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Resumo

A arte e a espiritualidade são mundos que se entrelaçam e podem ser expressados por meio da

linguagem. A partir da percepção da realidade como uma teia cósmica composta por caminhos,

atravessaremos a ponte que religa o inconsciente ao consciente, através da arte. Utilizamos a

criação de labirintos em diferentes formatos como instrumentos de conexão, estimulando o

espectador a traçar o caminho para dentro de si. Exploramos as possibilidades da instalação

artística e da “earth art”, servindo-nos dos elementos da natureza para a alquimia da obra. Este

memorial traz a descrição do experimento do labirinto, a sua idealização e o processo criativo.

Palavras-chave: alquimia, arte espiritual, consciência, “earth art”, instalação artística, labirinto.

Abstract

Art and spirituality are worlds that intertwine and can be expressed through language. From the

perception of reality as a cosmic web composed of paths, we will cross the bridge that connects

the unconscious to the conscious, through art. We used the creation of labyrinths in different

formats as instruments of connection, encouraging the viewer to trace the path within

themselves. We explored the possibilities of installation art and “earth art”, using the elements of

nature for the alchemy of the work of art. This memorial brings the description of the labyrinth

experiment, its idealization and the creative process.

Keywords: alchemy, spiritual art, consciousness, “earth art”, installation art, labyrinth.
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Introdução

De origem, a criação de uma obra de arte é um processo de natureza interior, que se

manifesta através da passagem estética entre o mundo imaterial e o material. O artista é como um

mago que, através da sua capacidade de manipular conscientemente os elementos interiores e

exteriores, navega entre estes dois mundos e desempenha a função de alquimista, transformando

a realidade. Uma obra de arte não é apenas um elemento material, ela faz parte de uma teia

maior, que engloba todo o processo, desde o surgimento da ideia interior, sua passagem para

matéria e sua influência no mundo exterior. A obra não termina no momento de seu nascimento,

ela se perpetua na interação daqueles que a contemplam. Este fenômeno entrelaçador, serve de

lembrete da capacidade espiritual dos seres humanos como criadores de seus próprios mundos.

Através de uma navegação consciente, o ser humano é capaz de viver como um deus

criador e construir a sua vida, de acordo com a sua realidade material e sua capacidade interior.

Criar uma obra de arte é uma escolha, que pode se materializar na preparação de um risoto, na

produção de uma horta, na pintura de um quadro e até mesmo numa prática de vida diária. O que

talvez distinguiria o sublime do ordinário é o “como”, é a intenção por trás, o para quê, é o uso

consciente da magia da criação.

Desta forma, a intenção deste projeto é estimular meu leitor/espectador, assim como eu

mesma, a viver de forma mais consciente, despertando para a possibilidade de transformar a vida

cotidiana numa obra de arte. “A obra de arte que está por vir é a construção de uma vida

emocionante. A criação importa menos do que o processo que gera a obra, do que o ato de criar.

O estado de criatividade torna o artista [...].” (VANEIGEM, 1967, p. 260, grifo nosso) Assim,

compreendendo o espiritual na arte como uma estética empírica, ela está ligada ao processo de

autoconhecimento interior, de domínio de si, de alquimia da vida em manter-se num “estado de

criatividade”, de mestria.
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O labirinto é um caminho, um instrumento, uma prática que possibilita esse processo de

despertar o inconsciente para o consciente e de transmutar uma realidade através da alquimia

espiritual ou interior do ser. Ele permite a união do mundo exterior com o mundo interior,

através do percurso que fazemos em nossas consciências. O labirinto pode ser compreendido

como uma alegoria do caminho da vida, uma abstração da teia cósmica que compõe o universo e

toda criação. Ele é um instrumento físico de autoconhecimento, um caminho que a consciência

percorre para dentro de si ao encontro do seu centro, da sua essência criadora. A proposta do

labirinto é a prática consciente da vida, uma proposta de experimentar os caminhos que a vida

oferece a partir da percepção de que temos o poder de transformar a nossa realidade através do

encontro consigo mesmo. Essa proposta pode parecer mágica, mas ela nada mais é do que a

experiência consciente da capacidade criadora do ser humano em interação com o seu meio.

Dessa maneira, o labirinto permite a expansão da consciência humana para os elementos

constituintes do seu ser, como também da conexão que existe entre nós e o mundo exterior. Os

mesmos elementos que existem na natureza, como a terra, a água, o fogo e o ar, também são

elementos que compõem a natureza do ser humano. Através da alquimia desses aspectos

elementais e naturais que nos constituem, podemos alcançar uma harmonia com o nosso interior,

bem como com o mundo exterior e a natureza. O objetivo do labirinto é transformar a

consciência e a percepção de que tudo está interligado e, por esse motivo, somos uno com tudo

aquilo que é.

Através de uma viagem labiríntica percorrida pela minha consciência, na intenção de

expandir a minha percepção sobre o que é arte, me propus a viver um processo artístico,

imergindo no meu inconsciente, trazendo à consciência de que o processo vivido é a obra em si,

mais importante do que resultados ou produtos finais. A proposta do processo como produto é a

chave do caminhar pelo labirinto da vida, pois traz à consciência a importância de cada passo

dado durante a trajetória. Ainda assim, não deixo de apresentar os resultados deste caminhar, que

se traduziram em duas instalações artísticas, uma na praia, outra dentro de uma sala do ICSA,

além de propor também seus registros como obras de arte, o documentário e a fotografia.
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A escrita e a apresentação deste memorial também pode parecer um tanto labiríntica pelo

fato de ter sido construído ao longo do tempo em que eu mergulhei nessa experiência artística

interior, modificando a minha própria consciência. Apesar desse processo estar dividido por

capítulos, nada do que vivi e experimentei se deu de forma linear e a estrutura do memorial se

modificou à medida em que eu também me transformava e, consequentemente, criava este

produto. Assim, num primeiro momento, abordaremos o caráter espiritual da arte e como o

labirinto se consolida nesse formato. Em seguida, analisaremos o labirinto como um instrumento

para a transformação da consciência, para a alquimia do ser, apresentando os frutos (ou produtos)

dessa minha transformação interior.
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1. Arte e Espiritualidade

1.1. O arquétipo da bruxa

A premissa da magia é que o mundo está vivo, que é imprevisível e que existe
uma força em todas as coisas: “água, árvores, substâncias, palavras” […].

(FEDERICI, 2017, p. 312 apud WILSON, 2000, p. xvii)

Abençoar a vida significa celebrar a essência das coisas, dos seres e das circunstâncias.

Por trás de cada ser, gesto, palavra, existe uma energia em movimento que, ao ser percebida de

forma consciente, pode ser conduzida através de uma intenção. Abençoar a água que hidrata, o ar

que purifica, o fogo que aquece, a terra que acolhe, é um ato mágico, é reconhecer que tudo que

existe é vivo e que a natureza é a origem da nossa criação. A magia é o reconhecimento dessa

conexão.

A prática da magia é algo tão simples que, por apresentar essa simplicidade e por estar ao

alcance de qualquer pessoa, foi condenada por aqueles que desejavam o poder e a dominação

sobre outros e sobre a natureza. A caça às bruxas, que teve início na Europa durante a Baixa

Idade Média e expandiu para as terras em processo de colonização, foi uma estratégia empregada

pelas elites dominantes para subordinação do poder feminino e para a implementação de um

novo sistema econômico, baseado na exploração humana e na degradação do meio ambiente.

A magia constituía também um obstáculo para a racionalização do processo de trabalho
e uma ameaça para o estabelecimento do princípio da responsabilidade individual.
Sobretudo, a magia parecia uma forma de rejeição do trabalho, de insubordinação, e um
instrumento de resistência de base ao poder. O mundo devia ser ‘desencantado’ para
poder ser dominado. [...] foi principalmente devido a essas capacidades — como
feiticeiras, curandeiras, encantadoras ou adivinhas — que as mulheres foram
perseguidas, pois, ao recorrerem ao poder da magia, debilitavam o poder das
autoridades e do Estado, dando confiança aos pobres em sua capacidade para manipular
o ambiente natural e social e, possivelmente, para subverter a ordem constituída.
(FEDERICI, 2017, p. 313-314)

O massacre contra as mulheres, que durou mais de trezentos anos, foi uma tentativa de

eliminar o conhecimento mágico, mas também de controlar e instaurar uma ordem de

inferioridade das mulheres em relação aos homens. Não apenas a mulher foi acusada, torturada,
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estuprada, condenada e queimada, mas também a sua existência foi reduzida à condição de frágil

servidora e uma “fábrica” de mão de obra a serviço dos homens. (Ibidem, p.34) E à medida em

que esta nova relação de poder social foi instaurada, através da morte de centenas de milhares de

mulheres (onde a maioria nem sequer teria conhecimento sobre magia), “[...] A crença na

bruxaria pôde inclusive se tornar algo ridículo, desprezada como superstição e apagada

rapidamente da memória.” (Ibidem, p. 368) Por esta razão, as mulheres e a força feminina foram

doutrinadas, pelo medo de serem mortas, internadas ou tachadas de loucas, a se calarem, a se

esconderem e a duvidarem de seus poderes e dons espirituais. E o conhecimento mágico ficou

perdido em nossos inconscientes.

A beleza não será mais proibida. Então eu queria que ela [a mulher] escrevesse e
proclamasse esse império único. Para que outras mulheres, outras soberanas não
reconhecidas, então exclamem: eu também estou transbordando, meus desejos
inventaram novos desejos, meu corpo conhece canções inaudíveis, eu também, tantas
vezes, me senti a explodir correntes luminosas, de formas muito mais belas do que as
que são vendidas emolduradas [...]. E eu também não disse nada, não mostrei nada; não
abri a boca, não repintei minha metade do mundo. Eu tive vergonha. Eu tive medo e
comi minha vergonha e meu medo. Eu me disse: você é louca! [...] Qual é a mulher
efervescente e infinita que não [...] teve vergonha de seu poder? (CIXOUS, 1975, p.
38-39, tradução nossa)1

A caça às bruxas foi uma tentativa de subjugar seres humanos pela força e pelo medo, e

também de eliminar o conhecimento sobre a natureza e a magia, para a implementação de um

modo de vida no planeta. Porém, a magia e a capacidade de praticá-la não é algo que pode ser

eliminado, pois ela está em toda parte e dentro de todos os seres e criações. E, mesmo que ainda

vivamos num sistema capitalista predatório, o conhecimento ancestral está em fase de resgate e,

através dele, poderemos nos reconhecer em igualdade de gênero e de vida, respeitando o valor e

a relação de interdependência entre todos os seres que habitam o planeta Terra. Esta sabedoria

ancestral, praticada pelas bruxas e pelos povos originários, é o caminho para a regeneração de

um modo de vida baseado na harmonia e na paz.

