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Proje~oes de 
Elaine criam 
uma especie 
de atelie em 
espa~os abertos 

U
rn istmo, uma estreita 
faixa de terra que une a 
peninsUla, cercada de urn 
lado pelo mar e de outro 
pela Lagoa dos Patos, e a 
condi~o geognifica que 

provocou o isolamento de duas cidades 
do continente sul-americano da magia do 
cinema. Muitas vezes ilhados, principal
mente nos longos periodos de invemo do 
sui do Brasil, os habitantes de Mostardas e 
Tavares, distante cerca de 200 quilometros 
de Porto Alegre, aprenderam a conviver 
com essa com:h~o de quase Ilha. Espeta
culos em fiJme, se existiram alguma vei, 
foi gra~as a urn projecionista ambulante 
que se aventurava aquela regiao durante 
os meses de veriio. 

0 advento de novas formas de imagem 
modificaram em profundidade essa con
di¢o do lugar, assim como a maneira de 
viver e de pensar dessa popula¢o. Urn fe
nomeno raro aconteceu no processo evo
lutivo das imagens, especificamente em 
rela¢o a essa pequena popula¢o de nao 
mais de 30 mil pessoas: uma especie de 
salto semantico em dire~o ao futuro, do 
teatro a tela de Tv; video, computador ou 
telefone celular. 0 cinema, com toda a sua 
condi~ao de magia de uma sala escura e 
do recurso da projetJ.bilidade da imagem, 
ficou como uma tela em branco na me
m6ria pessas pessoas, lembrado apenas 
nas imagens de algum ftlme em DVD 
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que raiasse ao propno cmema, como Ro
-sa Purpura do Cairo, de Woody Allen. Urn 
trabalho da artista gaucha Elaine Tedesco 
tenta resgatar essa experiencia perdida. 

0 fenomeno projetivo trouxe urn novo 
veiculo a imagem e, por consequencia, a 
fic¢o,como urna metifora do pensamen
to e da imagina~ao. Era a encenac;:ao do 
antigo desejo de ver o nosso destino pro
jetado como uma imagem em uma bola 
de crista!, de ver o passado e de prever o 
futuro. Sempre a partir da penumbra. Ao 
trabalhar em urn porao, Caravaggio partia 
da escuridao para chegar a luz, em uma 
experiencia marcada pela dimensao do 
risco e da aventura. Uma aventura que 
produz a fic¢o, que vern de fingir. E urn 
fio que une o profano e o sagrado e que 
permanece transportado por urn facho 
luminoso, sem se esvaziar. Como certa 
hist6ria deste nosso istrno meridional. 

coma 

A Ienaa 01Z que os 1laonantes utlllza
vam-se de uma especie de teatro de som
bras projetadas sobre as dunas para atrair 
navios com iscas vivas em dias de mau 
tempo.Ao fazer com que bodes andassem 
sobre as dunas, iluminados por lampari
nas, os habitantes locais simulavam o mo
vimento de urna cidade. Ao ver, de longe, 
luzes e sombras projetadas, o comandante 
ordenava uma aproxima¢o, a procura de 
urn porto seguro. E invariavelmente en
calhava. Mal os marinheiros alcanc;:avam 
terra fume para procurar abrigo, aconte
cia o saque. Mas urn crime nao foi perfei
to. Ha esse fato que ficou na hist6ria como 
Questao Christie, que se passou mais ao 
sui do istrno, e de alguma maneira susten
ta a lenda. Em 2 de abril de 1861, o navio 
ingles Prince of Wales, zarpou de Glasgow, 
Esc6cia, repleto de mercadorias. Era uma 
noite fria de julho quando o navio atingiu 
o istrno onde, atraido, encalhou e come
c;:ou a adernar, fustigado pelos ventos da 
lagoa e do mar. Enquanto os marinheiros 
buscavam abrigo e recursos, o navio foi 
saqueado. Marinheiros foram mortos. A 
tripula¢o reclamou ao embaixador ingles 
William Christie, que se dirigiu a Dom 
Pedro II, com o pedido de indeniza~ao e 
desculpas. A resposta foi negativa. Diante 
disso, uma esquadra inglesa bloqueou o 
porto de Rio Grande e apreendeu cinco 
navios brasileiros, exigindo a indeniza¢o 
de 3,2 rnilltbras. 

A questao precisou ser resolvida por 
uma corte internacional. Assim, o rei Le
opoldo, da Belgica, tio da rainha Vit6ria, 
da Inglaterra, foi nomeado arbitro. Acre~ 
ditando que o veredicto seria contrario 
aos interesses nacionais, Dom Pedro II 
resolveu pagar antecipadamente. Mas, 
ao tomar conhecimento de que os ingle
ses haviam perdido a causa, o imperador 
passou a exigir a devolw;ao imediata do 

amn--ew:-rnm-a"lTegatiVaTasTeJac;:o-es-enrre 
Brasil e Inglaterra s6 foram rest:abelecidas 
do is anos mais tarde, diante de acordos na 
Guerra do Paraguai. Ate hoje, contam que, 
quando a mare baixa, a carca~ do veleiro 
desponta projetando a sombra da !em-
bran~ do acontecido. · 

0 trabalho de Tedesco, intitulado Urn 
Processo de Sobreposi¢o no Espa~o Ur
bano, tese de doutorado recentemente de
fendida no Instituto de Artes da UFRGS, 
propoe proje~oes e interven~oes onde o 
espa~o publico funciona como urn atelier 
aberto. A popula~ao local acompanhou 
os procedimentos da artista que ali traba
lhava, criando rela~oes entre as suas pro
posi~oes, e urn dos lugares escolhidos foi 
Mostardas. 

Nessas experiencias, a proje¢o era urna 
especie de a~ao luminosa que lan~ava a 
imagem, transportando-a sobre as casas, 
onde encontrava urn anteparo. A trans
forma¢o de imagens tinha o objetivo de 
provocar os espectadores e sua mem6ria 
de urn :filme ausente. 

A sobreposi¢o, no trabalho de Tedesco, 
adquire o mesmo car.iter imaterial dame
m6ria, sobrepondo lugares e tempos que, 
segundo a artista, "sobrepunha tambem 
camadas de recorda¢o e esquecimentd', 
assim como que de significados. · 

A proje~ao possui uma hist6ria mal 
conhecida, cujas raizes estao tambem na 
psicanalise, na geometria, na 6tica e na 
representa~ao pict6rica. Ela requer uma 
certa penumbra. Poderia ser essa a causa. 
da proje~ao ser considerada atraves dos 
seculos como a arte da impostura, as luzes 
da moral e da religiao. E impostura sem
pre foi o assunto predileto de Marcel Du
champ.A arte, ou essa necessidade de pro
jetar ou de criar uma imagem do mundo, 
tambem nao estaria pr6xima a essa ideia 
da impostura, do crime perfeito? 
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