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Resumo: Este trabalho analisa as obras da artista brasileira 
Laura Lima. Busca-se discutir a respeito de um possível corpo-
paisagem nesse grupo de trabalhos, isto é, as formas com as 
quais os corpos coisificados pela artista a partir das suas 
propostas se instauram como perceptos. A discussão, pretende, 
assim, pensar o corpo como um processo que negocia com o que 
está a sua volta, tentando apontar até que ponto ele é 
construído de forma semelhante à paisagem e de que forma ele 
pode ser examinado como um bloco de sensações inumano. !
Palavras-chave: arte contemporânea; carnalidade; corpo-paisagem; 
Laura Lima; percepto  !
Abstract: This paper analyzes the works of Brazilian artist 
Laura Lima. It seeks to discuss a possible body-landscape among 
this group of works, that is, the ways in which objectified 
bodies through the proposals made by the artist are established 
as percepts. The discussion, therefore, is concerned with the 
body as a process that deals with what is around it, trying to 
point out in which manners it is built in a similar way to the 
landscape and how it can be considered a block of inhuman 
sensations. !
Keywords: body-landscape; carnality; contemporary art; Laura 
Lima; percept !!
 A paisagem se apresenta para nós como um campo já 

construído, que se baseia na natureza e na sua representação. No 

entanto, podemos pensá-la como um lugar de criação simbólica e 

como um vasto campo de potências sensoriais. É nesse sentido, 

que a discussão central desse trabalho se apresenta: seria 

possível construir paisagens a partir de corpos em movimento? Os 

perceptos podem estar presentes em obras realizadas a partir da  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delegação de ações a terceiros? Assim, pretendemos pensar como 

as obras produzidas por Laura Lima podem se constituir como um 

bloco de sensações a partir de corpos-paisagens. 

Ao criar instruções poéticas para os corpos em ação, Laura 

Lima inscreve os movimentos dentro de uma forma sensível 

particular, que, assim como ela argumenta, instalam sua obra em 

um lugar outro que o happening e a performance, em um lugar 

próximo à escultura ou talvez da instalação. A opção pela 

utilização de pessoas aqui carrega em si uma estratégia 

específica que é capaz de possibilitar resultados próximos do 

objeto. O tratamento reservado pela artista aos corpos traz a 

carne e a forma para o primeiro plano, se afastando da 

construção do indivíduo, do sujeito. A ideia de um organismo 

carnal poderia então se aproximar da ideia de percepto ou de 

paisagem.  

Entre os trabalhos em que essa discussão se faz mais 

contundente, selecionamos a série Homem=carne/Mulher=carne (H=c/

M=c) (1994 - ), além das obras Tatuagens Dimensionais (1997 - ), 

Baile (2003 -2004), Costumes (2001-2006), Monte de irônicos 

(2005-2007) e Biombos (2009). Assim, discorreremos sobre essas 

obras e suas questões conceituais. Esse breve estudo vai 

revisitar problemáticas cruciais na trajetória da artista, como 

as noções de corpo, carnalidade e a utilização de pessoas e 

animais. Em seguida, a partir de uma discussão sobre as análises 

realizadas por Gilles Deleuze e Felix Guattari a respeito dos 

conceitos de percepto e afecto, serão evidenciadas as dimensões 

primordiais da paisagem como percepto. Então, será pensada a 

construção do corpo-paisagem a partir da sua relação de Laura 

Lima com o percepto. 

!!
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!
O corpo, a carne e a imagem: o trabalho de Laura Lima 

O conjunto de trabalhos de Laura Lima perpassa diversas 

questões e pode ser discutido sob várias perspectivas. Algumas 

problemáticas, no entanto, se fazem mais presentes no que diz 

respeito ao corpo, como a utilização de seres vivos e a 

concepção de carnalidade da artista. É nessa direção que 

construímos a análise que se segue: sempre perseguidos pela 

questão da matéria e da carne, tentando esquematizar uma rede de 

pensamento complexa e em funcionamento. Nesse sentido, 

priorizamos a análise daquelas obras que foram desenvolvidas com 

a presença de outras pessoas, outros corpos, e suas escolhas 

conceituais.  

