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 1. 2. A sombra e a ausência: simulação e simulacro 

 
Além de fotografias de objetos do cotidiano, no conjunto de trabalhos 

seguinte à Anamorfas, intitulado Simulacros (1984), que foi objeto de análise em 

seu doutorado pela ECA – USP em 1984, Regina Silveira também faz uso de 

imagens consagradas da história da arte, como por exemplo os Ready-mades de 

Marcel Duchamp. 

Nessa série composta pelos trabalhos gráficos: Símiles, Topo-Sombras 

(figuras 13 e 14) e Dilatáveis; objetos: Enigmas e Topo-Sombras; e as primeiras 

instalações ambientais de sua carreira: Projectio I, Projectio II e as In Absentia, 

Regina Silveira também utiliza os códigos da perspectiva, dessa vez distorcendo 

as formas de objetos e figuras humanas em sombras projetadas. Mas não são 

simples projeções de sombras, e sim “sombras radicalmente artificiais. Ela as arma a 

partir de distorções projetivas inventadas”49, nas quais, muitas vezes, o observador 

não consegue identificar de que objeto é a sombra, reforçando a isso o fato de, na 

maioria dos trabalhos, o objeto está ausente, como os intitulados In Absentia 

(figuras 15 e 16). 

Aqui, continua o jogo de aparências da série Anamorfas, mas a artista 

considera seus simulacros como formas aparentes das aparências. O conceito de 

simulacro envolve uma discussão sobre igualdade e diferença, semelhança e 

disparidade, representação e criação. A representação consiste na adequação 

entre a idéia e a coisa, o abstrato e o real, a fim de discernir o verdadeiro do falso. 

O simulacro rompe com a representação e torna-se criação. No dicionário, 

encontra-se a definição: “Vã representação; aparência sem realidade; exterior 

falso ou fingido.”50 A simulação também pode alcançar um grau de perfeição 

inexistente no objeto real, o que pode ser considerada uma critica à ausência de 

significado que se atribui aos objetos cotidianos51. 

                                                 
49 MORAES, Angélica de. Op. cit., 1999, p. 123. 
50 AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Delta, 
1958, v. 5, p. 4683. 
51 Para mais informações sobre os conceitos de simulacro ver: BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e 
Simulação. Lisboa: Editora Relógio D’água, 1991. Do original em francês, Simulacres et Simulation 
de 1981. 
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13. Regina Silveira, Topo-sombra 3 , 1983. 

Lito off-set, 50 x 69 cm. 

14. Regina Silveira, Topo-sombra 6: esquema 

construtivo , 1983. 

Desenho de nanquim sobre papel, 50 x 70 cm. 

 

 

 
15. Regina Silveira, In Absentia - Para Giselda Leirner , 1982. 

Instalação (Tinta sobre papel). Exposição “Arte em Processo”, exibida no MAM de São Paulo. 

 

Em sua primeira instalação (figura 15), uma homenagem à artista Giselda 

Leirner52, a imagem da sombra de um cavalete de pintura é projetada em preto 

                                                 
52 Segundo Regina Silveira: “Giselda Leirner tinha exibido naquela ocasião uma série de desenhos 
com imagens de cavaletes que me impressionaram muito e foram o estopim para a idéia da 
instalação.” Cf. depoimento de Regina Silveira à Angélica de Moraes. In: MORAES,Angélica de 
(org.).Op. Cit.,1998, p. 109. 
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sobre um papel branco de 80 metros quadrados disposto em “fundo infinito”, 

ocupando parte da parede e do chão do espaço expositivo. A partir desse trabalho 

a artista passa a perceber as várias possibilidades de comportamento das 

imagens quando inscritas nessas circunstâncias, passou também a se questionar 

e a entender que podia dominar e manipular o ponto de vista, produzindo 

impossibilidades e vertigens do espaço, o que segundo a artista era todo um lado 

mais perverso que lhe interessava53. 

 

Esta primeira realização ambiental proporcionou-me a descoberta inicial das 

inúmeras possibilidades que poderia extrair de uma imagem perspectivada, 

quando visualizada desde múltiplos pontos de vista por observadores deslocando-

se nas bordas da representação. Também neste trabalho captei o que não havia 

visto antes: o caráter reversível da silhueta, que ora se comporta como sombra (de 

um cavalete real, ausente, mas suposto num ângulo do desenho) e ora como 

achatamento projetivo (a silhueta do próprio cavalete, com toda a profundidade 

virtual da figura que servira de base à projeção e dispensando a noção de um 

corpo opaco subtraído).54 

 

 
16. Regina Silveira, In Absentia M.D. , 1983. 

Instalação (pedestal de madeira, latex sobre piso). 17a. Bienal de São Paulo. 

