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A produção artística na contemporaneidade se apropria da matéria, e como energia em fluxo, também 
imagem. Faz desaparecer a ligação com o real no sentido da imagem não ser mais apenas um registro de 
um traço luminoso preexistente, mas sim a re-apresentação deste traço, por meio da tecnologia digital, 
cuja atualização insere a imagem no contexto da virtualidade. Nesta conjuntura, o percurso do artista na 
contemporaneidade se faz em um ir e vir."O contemporâneo não é somente o agora, o sendo, Dasein, 
que não teria outra vocação que aquela de se completar ao ritmo pulsivo do tempo que nasce, no 
imediato esquecimento do que ele vem completar. O contemporâneo é um vai e vem, melhor, um ir e vir 
entre o que é, projetado sobre o que será, e o que foi, pedestal deste que é”.¹

Interconectando um ir e vir entre o que é, projetado sobre o que será, e o que foi nos processos criativos, 
o artista apresenta uma subjetividade silenciosa captada em um dado instante através das tomadas 
fotográficas e videográficas, cujas imagens surgem reveladoras da ausência e da presença do corpo nos 
deslocamentos da passagem do tempo.Afinal passado, presente e futuro, estão vinculados à experiência 
vivida pelo artista e partilhada no conjunto da obra: seja ela resultado da materialidade do objeto e das 
relações de deslocamento no espaço-tempo na instalação; seja ela reveladora de um percurso 
inventariado por fotografias, resultantes do olhar atento; ou, ainda, uma construção fluída no tempo, 
imagem de paisagens sonoras em movimento.

Quando o tempo assume-se como dimensão da imagem, também o faz enquanto imagem-movimento 
em uma totalidade aberta e mutante, pois para Deleuze o tempo “ultrapassa todos os movimentos 
relativos, forçando-nos a pensar um absoluto do movimento dos corpos, um infinito do movimento da 
luz, um sem fundo do movimento das almas: o sublime. Da imagem movimento ao conceito vivo, e o 
trajeto inverso...”² Considerando esta dimensão da imagem, a temporalidade explorada pelos artistas 
nesta exposição é reveladora de caminhos mais intimistas na captura do movimento, de deslocamentos 
sensíveis na exploração da luz, de trajetos peculiares próprios de quem percebe no tempo, a matéria 
para consolidar nas poéticas visuais o percurso de artista pesquisador.

¹ARDENNE, Paul. Art l'Âge Contemporain. Paris : Ed. du Regard, 1997, p.12.
²DELEUZE, Gilles. A Imagem Tempo. São Paulo : Brasiliense, 2005, p.282.
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Artista: Fernando Codevilla,
 
Título: Antropaisagem
Técnica: Vídeo
Duração: 3 minutos
Ano: 2010

Fernando Codevilla

Fernando Codevilla (Bagé/RS, 1980), é artista multimídia, 
Mestre em Artes Visuais pelo PPGART e graduado em 
Comunicação Social/Publicidade e Propaganda (UFSM). 
Desenvolveu pesquisa em poéticas digitais na linha de 
pesquisa Arte e Tecnologia, a partir de experiências com o 
audiovisual em tempo real. Teve trabalhos selecionados para o 
SIBGRAPI (2008) e ABCiber (2010). Participou das exposições 
3x3 Poéticas em Processo (2009) e Diálogos Digitais (2010) em 
Santa Maria, Outros Lugares na Fundação Chico Lisboa e 9º 
Vaga-Lume na UFRGS em Porto Alegre (2010. O trabalho com 
o vídeo já lhe rendeu prêmios em festivais como o Santa Maria 
Video e Cinema; o Gramado Cine Vídeo e o Festival do 
Minuto. 