A série Homem=carne/Mulher=carne (H=c/M=c), desenvolvida a 

partir de 1994, consiste no emprego de pessoas entendidas como 

matéria=carne que, juntamente com outros objetos criados pela 

artista, dão forma à obra. É com esse grupo de trabalhos que se 

inicia a delegação da presença para outro seres vivos, que, por 

meio de uma partitura, recebem, instruções sobre o funcionamento 

da obra. Desse conjunto fazem parte, entre outros, os trabalhos 

Gelatina (1995-96), Bala (1995-96), Quadris (1995-1997), Puxador 

(Paisagens 1998-1999; Colunas 1998/2002; Arquitetura 1998-), 

Marra (1995-2002), Dopada (1996/2000), Sugador (1997), Três 

Graças (Rubens, 1998/2000; Rafael, 1998/2002); Arquitetura 

digestiva (1998). 

 Em 1997, Laura Lima dá início ao projeto Tatuagens 

Dimensionais, propostas de intervenções cirúrgicas no corpo 

humano com o intuito de deixá-lo mais eficaz. Os trabalhos 

consistem de cartas a médicos (cirurgiões e ortopedistas) com 

explicações e instruções de melhorias na anatomia humana. Entre 

2001 e 2002, desenvolve os Costumes, que serão retomados como  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Novos Costumes em 2006. Surgem a partir do plano 

bidimensional do rolo de vinil e são dobrados e recortados para 

serem vestidos, portados. A ideia é que esses Costumes sejam 

portados e manipulados pelas pessoas e não permaneçam apenas 

expostos. 

 Em Baile (2003-4), a partir de uma representação de O baile 

na corte de Henry III, pintura anônima de 1581 integrante da 

coleção do Louvre de Paris, “a artista oferece uma dimensão 

onírica às estruturas de poder que amparam a pintura enquanto 

instituição (a estética, o mercado, os métodos e espaços de 

exposição” (CASTRO, 2014). A imagem do quadro recebeu 

intervenções psicodélicas e uma moldura exuberante, além de ter 

sido “reproduzida” como grandes festas em duas ocasiões – para a 

4a Bienal do Mercosul (2003) e no Parque Lage (2004).  

 Entre 2005 e 2007, a artista desenvolve Monte de irônicos, 

palhaços que parecem bonecos, mas que se constituem de trajes 

por baixo dos quais estão pessoas. A montagem ideal das obras é 

que elas se comportem como um objeto esquecido, largado em um 

canto do museu, sem protagonismos. Dentro desse conjunto, foram 

desenvolvidos diferentes trabalhos, como Palhaço simples, 

Palhaço de buzina torta (portando uma buzina reta) e Palhaço de 

buzina reta (portando uma buzina torta). Realiza também o Monte 

de irônicos-quadris, que, apesar de não fazer parte de 

Homem=carne/Mulher=carne, ironiza seu próprio trabalho. Em 2009 

produz Biombos, em que faz uso de partes do corpo que trabalham 

em função da dinâmica desenho-escultura-objetos. Remontando a 

participação de pessoas, braços e mãos saem das paredes e de 

biombos para realizarem tarefas simples, como desenhar com a mão 

esquerda ou bater palmas com os movimentos restritos. A obra 

cria no espaço expositivo uma forma “funcional” e ornamental, ao 

mesmo tempo.  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 Ainda no ano de 2009, realiza uma exposição na Galeria 

Laura Alvim, denominada Nuvem. As obras são desdobramentos das 

ideias de Homem=Carne/Mulher=Carne, em que partes do corpo são, 

em estruturas extraordinárias, suportes para objetos ou então 

realizam tarefas como confeccionar charutos. A exposição 

dialogava de maneira clara com os mecanismos tradicionais de 

montagem da obra de arte, trazendo para o primeiro plano as 

estruturas normalmente invisíveis da galeria. Uma fumaça tomava 

conta do ambiente, onde era permitido fumar os charutos e 

cachimbos modificados pela artista. 