1 “La beauté ne sera plus interdite. Alors je souhaitais qu’elle écrive et proclame cet empire unique. Pour que
d’autres femmes, d’autres souveraines inavouées, s’écrient alors: moi aussi je déborde, mes désirs ont inventé de
nouveaux désirs, mon corps connaît des chants inouïs, moi aussi je me suis tant de fois sentie pleine à exploser de
torrents lumineux, de formes beaucoup plus belles que celles qui encadrées se vendent pour toute la galette qui pue.
Et moi aussi je n’ai rien dit, je n’ai rien montré; je n’ai pas ouvert la bouche, je n’ai pas repeint ma moitié du monde.
J’ai eu honte. J’ai eu peur et j’ai bouffé ma honte et ma peur. Je me disais: tu es folle! [...] Quelle est la femme
bouillonnante et infinie qui n’as pas [...] eu honte de sa puissance?” (CIXOUS, 1975, p. 38-39)

10



De volta à origem das coisas. Até que o artista tenha voltado a ser o mago, ou seja, que
ele domine a arte mágica, começando por ele mesmo, só se pode dizer que os feitiços na
arte são tão perigosos e confusos quanto as armas nas mãos dos políticos e chefes de
estado modernos. [...] Então procuremos a possibilidade de ter as vozes sutis que nos
permitirão difundir uma magia benéfica ou recebê-la, [...]. Somente no estranho oceano
mágico que o ser pode encontrar a salvação para si e para seu planeta doente.
(BRETON apud CARRINGTON, 1957, p.128, tradução nossa, grifo nosso)2

Hatidze Muratova (Honeyland, 2019)

Ao retornar à essência, ao próprio interior, ao conhecimento do poder curativo, ao uso

consciente da palavra, à consciência de que a natureza e todos os seres são parte de um mesmo

conjunto de leis que regem a vida, as pessoas se reconhecerão verdadeiramente. No

documentário Honeyland (2019), Hatidze Muratova, uma apicultora local do interior da

Macedônia, compartilha seu relacionamento com a natureza e com as abelhas. Ela manifesta o

poder da sua sensibilidade através da interação com as abelhas, ao cantar para elas enquanto faz

a captura dos favos, ou quando colhe o mel, respeitando a ordem natural, a produção do trabalho

delas e o reconhecimento deste alimento como sua fonte de sustento, nutritivo e econômico. Ao

colher o mel, ela repete várias vezes durante o documentário: "Metade para mim, metade para

vocês.”

2 “Retour à la source des choses. Jusqu'à ce que l'artiste soit redevenu magicien, c'est-à-dire qu'il domine l'art
magique, à commencer par lui-même, on peut seulement dire que les sorts dans l'art sont aussi dangereux et confus
que les armes dans les mains des politiciens et chefs d'Etat modernes. [...] Cherchons alors la possibilité d'avoir les
organes subtils qui nous permettront d'épandre une magie bénéfique ou de la recevoir, tout en cultivant les
protections contre les multiples venins du monde invisible. C'est seulement dans l'étrange océan magique que l'être
peut trouver la salvation pour lui-même et pour sa planète malade.” (BRETON apud CARRINGTON, 1957, p.128)
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Com a chegada de uma família de fazendeiros itinerantes, em seu vilarejo, ela

compartilha seu conhecimento sobre apicultura com o pai da família. Ao longo da produção

audiovisual, percebemos o contraste da relação que estas duas personagens têm com a natureza.

De um lado, sentimos a sabedoria de Muratova, ensinando a arte do cultivo da apicultura e

manifestando a importância de agradecer às abelhas por partilhar o trabalho delas conosco,

através de uma troca igualitária. Por outro lado, vemos a ação do homem que retira todo o mel,

alimento das abelhas, visando a troca pelo dinheiro, e consequentemente, condenando-as à

morte. Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, explica o porquê do homem explorar e

desrespeitar a natureza:

Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos,
considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares
para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das
integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando
órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou
povos indígenas, mas a todos. Tomara que estes encontros criativos que ainda estamos
tendo a oportunidade de manter animem a nossa prática, a nossa ação, e nos dêem
coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida,
em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para
além daqueles a que estamos apegados e onde vivemos, assim como às formas de
sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está
excluída, que em última instância gastam toda a força da Terra para suprir a sua
demanda de mercadorias, segurança e consumo. (KRENAK, 2019, p. 24, grifo nosso)

Face ao desrespeito à vida das abelhas e à exploração de seu trabalho, o documentário é

um reflexo da interação doentia que o homem tem com a natureza ao redor do planeta, não se

importando em degradá-la a serviço de um sistema econômico predatório: “...fomos nos

alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa

e nós, outra: a Terra e a humanidade. [...] Tudo é natureza. O cosmos é natureza.” (Ibidem, p.

8-9) A sabedoria ancestral, de bruxas e de povos originários, é um caminho para a retomada de

um relacionamento equilibrado entre a humanidade, a natureza e todos os seres que nela habitam.

Através do reconhecimento de que “tudo é natureza”, nos integramos à fonte, à origem da nossa

existência e, consequentemente, compreendemos de maneira mais profunda a linguagem mágica

através da qual o mundo fala, nos revelando pouco a pouco sobre os mistérios da vida. Assim, a
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integração com a natureza é o fio que conduz a nossa consciência pelo labirinto da vida até o

centro de nós mesmos.

1.2. O Labirinto

Tudo é um entre um milhão de caminhos. Portanto, você deve sempre manter em mente que um caminho não é mais
do que um caminho; se achar que não deve segui-lo, não deve permanecer nele, sob nenhuma circunstância. Para ter
uma clareza dessas, é preciso levar uma vida disciplinada. Só então você saberá que qualquer caminho não passa de

um caminho, e não há afronta, para si nem para os outros, em largá-lo se é isso o que seu coração lhe manda fazer.
Mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo e de ambição. Eu lhe aviso. Olhe bem
para cada caminho, e com propósito. Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois, pergunte-se, e só

a si, uma coisa. [...] esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos: não conduzem a lugar algum.
São caminhos que atravessam o mato, ou que entram no mato. [...] Esse caminho tem um coração? Se tiver, o

caminho é bom; se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma; mas um tem coração e
o outro não. Um torna a viagem alegre; enquanto você o seguir, será um com ele. O outro o fará maldizer sua vida.

Um o torna forte; o outro o enfraquece. (CASTANEDA, 1968, p. 54, grifo nosso)

O labirinto é um símbolo universal. Caracterizado pela sua linguagem empírica, ele

oferece um convite para trilhar um caminho e possibilita a vivência de uma experiência através

de um espaço-tempo. Se pensarmos por este ângulo, o labirinto está em todos os lugares, desde o

momento que nos levantamos da cama para preparar um café, quando projetamos nossa palavra

em interação com outros seres, quando sentimos o pulsar de nossos corações… O labirinto tem

em sua essência o conceito do movimento, da circulação e nós estamos a todo tempo,

interagindo, criando, nos movimentando, vivendo experiências. Tudo é uma experiência.

Atravessar a rua, tricotar, comer, não importa o que seja, tudo pode ser pensado em termos de

trilhar um caminho. Assim, o labirinto é um instrumento físico de percepção consciente de

caminhar por um caminho.

Neste sentido, o labirinto é projetado pensando em sua circulação, que pode se dar de

forma intuitiva ou também como um enigma a ser descodificado. Em inglês, a palavra “labirinto”

é dividida em dois conceitos diferentes. Por um lado, temos a palavra “maze”, que é um labirinto

com inúmeras ramificações que podem fazer com que a pessoa se perca e erre o caminho. Ele foi

bastante desenvolvido em jardins medievais, usado como testes de intelecto e para impedir que

13



“visitantes” chegassem até os castelos. Por outro lado, existe a palavra “labyrinth”, como o

labirinto de Creta, que possui apenas uma única rota que conduz ao centro, e mesmo que o

“design” possa parecer complexo, não há como errar o caminho. Os “labyrinths” são

frequentemente utilizados como ferramentas de meditação e práticas espirituais e são símbolos

de expansão da consciência.

Castlewellan Peace Maze – Castlewellan, County Down, Northern Ireland

O labirinto de Creta (CONTY, 2002, p. 11)

O labirinto de Creta, composto por sete circuitos, permanece um mistério por ter

influenciado diferentes culturas (Islândia, Escandinávia, Peru, Grécia, Índia, EUA, Egito,

Sumatra…), que historicamente não teriam interagido entre si e foram descobertos gravados em

petroglifos, selos, cerâmicas, construções arquitetônicas e na mitologia. Esse caráter universal
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demonstra um ponto comum compartilhado pela história da humanidade, que pode ser encarado

como algo “fundamental e central, percebendo [o labirinto] como um símbolo da nossa origem e

do nosso destino final.” (Ibidem, p. 15, tradução nossa) O trajeto do labirinto pode ser mapeado3

topologicamente, pensando o caminho como um entrelaçar de nós. Segundo o autor Patrick

Conty: “... o diagrama do labirinto é o resultado de uma transformação topológica semelhante

aplicada a outro diagrama que representa todas as coisas unidas e divididas, ou uma estrutura do

cosmos semelhante a um processo de amarração ou um nó.” (Ibidem, p. 29, tradução nossa)4

Mapeamento dos nós de um quipu
(instrumento utilizado para comunicação entre os incas.)

(Ibidem, 2002, p. 109)

A Teoria das Cordas é um estudo que compreende a composição e estrutura do universo

através de uma rede de filamentos vibrantes que se entrelaçam, criando nós e dando forma à

matéria (Ibidem, p. 29). “Como formulado pelo físico Brian Greene: ‘Se a teoria das cordas

4 “...the diagram of the labyrinth is the result of a similar topological transformation applied to another diagram
representing all things both united and divided, or a structure of the cosmos similar to a tying process or a knot.”
(Ibidem, 2002, p. 29)

3 “This universality of the labyrinth shows that there exists something common, shared by all ancient cultural
systems, and, what is more, there exists something fundamental and central, seeing as it is the symbol of our origin
and ultimate destination.” (CONTY, 2002, p. 15)
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estiver correta, o tecido microscópico do nosso universo é um labirinto multidimensional

ricamente entrelaçado dentro do qual as cordas do universo se torcem e vibram infinitamente,

batendo ritmicamente as leis do cosmos.’” (Ibidem, p.29 apud GREENE, 1999, tradução nossa,

grifo nosso) . Logo, a partir dessa lógica de que o universo é constituído por uma costura5

cósmica, podemos compreender que a vida também pode ser compreendida como um labirinto

que possibilita o trilhar de diferentes caminhos, criações e vivências.

1.2.1. O labirinto na arte

Trabalhando com esse conceito de circulação e de possibilidades de trilhar diferentes

caminhos, o arquiteto holandês, Rem Koolhaas, desenvolve projetos a partir da proposta de

criação de espaços como “labirintos dinâmicos”, onde as pessoas podem escolher ativamente

qual caminho trilhar. “A ideia da circulação em ‘espiral’ pode ser observada em diversas

ocasiões. Esses problemas de projeto, propostos e solucionados pelo arquiteto, geraram espaços

dinâmicos, que exigem do usuário uma participação ativa.” (TAGLIARI, FLORIO, 2020)

Museu Stedelijk BASE, Amsterdã, 2017

5 “As formulated by the physicist Brian Greene: ‘If string theory is right, the microscopic fabric of our universe is a
richly intertwined multidimensional labyrinth within which the strings of the universe endlessly twist and vibrate,
rhythmically beatings out the laws of the cosmos.’” (CONTY, 2002, p.29 apud GREENE, 1999)
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Assim, os projetos desenvolvidos por Koolhaas são desenhados proporcionando liberdade

de escolher como circular pelos espaços públicos. A instalação permanente do arquiteto,

desenvolvido no Museu Stedelijk, é um exemplo desse percurso dinâmico labiríntico, que

permite ao espectador uma interação ativa com o espaço. Semelhante a um labirinto, podemos

associar suas obras ao tecido, à costura cósmica que compõe o universo, oferecendo a

possibilidade de trilhar diferentes caminhos. “Ao invés de tentar ditar qualquer padrão particular

de uso, o projeto do Educatorium busca criar uma paisagem sintética aberta à escolha

individual.” (Ibidem apud CECÍLIA; LEVENE, 2005, p. 303, tradução nossa)6

Educatorium, Universidade de Utrecht, 1997

6 “Rather than attempting to dictate any particular pattern of use, the design of the Educatorium seeks to create a
synthetic landscape open to individual choice.” (Ibidem apud CECÍLIA; LEVENE, 2005, p. 303)
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O design labiríntico pode ser compreendido e aplicado na arquitetura e na arte, pensando

na ideia de circulação e de liberdade, oferecendo ao espectador e ao caminhante a possibilidade

de interagir com o espaço.