 

                                                 
53 Cf. Regina Silveira em entrevista concedida a autora em 22 de novembro de 2006 (transcrita 
aqui em Anexo I, pp. 76 – 86, p. 80). 
54 SILVEIRA, Regina. Simulacros. São Paulo: ECA USP, 1984, p. 8. Tese de Doutorado. 
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Na instalação “In Absentia M.D.” (figura 16), apresentada em 1983 para a 

17ª Bienal de São Paulo, aparecem projetadas, na cor preta, as silhuetas de dois 

dos mais conhecidos Ready-mades de Duchamp, Porta-garrafa (1917) e Roda de 

Bicicleta (1913). Segundo Silveira, “A escolha dos ready-mades de Duchamp foi 

determinada pela vontade de aludir a uma poética análoga do artista, cujo comentário aos 

códigos de projeção sempre foi um dos fatores de investigação para minha produção 

artística.”55 A monumentalidade da obra que ocupava 200 metros quadrados e 

tomava parte do piso e das paredes laterais do espaço, com as silhuetas 

projetadas que saiam de típicos cubos, usados como base e pedestal de 

esculturas, mas no caso vazios, causavam impacto no espectador, como descreve 

Zanini:   

 

 As sombras perspécticas partiam de objetos apenas mentalmente presentes e 

 ilusoriamente colocados sobre bases reais de escultura, convergindo para um 

 ponto de fuga. O espectador, ao percorrer a orla da instalação desde o ponto 

 central e correto de observação das silhuetas, dava-se conta das alterações 

 gradativas que sofriam as imagens, que se transmutavam em uma outra 

 tridimensionalidade.56 

 

Esse conjunto de trabalhos, Simulacros, possui também, assim como na 

série Anamorfas, um diálogo com a história da arte, principalmente, com os 

artistas que fazem uso da perspectiva, sobretudo da tradição ilusionista, como 

Regina Silveira descreveu em sua tese de doutorado, citando fontes artísticas 

demarcadoras de suas reflexões, como Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp, 

Giorgio de Chirico, René Magritte, M. C. Escher e Jan Dibbets. Segundo a artista:  

 

No âmbito das realizações artísticas, “Simulacros” dialoga com todas as 

representações sustentadas por uma construção em Perspectiva, mantendo ou 

não a integridade do sistema; apertando o escopo, seu diálogo mais fluente é com 

as obras da tradição ilusionista, na acepção atual de imagens que pretendem 

                                                 
55 Idem, p. 9. 
56 ZANINI, Walter, Op. Cit., p. 163. 
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proporcionar a sugestão de um espaço tridimensional como extensão do mundo 

real, conectando pela virtualidade o espectador e a representação.57 

  

A ausência do objeto e a presença de sua sombra deformada e agigantada, 

segundo o crítico de arte e curador Agnaldo Farias, “é uma maneira peculiar de 

abordar criticamente os sistemas de representação, isto é, uma metódica demonstração 

dos limites estritos dos sistemas elaborados para a representação das coisas.(...) Um 

enigma que a artista repõe a partir de confronto entre o espaço real e uma projeção 

perspectiva, que de imediato provoca um grande desconforto no espectador.”58 

 

 

 

1.3. Anos 90 e os trabalhos recentes 

  

Na década de 90, com as bolsas recebidas do exterior, principalmente, dos 

Estados Unidos, e alguns outros convites, Regina Silveira realizou trabalhos que 

passaram a ser marcantes em sua carreira. Como é o caso da instalação 

desenvolvida para o Museu del Barrio de Nova York em 1994, The Saint’s 

Paradox ( O Paradoxo do Santo, figura 17a e 17b), apresentada na exposição 

coletiva Recovering Popular Culture, na qual a artista, convidada a interagir com 

uma peça do museu, escolhe a pequena escultura de madeira de São Tiago 

montado em um cavalo branco feita por um artista anônimo. A partir daí a artista 

brasileira cria um grande impacto visual ao colocar a pequena escultura sobre 

uma base e saindo dela uma expressiva sombra perspectivada e agigantada do 

monumento dedicado ao Duque de Caxias, famosa escultura de Victor Brecheret 

localizada no centro da cidade de São Paulo.  

O paradoxo em questão é a relação entre as duas figuras, de São Tiago, 

santo protetor dos conquistadores espanhóis e dos índios convertidos e de Duque 

de Caxias, general do exército brasileiro que comandou a guerra do Paraguay no 

                                                 
57 SILVEIRA, Regina.Op. Cit., 1984, p. 11 - 12. 
58 FARIAS, Agnaldo. Do conceito ao Espaço: Eduardo Coimbra e Regina Silveira. São Paulo: 
Instituto Tomie Ohtake, 2002, Catálogo de Exposição, p. 14 e 15. 
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século XIX, criando um comentário sobre a afinidade entre os poderes militar e 

religioso na dominação da América Latina no período colonial. 

Essa obra, além do forte contexto político, sempre acompanhado de uma 

certa ironia, possui uma grande expressividade, que Aracy Amaral chamou de 

“barroquismo de resultado exasperado”59. 

 

 

 
17a. Regina Silveira, The Saint’s Paradox , 

1994. 
Instalação (tinta industrial sobre chão e 
parede, pedestal e pequena escultura). 

Museu del Barrio, Nova York. 

17b. Regina Silveira, The Saint’s Paradox , 
1994. (detalhe) - a pequena escultura de São 

Tiago. 

 

 Em Vórtice (figura 18), instalação também do ano de 94, feita para 

participar da mostra Arte/Cidade em São Paulo, Regina Silveira utiliza um grande 

espaço do edifício da Eletropaulo e realiza um de seus primeiros trabalhos no qual 

dialoga com a arquitetura do local. Provavelmente esse é um dos trabalhos nos 

quais a artista realiza constantes visitas ao local “para poder pensar como resolver, 

porque uma coisa é você estar no espaço, com a escala do seu corpo para perceber 

como aquela visualidade vai ser entendida, do que trabalhar por meio de uma 

representação e afastada do lugar”60. Ao selecionar quatro janelas do quinto andar do 

