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O corpo como espaço de território é uma temática muito instigante e
concorrida no cenário atual. Mesmo que o nosso corpo seja uma superfície, um
volume, um peso, não poderá nunca perder suas qualidades imateriais.
Para dar conta dos problemas trazidos pela visão do corpo como objeto
na sociedade e na busca de regular por meio dele a pureza e a integridade das
pessoas como se realmente não fossemos mais do que corpo, o trabalho traz em
sua composição uma discussão sobre aspectos entre corpo e dispositivos de poder.
O mundo cada vez mais suscetível à solidão, à violência, à viragem,
etc., se reflete na arte em suas formas de representação para talvez cessar a
indiferença ou simplesmente, em vez de ser uma arte potente em si mesma,
capaz de transcender os limites da realidade, a arte contemporânea se alimenta
com as questões cotidianas, espelhando e refletindo exatamente aquilo que diz
respeito à vida.
Causa mais inquietação reparar no vídeo que naquela transgressão do
corpo alheio acontece uma espécie de fusão entre os dois corpos, chamando
nossa atenção aquele translucido das fronteiras ou limites. Aquela perda das
barreiras gera perturbação e medo pois queremos pensar que somos agentes
externos e inventamos um discurso de impenetrabilidade e impermeabilidade,
esquecendo que existe um compromisso tanto de necessidades físicas quanto
de psíquicas em cada nos, um compromisso ou aliança que faz de nós capazes
de criar vínculos além da materialidade.
Translúcido é um vídeo arte, com duração de 3 minutos e 57 segundos,
realizado com uma projeção de imagem em movimento sobre o corpo nu atuante
por tanto há nas imagens um aspecto de corpo fantasma que atua sobre outro
corpo. A apresentação do trabalho acontece via projeção (projetor digital) do
vídeo sobre parede branca.
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