1.2.2. Instalação Artística

Assim como na arquitetura, o labirinto também é um conceito trabalhado em outras

linhas artísticas. As instalações são as mais comuns e possuem a característica de integrar a obra

com o espaço, o que proporciona uma experiência interativa. “Agora, nós nos conscientizamos

da possibilidade de organizar todo o ambiente humano como uma obra de arte, como uma

máquina de ensino projetada para maximizar a percepção e fazer do aprendizado cotidiano um

processo de descoberta.” (MCLUHAN, 1967, p. 69, tradução nossa, grifo nosso) Dessa maneira,7

através do processo do caminhar até o centro e circular em volta de si mesmo, o labirinto em

formato de instalação artística promove uma troca, fazendo com que a experiência do indivíduo

seja parte da obra.

Selecionamos algumas instalações labirínticas para demonstrar possibilidades de

formatos e materiais utilizados para promover a interatividade entre o labirinto e o espectador.

Pieterjan Gijs e Arnout Van Vaerenbergh, artistas/arquitetos holandeses, criaram uma instalação

em aço numa antiga mina de carvão, na Bélgica, a partir do conceito do labirinto.

7 “We have now become aware of the possibility of arranging the entire human environment as a work of art, as a
teaching machine designed to maximize perception and to make everyday learning a process of discovery.”
(MCLUHAN, 1967, p.69)
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Gijs Van Vaerenbergh's Labyrinth at C-mine Art Centre, Genk, Belgium (2015)

Na obra “Labirinto Dimensional”, o artista dinamarquês, Jeppe Hein, utiliza placas

espelhadas para demarcar o caminho do labirinto e, à medida que o espectador percorre o trajeto,

ele pode ver a sua imagem, trazendo o aspecto da dimensão do eu integrada à obra, além de

proporcionar uma reflexão sobre conhecer a si mesmo ao mesmo tempo que caminha pelo

labirinto.

Jeppe Hein, Dimensional Labyrinth, Anyang, Korea (2005)

19



Yoko Ono, “AMAZE” (1971)

A instalação “AMAZE”, da artista Yoko Ono, também transmite a ideia do labirinto

como instrumento mediador de sensações, despertando o espectador sobre o potencial que a

circulação até o centro pode exercer em sua consciência e na percepção da vida.

É apenas um jogo de palavras. Não labirinto (“maze”), mas um labirinto (“a maze”),
mas surpreender (“amaze”) também, incrível, maravilha. É uma construção onde você
entra e anda em volta. Quando você caminhar ao seu redor, você verá que é sobre a
vida. Todo dia é uma maravilha, todo dia eu aprendo tantas coisas. (Yoko Ono, 2008,
tradução nossa)8

1.2.3. Earth Art

A “Land Art”, ou “Earth Art”, também é um movimento artístico que trabalha a ideia da

instalação, unindo a natureza à obra de arte e utilizando os recursos naturais, espaços isolados e

elementos característicos do lugar como elementos constituintes da obra. De acordo com o artista

8 “It’s just a wordplay. Not maze, but a maze, but amaze as well, amazing, amazement. It’s a construction where you
go inside and walk around. When you walk around it, you will see that it is about life. Every day is an amazement,
every day I learn so many things.” (Yoko Ono, 2008)

20



Walter de Maria, “A terra não é o lugar da obra, mas é parte da obra.” (tradução nossa) . Assim,9

esta corrente artística permite a união da arte com a natureza, despertando o espectador para uma

conexão com o lugar. A obra se torna uma experiência, que pode ser de caráter efêmero, por estar

ligado às transformações da natureza e às mudanças do tempo. Por este motivo, a instalação de

“land art” pode ser concebida não apenas em sua efemeridade e no processo da vivência de

produção e interação com a obra, mas também na sua potência enquanto vídeo documentário

e/ou fotografia. Sendo assim, o próprio registro dessas obras, seja em diferentes formatos, se

torna também uma obra de arte, entrelaçando diferentes dimensões artísticas de um mesmo

processo.

Um exemplo de labirinto em formato de “earth art” é o “Snow Vortex”, criado pelo artista

Chirs Drury, que utiliza a neve como o elemento demarcador do caminho que leva até o centro.

Snow Vortex, Chris Drury Sussex, UK (1999)

9 "The land is not the setting for the work but a part of the work."
(https://www.artforum.com/print/198004/the-lightning-field-35819)
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Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970, Great Salt Lake, Utah

A “Spiral Jetty” é uma instalação artística feita de lama, cristais de sal, rocha e água.

Smithson utilizou um trator para recolher rochas em volta do lago e colocá-las no formato de

espiral, de modo que as pessoas pudessem andar sobre o lago, trilhando um caminho circular.

Os trabalhos com terra (earthworks) de Smithson têm princípios muito distintos
daqueles que baseiam o que convencionalmente se chama “arte para paisagem”. [...] A
operação artística consiste em trabalhar com a própria configuração geológica e
topológica do lugar. Fazer obras que utilizem a própria terra como meio. Não apenas os
materiais ali existentes, mas os materiais enquanto grandes massas de terra e água.
(PEIXOTO, 2010, p. 254)

Dessa maneira, o labirinto consolida-se na arte através de instalações artísticas, assim

como na “earth art”, em fotografias e, também, em documentários, proporcionando a união entre

a participação do espectador com a natureza e o espaço. A ideia de caminhar e percorrer um

trajeto, conceitos que constituem o labirinto, permite ao espectador interagir com a obra e trazer

à consciência de que a vida é um eterno caminhar em volta de si mesmo, que é um processo de

autoconhecimento em interação com o ambiente e a natureza.
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1.3. Arte e Espiritualidade

E nesse ponto abrasou-me de repente como aguda chama a revelação definitiva: todo homem tinha uma “missão”,
[...] Eu não existia para fazer versos, para rezar ou para pintar. Nem eu nem nenhum homem existíamos para isso.

Tudo era secundário. O verdadeiro ofício de cada um era apenas chegar até si mesmo. Depois, podia acabar poeta ou
louco, profeta ou criminoso. [...] Sua missão era encontrar seu próprio destino, [...] Tudo o mais era ficar a meio

caminho, era retroceder para refugiar-se no ideal da coletividade, era adaptação e medo da própria individualidade
interior. Essa nova imagem ergueu-se claramente diante de mim, terrível e sagrada, [...] Eu era um impulso da

natureza, um impulso em direção ao incerto, talvez do novo, talvez do nada, e minha função era apenas deixar que
esse impulso atuasse, nascido das profundezas primordiais, sentir em mim sua vontade e fazê-lo meu por completo.

Esta, e somente esta, era a minha função. (HESSE, 1925, p. 48, grifo nosso)

A arte tem como origem o interior do ser humano. Mesmo que entrássemos na discussão

que uma nuvem, o sol ou um diamante (criações da natureza) fossem obras de arte, seríamos nós,

como seres humanos, que atribuiríamos a essas criações o status de obra de arte. E ainda assim,

seria um conceito que se formaria no interior de nossos seres, após a constatação de sua beleza,

seja qual for o critério que utilizássemos para definir o que é arte. Porém, o objetivo dessa

discussão não é definir o que é uma obra de arte, mas sim investigar que a arte tem sua origem

numa percepção, que necessariamente ocorre dentro de nossos seres, da nossa capacidade de

sentir, imaginar, meditar, organizar, amar, criar… ou seja, da nossa inteligência. Assim, é no

interior do ser que reside a sua capacidade de criar uma obra de arte.

A vida da inteligência, assim como a do corpo, é uma criação contínua. Dessa forma,
começamos pela criação do mundo, e quando nós tivermos criado o mundo, não
descansamos, nós criamos a nós mesmos. Existe um deus escondido em nós, e esse deus
é o nosso gênio. (BRUNETIÈRE, 1884, p. 941, tradução nossa, grifo nosso)10

Levando em consideração o pensamento do escritor francês Ferdinand Brunetière, todos

seres humanos, em diferentes graus, somos criadores, detentores de um poder criador, “d’un

dieu”, “d’un génie”. Cabe, então, uma escolha individual de como será canalizada essa força pelo

próprio indivíduo. No livro Demian, de Hermann Hesse, a personagem principal atinge um grau

de percepção, uma “revelação”, na qual ela teria a escolha de adaptar-se ao modelo de sociedade

10 “La vie de l’intelligence, comme celle du corps, est une création continuelle. Ainsi, nous commençons par créer le
monde, et quand nous avons créé le monde, nous ne nous reposons pas, nous nous créons nous-mêmes. Un dieu
caché réside en nous, et ce dieu, c’est notre génie.” (BRUNETIÈRE, 1884, p. 941)
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em que ela vivia, ou entrar em contato com a sua força interior, o seu “deus”, a sua “missão”, que

define como: “chegar a si mesmo”, independente da vida que escolhesse ter. Essa máxima,

apresentada por grandes pensadores da Grécia Antiga, como Sócrates (“Conhece a ti mesmo”) e

Píndaro (“Torna-te quem tu és”), é o caminho percorrido pelos seres que fizeram de suas vidas,

uma obra de arte. Um exemplo disso, foi retratado no filme Irmão Sol, Irmã Lua (1972), que

relata a vida de Francisco de Assis. Na cena em frente à igreja da cidade de Assis, Francisco é

levado para ter uma conversa com o bispo diante de todo o povoado. Quando ele é questionado

pelo seu comportamento “insano” (conversar com os pássaros e com as flores, e doar a riqueza

material de seu pai), ele afirma que ele era apenas alguém à procura de luz:

O que eu quero é ser feliz, viver como os pássaros do céu, eu quero provar a liberdade e
toda a pureza que eles têm, o resto não tem importância para mim. Se a finalidade da
vida é essa labuta sem amor, então não é para mim. Deve haver algo melhor, tem que
haver. O homem é um espírito, ele tem alma, e é isso que eu quero recapturar: a minha
alma. Eu quero viver nos campos, andar nas colinas, subir em árvores, nadar em rios…
Eu quero sentir a terra debaixo dos meus pés, sem sapatos, sem pertences, sem essas
sombras que chamamos de criados! Eu quero ser mendigo. (Irmão Sol, Irmã Lua, 1972)

Consequentemente, o impulso de seguir a sua força interior, levou Francisco a viver

como um mendigo com os pobres e a cuidar de pessoas com lepra. E mesmo que, de acordo com

Demian, essa ação tenha sido secundária em relação a sua missão de chegar a si mesmo,

tornar-se mendigo foi o caminho que o levou a ajudar as pessoas, a renovar a sua igreja e a criar

a ordem dos franciscanos, fazendo de sua vida a sua obra.

