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enfatizando o tempo cru do plano tal como captado.  

“O filme vive no tempo se o tempo vive nele”, dizia Tarkovsky. 

E daquele de Warhol diante do Empire State building, que, 

após o pôr-do-sol rosado atrás do edifício, retrata uma longa 

noite de oito horas.

É aqui que percebemos um importante ponto de inflexão 

no trabalho apresentado na galeria Mario Schemberg, no 

espaço Funarte, em São Paulo, relacionado à atenção dada 

ao medium na trajetória da artista. O tempo se coloca como 

tema, em planos fixos produzidos por câmeras que geram 

imagens cuja saturação nossas retinas usualmente associam 

a reportagens televisivas, à internet, a documentários  

e a semelhantes tipos de registros reconhecidos por sua 

habilidade de representar, sem intermediários, o que 

está sendo visto, apesar dos planos instáveis, da edição 

intermitente e do foco variável. Embora as imagens de Pessoa 

desfrutem de saturação semelhante, elas mudam apenas  

o necessário para que seja sugerida uma lentidão raramente 

experimentada. A reprodução de longos planos fixos pela 

mobilização de um medium que costumamos associar  

a planos curtos e fragmentados gera certo descompasso, 

certa estranheza entre a textura do real e o que nele não 

cabe, no tempo que, ao fim, não é capturado, mas que  

está ali presente a todo momento, da duração das tomadas 

às metáforas do horizonte.

A beleza do trabalho de Pessoa deriva da fusão entre o 

medium e aquilo que ele reproduz. Isto é, a reflexão sobre 

o tempo, que o título do trabalho sugere, não está no que 

as imagens possam eventualmente conter, mas num vazio 

de sentido, por essa razão criativo, que as projeções e as 

carcaças de animais dispostas no chão proporcionam.  

Por isso ele não representa uma determinada ideia de  

tempo, que estaria guardada nas longas tomadas, no olhar  

do bezerro ou no pôr do sol. Mas, pela ênfase que dá ao 

medium, “faz ver” o tempo por uma experiência sensível,  

pela intensificação de um presente percebida na artesania 

das imagens de Tempo de duração. Desse modo é tecida  

uma poética do vazio, na qual se busca a ausência de sentido 

e de significados para que novos sentidos e significados 

possam surgir. Não à toa, o vazio, no qual toda significação 

é suspensa, surge com alguma frequência na poética de 

Pessoa. Uma poética do vazio, do espaço e do nada que, 

contudo, pela experiência que proporciona, preenche de 

significação possível os espaços projetados e sugeridos na 

exposição. De modo que o vazio remeta ao cheio, o nada ao 

tudo, o não-ser ao ser, o tempo não capturado ao tempo que, 

por não se deixar capturar, faz-se presente.
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Característico das videoinstalações de Elisa Pessoa  

é o modo como a artista faz falar o medium que mobiliza.  

Os materiais que adota são variados: a película super 8,  

as câmeras de mini dv, a câmera fotográfica analógica,  

e, neste último trabalho, a câmera Canon, 5D markII, atuam 

como medium ao lado de móveis, divisórias, ossos e montes 

de terra. Em Tempo de duração, os ossos e a terra no chão 

despertam a atenção para a dimensão material das imagens 

projetadas, garantindo-lhes certo “estatuto de coisa”, como 

notou Mammì sobre o trabalho de Tacita Dean. Os temas das 

projeções de Elisa Pessoa são espaços vazios de horizonte 

estendido: uma floresta coberta por brumas, uma estrada, 

uma vasta plantação de arroz transgênico, um longo pôr do 

sol em ocre, laranja e preto, o olho de um bezerro em extremo 

close. As tomadas sucedem-se umas às outras e têm duração 

variada, de 9 a 15 minutos. Por conta dessa diferença,  

as projeções formam sempre novas combinações de imagens.

Ao fundo temos um repertório de horizontes que nos captura 

e sugere a busca intermitente do olhar. Dessa busca resta 

a linha percebida nas imagens projetadas ao redor da sala. 