                                                 
59Termo tirado de seguinte trecho: “A personalidade apolínea de Regina Silveira sofre mutação 
nessas transposições. Sua racionalidade extrema se altera ao carregar até às últimas 
conseqüências distorções que a levam por vezes ao barroquismo de resultado exasperado. Isso é 
bem visível tanto na motocicleta projetada na série Veloz como na instalação The Saint’s Paradox 
(O Paradoxo do Santo), realizada em 1994 no Museo Del Barrio (Nova Iorque), onde a imagem 
popular do Apóstolo São Tiago foi colocada “vis a vis” à sombra do Monumento a Duque de 
Caxias, de Victor Brecheret.” AMARAL, Aracy. “Vocação Internacionalista”. In: MORAES, Angélica 
de. Op. Cit.,1998, pp. 177-186, p. 183.  
60 Cf. Regina Silveira em entrevista concedida a autora em 22 de novembro de 2006 (transcrita 
aqui em Anexo I, pp. 76 – 86, p. 76). 
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edifício, multiplicar e reproduzir estas janelas com distorções perspectivadas, 

proporciona um deslumbramento deste espaço:  

  

Minha intenção foi construir um espaço virtual vertical que, para um olho situado 

na convergência da perspectiva, proporcionasse a ilusão de um abismo 

transparente, onde se pudessem ver as janelas dos quatro andares inferiores e 

adjacentes ao andar em que a obra se localiza.61 

 

 
18. Regina Silveira, Vórtice , 1994. 

Instalação (pintura sobre PVC). 11 x 16 x 50m. 
Arte/Cidade: A Cidade e seus fluxos, São Paulo. 

 

Outras das obras mais significativas da década de 90 são, também, duas 

instalações, Apartamento (figura 19) de sua mostra individual Grafias no Museu de 

Arte de São Paulo, Masp, em 1996 e Escada Inexplicável II de 1997 (figura 20), 

exposta na coletiva Por que Duchamp? realizada no Paço das Artes, também em 

São Paulo, no ano de 1999. 

 

                                                 
61 SILVEIRA, Regina. “Vórtice”. In: PEIXOTO, Nelson Brissac. Intervenções urbanas: Arte/Cidade. 
São Paulo: Editora Senac, 2002, pp. 72-75, p. 74. 
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19. Regina Silveira, Apartamento , 1996. 

Instalação (pintura sobre PVC). 70 m². 
Exposição Individual Grafias ,Masp, São Paulo. 

  

 Na instalação Apartamento, vê-se um dialogo com os elementos do 

desenho arquitetônico como numa “quase” planta baixa, na verdade um desenho 

em perspectiva, deformado e dobrado sobre dois planos, chão e parede do 

espaço do museu.  

 
20. Regina Silveira, Escada Inexplicável II , 1997. 

Instalação (pintura sobre PVC). 11 x 16 x 50m. 
Exposição Por que Duchamp?, 1999, Paço das Artes, São Paulo. 

  

 Já em Escada Inexplicável II62, observa-se a imagem de uma escada 

achatada, bidimensional, ocupando um canto do espaço expositivo, são três 

                                                 
62 O título dessa obra refere-se à como é chamada uma escada localizada numa Capela de 
Loretto, em Santa Fé (Novo México, EUA). A escada em espiral é considerada um enigma 
arquitetônico, ligando a nave ao coro da capela, foi construída sem pregos e com instrumentos 
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planos, nos quais, a imagem da escada provoca uma armadilha visual 

vertiginosa63. 

A mostra Por que Duchamp? foi dedicada aos diálogos entre os trabalhos de 

artistas e críticos brasileiros sobre Marcel Duchamp64. No caso da obra de Silveira, 

a crítica Angélica de Moraes foi quem estabeleceu o diálogo entre a artista 

brasileira e o artista francês, fazendo uma analogia da obra de Silveira e O Grande 

Vidro de Duchamp: “O “vidro” de Regina é a malha Perspéctica que ela usa no processo 

de construção de imagem. De modo semelhante ao vidro adotado por Duchamp como 

suporte, a malha cria um espaço virtual que ordena toda a percepção da imagem”65. Essa 

obra teve um desdobramento em outro trabalho, chamado Descendo a escada, de 

2002, uma instalação que consistia na projeção da imagem de Escada 

Inexplicável II com um movimento de rotação e som de passos descendo pela 

escada, o trabalho também ficava localizado em um canto do espaço da 

exposição coletiva Emoção Art.ficial, no Itaú Cultural em São Paulo, mostra sobre 

arte e tecnologia. 

 Em sua produção recente, Regina Silveira continua a explorar a perspectiva 

e cada vez mais os trabalhos realizados para lugares específicos, os chamados 

site specific art, nos quais a artista realiza intervenções e diálogos relacionados 

com a arquitetura dos espaços expositivos. Como em Desapariencia (Taller) de 

2004, (figura 21) instalação de 236 metros quadrados que ocupou o espaço 

conhecido como El Cubo, na Sala de Arte Publico Siqueiros, Cidade do México, 

lugar construído onde foi o jardim da casa do artista muralista mexicano David 

Alfaro Siqueiros. Nessa obra a artista explora mais uma vez a forma do cavalete 

de pintura, como vista pela primeira vez em In Absentia – Para Giselda Leirner de 

1983, depois em Desaparência exposto em 1997 no Paço das Artes em São Paulo 

e, em 2001, uma outra versão no Torreão, em Porto Alegre. Ao usar esse objeto, a 

artista crítica os instrumentos dos estúdios tradicionais de pintura, desta vez o 

                                                                                                                                                     
rudimentares, na segunda metade do século XIX, e diz a lenda que ela teria sido obra de 
misterioso carpinteiro. Cf. MORAES, Angélica de. Op. Cit., 1999, p. 116. 
63 Idem. 
64 Além de Regina Silveira, participaram desta mostra os artistas: Cildo Meireles, Helio Oiticica, 
Waltércio Caldas, Nelson Leirner, Carmela Gross, Nuno Ramos entre outros. 
65 MORAES, Angélica de. Op. Cit., 1999, p. 116. 
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contorno do desenho do objeto, totalmente anamórfico, é uma linha imprecisa, daí 

o nome Desaparência. 