Dessa maneira, a arte é uma manifestação da natureza interior, que se materializa através

da criação de uma forma exterior. Em seu livro, Do espiritual na arte, Wassily Kandinsky,

disserta sobre a natureza espiritual da criação de uma obra de arte (KANDINSKY, 1996, p.87). A

essa natureza espiritual, ele atribui o conceito de “Necessidade Interior”:

Mas toda coisa exterior também possui um conteúdo interior. A forma é a manifestação
exterior desse conteúdo. [...] O artista é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla,
extrai da alma humana a vibração certa. É evidente, portanto, que a harmonia das
formas deve basear-se no princípio do contato eficaz da alma humana. Esse princípio
recebeu aqui o nome de Princípio da Necessidade Interior. (Ibidem, p. 76)

Seguindo esse Princípio da Necessidade Interior, Kandinsky atribui três necessidades

místicas. A primeira é o “Elemento da Personalidade”, que afirma a individualidade do artista. A
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segunda, é o “Elemento do Estilo”, que é determinado pela época, lugar e linguagem do artista. E

a terceira necessidade mística, é o “Elemento de arte puro”, que é um conceito que ultrapassa o

tempo e o espaço, que “não obedece [...] nenhuma lei…”, que une todas as obras de todos os

artistas e que faz com que a obra se eternize, evidenciando seu caráter espiritual, presente em

todos os seres humanos. (Ibidem, p. 83-84)

Apesar da presença do espiritual na arte não ser uma novidade, em muitos casos, ela teve

seu valor reconhecido décadas após as publicações das obras. Ainda que o conceito de

abstracionismo tenha sido oficialmente elaborado por Kandinsky (inaugurado pela sua obra

“Primeira Aquarela Abstrata”, 1910) , precedentemente, obras abstratas foram produzidas por11

outros artistas, e, muitas vezes, foram incompreendidas pela atmosfera de seus tempo, pois,

alegando o contato com o mundo espiritual, criou-se uma resistência do público no

reconhecimento desta maneira de se criar uma obra de arte. (GRANT, LARSEN, PASI, 2016, p.

29)

Certamente, foi o progresso na aceitação e no reconhecimento dessas formas
alternativas de produção artística, mas é difícil não enxergar um aspecto de apropriação
aqui. A arte mediúnica era admirada por Surrealistas, mas não era dada uma voz a ela.
Era apresentada como uma fonte válida para inspiração e experimentação, mas não
existia nenhum diálogo entre artistas mediúnicos e suas visões espiritualistas do mundo
eram rejeitadas como ilusórias ou infantis. (Ibidem, p. 29, tradução nossa)12

A vida artística da inglesa, Georgiana Houghton (1814-1884), é um exemplo desta

rejeição de críticos de seu tempo, ainda muito atrelados a uma visão tradicionalista e acadêmica.

Declarando-se abertamente como médium espiritual, Houghton produzia pinturas abstratas em

aquarela, frutos de canalizações do mundo espiritual, de artistas do Renascimento e seres do

mundo angélico, como a artista relata: “Na execução dos Desenhos minha mão foi inteiramente

12 “It was certainly progress in the acceptance and recognition of these alternative forms of artistic production, but it
is hard not to see an aspect of appropriation there. Medium art was being admired by the Surrealists, but not really
being given a voice. It was presented as a valid source for inspiration and experimentation, but there was no real
dialogue with medium artists themselves, and their spiritualist worldviews were being rejected as illusionary or
childish.” (GRANT, LARSEN, PASI, 2016, p. 29)

11 Cf. www.galeriaarte12b.com/post/arte-abstrata-e-o-brasil.
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guiada por Espíritos, nenhuma ideia sendo formada em minha própria mente sobre o que seria

produzido.” (HOUGHTON, 1871, p.3, tradução nossa)13

Em 1971, numa galeria de arte em Londres, Houghton fez sua primeira exposição para a

comunidade Victoriana. Das 155 obras, apenas uma foi vendida, o que quase a levou à falência.

Porém, a exposição foi um grande marco para uma transmissão aberta da espiritualidade na arte,

ainda que não tenha sido bem recebida na época. (GRANT, LARSEN, PASI, 2016, p. 21)

Georgiana Houghton (1814-1884)

Ignorando as regras da arte do seu tempo e se baseando em sua conexão espiritual,

Houghton estabeleceu um marco, ainda que tenha sua obra reconhecida mais de 100 anos após a

sua exibição. A incompreensão de suas obras, pode ser justificada pela terceira necessidade

mística de Kandinsky, que determina a atemporalidade de uma obra de arte, através do

rompimento das leis contemporâneas, estabelecendo um vínculo com uma realidade abstrata

interior, espiritual. Mesmo que, para o público da sua época, ela tenha sido incompreendida e a

sua arte fosse considerada “ilusória”, Houghton eternizou a sua obra ao se posicionar como

artista pioneira e médium, tornando-se uma ponte artística de integração entre dois mundos, o

13 “In the execution of the Drawings my hand has been entirely guided by Spirits, no idea being formed in my own
mind as to what was going to be produced.” (HOUGHTON, 1871, p.3)
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espiritual e o material, abrindo espaço para erguer a sensibilidade humana a um patamar mais

elevado de conexão com a nossa essência interior.

Esses “desenhos espirituais” são notáveis não apenas pela suposta maneira como foram
criados, mas também por suas excelentes qualidades visuais. Caracterizados por uma
combinação impressionante de cores ricas e camadas densas de formas e padrões, eles
são tecnicamente bem-sucedidos. Esses arranjos complexos não figurativos de designs
fluidos e abertos e superfícies minuciosamente controladas são tão originais quanto
criativamente persuasivos. (GRANT, LARSEN, PASI, 2016, p. 3, tradução nossa)14

Georgiana Houghton, The Love of God, 1868. (Ibidem, p. 37)

Assim, como Georgiana Houghton, a pintora Hilma af Klint (1862-1944) também foi

uma precursora do espiritual na arte. No final do século XIX, foi uma das poucas mulheres a

cursar um ensino superior, ingressando para a Academia Real de Artes da Suécia, em Estocolmo,

onde aprendeu técnicas de pintura. (CRUZ, 2019, p. 45) A espiritualidade foi um elemento

presente durante toda a vida de af Klint. Desde os dezessete anos, a artista manifestou seu

interesse por diferentes áreas ligadas à espiritualidade; estudou diversas religiões, ocultismo e

ensinamentos filosóficos e científicos. Com a morte da sua irmã, começou a se dedicar ainda

14 “These ‘spirit drawings’ are remarkable not only for the purported manner in which they were created but also for
their outstanding visual qualities. Characterised by a striking combination of rich colours and densely layered forms
and patterns they are technically highly accomplished. These complex non-figurative arrangements of fluid open
designs and minutely controlled surfaces are as original as they are creatively persuasive. (GRANT, LARSEN,
PASI, 2016, p. 3)
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mais à investigação do contato com o mundo espiritual. Em 1986, af Klint e mais quatro15

amigas fundaram o “De Fem” (As Cinco), um grupo espiritualista dedicado ao contato com seres

imateriais que chamavam de mestres ascensionados.

Os encontros de sexta eram iniciados por rezas, meditação e estudos sobre o Novo
Testamento. Em seguida, iniciavam-se sessões espirituais em que se realizava o trânsito
entre o mundo espiritual e o mundo material através de escritas automáticas e desenhos,
exercícios que, para o grupo, possuíam um caráter mediúnico. (CRUZ, 2019, p.45)

Hilma af Klint (1862 – 1944)

15https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2018/10/guggenheim-education-hilma-af-klint-teacher-resource-
unit-10-5.pdf (p.3)
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Hilma af Klint, The Largest Ten, No. 3, Youth (1907)

Através da materialidade da sua arte, Hilma af Klint buscou representar o mundo

espiritual, utilizando a pintura abstrata, com formas geométricas, espirais, cores e linhas. A

artista tinha consciência do caráter inovador e místico de suas obras, em relação à época em que

elas foram criadas. Por este motivo, sabendo que a sua arte era destinada para um público futuro,

a primeira exibição de seu trabalho místico aconteceu mais de quarenta anos após a sua morte,

no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, em 1986, numa exposição chamada “The

Spiritual in Art”.

Em 1932, ela escreveu em um de seus cadernos que não queria que seu trabalho fosse
visto por vinte anos após sua morte. Af Klint queria que sua arte fosse entendida pelo
público e acreditava que as pessoas no futuro estariam melhor preparadas para
compreendê-la. Ela editou e reorganizou suas notas e as de ‘De Fem’ e documentou sua
arte para as gerações futuras. (tradução nossa)16

16 “In 1932, she wrote in one of her notebooks that she did not want her work to be seen for twenty years after her
death. Af Klint wanted her art to be understood by its audience, and she believed that people in the future would be
better prepared to comprehend it. She edited and reorganized her notes and those of The Five and documented her
artwork for future generations.”
(https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2018/10/guggenheim-education-hilma-af-klint-teacher-resource-u
nit-10-5.pdf, p.4.)
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Com o objetivo de despertar a consciência para o mundo espiritual, a artista consagrou a

sua vida à investigação da espiritualidade, por meio da arte, oferecendo a sua obra para seus

futuros espectadores. Entre 1906 e 1915, Hilma af Klint dedicou quase uma década à produção

de 193 obras que nasceram a partir da sua comunicação com guias espirituais, intituladas

“Pinturas para o Templo”. Através dessas pinturas, af Klint demonstra uma “unidade” entre o

“visível” e o “invisível” , apontando uma interconectividade entre esses dois mundos e, dessa17

forma, impulsionando a humanidade para um caminho de iluminação.

Os experimentos que conduzi. . . que deveriam despertar a humanidade quando fossem
lançados ao mundo, foram empreendimentos pioneiros. Embora viajem por muita
sujeira, ainda assim manterão sua pureza. [...] Vocês têm um serviço misterioso pela
frente e logo vão perceber o que é esperado de vocês. (KLINT, 2018, p. 233 apud
ADAMS,  p. 10, tradução nossa)18

Hilma af Klint, Group X, Altarpieces, Nos. 1–3 (1915)

Podemos dizer que af Klint, como uma pioneira do espiritual na arte, consagrou a sua

vida a tornar-se um canal de conexão entre o invisível e o visível, o interior e o exterior,

desempenhando um papel de expansão da consciência humana para uma existência além da

matéria. O seu empenho ao serviço espiritual através da arte foi o que levou a pintora a encontrar

18 “The experiments I have conducted . . . that were to awaken humanity when they were cast upon the world were
pioneering endeavors. Though they travel through much dirt they will yet retain their purity. [...] You have a mystery
service ahead and will soon enough realize what is expected of you.” (KLINT, 2018, p. 233 apud ADAMS,  p. 10).

17 https://d37zoqglehb9o7.cloudfront.net/uploads/2020/03/hilma_af_klint_wall_texts.pdf
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o seu destino como emissária, sendo uma peça inspiradora para quem busca viver na prática um

caminho rumo ao autoconhecimento.

Tal como af Klint, Emma Kunz (1892-1963) foi uma mulher que, através da

espiritualidade, criou um legado para as gerações futuras. Apesar de nunca ter se considerado

uma artista, hoje, ela também é reconhecida como uma pioneira da arte espiritual. Ainda quando

criança, ela descobriu seus dons de telepatia e cura, dedicando a sua vida à pesquisa do poder

“restaurador de plantas e de minerais.” Dessa forma, Kunz foi conhecida em vida por ser uma19

pesquisadora e curadora telepática. Através do auxílio de seus desenhos, ela ajudava a curar as

pessoas que a procuravam com esta finalidade.