Mesmo no olho do bezerro em close, a linha do horizonte é 

dada pela cerca que o contém – e evoca a “tentativa de fazer 

ver o tempo”, como descreve Pessoa o registro sistemático 

que fez dos horizontes nos Pampas, na fronteira do Brasil  

com o Uruguai. Logo, o horizonte pode ser também percebido 

na disposição em observar longamente que o longo close 

exige. Sensibilizando-nos assim, pela visualização do tempo 

que o trabalho de Pessoa proporciona, aos detalhes que 

podem ser percebidos em cada imagem. Aos poucos percebe-

se que um segundo jamais é igual ao outro, que uma imagem 

pode ser abruptamente interrompida por um caminhão 

vermelho que atravessa a estrada rumo ao sul.

O tempo que o espaço do horizonte evoca está presente  

nas quase imperceptíveis piscadelas do bezerro e na  

brancura dos ossos dispostos no chão semicobertos  

de terra. Não que esteja ali representado, mas o modo  

como os diferentes media se encontram no espaço da 

exposição intensifica um presente por uma experiência  

de natureza estética. Os demais elementos da exposição  

que acompanham as projeções, têm por intuito enfatizar  

a materialidade das imagens projetadas, distraindo-nos  

do que poderia estar eventualmente nelas representado.  

Uma viagem ao sul do país, a adaptação a um ambiente  

mais seco e mais frio, as caminhadas com a câmera na  

bolsa, a montagem do tripé, a procura do foco no horizonte,  

a entrega da duração da tomada à técnica. Também durante  

o processo de registro das imagens expostas a artista faz 

falar o medium, pois a mecânica da Canon que a acompanha  

é suscetível ao ambiente como a textura digital da grafia  

do tempo que realiza. Isso porque ela encerra suas tomadas 

sozinha, segundo a variedade de detalhes de uma cena  

ou da temperatura ambiente, tem autonomia sobre os cortes 

de suas tomadas.

Desse modo o tempo é grafado onde quase não atua:  

no deitar do sol, na manhã de um bezerro, nas estradas  

dos Pampas, num campo semeado aguardando a colheita.  

Pois o registro das imagens em movimento – cinematografia 

- onde quase não há movimento termina por dissolver a 

autoria daquela que busca “fazer ver o tempo” na variação 

da luz natural e na autonomia dada à câmera nos cortes 

das tomadas. Se o gesto inicial de Pessoa é o de “fazer ver 

o tempo”, colocá-lo diante dos olhos, ele se torna real ao 

confirmar essa impossibilidade. Ele se aproxima do gesto 

de Tarkovsky, que evitava a montagem eisensteiniana, 
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RENATA BELLICANTA SAMMER

record of the moving images – cinematography – where there 

is almost no movement ends up dissolving the authorship 

of that who aims to “make time be seen” under the variation 

of natural light and the autonomy given to the camera on 

the scene cuts. If Pessoa’s initial gesture is to “make time 

be seen”, to put it before your eyes, it becomes real when 

there is a realization of this impossibility. It comes close to 

Tarkovsky’s gesture, which avoided the Eisensteinian editing, 

emphasizing raw time from the plan as captured. “A real film 

lives within time only if time lives within it”, says Tarkovsky.  

As well as that of Warhol before the Empire State Building, 

which after the rosy sunset behind the building portraits  

a long eight-hour night.

Here is where we realize an important point of inflection 

on the work shown at Mario Schemberg Gallery, at Espaço 

Funarte, in São Paulo, related to the attention paid to the  

art medium over the artist’s career. Time presents itself as  

a theme, in fixed plans produced by cameras that create 

images whose saturation our retinas usually associate to 

TV reports, to the internet, to documentaries and similar 

types of records known for their ability to represent, without 

mediators, what is being seen – despite instable plans, 

intermittent edition and variable focus. Although the images 

created by Pessoa enjoy a similar saturation, they change 

just enough so that a slowness rarely experienced is implied. 

The reproduction of long fixed plans by the mobilization of 

a medium that we usually connect to short and fragmented 

plans generate an imbalance, some sort of unfamiliarity 

between the texture of what is real and what it doesn’t 

encompass, during the time that, in the end, is not captured 

but is constantly present, from the duration of the takes  

to the metaphors of the horizon. 