 No ano seguinte, prepara outra exposição individual na Casa 

França-Brasil, também no Rio de Janeiro, intitulada Grande, da 

qual fazem parte os trabalhos: Mágico nu (2009), em que um 

mágico trabalha em seu estúdio sem truques, no caos, organizando 

e desorganizando as prateleiras expostas; Homem=Carne/

Mulher=Carne – pelos + rede (1997/2010), que consistia em uma 

rede de 25 metros que atravessava o salão da galeria, onde 

descansava um casal nu, ele com as sobrancelhas estendidas, ela 

com os pelos pubianos tocando o chão; Homem=Carne/Mulher=Carne – 

baixo (1997/2010), um quarto com o teto rebaixado onde uma 

pessoa=carne com deficiências físicas residia, e Choice (2010), 

um ambiente completamente escuro onde fenômenos sensoriais 

misteriosos acometiam o espectador. 

Respeitando o recorte feito dentro da obra de Laura Lima, 

podemos nos apoderar da fala de Fernando Cocchiarale (2004) que, 

no folder “Instâncias/To age de Laura Lima”, para a exposição da 

artista no Chapter Art Centre, em Cardiff, no País de Gales, 

aponta que as instâncias criadas por ela são ações concebidas 

como corpos estranhos com a participação de terceiros. Essas 

ações em forma de tarefas moldam a imagem, sem levar em conta a  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vida pessoal dos participantes e sem tentar construir um 

sujeito ou uma subjetividade. 

Esses participantes são tidos como corpos quaisquer, 

ordinários e comuns quando se convertem em pura matéria: existe 

uma indiferença entre os corpos, eles viram artefato, carne, 

carnalidade. Em voga, estão as relações que se estabelecem, as 

atribuições e preceitos que a obra possui, e não o corpo de uma 

pessoa, a subjetividade daquele indivíduo que faz parte da obra. 

O participante se torna um elemento constituinte como outro 

qualquer dentro do conjunto em questão, neutralizando a oposição 

dicotômica entre sujeito e objeto: 

As coisas com vida eram arquiteturas de significados em potência 
(os animais também faziam parte). Eu queria construir um sistema 
de mecânica crua, o corpo estava exposto na imagem da obra, sem 
mesmo ser um corpo em si mesmo – não tinha mais identidade –, 
podendo ser substituído por qualquer outro com características 
similares, em que existia apenas um trato entre quem participava: 
realizar naquela “imagem”. Estabelecia-se, entre as partes, uma 
dependência recíproca: a imagem estava no limite de não existir 
não fosse a decisão de alguém, até mesmo de uma criança (...). Se 
admitimos uma fragilidade, ela vai em várias direções, e todas 
sugerem uma dependência. (LIMA, 2014, p.35) !
Ricardo Basbaum (2014) indica que essa perspectiva 

problematiza o corpo individual e o coletivo, questionando a 

constituição e a mobilização da formação da corporeidade. Ele 

indica que a própria noção de corpo é discutida e, ao ser 

submetida a operações físicas específicas, produz um 

conhecimento diferente. É nesse sentido que ele define Laura 

Lima como artista-predadora: ela busca matéria-carne – da qual 

também é constituída – para construir experiências-limite nas 

quais problematiza o corpo, a principal forma de individuação da 

matéria-carne como organismo vivo. Para ele, a carne é tomada 

como matéria, argamassa que será moldada dentro de organismos 

que respeitam instruções precisas, “ou seja, trata-se não de 

‘carne em estado bruto’, mas de uma ‘carne informada’ por um  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programa deliberado e explícito, que se superpõe à pessoa 

(...) capturada para a realização proposta” (BASBAUM, 2014, p.

290). 