Em 1938, aos 46 anos, ela começou a fazer grandes desenhos com o auxílio de um
pêndulo. Ela usou a radiestesia como técnica de desenho, em que fazia uma pergunta ao
seu pêndulo de adivinhação e descobria a resposta dentro do desenho geométrico que
ela fez ao registrar as oscilações, partidas e paradas do pêndulo em papel milimetrado.
(tradução nossa)20

Kunz produziu mais de 400 desenhos, através do uso do pêndulo, que guiava as suas

composições. Seus desenhos eram criados para diagnosticar e tratar seus pacientes, que

buscavam curas físicas e espirituais. “Kunz usou principalmente os desenhos para rituais de cura,

colocando os desenhos entre ela e a outra pessoa.” (ANGELETI, 2019, tradução nossa)21

Kunz usava seus desenhos como ferramentas de cura. Para cada paciente, ela consultava
seu inventário de trabalho e escolhia a imagem apropriada, “lendo” seus desenhos em
busca de informações relevantes específicas às circunstâncias. Ela então colocava o
desenho no chão para diagnosticar o problema do paciente e propor uma cura.
Dependendo de sua análise, um plano de ação era determinado. (ZEGHER, TEICHER,
2015, p. 132, tradução nossa)22

22 “Kunz used her drawings as tools for healing. For each patient she would consult her inventory of work and
choose the appropriate image, "reading" her drawings for relevant information specific to the circumstances. She
would then place the drawing on the floor in order to diagnose the patient's problem and propose a cure. Depending
on her analysis, a plan of action was determined.” (ZEGHER, TEICHER, 2015, p. 132)

21 “Kunz primarily used the drawings for healing rituals, placing the drawings between her and the other person.”
(ANGELETI, 2019)

20 “In 1938, at the age of forty-six, she first began making large pendulum-assisted drawings. She used radiesthesia
as a drawing technique, where she would pose a question to her divining pendulum and discover the answer within
the geometric drawing she made from recording the pendulum’s swings, starts and stops onto graph paper.”
https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2018/10/guggenheim-education-hilma-af-klint-teacher-resource-u
nit-10-5.pdf (p.2)

19 https://serpentine-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2020/03/emma_kunz_exhibition_guide_-1.pdf (p.2)
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Emma Kunz, Work No. 013

Para Kunz, os seus desenhos eram instrumentos de cura. Ela acreditava que a doença era

causada por um desequilíbrio energético no “campo” da pessoa e que para curá-la era necessário,

não apenas “atacar a doença”, mas sim “corrigir o desequilíbrio nos campos de energia dentro e

ao redor da pessoa como um todo”. (Ibidem, p. 140, tradução nossa.) Como explica Emma:23

“Tudo acontece de acordo com um sistema específico de lei. Uma lei que sinto dentro de mim.

Não existem coisas como milagres. É a lei. Tudo depende se podemos trabalhar com ela."

(Ibidem, p. 124, tradução nossa)24

24 “Everything happens in accordance with a specific system of law. A law which I feel within me. There are no such
things as miracles. lt is the law. lt all depends whether we can work with it.” Emma Kunz (Ibidem, p. 124)

23 “Emma Kunz believed that energy manifests itself in fields, both within and outside the body. [...]. A person can
get trapped or stuck in an emotional pattern and/or an environ mental pattern that can lead to anything from minor to
major discomfort or diseases. This can happen very easily if a person is not grounded in and balanced on the deeper
energy flows that govern a person throughout his or her life. [...] She believed these energy fields were either the
cause of disease or the manifestation of it. She believed that in order to cure a per son it was necessary to correct the
imbalance within the energy fields in and around the whole person and not simply tackle the disease itself. The
disease is not what is to be cured, but rather the person, as a whole, in total. Emma Kunz deeply believed in this
holistic concept and worked with it throughout her life.” (ZEGHER, TEICHER, 2015, p. 140)
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Emma Kunz at her working table, Waldstatt, 1958, Photo © Emma Kunz Zentrum

Concluindo, Georgiana Houghton, Hilma af Klint e Emma Kunz foram três mulheres

pioneiras do espiritual na arte que, percebendo a importância de suas práticas ascéticas e

espirituais e de suas criações revolucionárias no âmbito da arte, talvez tenham se contentado em

servir em anonimato ao processo de despertar da humanidade para o mundo espiritual.

Através de “um esforço de fazer valer a própria liberdade e de dar à própria vida uma

forma que se pudesse reconhecer, ser reconhecida pelos outros, e até a posteridade poderia

encontrar um exemplo” (FOUCAULT, 1994, p. 731, tradução nossa) , essas mulheres forjaram25

uma “ética da existência”, dedicando suas vidas à obra de afinar o véu entre a materialidade e a

espiritualidade, encontrando a si mesmas e elevando o patamar de consciência para que a

humanidade pudesse seguir seus exemplos e se inspirar, por meio da arte, a tornar-se mestre de

si.

25 “Mais la volonté d’être un sujet moral, la recherche d’une éthique de l’existence étaient principalement, dans
l’Antiquité, un effort pour affirmer sa liberté et pour donner à sa propre vie une certaine forme dans laquelle on
pouvait se reconnaître, être reconnus par les autres, et la postérité même pouvait trouver un exemple.” (FOUCAULT,
1994, p. 731.)
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2. Alquimia na prática

2.1. O Projeto
Não haverá nunca uma porta. Já está dentro.

(BORGES, 1969, p.10)26

Saber exatamente porquê eu escolhi trabalhar especificamente com labirintos, ainda

permanece um mistério para minha consciência. Mas, posso dizer que tem algo a ver com a

busca pelo meu poder. Por volta dos meus 7 anos de idade, eu me lembro de sonhar algumas

vezes que estava na total escuridão e lá tinham seres que conversavam comigo. Mesmo no escuro

e sem conseguir vê-los, eu me sentia muito bem e nós conversávamos sobre o meu dia, minhas

brincadeiras, coisas de criança. Até que, em um desses sonhos, eu perguntei a eles por que nós

estávamos no escuro e me disseram que, se eu quisesse, eu poderia acender a luz. Apesar de, por

alguns anos, eu ter me esquecido dessa lembrança, eu sempre senti inconscientemente que a

realidade era algo muito maior do que eu conseguia enxergar.

De certa maneira, eu busquei essa realidade “maior” no mundo exterior, até perceber que

o mundo que eu enxergava dependia apenas do meu olhar interior em relação às coisas, às

pessoas e às circunstâncias. Foi a partir dessa percepção que eu compreendi que se eu quisesse

acender a luz e vê-la no mundo, eu teria que primeiro acendê-la dentro de mim. E quando

comecei esse trabalho de olhar para mim, em busca desse “interruptor”, necessariamente eu

encontrei aspectos do meu ser que eu não gostei nenhum pouco de encontrar. Eu enxerguei a

Líria raivosa, julgadora, maldosa, indisciplinada, inconsequente, adolescente… E, apesar de ter

sido muito doloroso me enxergar nessa forma bruta, foi exatamente ali que eu percebi que era eu

que tinha criado aquela Líria e que dependia apenas de mim me curar e me recriar da maneira

que eu gostaria de ser. E eu entendi que um dos desafios de acender a luz seria iluminar a minha

própria sombra a partir da minha consciência.

26 “No habrá nunca una puerta. Estás adentro”. (Jorge Luis Borges, Elogio De La Sombra, 1969, Laberinto, p.10)
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Assim, a origem deste trabalho surgiu da intenção de conhecer-me e de ir em busca do

meu poder interior. “O livro de ouro de Saint Germain” é um livro de alquimia da consciência

que me ajudou nesse processo de transcender meus obstáculos a partir da transformação do ser.

Por obstáculos, eu digo aspectos do meu próprio comportamento que servem como lições para o

desenvolvimento e lapidação do meu eu. Compreendi que se abrisse mão da preguiça, do

julgamento, da raiva, eu poderia abrir espaço para uma vida mais sadia, buscando transformar a

minha realidade através de práticas diárias disciplinadas e conscientes, com o objetivo de curar

esses bloqueios.

Através da percepção da vida como um labirinto, percebi que poderia trilhar um caminho

que une os mundos material e espiritual a partir desse processo de caminhar até o centro. O

labirinto funciona, assim, como um instrumento de autoconhecimento, oferecendo a

oportunidade de unir o visível e o invisível, revelando camadas inconscientes do nosso ser.

Esta é a primeira prova de coragem no caminho interior, uma prova que basta para
afugentar a maioria, pois o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis
que evitamos, enquanto pudermos projetar o negativo à nossa volta. Se formos capazes
de ver nossa própria sombra, e suportá-la, sabendo que existe, só teríamos resolvido
uma pequena parte do problema. Teríamos, pelo menos, trazido à tona o inconsciente
pessoal. A sombra, porém, é uma parte viva da personalidade e por isso quer
comparecer de alguma forma. (JUNG, 2000, p.30)

O processo de descoberta do meu inconsciente, de bloqueios e de aspectos “sombrios”,

me permitiu enxergar que eu poderia escolher: ou perpetuar esses comportamentos, ou despertar

o poder interior que me permite transmutá-los a partir de uma prática consciente. Através da arte,

percebi que poderia trilhar caminhos que me conectam à fonte da minha origem, ao meu centro,

à minha capacidade de criação e transformação. Dessa maneira, o labirinto pode ser

compreendido como um instrumento de alquimia, de transmutação da consciência interior.

2.1.1. O labirinto como símbolo de expansão da consciência

No mito de Teseu, o herói se aventura dentro de um “maze” projetado por Dédalo,

arquiteto do rei Minos, de Creta. Ele deve descobrir o caminho que leva até o centro do labirinto
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para matar o minotauro. Graças ao novelo de fio de ouro presenteado pela princesa Ariadne,

Teseu desenrola seu destino até o centro, mata o minotauro e consegue voltar em segurança. O

mito não explicita como Teseu chega até o centro, porém, podemos interpretar essa aventura

como uma viagem que o herói percorre para dentro de si. Imaginemos que dentro desse “maze”

exista um “labyrinth”, que representa a solução até o centro e a rota para escapar dos “becos sem

saída”. Teseu, através do fio de ouro de sua amada, Ariadne (cujo significado é “a mais sagrada”,

“a mais pura”), é guiado por esse caminho, até chegar ao centro do seu labirinto interior, onde ele

se encontra face a face com o seu próprio ego, seus medos, suas inseguranças, sua sombra.