The beauty in Pessoa’s art derives from the amalgamation 

between the medium and what it reproduces. That is,  

the reflection about time, that the title suggests, is not  

in what the images can eventually contain, but in an 

emptiness of meaning, and in this sense creative, that  

the projections and the animal carcasses shed over the  

floor provide. This is why it doesn’t represent a specific  

idea of time that would be stored within long takes,  

the gaze of the calf or the sunset. But with the emphasis 

it gives to the medium, it makes time “be seen” through 

a sensitive experience, with intensification of a present 

perceived on the craftsmanship of the images seen in 

Duration. Thus is woven a poetics of emptiness, in which 

there is a quest for the absence of sense and meaning so 

that new senses and meanings can emerge. No wonder, 

the emptiness, in which all meaning is suspended, arises 

regularly in the poetics of Pessoa. Poetics about the void, the 

space and nothing that, however, because of the experience 

it provides, fills with possible meanings the spaces projected 

and suggested in the exhibition. So that the void refers to  

a completeness, nothing to everything, the not-being to 

being, time not captured to time that, not allowing itself  

to be captured, makes itself present.

Renata Bellicanta Sammer has a PhD in History from PUC-Rio. 

She acts in the areas of Theories and Criticism, focusing in 

modern and contemporary poetry and visual arts.

It is a characteristic of Elisa Pessoa’s video installations 

the way the artist makes the medium elected speak. The 

resources adopted are varied: Super 8 film, mini dv cameras, 

analog cameras, and, on her latest work, the Canon camera  

5D mark II. They all act as medium along with the furniture, 

room dividers, bones and clods of earth. In Duration, the 

bones and the earth on the ground draw attention to the 

material dimension of projected images, ensuring its rightful 

“state of things”, as noted by Mammì of the works of Tacita 

Dean. The themes of Elisa Pessoa’s projections are empty 

spaces of an extended horizon: a forest covered in fog,  

a road, a large transgenic rice plantation, a long sunset in 

ochre, orange and black, the eye of a calf in extreme close 

up. The takes follow one another and have varied duration, 

ranging from nine to 15 minutes. Due to this imbalance, the 

projections always give shape to new image combinations.

In the background we have a range of horizons that capture 

us and suggest the intermittent search of a perspective.  

From this search remains the line cast over the images 

projected around the room. Even on the closed-up eye of 

the calf the line of the horizon is cast upon by the fence that 

curbs it – and evokes the “attempt to make time be seen”, 

as Pessoa describes the systematic record she made of the 

Pampas’ plains, on Brazil’s border with Uruguay. Hence, the 

horizon can also be perceived with the willingness to observe 

lengthily that the long close requires. This touches us, 

through the visualization of time provided by Pessoa’s work, 

to the details that can be noticed in each image. Slowly we 

realize that one second is never like another, that one image 

can be abruptly interrupted by a red truck that crosses the 

road heading south.  

The time that the space of the horizon evokes is present  

in the hardly noticeable winks of the calf and the whiteness 

of the bones shed in the partially covered ground. Not that 

it is represented there, but the way the different media 

meet in the space of the exhibition intensifies a present 

being through an experience of aesthetic nature. Further 

elements in the exhibition that follow the projections are 

intended to emphasize the concreteness of the projected 

images, distracting us from what could eventually be in 

them represented. A journey to the south of the country, the 

adaptation to a drier and colder atmosphere, the walks with 

camera in tow, the setting of the tripod, the search for focus 

over the horizon, the dedication to the duration from take to 

technique. Also during the process of registering the exposed 

images the artist gives space for the medium to speak, for 

the mechanics of the Canon that keeps her company is 

susceptible to the atmosphere like the digital texture of the 

record of time performed. That is because she encloses her 

takes by herself, according to the variety of details of a scene 

or the room temperature; she has autonomy over the cuts 

made to the scenes. 

In this way, time is recorded where it almost doesn’t act:  

over the sunset, on the morning of a calf, on the roads  

of the Pampas, in a sown field awaiting harvest. For the  
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