 

 
21. Regina Silveira, Desapariencia (Taller) , 2004. 

Instalação (vinil adesivo sobre chão e parede), 236 m2. 
El Cubo, Sala de Arte Publico Siqueiros, Cidade do México, México. 

 

Na exposição de 2003, intitulada ClaraLuz, que ocupou grande parte do 

espaço do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo com diversas obras 

feitas como narrativas visuais da própria arquitetura do interior do edifício desta 

instituição. A artista além de trabalhar com a sombra, trabalha, especialmente 

nessa mostra, com a luz e com a projeção da luz, que se afirmam como um forte 

caminho na sua produção atual. Nesses trabalhos a questão da luz é tão presente 

e talvez até mais que a perspectiva, mas não se pode deixar de perceber a 

relação do ponto de vista existente entre ambas, como a citação a seguir do 

escritor francês Jacques Rivière melhor exemplifica: 

 

A perspectiva é uma coisa tão acidental quanto a iluminação. É o sinal não de 

determinado momento no tempo, mas de determinada posição no espaço. Indica 

não a situação dos objetos, mas a situação de um espectador [...] daí, em última 

análise, a perspectiva ser também o sinal de um instante, instante este em que 
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certa pessoa ocupa certo ponto. E o que é mais, tal como a iluminação, ela os 

altera, dissimula sua verdadeira forma.66 

 

  
22. Regina Silveira, Double , 2003. 

 Instalação (projeção, madeira, pintura 

automotiva e vinil) 

Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo 

23. Regina Silveira, Equinócio , 2002 

Instalação (projeção, madeira, pintura 

automotiva e vinil) 

Galeria de Arte do Sesi, São Paulo 

 

Em alguns trabalhos a luz aparece em formas perspectivadas como em 

Double (figura 22) criando uma comparação visual entre um cubo real e a ilusão 

de um cubo projetado sobre o plano da parede do espaço de exposição. Esta 

mesma “aparição” de objetos tridimensionais foi utilizada por Silveira 

anteriormente, em 2002, com a esfera de Equinócio (figura 23) na exposição 

coletiva Estratégias para Deslumbrar, organizada pelo Museu de Arte 

Contemporânea da USP na Galeria de Arte do Sesi em São Paulo.  

Já em Luz/Zul (figura 24), obra é ligada a um elemento arquitetônico do 

edifício do CCBB, a janela, na qual a palavra luz é escrita em um adesivo de vinil 

translúcido e colada sobre ela. Na parede ao lado a luz natural do dia é simulada e 

projeta o desenho da palavra luz perspectivada, como se fosse a luz do dia, 

criando assim uma ficção da luz real. 

 
                                                 
66 RIVIÈRE, Jacques. Sur les tendences actuelles de la peinture. Revue d’Europe et d’Amérique, 1, 
384-406., 1912. In: HOCKNEY, David. O Conhecimento Secreto – Redescobrindo as técnicas 
perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 197. 
 



 41 

 
24. Regina Silveira, Luz/Zul , 2003 

Instalação (projeção de gobo metálico e recorte em vinil adesivo translúcido). 

Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. 

  

Com esses trabalhos recentes, percebe-se um diálogo mais forte da obra 

de arte com o seu lugar, o que não deixa de ser uma reconquista do espaço como 

contexto e, também, uma forma de apropriação da arquitetura, criando obras 

específicas, muitas vezes em grande escala, que resultam em uma perplexidade 

perceptiva do espectador diante daquele lugar. 
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 1. 4. Os desenhos preparatórios de Regina Silveira  

 

O desenho é peça essencial do processo de trabalho de Regina Silveira, 

através deles a artista desenvolve suas idéias e todos possuem o caráter 

preparatório para suas obras. Na maioria das vezes, o processo acontece em 

folhas de papel milimetradas, nas quais a imagem é pensada e repensada até 

ganhar corpo como desenho ou maquete para depois ser transformada em 

gravura, objeto ou instalação.   

Com o desenho a artista realiza um exercício de imaginação. Essa ação 

tem em si um caráter projetivo, um sentido de ser prelúdio a qualquer modo de 

expressão:  

 

Meus desenhos são uma perseguição do mundo das idéias, um acercamento de 

determinados tipos de soluções para visualidades. É quando estou desenhando 

que me sinto mais à vontade e, ao mesmo tempo, mais provocada. Raras vezes, 

nos últimos anos, fiz desenhos que fossem uma finalidade em si mesmos. Eles 

são algo que eu gostaria de chamar de gráficos que conduzem a outros meios, a 

outros tipos de realizações no papel (como é o caso da gravura) ou no espaço 

tridimensional (como as instalações e os objetos). São desenhos preparatórios. 

