken 

(Fig.5), vídeo instalação de 2006 que mostra imagens de combinações do popular “Pedra, 

papel ou tesoura”, onde ninguém ganha ou perde. Porém em 2016 o estado de jogo retorna 

com latência a produção da artista e parece apontar na direção da discussão que lhe é mais 

importante. Mas o jogo é conceito amplo no trabalho de Vaitsman. É o vai e volta das 

questões do corpo, está presente na interatividade que propõe com o seu espectador, que 

escolhe o destino do seu trabalho, escolhe a narrativa da obra. 
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Figura 5 - Detalhe da vídeo instalação “Janken”, 2006. 

 

  
Figura 6 - “Ilhas, rios, aeroportos e fantasmas”, 2016. 

 

 
Figura 7 - Detalhe dos sete círculos do tabuleiro de “Ilhas, rios, aeroportos e fantasmas”, 2016, a esquerda 
superior da imagem. Detalhes dos cartões de imagem do jogo, com imagens propositivas e em seu verso 

desenhos da artista. 
 

Em seu último trabalho envolvendo a dimensão do jogo, imagens de detalhes de 

fotografias de trabalhos realizados ao longo de sua carreira, compõe a obra Ilhas, rios, 

aeroportos e fantasmas, 2016 (Fig.6 e Fig.7). Figuras de vastas paisagens silenciosas, de 

manipulação de imagens da natureza e imagens de ordem subjetivas, agora fazem parte de 

uma única obra, e estão dispostas em formato redondo em sete círculos concêntricos que 

montam o tabuleiro do tamanho de uma pessoa. A palavra aqui ganha força junto a imagem. 

Marcia convida pessoalmente o espectador a participar e vai guiando a viagem subjetiva, 
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propondo que o convidado conte uma história, relacionando imagens a palavras. Um dado de 

20 faces é jogado pelo participante, que escolhe um ponto de início no tabuleiro para 

contagem. Os círculos de imagem são passados com o dedo, como se fossem casas 

percorridas por peões. Quando encontra o número sorteado o jogador desvela a imagem e é 

orientado pela artista a tirar um cartão quadrado, em uma caixa de acrílico, que apresenta uma 

palavra. Deve então começar a narras uma ideia, a partir da relação entre imagem e palavra. 

Como já mencionado, a escolha das imagens é feita pela artista a partir de seus 

próprios trabalhos, já a escolha das palavras também não apresenta gratuidade, pois Vaitsman 

influi certa manipulação na proposição dessa narrativa, quando classifica em grupos as 

palavras que serão selecionados para cada círculo concêntrico do tabuleiro. Dessa forma, cada 

estágio do jogo é relacionado a um grupo de vocábulos, que ora podem ser adjetivos, ora 

substantivos, verbos, e assim por diante. A única meta do jogo é passar pelos 7 estágios de 

narrativa, iniciando no círculo exterior até chegar as imagens do centro do tabuleiro. A 

viagem narrativa, subjetiva, visual-descritiva que o participante fará, é de ordem espontânea, 

Vaitsman apenas conduz o deslocamento como uma mediadora, entre imagens, palavra e 

subjetividades adjacentes. 

O jogo, idealizado para ser transportado em uma mala, até o momento foi praticado 

uma única vez, em visita da artista ao Programa de Residência Casinha#3, em São Paulo em 

201689. O encontro contou com um grande público interessado na proposição e a artista 

realizou sessões individuais dessas metaviagens a portas fechadas, com duração de 

aproximadamente uma hora. A parte do teor místico que este jogo pode suscitar, das sessões 

individuais a portas fechadas com números cabalísticos e círculos concêntricos, misticismo o 

qual outros trabalhos de Vaitsman podem insinuar pistas, a questão essencial de Ilhas, rios, 

aeroportos e fantasmas, parece pairar em algumas postulações chaves. 

De um lado, encontramos nesta proposição a anacrônia, sobrevivência e imanência das 

imagens artísticas como potências, propulsoras da incidência de um olhar, que irão além da 

sua mera visualidade, construindo assim um repertório. São elas as responsáveis por suscitar 

no espectador o ponto de partida para a metaviagem, termo que aqui proponho. 

No texto Quando as imagens tocam o real, do historiador francês Didi-Huberman de 

2012, o autor trilha de forma primorosa as indagações em torno da questão do aparecimento, 

desaparecimento e importância da permanência e imanência da imagem. Uma imagem é 

capaz de reunir em sua essência complexos níveis de interlocução, “deve ser entendida ao 
                                                
89	 Previsto também para ser apresentado em setembro de 2017 no Museu da Escola Catarinense em 
Florianópolis.  
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mesmo tempo como documento e como objeto de sonho, como obra e objeto de passagem, 

como monumento e objeto de montagem” (DIDI-HUBERMAM, 2012, p. 209). Diante disso, 

o artista poderia ser entendido como a figura crucial no desdobramento dessa interlocução. 

Seria ele o responsável por nos transmitir, sutilmente, de forma poética e visual, por onde as 

imagens podem se manifestar: “Saber olhar uma imagem seria, de certo modo, tornar-se 

capaz de discernir o lugar onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um espaço a 

um “sinal secreto”, uma crise não apaziguada, um sintoma”. (DIDI-HUBERMAM, 2012, 

p.215) 

O conceito de sintoma ou trecho, trabalhado pelo autor francês, nada tem a ver com 

questões entre significantes das imagens propostas, que acenam um contexto ou história 

verídica. Deve ser lida através de um viés de como a apresentação destas imagens se dá ao 

olhar do espectador por vez primeira, como ela é entendida como imagem e como destaca 

seus pontos importantes em seu todo. (DIDI-HUBERMAM, 2013). É onde a imagem irá 

“arder” no convidado do jogo de Vaitsman, vibrando conexões de pensamentos com a sua 

vida, sua memória ou referencial, possibilitando assim a construção da obra proposta. 

Por outro lado, a relação do público como porta-voz da pregnância das experiências e 

memória é um dado interessante suscitado por este jogo proposto pela artista. Seria um 

movimento para a leitura de imagem? Processo contrário ao literário, da imagem a narrativa? 

O que interessa a artista com a narrativa dessas leituras anacrônicas e subjetivas? 

A aproximação com o público em trânsito, através das imagens e palavra propostas, 

enriquece a pesquisa da artista, à medida que entra em contato com a dimensão de 

coletividade do teor subjetivo. Imagens geradas por sua subjetividade, dispostas ao outro para 

se conectarem de maneira afirmativa, o trabalho irrompe em trechos para os convidados, 

como se Vaitsman sempre quisesse produzir imagens que rompessem com a lógica racional 

do espectador e os levasse a um deslocamento subjetivo, uma metaviagem. 

Trecho, sintoma, fantasma, são palavras que para o autor francês Didi-Hubermam 

tangências ideias semelhantes. Traduzem um complexo movimento de conexão entre a 

visualidade da imagem e o que ela pode transparecer. São suas potencias, o que nos chamam 

atenção, nos perturbam ou para usar o termo repetidamente empregado nesse artigo: nos 

deslocam. 

Pertinente apara essa análise então a escolha do título do jogo: Ilhas, rios, aeroportos e 

fantasmas diz respeito a essas estruturas percorridas pelo homem, significantes num coletivo 

e resinificadas na subjetividade. A tautologia das imagens de Vaitsman utilizadas no jogo 
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para criar essa metaviagem pode ser traduzida dessa forma, na singular conclusão sobre a 

História da Arte, “uma história de fantasmas para gente grande”90. 
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