A “carne informada” é uma questão que volta à tona quando a 

própria artista argumenta ser mais fácil trabalhar com pessoas 

que não sejam atores, performers ou bailarinos, por não terem 

camadas de saber. A ideia é que eles possam realizar as tarefas 

propostas sem acessar os códigos dessas disciplinas, facilitando 

o processo de construção da obra. Ela argumenta que em alguns 

trabalhos, as tarefas são tão específicas e demandam tanta 

concentração, que as camadas de saber são neutralizadas pela 

própria estrutura da proposta. No entanto, ao lidar com pessoas, 

a artista admite que a questão do imprevisto, do insondável, do 

acaso é crucial e esperada, afinal parte da obra pode não estar 

lá no dia seguinte. 

É importante ressaltar que, enquanto somos todos 

constituídos da mesma matéria, existem nuances fundamentais 

entre os trabalhos, que para a artista se aproximam de uma ordem 

de adaptação e sobrevivência. Há obras pensadas para mulheres, 

homens, crianças, velhos, fortes; sua natureza sendo determinada 

pela situação em que a matéria deve ser colocada naquele 

contexto. Os participantes não são sempre os mesmos, mas devem 

respeitar essas determinações sobre as figuras. A noção de 

pessoa=carne surge com a série Homem=carne/Mulher=carne, 

tratando da objetificação dos participantes e questionando a 

delegação performática, tão cara à obra de Laura Lima. Na série 

em questão, a filosofia de construção pauta que a presença dos 

corpos deve estar baseada em tarefas. Nesse sentido, a 

pessoa=carne faz parte de uma construção sem hierarquia de uma 

carnalidade do mundo que é ativada pela repetição de movimentos: 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A obra com a vaca, as anotações e a filosofia foram o início do 
que seria o Homem=carne/Mulher=carne, reunião de diversas ideias 
a serem construídas com a presença de seres vivos, principalmente 
os humanos. (...) Parece áspero dizer assim, seres vivos, mas o 
H=c/M=c tratava da carnalidade das coisas, do mundo, da 
existência, matéria puríssima e total – as pessoas que 
participavam das imagens, às quais eu dava tarefas a serem 
cumpridas não eram mais importantes do que os aparatos que eu 
construía para a realização das imagens. Essa maneira de 
construir com a participação de pessoas, discutindo sua moldagem 
e carnalidade através da tarefa em prol de uma imagem total, 
seria a deflagração do fato de que eu não estava trabalhando 
ideias de performance historicamente, como outros artistas da 
época e de referências dos anos 1960 e 1970, como, comodamente, 
as pessoas tentavam enquadrar. (LIMA, 2010, p.8) !

 A presença de pessoas indica uma tentativa de escapar da 

representação, isto é, fazer uso da carne como uma ferramenta de 

indiferenciação e assim, ao afirmar a crueza da matéria, recusa 

a dissimulação mimética (DOCTORS, 2012). A artista repudia a 

representação clássica por verossimilhança assim como a moderna 

por abstração. Para Márcio Doctors (2012), Laura utiliza o corpo 

como limite irredutível do real, não se tratando de ser no 

exterior ou no interior da imagem, mas de ser na imagem, como 

agente cúmplice de seu devir. Laura não busca romper a barreira 

entre arte e vida, como os artistas – em especial os performers 

– das décadas de 1960 e 1970 queriam; ela elimina as 

significações e os idealismos, criando uma passagem direto entre 

o perceber e o sentir. 

Por fazer uso de seres vivos, seria possível identificar no 

trabalho de Laura Lima um caráter performático, porém, como 

falamos anteriormente, a artista discute a noção de corpo a 

partir da ideia de carne, de carnalidade como matéria formadora 

desses organismos, se distanciando da ideia de construir um 

sujeito por meio da experiência proposta. Sua intenção era criar 

um aparato em que pessoas, animais e objetos se relacionassem de 

forma horizontal, sem hierarquia de valores, sem direcionar 

importância ao sujeito e sua experiência. Buscava, assim,  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determinar um certo grau zero de subjetividade, um vivente 

sem individualidade: “não interessa a ela fazer de si própria o 

local de trabalho, mas sim buscar possíveis alteridades 

experimentando algo de sua própria carne na carne do outro: em 

suas palavras, ‘o artista é predador, a pessoa=carne é a 

presa’.” (BASBAUM, 2014, p.290-291).  