São o lugar da invenção, uma espécie de depósito de idéias.67 

 

Os chamados desenhos preparatórios fazem parte dos projetos para as 

obras da artista, seja para os trabalhos gráficos ou para as instalações que realiza, 

muitas vezes, para lugares específicos, Regina Silveira sempre passa pelo 

procedimento do desenho: “Cada uma das séries da tese [Simulacros], por suas 

especificidades técnicas, responde a diferentes operações de execução. A única etapa 

comum é a dos desenhos preparatórios, em diversas fases: dos esboços iniciais aos 

desenhos perspectivados em escala reduzida, e destes aos esquemas construtivos, já no 

mesmo tamanho do original a ser produzido.”68 

                                                 
67 Depoimento de Regina Silveira à Angélica de Moraes. In: MORAES,Angélica de (org.). Op. 
Cit.,1998, p. 62. 
68 SILVEIRA, Regina.Op. Cit., 1984, p. 34. 
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Durante o processo de criação e elaboração de sua obra, muito pode ser 

alterado, mas a maioria das mudanças acontece na etapa do desenho, que possui 

uma essência construtiva: “Meus projetos sofrem mudanças maiores na etapa do 

desenho, que é a fase da concepção mais profunda da obra. Nesse momento, ele pode 

transformar-se radicalmente.”69 Todo o projeto fica definido no desenho, podendo a 

obra ser montada e finalizada por assistentes da artista70, como também ser 

encomendada digitalizações dos desenhos preparatórios e das maquetes, tudo 

que ajude na realização do trabalho, mas que não torne diferente o projeto71. 

Em muitos trabalhos, como na série Anamorfas, a artista afirma que os 

desenhos preparatórios registram todas as operações visuais realizadas, assim 

como os percursos do pensamento, as alternativas, as escolhas. Em muitos 

desenhos ela utiliza a malha quadriculada perpectivada, a qual recorre para 

deformar, esticando, comprimindo e dobrando os contornos dos objetos, alterando 

o tamanho da malha quadriculada livremente: “Minha ação gráfica foi sempre de livre 

escolha, tanto na seleção dos pontos de vista como no deslocamento, diminuição, 

aumento e retificação das medidas nas quadrículas.”72  

Portanto, apesar da artista se basear nos códigos perspectivistas para 

distorcer as imagens, ela acaba criando uma “regra” para isso, que considera 

intuitiva: “Contudo não estou me referindo à uma geometria cartesiana seca ou rígida, 

mas a uma geometria livre, constituída por um conjunto pequeno e particular de regras 

inventadas. Com esta geometria eu venho fazendo vários tipos de distorções topológicas, 

que consistem em dobrar, esticar, e curvar malhas, imagens e espaços.”73  

Quando questionada pela crítica de arte, Angélica de Moraes, se a malha 

quadriculada perspectivada seria um modo de exercer autocontrole sobre sua 

habilidade de desenhista, Regina Silveira nega, dizendo que “a malha não é 

policiamento. É um modo de mapear a forma. A malha me serve para realizar distorções e 

                                                 
69 Depoimento de Regina Silveira à Angélica de Moraes. In: MORAES, Angélica de (org.), Op. Cit., 
1998, p. 69. 
70 Segundo depoimento da própria artista, muitas maquetes e desenhos manipulados em 
computador são realizados por seus assistentes. Idem. 
71 Cf. Regina Silveira em entrevista concedida a autora em 22 de novembro de 2006 (transcrita 
aqui em Anexo I, pp. 76 - 86, p. 79). 
72 SILVEIRA, Regina. Op. Cit, 1980, p. 11. 
73 Idem, In: http://www2.uol.com.br/reginasilveira/bio_3.htm. Acesso em 12/04/2005 às 15:04. 
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ocupar espaços. Uso o desenho como instrumento de conhecimento e não como 

expressão de virtuosismo técnico”74. 

 

 
25. Regina Silveira, The Saint’s Paradox , 1994 

Desenho Preparatório. Museu del Barrio, Nova York. 

 

No caso dos desenhos preparatórios para as instalações, muitas vezes, 

esta malha passa a ser um papel milimetrado, escolhido pela artista, pois segundo 

ela a quadrícula desse tipo de papel a ajuda a pensar graficamente75. Esse papel 

se torna o suporte do desenho, mas que recebe outras malhas sobrepostas, 

distorcidas, curvas ou inclinadas (figura 25).  

No desenho preparatório para a instalação Escada Inexplicável II de 1997 

(figura 26), tem-se um exemplo claro do processo de trabalho da artista. Sempre a 

partir da escolha de uma fotografia qualquer do objeto real, Silveira constrói um 

desenho, seja a partir da exploração de pontos de fuga, seja criando e 

manipulando distorções da perspectiva e/ou do ponto de vista. Nos casos das 

instalações para lugares específicos, a fotografia é do próprio lugar, como a artista 

declarou: “Muitas vezes o meu desenho é feito em cima de fotografias do lugar. Então o 

                                                 
74 Depoimento de Regina Silveira à Angélica de Moraes. In: MORAES, Angélica de (org.), Op. Cit., 
1998, p. 63. 
75 Cf. Regina Silveira em entrevista concedida a autora em 22 de novembro de 2006 (transcrita 
aqui em Anexo I, pp. 76 - 86, p. 77). 
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desenho preparatório vira anotações gráficas encima de fotografias. Escolho um ponto de 

vista no lugar da intervenção.”76. 

 

  
26. Regina Silveira, Escada Inexplicável II , 

1997. Desenho Preparatório sobre fotografia, 

45 x 63 cm. Coleção da artista. 

27. Regina Silveira, Escada Inexplicável II , 

1997. Desenho Preparatório, 69 x 99 cm. 

Coleção da artista. 