Assim, o labirinto também pode ser interpretado como um símbolo de morte e renascimento:

A possível realização ou despertar de uma pessoa também é considerado como uma
travessia, ou uma passagem, ou uma inversão. Em termos de sua evolução potencial, a
estrutura interna do ser está como que de cabeça para baixo, e seu despertar corresponde
a um salto que reconfigura essa estrutura, transformando uma pessoa egocêntrica em
uma pessoa centrada em seu verdadeiro ‘Eu’. [...] Se a transformação ou o despertar do
herói no labirinto é como o salto do ser inconsciente, deve corresponder ou ser causado
por outra torção que transforma o ‘maze’ e o caminho dentro do ‘labyrinth.’ (CONTY,
2002, p. 118, tradução nossa, grifo nosso)27

“Labyrinth” dentro de um “maze” (Ibidem, p.184)

27 “The possible fulfillment or awakening of a person is also considered as a crossing, or a passage, or a reversal. In
terms of his potential evolution, man’s internal structure is as if upside down, and his awakening corresponds to a
somersault that reconfigures this structure, transforming an egocentric man into a man centered on his Self or true
“I.” [...] If the transformation or awakening of the hero in the labyrinth is like the somersault of unconscious man, it
must correspond or be caused by another torsion that transforms the maze and the path within the labyrinth.”
(CONTY, 2002, p. 118)
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Dessa forma, se analisarmos a vida do ponto de vista da costura cósmica, como sendo

constituída por “labyrinths” dentro de “mazes”, podemos mais facilmente navegar pelos desafios

que se apresentam a nós. Se estivermos dispostos a enfrentar os minotauros de nossos

inconscientes, realizamos o processo alquímico de transmutação de bloqueios e aspectos sombra

da personalidade, a partir da tomada de consciência que se dá ao chegarmos ao centro,

incorporando estes aspectos à consciência. Paramos de nos conduzir aos becos sem saída, às

armadilhas do nosso ego, criados por uma navegação inconsciente, e fazemos a travessia do

consciente, vivendo os desafios como oportunidades de transformação do nosso ser interior.

O processo da alquimia, ou a prática do autoconhecimento, pode ser desenvolvido a partir

da navegação pelo labirinto, como uma ação ritualística, no processo de caminhar em um círculo,

ou em volta de si mesmo. O uso das mandalas, ou de “círculos mágicos” (JUNG, 1967, p. 22),

permite a conexão com o nosso inconsciente, pois “é necessário ter a magia do símbolo que

contém aquelas analogias primitivas que falam ao inconsciente. O inconsciente só pode ser

alcançado e expresso por símbolos, e por isso o processo de individuação nunca pode prescindir

do símbolo.” (Ibidem, p. 28, tradução nossa) A partir disso, percebemos que o labirinto é um28

símbolo de navegação e de acesso ao inconsciente, um portal de movimento circular que vibra

na teia infinita que constitui o universo. Dessa maneira, podemos expandir a nossa consciência

através da percepção de que a vida é um processo de caminhar por um labirinto.

‘O movimento é apenas outro nome para a maestria.’ Psicologicamente, essa circulação
seria o ‘movimento em círculo em torno de si mesmo’, de modo que todos os lados da
personalidade se envolvem. [...] O movimento circular, portanto, tem o significado
moral de ativar as forças da luz e das trevas da natureza humana e, junto com elas,
todos os opostos psicológicos de qualquer tipo. Não é nada menos do que
autoconhecimento. (Ibidem, p. 25, tradução nossa, grifo nosso)

Assim, através desta percepção, podemos transformar o caminhar inconsciente pela vida

numa prática da arte da alquimia, num processo de autoconhecimento e navegação consciente

pela teia que compõe a vida, transmutando, por exemplo, a insegurança de caminhar pelo

28 “Therefore it is necessary to have the magic of the symbol which contains those primitive analogies that speak to
the unconscious. The unconscious can be reached and expressed only by symbols, and for this reason the process of
individuation can never do without the symbol. The symbol is the primitive exponent of the unconscious, but at the
same time an idea that corresponds to the highest intuitions of the conscious mind.” (JUNG, 1967, p. 28)
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desconhecido, numa força impulsionadora, num ato de coragem. A partir do estudo de textos de

alquimia, percebi que a verdadeira transmutação do chumbo em ouro não é a materialização de

uma pedra:

Mas alguns deles tiveram a vaga intuição de que a sua tão procurada pedra simbolizava
algo que só se poderia encontrar na psique do homem. Disse Morienus, um velho
alquimista árabe: “Esta coisa [a pedra filosofal] é extraída de vós: vós sois o seu minério
e é em vós que se pode encontrá-lo; ou, para falar mais claramente, eles [os alquimistas]
a tiram de vós. Se reconhecerdes isto, o amor e a aprovação da pedra crescerão dentro
de vós. Saibam que isto é, indubitavelmente, uma verdade.” (JUNG, 1964, p. 205, grifo
nosso)

Podemos concluir, então, que a verdadeira pedra filosofal é obtida quando trabalhamos

os elementos da natureza (água, fogo, terra e ar) como elementos constituintes da nossa própria

consciência. Alquimizar o ouro significa transmutar energias de forma consciente, com o

objetivo de alcançar um estado equilibrado de mestria, que só pode ser manifestado através de

práticas disciplinadas e conscientes. Assim, a pedra filosofal é o próprio equilíbrio do ser, que só

pode ser encontrado dentro de si.

2.1.2. Primeiros esboços

Eu gostaria de manifestar logo a bruxa sábia que habita em mim e traduzir todo esse

conhecimento em sabedoria de uma vez. Mas, na verdade, o que me fez compreender tudo isso

que escrevi acima foi justamente a experiência de viver o processo da criação, de percorrer o

labirinto da minha própria consciência. Por esse motivo, gostaria de conduzir vocês pelo meu

labirinto criativo para mostrar algumas escolhas que fiz e os caminhos que trilhei até chegar no

meu produto “final”.

Então, vamos um passo de cada vez. Trabalhando com o conceito de circumambulação,

que é o ato de andar em volta de si, e de mandalas, como “círculos mágicos” que ativam o

inconsciente, desenvolvi meus primeiros desenhos de labirinto. Escolhi a mandala da Flor da

Vida, por ter uma afinidade com ela e pela dimensão espiritual da criação da vida que ela poderia

trazer para minha consciência. Assim, fiz propostas de designs labirínticos que pudessem ser
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materializados através da arte, com o objetivo de “estabelecer uma ligação entre uma

transformação alquímica (psicológica ou espiritual) e uma geometria que lembra aquela

encontrada nas mandalas orientais.” (CONTY, 2002, p. 19, tradução nossa)29

Estudo: Mandala Flor da Vida

Este foi o primeiro estudo que desenvolvi, buscando traçar um caminho labiríntico pela

mandala. Parece quase um exercício de primário de “ligue os pontos”, mas gosto de brincar que é

a partir dessas brincadeiras que surgem ideias mais interessantes.

29 “We shall return to this notion of circumambulation often, as it is of particular significance in that it establishes a
link between an alchemical transformation (psychological or spiritual) and a curious geometry that is reminiscent of
the one found in Estern mandalas. From this first approach we can conclude that the maze can represent man as an
aggregate of matter and spirit. Ariadne’s thread leads to the transformation from unconscious man to real man.”
(CONTY, 2002, p. 19)
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Estudo orbitais atômicos, a partir da mandala Flor da Vida

Neste desenho, busquei estudar a noção de movimento e de circulação, pensando na

trajetória de partículas atômicas que orbitam em volta do núcleo. Como poderia chegar até o

centro? Essa era a minha grande questão, pois pelo que me lembrava das aulas de física, os

elétrons nunca entravam no núcleo. Será que conseguiria encontrar uma solução nesse sentido?

Como poderia ser o trajeto dos elétrons um caminho labiríntico?

Labirinto: A Nave Terrestre
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O labirinto “A Nave Terrestre” foi o primeiro design de labirinto que projetei, a partir da

ideia do útero como um portal por onde nasce a vida. Por ter sido o primeiro que tinha dado

“certo” planejei recriá-lo em escala maior no formato de “land art” na praia. Porém, o labirinto

da vida me conduziu para uma encruzilhada e eu escolhi seguir outro caminho. Mas não desisti

de criar uma obra a partir desse labirinto. Então, eu fiz algumas alterações em detalhes do

desenho e transformei ele num labirinto de dedo, numa mandala 30x30cm, mais ou menos,

calculando o espaço para passar o dedo com 1cm de diâmetro.

Labirinto: Estrela 5 pontas

Criei este desenho de labirinto pensando na possibilidade de fazê-lo em escala maior,

para que outras pessoas também pudessem trilhar o caminho da estrela, oferecendo a

possibilidade de refletirem sobre a conexão que temos com as estrelas e com o cosmos. Utilizei

uma mandala de estrela de 5 pontas e projetei o labirinto no papel vegetal.
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Labirinto: Triângulo de fogo

Neste labirinto, busquei remeter à simbologia do fogo (representado pelo triângulo),

despertando para manipulação alquímica deste elemento dentro de nós. Foi o segundo labirinto

que realizei na natureza, utilizando pedras.

Após a criação dos primeiros esboços, passei a me sentir mais consciente de estar

trilhando um labirinto ao experimentar a vivência de criá-los. A partir dessa experiência, expandi

a percepção do labirinto para o meu cotidiano, experimentando como “O caminho do labirinto

representa um fluxo de consciência que dá vida a um projeto latente de mundo através da sua

contemplação. [...] Ele permite que o sentido seja criado.” (Ibidem, p.143, tradução nossa)30

Através desse entendimento, passei a colocar a minha consciência em atitudes simples como

lavar a louça, descascar uma laranja, e percebi que o sentido que eu dava para essas ações tinha o

poder de transformar o meu presente, a minha vibração e, consequentemente, percebi que a

minha maior obra de arte é o sentido que eu crio para minha própria existência.

30 “The path of the labyrinth represents a flux of consciousness that brings into being a latent project of the world by
contemplating it. [...] It allows meaning to be created” (CONTY, 2002, p.143)
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2.2. O Processo como Produto

Aqui, a produção é o próprio processo (fluxo), onde produto e produtor fazem parte de uma mesma realidade (não
figuram em pólos opostos onde um reproduz e o outro consome), na qual o desejo é um princípio imanente. O

produto é a própria potência de produção (não um objeto ou coisa), cujo “fim” único é a produção de produção, que
não se consome no consumo nem o reproduz, apenas se processa e processa a vida das relações entre os

corpos/máquinas. (BORGES, 2008, p. 163)

Esta aventura artística-labiríntica foi um processo transformador da minha consciência e

da minha vida. A percepção de que eu tenho o poder de criar a mim mesma, através de intenções

e movimentos, me impulsionou a criar a partir do meu centro. À medida em que criava os

labirintos artísticos, eu caminhava pelo meu labirinto interior em busca desse código central

interno que transmite a informação do meu coração para que não apenas eu criasse uma obra de

arte, mas que eu me tornasse ela e que todo esse processo me transformasse na minha melhor

versão.

Através da utilização dos elementos da natureza no meu processo artístico de criação, eu

busquei entrelaçar os mundos visíveis e invisíveis, trabalhando, ao mesmo tempo, o inconsciente

e o consciente. Esse processo, como a “earth art”, é algo vivo, orgânico, efêmero e

transformador. Ter a consciência de que a experiência de ser humana pode ser vivida como uma

obra de arte é um processo de autoconhecimento “infinito”, pois nós estamos sempre criando a

nós mesmos e ressignificando os sentidos que damos a nossa existência e ao mundo. “Nós somos

aquilo que nos tornamos e tornamo-nos aquilo que está em processo de tornar-se tornando-nos.

Tudo é processo e devir, fluxo de tornar-se tornando-se.” (BORGES, 2008, p. 127) Por esse

motivo, não nos desvencilhamos daquilo que criamos e essa criação está sempre em processo de

transformação.