A ideia de corpo literal como singularidade, focalizado nas 

manifestações dos anos 1960 e 1970, como happenings, 

performances, experiências sensoriais (MATESCO, 2009), é, 

portanto,  questionada por Laura Lima. Ela explora um corpo 

material, a carne como matéria, como meio poético. Sem 

distinção, sem sujeito, sem processos de construção de 

subjetividade, se trata de uma carnalidade da qual somos todos 

constituídos e pela qual se arquitetam significados em potência:  

Eu queria construir um sistema de mecânica crua, o corpo estava 
exposto na imagem da obra, sem mesmo ser um corpo em si mesmo – 
não tinha mais identidade –, podendo ser substituído por qualquer 
outro com características similares, em que existia apenas um 
trato entre quem participava: realizar aquela ‘imagem’. 
Estabelecia-se, entre as partes, uma dependência recíproca: a 
imagem estava no limite de não existir não fosse a decisão de 
alguém, até mesmo uma criança, como no trabalho que você cita de 
1996, da menina pulando corda numa poça de gelatina vermelha. Se 
admitimos uma fragilidade, ela vai em várias direções, e todas 
sugerem uma dependência. (LIMA, 2014, p.35) !
É importante relembrar que a terceirização do corpo na obra 

l e v a n t a c o n f l i t o s é t i c o s , q u e d i z e m r e s p e i t o à 

instrumentalização das pessoas e à objetificação de uma relação 

mercantil de mão de obra. A artista exerce um poder específico 

sobre aqueles corpos, de forma que tem controle sobre todos os 

aspectos daqueles indivíduos: o desejo de anular hierarquias 

lida aqui com um paradoxo diante da conotação autoritária de 

algumas de suas obras, em especial os trabalhos do começo de sua 

trajetória. As instruções, diretas e abertas, representam ainda 

um protocolo rígido, a existência de uma dependência entre a  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artista e os participantes convive lado a lado com a 

questão do poder e de uma desigualdade de valor. No que tange à 

realização de tarefas, podemos argumentar que Laura Lima não 

estabelece propostas degradantes ou humilhantes. No entanto, 

seria possível inferir que existe uma relação de radicalidade 

corporal que reforça uma incapacidade dos participantes de 

controlar sua própria carne, deixando à cargo da obra, e 

consequentemente, da artista, o domínio de suas próprias 

matérias.  

Dessa maneira, por mais que sejam matéria constituinte da 

obra e se assemelhem graças à carnalidade, os seres humanos são 

utilizados de forma diferente. Apesar da estrutura conceitual 

ser semelhante, a utilização dos seres humanos em função de 

tarefas implica em uma lógica diferente na construção das obras: 

é nesse cenário que a construção de subjetividade se situa. A 

experiência, a identidade ou a individualidade do participante 

não é uma questão dentro da obra, porém ao inserir um indivíduo 

dentro de um dispositivo com um método de funcionamento 

específico no qual seus movimentos são agenciados, podemos 

inferir que se inicia um processo de subjetivação. A ideia de 

grau zero de subjetividade se mostra uma contradição diante da 

noção de dispositivo. 

A questão da possível produção de sujeitos é determinante 

na discussão sobre a carnalidade do corpo. Enquanto o indivíduo 

perde seu papel central – o corpo do próprio artista sendo usado 

como instrumento nas performances nos anos 1960 e 1970 é, 

provavelmente, a principal demonstração desse protagonismo –, 

abre-se espaço para uma nova construção corporal. Laura Lima 

constrói um corpo-carne que deixa de ser sujeito para se tornar 

forma dentro da imagem. Construídos a partir da criação da  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artista, a carnalidade se estrutura a partir de aparatos 

desumanizados. 