 

  Em outro desenho (figura 28a), no caso um objeto, uma cadeira, que a 

artista “deforma”, observa-se a utilização de esquemas da perspectiva central 

(Figura 28b – detalhe), além de colocar uma figura humana para, provavelmente, 

pensar na manipulação de um determinado ponto de vista77 e ângulo de visão, 

para depois construir o objeto (Figura 29). 

 

 

28a. Regina Silveira, Dobra 2 , 1994 – 2001 

Desenho preparatório, 45,5 x 65,5 cm. 

28b. Regina Silveira, Dobra 2 , 1994 – 2001 

Desenho preparatório (detalhe). 

                                                 
76 Idem. 
77 Segundo a artista são nos desenhos preparatórios que ela tem o controle do ponto de vista. 
Idem. 
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29. Regina Silveira, Dobra 2 ,  2000.  

Recorte de madeira com dobradiças, 90 x 220 x 220 cm 

 

 

 

1. 4. 1. Os desenhos preparatórios em exposição  

  

 Muitas vezes, para as instalações de Regina Silveira, além dos desenhos 

preparatórios, é nas maquetes (figura 31), que é possível ter uma percepção mais 

próxima da obra transferida para o espaço tridimensional. Pode-se considerar que, 

os desenhos preparatórios, assim como as maquetes, são processos da criação 

artística que já se configuram como obra em si. Tanto que nos últimos anos, a 

artista realizou algumas exposições, nas quais o trabalho apresentado eram os 

desenhos preparatórios e / ou as maquetes para suas obras. 

 Uma das razões para a explicação deste tipo de mostra pode ser o fato de 

muitos de seus trabalhos serem temporários, são obras efêmeras feitas para 

determinados lugares e com um determinado tempo de duração, por isso muitos 

dos registros destes trabalhos são, além das fotografias que documentam a obra 

realizada, seus próprios projetos, principalmente nos casos de trabalhos que não 

chegaram a ser realizados. 

  Na verdade, Regina Silveira participa de mostras com maquetes de seus 

trabalhos em instalações desde 1995, na ocasião da exposição individual 
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2.2   A perspectiva persistente 

 

Aqui já foi citado as afinidades de Regina Silveira com as obras de Marcel 

Duchamp, para quem a perspectiva era muito importante, e cujo assunto estudou 

nos tratados dos teóricos perspectivistas, provavelmente quando trabalhou na 

Biblioteca Sainte-Geneviève, em Paris nos anos de 1913 e 1914104. Segundo 

Duchamp, um de seus trabalhos mais conhecidos, O Grande Vidro105 constituiu 

“uma reabilitação da perspectiva, que havia sido completamente ignorada, desacreditada. 

A perspectiva, para mim, tornou-se absolutamente científica. (...) Uma mistura de história, 

anedota, no bom sentido da palavra, com representação visual, dando menos importância 

à visualidade, ao elemento visual, que era usado geralmente na pintura. (...) Tudo estava 

se tornando conceitual, quer dizer que dependia de outras coisas que não a retina”.106 

Além de O Grande Vidro de Duchamp e do já mencionado Etant Donnés, 

vale citar também seu pequeno vidro, cujo título A regarder d’un oeil, de près, 

pendant presque une heure (Para ser olhado de um olho, de perto, durante quase 

uma hora) de 1918, é uma referência às recomendações de Leonardo da Vinci 

para se conseguir uma perspectiva correta. 

Para os artistas contemporâneos à Silveira, em sua maioria os envolvidos 

na vertente conceitual, é comum a manipulação de imagens fotográficas, pois 

essa se torna instrumento privilegiado para questionar o meio da arte: 

O interesse de Regina Silveira pela fotografia surge nos anos 70, momento em 

que a imagem mecânica desperta a atenção crescente dos artistas plásticos pela 

possibilidade de gerar ficções ou de investigar os sistemas de informação, as 

teorias da percepção e do conhecimento.107 

 

                                                 
104 Cf. CLAIR, Jean. “Duchamp and the classical perspectivists”. Artforum. Nova York, março, 1978, 
pp. 40-49, p. 40 e seguintes. Esta biblioteca, criada pela Ordem de Santa Genoveva, possui um 
acervo rico em tratados sobre a perspectiva, como os de Niceron, Abraham Bosse, Emmanuel 
Maignan, Père du Breuil, Athanasius Kircher e também uma rara edição do primeiro tratado sobre 
perspectiva impresso na Europa em 1509, De Artificiali Perspective de Jean Pélerin Viator.  
105 O título dado por Marcel Duchamp à obra é, em francês: La Mariée mise à nu par les 
celibataires, meme (A noiva sendo desnudada pelos celibatários, mesmo), 1915-23, feita com tinta 
óleo e fios de chumbo entre duas placas de vidro, é conhecida por O Grande Vidro, está localizada 
no Museu de Arte da Filadélfia, EUA. 
106 CABANNE, Pierre. Op. Cit., p. 64-65. 
107 FABRIS, Annateresa. “ Sombras Simuladoras”. In: MORAES, Angélica de (org.), Op. Cit., 1998, 
p. 189. 
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Além de se tornar uma importante artista dentro do cenário brasileiro, 

Regina Silveira teve destaque no cenário internacional a partir da década de 90, 

como já foi dito anteriormente, onde seu trabalho dialoga com o de diversos 

artistas. Os conceituais Jan Dibbets e Justen Ladda, são mencionados por Walter 

Zanini no texto “A Aliança da Ordem com a Magia”, que fez parte do catálogo da 

exposição de Regina Silveira intitulada Regina Silveira In Absentia (Streched) 

(figura 31 – maquete), realizada no conjunto de mostras Contemporary Currents 

pelo The Queens Museum of Art, de Nova York, em 1991108. No texto Zanini afirma 

que ambos os artistas, contemporâneos de Regina Silveira atuam em “faixa 

próxima”109 com a artista brasileira. 