A partir desse processo, o labirinto me proporcionou a escolha de trilhar o caminho como

alquimista da minha própria consciência. As mudanças que eu promovi na minha vida estão

relacionadas à minha saúde física (terra), mental (ar), emocional (água) e espiritual (fogo), a

partir da alquimia desses elementos dentro de mim, ligadas a uma prática diária disciplinada.
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Alimentação saudável, práticas esportivas, inteligência emocional, meditação, exercícios de

respiração e banho gelado: esses são os principais movimentos que desenvolvi para lapidação do

meu ser e conexão com o meu centro. Essas pequenas mudanças em meus hábitos e pensamentos

foram frutos de uma mudança de consciência, de percepção interna, que se materializaram em

minhas atitudes cotidianas.

O maior desafio é me manter num estado de consciência de que a obra que estamos

criando é, não apenas um objeto material ou um produto que pode ser percebido, mas também a

nós mesmos enquanto seres humanos conscientes e inconscientes. Sendo assim, nos perceber

enquanto seres humanos criadores de nós mesmos, de vida, mundos, realidades…, nos oferece a

possibilidade de fazer questionamentos mobilizadores de significados. Para quê criamos? Para

quê nos movimentamos? Para quê viver a vida como uma obra de arte? Dar significado à vida

significa desenvolvermo-nos em nossa real capacidade, ultrapassando nossos próprios limites de

criação, experimentando a potencialidade do que é ser humano. Através da arte, temos a

oportunidade de experimentar a vida como um processo de criação e nos inserir nesse processo,

como uma expressão de movimento única, particular de cada ser.

Eu escolhi trabalhar com os elementos da natureza, porque eles também são elementos

constituintes da consciência humana. Com essa manipulação, eu tive a oportunidade de ampliar a

minha percepção em relação aos seres da natureza, como as pedras e as plantas. Tendo em vista

que o labirinto nos conduz à fonte, ao centro, ele funciona como um instrumento, uma ponte

entre o mundo espiritual e o mundo material, servindo como uma alegoria do processo de

conhecer a si mesmo e, consequemente, a tudo que o mundo toca, pois tudo está conectado na

teia desse imenso labirinto universal.

Dessa maneira, o labirinto é um portal de autoconhecimento multidimensional que nos

conecta ao nosso coração e ao coração de tudo que é, sejam pedras, mares e todos os outros

seres. A proposta de criar esses labirintos materialmente é convidar o espectador a fazer esse
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mesmo mergulho para dentro de si, buscando viver uma vida mais consciente das suas emoções,

de seu próprio processo criador e de toda vida que nos cerca.

Aqui, o vivo é fluxo, “tudo o que escorre”, é tudo o que é dotado de uma vontade de
potência, de um poder de afetar e ser afetado, e suas relações dinâmicas. Vivo é tudo o
que se conserva na continuidade do fluxo. É sensação. Inclui-se nesse tudo não as
máquinas de produção de consumo (industriais), mas as máquinas de produção de
desejo, máquinas afectantes e afectadas, máquinas desejantes, onde o produto é a
própria produção de produção e onde a produção é processo, produção desejante.
(Ibidem, 140)

Neste sentido, entendemos o processo de produção como o “fluxo”, todo o movimento

exercido na busca de conhecer a si mesmo, na potência de transformar-se com esses movimentos

e de convidar o espectador a fazer o mesmo, através da prática espiritual do labirinto na arte.

Podemos perceber o labirinto como um instrumento da “Opus alquímica” (JUNG, 1991, p. 254),

que é o processo de transmutação das camadas inconscientes para consciência do ser. Assim, o

verdadeiro produto, ao final, é todo o processo de transformação do ser.

2.2.1. O Processo dos labirintos

O primeiro processo de labirinto que experimentei executar foi num momento de epifania

que tive ao ir para o sítio. “Do nada” pensei na possibilidade de trocar o tema do meu projeto de

TCC (que antes era um livro de poesia), para a criação de um labirinto. Daí, eu fiz essa espiral

com as pedras de canga que estavam reservadas para um outro projeto da minha mãe. Eu filmei o

processo de coleta, disposição das pedras e de caminhar pela espiral, que foi minha primeira

experiência caminhando por um labirinto. Para ser sincera, eu não imaginava a repercussão que

esse dia iria trazer para o meu projeto de TCC e para a expansão da minha consciência.
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Labirinto 1, com pedras de canga, Botafogo.

O labirinto-triângulo foi o segundo que executei, seguindo esse mesmo modelo com as

pedras, mas dessa vez com um design no papel. No desenho, ele tinha mais voltas, mas decidi

fazer com apenas 3 por conta do horário (demorei quase 3h para execução deste) e eu tinha

levado apenas 2L de água para mim e 3 cachorros. Marquei as pontas do triângulo no chão com

giz, fui dispondo as pedras seguindo a linha e deixei 4 passos de largura para o caminho. A

escolha de fazê-lo na Serra de Ouro Branco foi por ser o lugar que conhecesse por perto e que

tivesse muitas pedras. Também gravei um vídeo da execução.

Labirinto-triângulo de pedra, Serra de Ouro Branco
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Nesta versão de labirinto, colhi algumas pedrinhas no rio e trouxe um pouco de terra para

plantar as suculentas. A ideia era usar essas pedras para criar um labirinto-terrário em forma de

espiral. Confesso que esteticamente as pedrinhas brancas deixaram o terrário mais bonito (depois

eu troquei), mas pensei que seria mais interessante para o meu trabalho que eu registrasse de

forma audiovisual as etapas de ir na natureza e trazer essa energia diretamente do rio e da terra

para a obra.

Labirinto-terrário (pedras colhidas em rio)

No labirinto da Nave Terrestre, que foi meu primeiro design de labirinto, decidi

transformá-lo num labirinto de dedo, usando argila como matéria prima. Redimensionei o

desenho numa escala em que o dedo conseguisse passar pelo labirinto (1cm de diâmetro) e ele

todo ficou com aproximadamente 30cm de diâmetro. Passei o desenho para o papel vegetal,

modelei a argila para ficar num formato de chapa redonda, coloquei o papel e fui fazendo

furinhos seguindo o desenho com palito de dente. Depois utilizei uma mini espátula improvisada

(que peguei de um conector de tomada estragado) e fui “cavando” o espaço que passa o dedo.
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Demorei umas 4h para fazer todo o processo e fotografei. Para acertar o círculo, eu usei o

compasso e retirei o excesso de argila. Infelizmente, eu não levei o labirinto ao forno e deixei

uma semana para secar naturalmente. Só que foi uma semana muito chuvosa e quando fui tentar

descolar ele da superfície que trabalhei, o labirinto quebrou.

Labirinto A Nave Terrestre, em argila

Método: Desenho no papel vegetal, furos marcadores com palito de dentes
e pequena espátula improvisada.
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Eu, a Nave e a Luna.

Nessa versão da Nave, o objetivo era fazê-lo com fio de cobre na chapa de ferro, mas não

sabia que a solda não pega no ferro. Então deixei ele nessa primeira etapa do processo, que foi o

giz em ferro.

Labirinto A Nave Terrestre, giz em ferro
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Labirinto Espiral na cerejeira

Seguindo esse processo labiríntico, eu estava descascando uma laranja na oficina do meu

padrasto e percebi o formato em espiral que eu criava ao descascá-la. Daí tive a ideia de fazer um

labirinto em formato de espiral na madeira, já que lá tem muitas e tinha a ferramenta tico-tico.

Depois de despedaçar umas peças mais finas, decidi encarar uma peça de cerejeira que era

utilizada como mesa de trabalho e fiz esse labirinto-espiral.

Da série “Estelares”: Plêiades, Órion e Auriga (à frente)
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Neste último estudo, busquei recriar algumas constelações, pensando na ideia do labirinto

como uma teia cósmica que conecta a vida. Utilizei fio de cobre para realizar essa conexão

tridimensional, cada dobra representando uma estrela de uma constelação. Gostaria de

executá-las num formato maior, pensando na possibilidade de transformá-las numa instalação.

2.3. As Instalações

2.3.1. Labirinto-Tartaruga

A ideia inicial era executar o primeiro esboço de labirinto (A Nave Terrestre, p. 40) no

formato de “land art” na praia, através da utilização de materiais que estivessem disponíveis na

própria praia, para possibilitar que outras pessoas percorressem o caminho do labirinto. Convidei

meu amigo, Luan Carlos, para me ajudar com a gravação desse projeto no Espírito Santo. Nós

fizemos uma pré-seleção de mais ou menos 20 praias, que dividimos num itinerário de 2 dias

para visitarmos todas elas. Nós tínhamos um cronograma de 5 dias para fazer todo o processo.

Saímos no dia 19/12 às 4h da manhã de Ouro Preto, e chegamos na orla da praia de Itaipava por

volta de meio-dia, dando início às gravações da busca por uma praia ideal para execução do

labirinto. O objetivo era encontrar uma praia que não tivesse muitas pessoas, que não fosse

inclinada e tivesse uma boa extensão de areia, e também que tivesse materiais da praia mesmo

que pudéssemos utilizar para fazer o labirinto. Inicialmente, eu tinha pensado em conchas e

algas.

Encontramos a praia dos Castelhanos, em Anchieta, (que não estava em nossa lista, sendo

a terceira praia que visitamos) e descobrimos que estava acontecendo a desova das tartarugas ali.

A partir daí, continuamos a seguir nosso itinerário, explorando as outras praias, até mesmo no dia

seguinte, mas nenhuma delas era tão perfeita para o trabalho como a dos Castelhanos. Pois, além

da presença das tartarugas, havia algas e pedras dos corais rochosos que poderíamos utilizar. No

dia 20, quando terminamos de visitar as outras praias, decidi voltar para a praia dos Castelhanos
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para fazermos um primeiro teste do labirinto. Eu quis mudar o projeto e criar um labirinto em

formato de tartaruga, então peguei uma corda para fazer a medida de uma elipse na praia e

definir o tamanho da obra. No mesmo dia, à noite, quando voltamos para casa, fiz o design do

Labirinto-Tartaruga.

Praia dos Castelhanos, Anchieta, Espírito Santo
(Coordenadas: localização exata do labirinto)

Primeiro teste da elipse com a corda para definição do tamanho do labirinto
(20 passos entre uma estaca e outra, deixando 8 passos de “folga” na corda)
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Primeiro esboço do design do labirinto (utilizei fio dental e 2 lápis para fazer a elipse
no papel e as medidas do papel milimetrado para servir de escala, 1 passo = 0,5 cm)

Voltamos para a praia dos Castelhanos no dia seguinte, 21/12, de manhã, e demos início à

execução do labirinto. Ficamos 2h catando as pedras nos corais rochosos, aproveitando a maré

baixa. Quando pegamos por volta de 20 baldes de pedras, comecei a traçar o caminho, utilizando

o método para fazer a elipse com as estacas no chão e a corda amarrada. Depois de fazer a elipse

e o círculo da mandala no centro, fiz o desenho do caminho do labirinto com a corda e tracei o

caminho com um pedaço de pau, utilizando o meu pé como medida: um pé de um lado da corda,

outro pé do outro lado da corda, dando 2 pés de distância para o caminho de dentro do labirinto.

Depois com o labirinto todo traçado, comecei a cavar os contornos com as mãos e, finalmente,

colocar as pedras. Chegando no final, as pedras acabaram e tivemos que gastar mais de meia

hora nesse processo de pegar as pedras. Ficou mais difícil, pois a maré já tinha subido e eu estava

cansada e queimada de sol (detalhe que esqueci o protetor em casa).
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Nos bastidores: cansaço, insolação, Luna e mandioca.