No vídeo Antropaisagem, o tempo revela as mudanças e altera 
a paisagem a cada novo dia. O tempo como um continuum, 
flui sem ter um início e um final, atua como uma passagem, 
um ciclo. Antropaisagem é uma obra de videoarte que exprime 
a ação do tempo. O vídeo apresenta, por meio de registros 
fotográficos, dois diferentes espaços em diálogo e revela as 
interferências em decorrência da paisagem sonora de uma 
cidade e do tempo. Juntamente com os ruídos, uma música 
sintetizada digitalmente compõem a trilha que conta com a 
colaboração de Rafael Berlezi. 

colaborou Rafael Berlezi



Artista: Kelly Wendt
Título: Janela Azul
Técnica: Impressão digital laminada s/ 
papel sulfite 
Dimensões: 55 x 75 cm
Ano: 2011

Kelly Wendt

Kelly Wendt (Maringá/PR, 1980) é artista Visual, Mestre em 
Artes Visuais pelo PPGART (UFSM), Bacharel em Artes Visuais e 
Bacharel e Licenciada em Ciências Sociais, na (UFPEL) 
Universidade Federal de Pelotas. Desenvolveu sua dissertação 
de mestrado em poéticas visuais na linha de pesquisa Arte e 
Visualidade, abordando a imagem a partir da fotografia, aliada a 
diferentes meios de reprodução, para apresentar seu percurso 
na cidade de Pelotas, nos apresentando as casas de olhos 
cerrados. Realizou exposições individuais: Satolep de Olhos 
Cerrados (Espaço de Arte Ágape/Pelotas), De fora para Dentro ( 
Espaço de Arte Jabutipê/ Porto Alegre), Stand para Olhos 
Cerrados (Museu da Arte de Santa Maria). Publica trabalhos em 
anais de eventos e periódicos. 
 
Em Panorâmicas, ela desenvolve seus trabalhos a partir de um 
inventário de fotografias realizadas através de seu camerafone 
em percursos realizados por Satolep. Este inventário e 
divulgado através de materiais ligados a publicidade. Na série 
Panorâmicas, as fotografias são montadas e reproduzidas em 
uma única imagem por meio de banner e adesivos que serão 
distribuídos na exposição.



Artista: Odete Calderan
Título: Instalação Entre Esferas 3
Técnica: Objetos (esferas cerâmicas) 
e Imagens Videográficas
Dimensões: 3,00 x 2,80 cm 
Ano: 2011

Odete Calderan

Odete Calderan (Sananduva/RS, 1964) é artista, Mestre em 
Artes Visuais pelo PPGART, Especialista em Design para 
Estamparia e Bacharel em Desenho e Plástica (UFSM). 
Investigando na linha de pesquisa Arte e Tecnologia, aliou sua 
experiência na linguagem da cerâmica com a imagem digital, as 
quais projetadas integraram o ambiente de suas instalações, 
gerando uma aproximação entre a matéria e sua virtualização 
no espaço. Realizou a exposição individual Combinações 
Poéticas, no Museu de Arte de Santa Maria (2011). Participou 
de coletivas como Poéticas Digitais, (CAL/UFSM), Santa 
Maria/RS (2010), Espaço Compartilhado, Galeria do CAMPUS 
8-UCS, Caxias do Sul/RS (2010), Hibridações em Processo, na 
Galeria Monet Plaza Arte (Monet Plaza Shopping), Santa 
Maria/RS (2010), Entretantos, realizada na Fundação ECARTA, 
Porto Alegre/RS (2009). Publica trabalhos em anais de eventos 
e periódicos. 

No seu trabalho Série – Instalação Entre ESFERAS 3, 
apresenta objetos (esferas cerâmicas) construídos a partir da 
argila, presenças que se repetem e se multiplicam enquanto 
forma. Evidencia uma poética impregnada de significados de 
tangência entre a materialidade dos objetos e imagens 
(fotográficas e videográficas) captadas ao longo do percurso 
criativo. A artista busca estabelecer relações entre o objeto-
imagem e as possibilidades relacionadas com o lugar da 
exposição, gerando, no todo, um conjunto único, onde a obra 
dialoga com o espaço e com o olhar de quem a contempla. 
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