 

 
34. Jan Dibbets, Perspective correction - my studio II, 3 – square with cross on floor , 1969. 

Fotografia em preto e branco, 120 x 110 cm. Coleção Fundação Serralves. 

 

O artista conceitual holandês Jan Dibbets discute em seu trabalho as 

questões da percepção visual. Na série Perspective correction (Perspectiva 

corrigida) de 1969, o artista faz experimentos com fotografia, e através dela, 

testemunha as transformações da perspectiva, criando, como por exemplo na obra 

Perspective correction - my studio II, 3 – square with cross on floor (figura 34), a 

                                                 
108 Este texto de Walter Zanini está reproduzido na íntegra In: MORAES,Angélica de (org.). Op. 
Cit., 1998, pp. 125-175. 
109 Idem, p. 175. 
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imagem de um quadrado com uma cruz, que parece estar em pé, em relação ao 

observador, mas que na verdade, como o título da obra indica, está no chão. Ao 

fixar um ponto de vista, um trapézio - forma que é desenhada no chão do estúdio 

do artista - fica com o formato de um quadrado correto em relação à fotografia, 

mas em desacordo com o sentido da perspectiva do espaço fotografado, 

causando um desconforto no observador, pois parece sair da parede e levantar-se 

do chão. Assim, o artista mostra que a fotografia pode ser ilusória como a pintura 

e o desenho110 e, como observar uma fotografia reforça a representação da 

perspectiva linear111. 

 

 

35. Jan Dibbets, Four Courts Dublin, DB , 1983. 

Série Comets. Colagem, fotografia e litografia, 73,7 x 80,3 cm. 

 

Já em seus trabalhos da década de 80, Jan Dibbets realiza, como na série 

Comets (figura 35), colagens com fotografias tiradas por ele de diferentes ângulos 

de um mesmo espaço arquitetônico, como cúpulas, paredes e chão de catedrais. 

A partir de múltiplos e diferentes pontos de vista, numa trajetória circular em 

intervalos regulares, Dibbets cria, com processos de transgressão da perspectiva 

                                                 
110 ARCHER, Michel. Arte Contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 
2001, p. 95. 
111 Cf. frase de Panofsky já citada “...fato deve-se, em parte, ao hábito, que o ver fotografias 
reforça, da representação perspectiva linear”.In: PANOFSKY, Erwin. Op. Cit., 1999, p. 36. 
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e justaposições, uma imagem panorâmica circular de um ambiente cuja 

perspectiva é impossível, a qual ele completa com linhas em litografia que 

reforçam esse movimento circular. 

Como igualmente no trabalho Octogonais de Bianka de 1982, outro 

exercício sobre a poética do ponto de vista, desta vez de uma abertura no alto de 

um templo octogonal, na cidade de Kassel, Alemanha, na qual o artista realiza 

uma colagem fotográfica usando uma visão de baixo para cima desse espaço. 

Silveira entra em contato com esse trabalho, em particular, quando ele é exposto 

na XVII Bienal de São Paulo em 1983, sob curadoria geral de Walter Zanini. 

 

 
36. Jan Dibbets, Saenredam-Zadkine VII , 2003 

Fotografia colorida e grafite sobre papel. 

Museu Zadkine, Paris. 

 

 Dos trabalhos mais recentes de Dibbets vale destacar a série realizada para 

o museu francês Zadkine, em 2003, na qual o artista faz uso dos mesmos 

procedimentos da série Comets, mas nesse caso, trabalha com a arquitetura do 

espaço do próprio museu ao fotografar lugares internos e externos, nos quais, 

mais tarde, a exposição foi realizada, e a partir daí cria as suas perspectivas 

impossíveis. Essa atitude é muito próxima à tomada pela artista brasileira ao 

realizar o trabalho Vórtice (figura 18), por exemplo. 
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 Regina Silveira refere-se às pesquisas de Jan Dibbets em texto de seu 

doutorado Simulacros, no que diz respeito ao interesse comum de ambos no 

questionamento da idéia tradicional da arte e da busca por códigos que coloquem 

em xeque a percepção sensorial imediata. Como analisa Annateresa Fabris: 

 

Ambos dirigem várias interrogações aos modos convencionais de visão e fazem a 

desconstrução sistemática e analítica de imagens e pontos de vista a partir de um 

meio convencional como a fotografia. O que interessa primordialmente aos dois é 

discutir a percepção enquanto forma abstrata e artificial. Por isso mesmo, lançam 

mão de uma imagem já construída sobre a qual criam jogos espaciais 

freqüentemente impossíveis e claramente derivados de manipulações e 

justaposições.112 

 

  Outro artista que trabalha com a questão do ponto de vista e a justaposição 

de imagens é David Hockney, em seus trabalhos fotográficos que criam 

montagens panorâmicas de ambientes internos ou externos, como é o caso de 

Pearblossom Highway (figura 37), uma colagem fotográfica de 1986 feita numa 

paisagem desértica dos Estados Unidos. Nessa obra percebe-se que o artista se 

aproximou dos objetos para captar sua imagem, alguns vistos de cima, outros de 

frente e foi montando de maneira que tudo se tornou uma única imagem, como um 

plano pictórico. Na análise do próprio Hockney: 

 

(...) Pontos de vista múltiplos criam um espaço bem maior do que pode ser 

alcançado por um único. Nossos corpos talvez aceitem um ponto de vista central, 

mas nossa imaginação movimenta-se rente a tudo, exceto ao horizonte remoto, 

que tem de estar perto do alto do quadro. 