!
Blocos de sensações e paisagem 

 Ao tratarmos da produção da arte, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (2010) definem que a arte desenvolve blocos de 

sensações, isto é, compostos de perceptos e afectos. Ela produz 

e gera intensidades, se configurando muito mais como um sistema 

de forças dinâmicas do que como um sistema de representação, 

isto é, como sensações, como intensidades puras que se conservam 

e se tornam independentes de seu criador e de seu observador. As 

sensações não remetem a um objeto, não têm pontos de referência. 

Se elas se parecem com algo, é graças à semelhança produzida por 

seus próprios meios. O que concerne à arte, “com os meios do 

material, é arrancar o percepto das percepções do objeto e dos 

estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das 

afecções, como passagem de um estado a um outro. Extrair um 

bloco de sensações, um puro ser de sensações” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2010, p.197).  

Nesse sentido, cabe determinar o que seriam as intensidades 

que compõem os blocos de sensações. Deleuze e Guattari (2010) 

definem os afectos como os devires não humanos do homem e os 

perceptos como as paisagens não humanas da natureza. Os 

perceptos podem ser entendidos como um conjunto de sensações e 

percepções que vai além daquele que o sente, isto é, os 

perceptos são aquilo que o corpo pode como potência sensorial em 

relação ao mundo. Enquanto isso, os afectos são os devires não 

humanos do homem: 

Os perceptos não são mais percepções, são independentes do estado 
daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos 
ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados 
por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem 
por si mesmo e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do  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homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na 
pedra, posto de perceptos e afectos. A obra de arte é um ser de 
sensação, e nada mais: ela existe em si. (DELEUZE & GUATTARI, 
2010, p.193-194) !

 Cabe, nessa discussão, nos aprofundarmos especialmente na 

questão dos perceptos, justamente por eles tornarem sensíveis as 

forças insensíveis que povoam o mundo, que povoam as paisagens, 

os ambientes, os territórios. O percepto seria, então, a 

paisagem anterior ao homem, existente mesmo na ausência da 

percepção. Porém, parece inapropriado seguir por esse caminho, 

uma vez que “a paisagem não é independente das supostas 

percepções dos personagens, e, por seu intermédio, das 

percepções e lembranças do autor” (DELEUZE & GUATTARI, 2010, p.

199). A paisagem se tornaria percepto quando não estivesse 

atrelada às percepções humanas, apesar de não parecer possível 

conceber a paisagem sem essas mesmas percepções. Nesse contexto, 

Anne Cauquelin (2007) também argumenta que a paisagem existe 

apenas como criação humana. A paisagem como forma simbólica se 

articula como um modo de objetivação mundo, ou seja, como uma 

maneira de apreensão do real.  

No texto intitulado “Da Paisagem”, Rainer Marie Rilke 

distingue três tipos de paisagem como formas de subjetividade: 

na Antiguidade, a paisagem-corpo; na Renascença, a paisagem-

pathos; na Modernidade, a paisagem-spatium. Cabe aqui, analisar 

como seria possível construir essa paisagem-corpo. A paisagem na 

Antiguidade era uma cena inexistente, que só ganhava sentido a 

partir da presença do homem. Ela era vista pelo olhar de um 

homem que relacionava tudo consigo mesmo, existia uma 

interdependência entre corpo e paisagem: 

Desconhecida era a paisagem que não fosse relacionada à ação do 
homem sobre ela; desconhecida a montanha que nenhum deus com 
rosto de homem morasse; desconhecido o promontório onde não se 
erguesse nenhuma estátua visível à distância. O homem era ainda 
novo demais, estava por demais encantado consigo mesmo para  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dirigir seu olhar para outro lugar longe de seu corpo. (RILKE, 
2013, p.59) !

 O texto de Rilke (2013) suscita uma discussão sobre as 

maneiras com que podemos constituir essa relação entre corpo e 

paisagem. Uma situação externa que só poderia ser construída 

pela relação com o corpo, um cenário que existe apenas como 

reação à atuação do homem. A apreensão dessa paisagem passa pela 

dimensão do corpo, pela experiência e pelos projetos visuais 

desenvolvidos pela sociedade. Uma paisagem ativa que é derivada 

do homem, mas que em certa medida também o origina: a partir de 

uma situação espaço-temporal processual, o corpo e a paisagem se 

fundam mutuamente do ponto de vista sensorial. 