Porém, nós conseguimos pegar as pedras que restavam e fiz o desenho da Flor da Vida no

centro, usando a bússola para marcar o grau certo de distância entre uma pétala e outra. Depois,

peguei as algas na praia e terminei o labirinto. Durante a execução, pessoas que chegavam nessa

altura da praia dos Castelhanos (o ponto que escolhemos ficava mais isolado), nos perguntavam

o que estávamos fazendo. Era engraçado porque quando eu dizia que era um labirinto, ninguém

entendia, aí eu passei a dizer que era uma obra de arte e as pessoas começaram a “entender”.

O mais interessante foi que, ao final, quando tinha acabado de finalizar o labirinto,

chegou uma família que se sentou bem à frente dele. As mulheres, que eram lá de Anchieta, me

disseram que aquele ponto entre os corais rochosos, onde eu tinha escolhido para fazer a obra,

era um portal dimensional e que elas estavam ali porque iria acontecer uma meditação mundial

pela paz naquele dia. Elas escolheram estar naquele lugar, naquele momento, para meditar e

fizeram o caminho do Labirinto-Tartaruga.
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Labirinto-Tartaruga pronto (total de 6h de execução)

Nós gravamos o processo de produção do labirinto, pois a intenção era, através do

registro das imagens, transformá-lo num documentário. A princípio, o primeiro corte de edição

que realizei foi uma montagem linear da produção, mostrando o processo todo, que ficou com

aproximadamente 35 minutos de duração. Porém, não era exatamente a maneira que gostaria de

apresentar meu trabalho. Conversando com o professor Adriano, ele me sugeriu usar o conceito

de labirinto para fazer a montagem da narrativa. A partir dessa ideia, eu pude acrescentar mais

uma camada à obra audiovisual, pensando numa proposta onde o próprio espectador pudesse

escolher o caminho e criasse a sua narrativa, explorando não apenas o conceito de “labyrinth”

utilizado na instalação, mas também o conceito de “maze”, permitindo o trilhar de diferentes

caminhos.

Utilizei os conceitos das operações alquímicas, realizadas pela consciência, trazidas por

Carl Jung (Sublimatio, Calcinatio, Solutio, Coniuctio, Coagulatio, Separatio) (JUNG, 1991, p.

251) para separar cada possível caminho de narrativa escolhida pelo espectador, estimulando-o a
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participar do processo de criação do labirinto, até chegar na alquimia da Lapis Philosophorum,

cujo significado é “aquilo que transforma”. (Ibidem, p. 88)

O documentário “O Labirinto e a Tartaruga”, disponível neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=rGmB0BnvQfo

A partir da produção audiovisual, escolhi me incluir no processo de produção, me

expondo durante a execução, mostrando as dificuldades, encruzilhadas, tomadas de decisões,

interações com Luan, o processo criativo da realização do trabalho, pensando também no

documentário como uma obra que foge da ideia tradicional do formato.

Já o que nos interessa aqui são suas estratégias antiilusionistas, que mostram a obra
como produto, remetendo a uma instância produtora e desnudando seu processo de
produção. No campo do documentário, esta é a característica predominante do modo
auto-reflexivo de representação, constituído pelo conjunto de filmes onde o aspecto
principal não é o mundo representado, mas o próprio processo de representação.
(DA-RIN, 2004, p. 147)
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Cena do documentário do momento em que descobrimos que estava
acontecendo desova das tartarugas na praia dos Castelhanos.

Na cena em que estou segurando o monopé ou quando dou ré no carro para filmar uma

placa, eu mostro o que está por trás da produção, ao mesmo tempo em que estamos produzindo.

De acordo com Da-Rin, esta dimensão auto-reflexiva agrega valor à obra, onde “o próprio filme

afirma-se enquanto fato no domínio da linguagem.” (Ibidem, p. 148) Ao me inserir como uma

cineasta “participante-testemunha e um ativo fabricante de significados” (Ibidem, p. 147), criei

uma aproximação com o espectador, permitindo-o ver mais de perto o caminho que escolhemos

trilhar: da produção da instalação na praia e do documentário em si, rompendo como a narrativa

linear e transformando-a num labirinto.

2.3.2. Labirinto-Intraterreno

A idealização da instalação do Labirinto Intraterreno surgiu da integralização de toda

pesquisa e experiências que vivi para a produção deste TCC. A partir do estudo de Jung sobre

alquimia, compreendi que a minha busca era na verdade o meu processo de individuação, de

tentativa de me aproximar de mim mesma, do meu eu interior, de integrar as camadas do meu

inconsciente ao meu consciente, a fim de tornar-me mestre de mim mesma e de inspirar outras

pessoas a também buscarem esse caminho.
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Acontece porém que o alquimista projetava o processo de individuação nos processos
de transformação química, conforme demonstram os textos e seu simbolismo. O termo
científico “individuação” não significa de modo algum que se trate de fatos inteiramente
conhecidos e esclarecidos. Ele apenas designa um domínio obscuro de pesquisa ainda
em curso dos processos psíquicos através dos quais a personalidade em formação atinge
seu centro no inconsciente. Trata-se de processos vitais, que, por seu caráter numinoso,
serviram desde os primórdios de estímulo fundamental para a formação dos símbolos.
Esses processos são misteriosos porque propõem enigmas à compreensão humana; sua
solução exigirá ainda um demorado e talvez inútil esforço de sua parte. [...] Não é por
acaso que a alquimia se chama a si mesma de “arte”; sente, de uma forma correta, que
trata de processos criativos que só podem ser realmente compreendidos pela vivência, e
que o intelecto só pode descrevê-los. Os próprios alquimistas diziam: [...] São as
vivências e não os livros que nos aproximam da compreensão. (JUNG, 1991 p. 502,
grifo nosso)

Compreendendo um pouco mais sobre as operações alquímicas realizadas pela

consciência, a partir das minhas experiências de alquimia do meu próprio ser, busquei propor

uma oportunidade de encontro com o centro interior individual e de conexão com os quatro

elementos, através da criação de um labirinto como um “lugar de poder”, criando um “contexto

psicológico” (Ibidem, p. 300) onde essas operações pudessem ser realizadas, permitindo o

despertar da consciência do caminhante através dessa simbologia. A utilização de “formas

mandálicas” desempenham “o papel de pólos secretos em torno dos quais tudo gira,” e permitem

a “realização de uma totalidade, isto é, de um ‘Si-mesmo’”. (Ibidem, p. 235)

Esboço do projeto
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Na tentativa de despertar essa conexão interior com a inconsciência-consciência, do

processo de individuação de cada ser, criei uma espécie de caminho-labirinto-mandala. Utilizei

os elementos da natureza, com terra e cipó em espiral até o centro, numa roda de pedras onde se

encontravam quatro troncos de árvore, cada um sendo colocado em num ponto cardeal,

representando os elementos: norte (ar), leste (fogo), sul (água), oeste (terra). No centro deste

círculo, coloquei uma drusa de cristal quartzo branco. Pendurei folhas de bananeira pelo trajeto e

projetei imagens brutas que gravei na floresta ao buscar esses materiais. Utilizei no total onze

baldes de 18kg de terra, 8 baldes de pedras, aproximadamente 40 folhas de bananeira, 4

helicônias, cipó e 4 troncos de árvore, totalizando 3 dias para a produção da instalação no ICSA.

Com a projeção das imagens nas folhas de bananeira e, também, com a projeção do som

de tambores xamânicos, propus uma simbologia de integração do caminhante com essa

experiência, dispondo essas imagens de forma que elas pudessem “tocar” as pessoas e que

pudessem sentir o som, à medida em que adentravam no labirinto e ficassem totalmente imersas

nessa atmosfera, ou nesse “contexto psicológico”. O posicionamento dos troncos de árvore no

centro, cada um ancorando um elemento da natureza, permitiu às pessoas que escolhessem um

lugar para se sentar e amplificar o efeito dessa experiência dentro de si. Como ressalta Jung, “O

método da alquimia, do ponto de vista psicológico, é o da amplificação ilimitada. [...] sempre
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que se trate de uma vivência obscura, cuja vaga insinuação deva ser multiplicada e ampliada

através de um contexto psicológico a fim de tornar-se compreensível.” (Ibidem, p. 300)

Através da criação do Labirinto-Intraterreno, busquei destacar as “relações do mundo da

intuição alquímica e dessas duas formas do processo de interpenetração inconsciente-consciente”

relacionando-as com o processo de individuação de cada ser em busca desse “tesouro difícil de

ser alcançado,” (Ibidem, p. 360, grifo nosso) que se traduz numa viagem consciente ao interior

do próprio ser, da busca do si-mesmo.

Assim, a proposta dessa instalação é uma tentativa de despertar o ser para o seu próprio

processo de individuação, que acontece a partir da conexão com os elementos da natureza que

são as matérias primas para a produção dos fenômenos alquímicos no inconsciente-consciente do

iniciado, do caminhante do labirinto, do meu espectador. Esse processo de caminhar pelo

labirinto estimula o “mistério de unificação”, através de “uma união nupcial de duas metades

antagônicas e representado como uma totalidade composta. (JUNG, 1998, p. 59-60) Dessa

maneira, a experiência do Labirinto-Intraterreno permite que o ser possa fazer as conexões

simbólicas e despertar para a unificação das camadas conscientes e inconscientes do seu próprio

ser, com o objetivo de acessar o seu poder de transformação e de criação a partir do seu centro.
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“Labirinto Intraterreno” – Foto: Mateus Paiva
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Considerações Finais

O resgate da sabedoria mágica, de perceber todo o sistema natural do mundo como um

complexo de vida unificado e consciente, é a chave para o reequilíbrio natural e reintegração do

ser humano neste ciclo. A percepção da vida como um labirinto, oferece ao ser humano a

possibilidade de estar sempre se equilibrando consigo mesmo e com as camadas do mundo

exterior, mantendo-se em contato com aquilo que é mais íntimo, espiritual e particular para si.

Através do labirinto, busquei voltar a atenção do ser humano, primeiro, para dentro de si, para

que ele pudesse ter a oportunidade de trilhar o seu caminho de forma a trazer para o consciente

camadas inconscientes do seu próprio ser. E, a partir dessa tomada de consciência, que ele tivesse

a escolha de curar esses aspectos que ficaram perdidos no inconsciente, através de uma

transmutação consciencial, de transformar o chumbo em ouro, o medo em coragem, a dor em

força criadora. E através deste movimento de reconexão consigo mesmo, o ser humano torna-se

apto para se reintegrar de forma efetiva com as forças naturais, percebendo a vida que existe

dentro das suas palavras, ações e pensamentos, assim como em todos os seres que o cercam.

Através da prática da vida como um ato de caminhar por um caminho, nos tornamos mais

conscientes e responsáveis pelas escolhas que fazemos e, consequentemente, percebemos que

somos criadores de mundos. A criação dos labirintos através da arte me permitiu comunicar o

caminho que a consciência faz para o mundo interior, a partir da utilização dos elementos da

natureza e do reconhecimento da linguagem interior que existe em mim e no mundo exterior.

Dessa maneira, todo o processo que vivi foi um percurso interior de percepção que o labirinto é a

própria consciência. Através desse processo me descobri enquanto ser criador e comunicador de

um mundo interior particular que escolhi compartilhar através da arte. Dessa experiência, sinto o

impulso de continuar trabalhando nessa área, seja como documentarista, artista e alquimista da

minha própria consciência, contando a minha própria história à medida em que vivo essa grande

experiência.
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