Embora “Pearblossom Highway” pareça ter um ponto de vista central fixo, 

nenhuma das fotografias que o compõem foram tiradas do que se poderia dizer 

“lado de fora” da imagem. Movimentei-me pela paisagem, construindo-a devagar 

de diversos pontos de vista.113  

 

                                                 
112 FABRIS, Annateresa. Op. Cit., p. 190. 
113 HOCKNEY, David.  Op. Cit., 2001, p. 94. 
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  Nessa afirmação de Hockney pode-se observar a questão do processo da 

visão humana, a complexidade da percepção e os vários pontos de vista de um 

observador para se construir uma imagem. 

 

 
37. David Hockney, Pearblossom Highway, 11-18 de abril de 1986 , 1986 

Colagem Fotográfica. 181,6 x 271,8 cm. 

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 

 

O artista alemão, Justen Ladda (figura 38), também aplica a regra da ilusão 

criada pela manipulação de um ponto de vista em suas instalações, como a 

questão da percepção de um objeto, no caso um esquadro quadrado, que na 

realidade está ausente. 

 

 
38. Justen Ladda, Square , 1980. Instalação. 

Ben Maltz Gallery, Los Angeles, EUA. 
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 Durante a pesquisa foi levantado um considerável número de artistas que 

usaram ou ainda trabalham com a perspectiva. Além dos casos já citados, como 

Jan Dibbets e Justen Ladda, há ainda o italiano Giulio Paolini, e alguns artistas 

que, assim como Silveira, participaram da exposição que aconteceu na cidade de 

Le Mans, França, intitulada Persistante Perspective (Persistente Perspectiva). A 

exposição que ocupou o Museu da Escola Superior de Belas Artes da cidade, em 

2004, contou com a presença de 19 artistas, como os consagrados da arte pop e 

conceitual, David Hockney, Sol LeWitt, Donald Judd, Roy Lichtenstein, Jan 

Dibbets, e mais Christian Baboum e François Morellet. 

 Essa exposição organizada por Claude Lothier, artista e professor da 

instituição francesa, reuniu obras de artistas modernos e contemporâneos, todas 

permeadas pela questão da perspectiva, contrapondo a idéia comum do 

banimento da utilização da perspectiva pela modernidade114. Na grande maioria 

dos trabalhos desses artistas, pode-se observar a utilização da fotografia como um 

meio para se colocar a discussão da representação e a perspectiva como objeto 

de reflexão. 

 
39. Vista parcial da exposição Persistante Perspective  de 2004 

com a obra Escada Inexplicável II de Regina Silveira ao fundo. 

École Supérieure des Beaux-Arts du Mans, Le Mans, França 

                                                 
114 Cf. carta da organização da Exposição Persistante Perspective à Regina Silveira. Ver aqui em 
Anexo II, p. 87. 
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 A questão da manipulação do ponto de vista é fundamental para entender a 

representação e a percepção do espaço, e é essencial ao discutir essa percepção 

enquanto aspecto abstrato e artificial da perspectiva. A subversão do olhar do 

espectador e, ainda, a destruição da estabilidade de sua percepção causada por 

essa subversão fazem da manipulação do ponto de vista uma atitude 

contemporânea no trabalho desses artistas. Visto que aqui, considera-se a 

hipótese de Panofsky de que cada período histórico possui sua visão de mundo, 

portanto uma maneira de utilizar a perspectiva, “é fundamental apurar se os períodos 

e áreas da Arte possuem ou ignoram a noção de perspectiva e também definir que noção 

é essa.”115 

 Sobre esse aspecto, Regina Silveira observa em sua análise ao conjunto de 

obras da tese de doutorado: “Mesmo diversas quanto a meios e funções, todas estas 

obras manipulam criticamente os códigos da Perspectiva Linear e são, sobretudo, 

reflexões sobre o Ponto de Vista, o lugar de olhar representações, ou mais amplamente, a 

posição para avaliar o mundo visual à nossa volta.”116 

 Atualmente a relação entre obra e espectador mudou, ela não é mais uma 

observação passiva como se pensava antes: “(...) Observar a arte não significa 

“consumi-la” passivamente, mas tornar-se parte de um mundo ao qual pertencem essa 

arte e esse espectador. Olhar não é um ato passivo; ele não faz que as coisas 

permaneçam imutáveis”.117 É nesse olhar que o artista encontra meios para abordar 

as questões relativas à vida contemporânea, pois agora mais do que nunca a arte 

é um território para a reflexão do mundo, ela age como iniciadora e ponto central 

dessas investigações. 

 É evidente o diálogo estabelecido entre Regina Silveira e esse artistas, pois 

além de possuírem a evidente filiação conceitual, tratam a perspectiva como uma 

idéia e reforçam a figura do artista como um intelectual. 

 

 

 

 
                                                 
115 PANOFSKY, Erwin. Op. Cit., p. 42. 
116 SILVEIRA, Regina.Op. Cit., 1984, p. 21. 
117 ARCHER, Michel.Op. Cit., 2001, p. 235. 