A existência da paisagem está submetida à percepção do 

homem, assim como as sensações desse corpo só tomam forma ao 

perceber a paisagem. Se pensarmos o corpo como um espaço 

processual, como um lugar de percepção do seu entorno, podemos 

questionar as limitações e as fronteiras entre o que entendemos 

por paisagem e por corpo: a ação seria capaz de fundir esses 

dois campos e formatar um novo modo de ser e de estar nesse 

ambiente. O corpo-paisagem pode surgir como uma potência poética 

nesse contexto, entendendo a paisagem e o corpo como um único 

bloco sensível. 

!!
O corpo-paisagem: considerações finais 

Ao desconstruirmos a noção de paisagem, vem à tona uma 

invenção simbólica, que faz a mediação da nossa relação com a 

natureza através de artifícios. A paisagem existe a partir da 

presença humana: os perceptos – conjunto sensações que são 

independentes de quem o sente – parecem sempre mediados por 

nossa percepção, por nossa existência. A arte se mostra um 

caminho para a criação de mundos, de sensações desconhecidos, de  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modo que,  partindo de dimensões corporais, as criações 

artísticas são capazes de propor situações em que questionamos 

tanto a concepção naturalizada com a paisagem como a autonomia 

dos perceptos. 

É nesse sentido que devemos analisar o trabalho de Laura 

Lima. Os projetos  da artista tratam da carnalidade das coisas, 

do mundo, da existência, da matéria, de forma que as pessoas que 

participam das imagens não são mais importantes do que os 

aparatos que ela constrói para a realização dessas mesmas 

imagens. Esses corpos são coisificados, perdem sua subjetividade 

ao agirem a partir instrução da artista. O corpo objetificado se 

torna paisagem, se aproxima da escultura, da instalação. Se 

torna imperceptível enquanto homem para emergir como potência, 

como percepto. A relação impessoal e distante que se estabelece 

com esses corpos reforça uma sensação ativa, espacial. No 

trabalho de Laura Lima, nossa relação com o corpo é domesticada 

e mediada pela paisagem. 

Os corpos são dispostos nas obras segundo um modus operandi 

que define tarefas a serem realizadas pelos voluntários. Essa 

partitura lida, normalmente, com tarefas como caminhar, dormir, 

lutar, puxar e pular, que devem ser executadas em situações 

absurdas, em intervalos curtos e não-narrativos. Existe, então, 

um agenciamento de corpos que reformula a noção de paisagem. Os 

corpos se objetificam, se tornam carne, negam a encenação e as 

suas individualidades. Laura Lima busca o estabelecimento de uma 

nova economia do movimento, versando sobre uma incansável 

persistência em direção à coisificação e propondo uma discussão 

sobre a artificialidade do corpo em movimento e sobre sua 

proximidade com a escultura. 

Assim, ao utilizar corpos para criar potências sensíveis, 

ela estabelece um lugar de reformulação dos clichês  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representativos. O corpo aparece em ação e ao discutir as 

noções de subjetividade daquele que está presente, esse 

movimento delegado suspende a individualidade e coisifica o 

performer. A instrução é superada e entram em cena corpos-

esculturas que aparentemente se encontram em um estado de 

suspensão da consciência. Aquele que age se torna um receptáculo 

objetificado das propostas da artista. O modus operandi das 

obras propõe justamente a coisificação dos voluntários. Os 

corpos são exibidos como entes artificias, porém sem recorrerem 

à mimese ou à representação. Eles são mediados por formas 

simbólicas propostas pela artista, a partir de uma relação 

impessoal. Quase esculturas, quase paisagens, os corpos são 

ordenados em função da carne, da matéria e não das suas 

individualidades. Dessa forma, os estados corporais alcançados 

pelos performers os aproximam dos objetos, dos devires não-

humanos da criação artística.  

!
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