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I GEOGRAFIAS SENSÍVEIS I
I paisagens, territórios, fronteiras I

A exposição ‘GEOGRAFIAS SENSÍVEIS: paisagens, territórios, frontei-
ras’1 reúne cinco artistas, professores da Universidade Federal de Uberlândia, 
que apesar das diferentes trajetórias poéticas, encontraram afinidades na sistemati-
zação de suas ações por meio da pesquisa em arte. Os trabalhos apresentados 
investigam fenômenos e fluxos espaciais sob diversos aspectos e, sobretudo, 
evidenciam as relações entre paisagem, território e fronteira. Nessa complexa rede 
de significados, a paisagem é vista como uma construção do sujeito em trânsito, o 
território é pensado como a soma de acontecimentos e a fronteira se configura 
como um limiar da realidade, ao mesmo tempo metafórico e fictício.

As noções de “território”, “fronteira” e “trânsito” são evocadas frequente-
mente para demarcar posicionamentos críticos em relação aos fluxos migratórios, 
exílios e outras situações geopolíticas, em diferentes escalas. Essas mesmas 
noções também podem operar como metodologias no processo artístico: trânsito 
constante entre linguagens e mídias; porosidade das fronteiras entre as catego-
rias artísticas; ou ainda, justaposições de teoria e prática na reconstituição perma-
nente do próprio território da arte. A confluência desses artistas docentes nesta 
proposição-exposição se alimenta justamente do desejo e da necessidade de 
abordar essa dupla articulação de noções, fundamental para a constituição de 
um debate “geo-(po)ético” atento aos movimentos do nosso tempo.

1. A exposição Geografias Sensíveis foi selecionada no Edital de Exposições 2020 da Galeria da FAV.
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I Tatiana Ferraz I 

A Galeria da Faculdade de Artes Visuais é um espaço de formação artística e divulgação da produção contempo-

rânea em Artes Visuais. Vinculada à Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - FAV-UFG, a 

Galeria da FAV caracteriza-se como um espaço de natureza artística, cultural e educacional, tendo como 

princípios norteadores o respeito à diversidade das expressões culturais e o pluralismo de ideias; a universaliza-

ção do acesso aos bens e serviços culturais e o fomento à produção, difusão e circulação das práticas e reflexões 

artísticas contemporâneas com o compromisso da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão e a 

sociabilização do conhecimento.
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Beatriz Rauscher

Paisagens de asfalto, 2013-2018
fotografia 

Nikoleta Kerinska

O charme discreto da democracia, 2018
narração em áudio

Rodrigo Freitas

Target, 2016-2017
óleo sobre tela

Ronaldo Macedo Brandão

Corpo em Queda, 2015
imagens de vídeo, impressão plotter sobre papel

O trabalho fala de fronteiras entre “tempos”. A passagem do 
tempo dissolve as delimitações de um espaço para criar outras 
barreiras. Um espaço físico, descrito e delimitado a partir de um 
fluxo de vivências e de suas memórias, é redesenhado, alterado, 
apagado em cada etapa consecutiva de sua existência. Não é 
possível mais voltar àquele lugar, pois não é possível regressar no 
tempo. No abraço do tempo, a geografia é desamparada, 
consumida, aniquilada. Seu único refúgio é o relato.

A série de trabalhos Paisagens de asfalto reúne de fotografias tomadas 
em viagens de carro. Operam no limite dos códigos e pretendem 
indagar a representação da natureza. Subvertem o programa do 
aparelho através da exposição à velocidade para obter imagens-rastro 
(que desmaterializam os planos na fotografia) e imagens-trajeto através 
de foto-sequências. A estrada, como ligação entre cidades, evoca a 
natureza, a memória de paisagens, de outras viagens, de trajetos feitos 
e refeitos. Os longos deslocamentos de carro em viagens evocam a 
narrativa do trajeto, da experiência do espaço e do tempo em 
contraposição ao declínio do espaço profundo determinado pelas 
perspectivas contemporâneas do virtual.
O asfalto do título, traz a ideia da ação incisiva e contundente sobre o 
espaço e sobre a natureza. Paradoxalmente, as estradas nos fazem 
penetrar na paisagem e ao mesmo tempo nos distanciarmos delas.

Pinturas realizadas a partir de imagens registradas pela câmera de 
infravermelho de um drone, que localizou um grupo de sobreviventes 

de um naufrágio no Mediterrâneo em abril de 2015. As manchas 
negras sob a mira certeira dos mecanismos de controle sinalizam o 

aniquilamento daqueles náufragos enquanto sujeitos políticos ao 
serem assinalados como “ilegais” e enquadrados no perfil das 

minorias indesejáveis, condenada ao exilio do mundo nos campos de 
refugiados, onde todos os movimentos se interrompem.

Corpo em Queda é uma sequência de cinco imagens de meu 
corpo em queda diante da cerca de uma fronteira controlada. 
Esse trabalho difere de outras imagens do trabalho Defrontar 
Europa, onde me desloco em direção a diversas fronteiras de 
Europa e permaneço a olhar em frente, mantendo-me sempre de 
costas para a câmera. Em Corpo em Queda tem-se o registo da 
queda de um corpo diante de uma fronteira. Ao apresentar este 
trabalho, procuro sugerir que esses espaços de fronteiras 
controladas como lugares marcados por diversas histórias de 
perdas. Nesse mesmo lugar onde foram feitas as imagens – em 
Ceuta –, alguns meses depois, em 6 de fevereiro de 2014, 14 
imigrantes subsaarianos morreram afogados ao tentar nadar até 
a praia de Tarafal. Ao atravessarem a fronteira de Marrocos em 
direção a Ceuta pelo mar junto à praia, foram atingidos por 
balas de borracha disparadas pela Guarda Civil de Ceuta. A 
questão gerou diversos protestos e questionamentos sobre a 
forma violenta empregada para lidar com a situação. Este 
trabalho fazia parte de um conjunto de imagens que havia feito 
na viagem a Ceuta em 2013. Até a data do acontecimento dessa 
tragédia tinha muitas dúvidas se o finalizaria ou não. Devido ao 
ocorrido no mesmo lugar poucos meses depois de ali estar, 
resolvi finalizá-lo e apresentá-lo para que fique como uma 
memória histórica dessa situação de perda e violência.

Tatiana Ferraz
Série Jardins suspensos, 2019

madeira, tinta laca, 
cimento e metal pintado
Foto: Ricardo Benicchio 

Os objetos híbridos da série Jardins suspensos constituem-se de pares 
de opostos, entre um acabamento primoroso da pintura laca e as 

imperfeições da argamassa artesanal; entre uma aparência brilhante e 
lisa e uma rugosidade construtiva; entre uma espécie de atração 

pictórica e uma repulsa cortante das lanças metálicas.

 

Condomínio, 2019
gaiolas de madeira para transportar passarinho, 
objetos diversos, tinta esmalte

Condomínio foi inspirado na cultura moderna de viver em enclosures 
habitacionais que ainda persiste no mundo atual, e cresce vertiginosa-
mente nas pequenas e médias cidades, reforçando as fronteiras entre 
classes sociais no ambiente urbano. A instalação é composta de 
gaiolas de madeira para transportar passarinhos e pequenos animais 
bibelôs, feitos em diferentes materiais, originalmente concebidos como 
objetos decorativos e/ou brinquedos. A situação expositiva de estar 
dentro da caixa não deixa de ironizar a condição do ser humano que 
vive nestes lugares, em analogia a bichos enjaulados. A disposição 
horizontal das caixas, uma ao lado da outra, reforça a pasteurização 
dos modos de habitar. 


