Metrópole

As imagens construídas por Gisele Camargo suscitam uma dúvida
sobre aquilo que está diante de nós. E não estou argumentando
apenas sobre a sua pintura mas sobre o espaço como um todo.
Não sabemos se trata de um espaço imaginário ou construído
a partir de um dado real. Se apostarmos nessa última possibilidade, torna-se curioso o fato de como a artista transforma
esses frames de paisagens desimportantes, pelo fato de serem
da ordem do cotidiano, em um mundo estranho, suavemente
melancólico e bruto. Uma construção de mundo que se torna
visível através de uma economia de gestos e em uma alternância
entre poucas cores (preto, branco e as nuances do cinza), com
exceção do momento em que uma tonalidade distinta dessa
paleta se confunde entre a paisagem e aumenta esse grau de
mistério. O verde, elemento supostamente estranho àquela
paisagem, transmite uma ideia de aparição da natureza (ele é
inspirador para que percebamos uma mata – e essa sensação
se dá exclusivamente pelo contraste entre o preto e o verde ou uma depressão que desemboca em uma espécie de lago)
apesar de ser uma tonalidade irreal para aquela situação. Como
dizia Artaud, não é real, mas terrivelmente verdadeiro.*
Sua obra quer dar margem ao devaneio e, portanto, visibilidade
a um mundo caótico que é organizado pela falta, pelo corte,
pela fratura. Nunca temos a percepção de um todo, mas de
uma perspectiva oblíqua. Adoto esse termo pelo fato da artista
nos oferecer uma metrópole recortada, que nunca se deixa ver
por completa. A perspectiva poucas vezes é frontal, nos dando

a sensação de uma paisagem fugidia. E ainda, pelo fato de sua
pintura incorporar estrategicamente o espaço da galeria, a
fratura (dessa perspectiva) reaparece, agora criando um diálogo
com a arquitetura em que está instalada.
O seu compartilhamento sobre uma idéia de mundo nos revela
uma paisagem sinistra, e que não possui exatamente um posicionamento claro sobre lugar e tempo. Existem frações de torres
e céus, signos que nos lembram uma cidade, mas essa imagem é
logo deslocada para um território inóspito e ausente de figuras
humanas. O que sobressai é uma sensação de melancolia diante
de uma paisagem desértica e da promessa de um “acontecimento” que nunca se concretiza. Em uma de suas telas, diante
de uma ampla nulidade, assistimos ao céu sendo deslocado do
seu lugar natural e comprimido em um território que ambiguamente continua a oferecer o que ele sempre foi: vastidão.
Paira sobre esse conjunto de obras a imagem de um nevoeiro,
ou aquilo que dificulta a compreensão, ou ainda a imagem que
necessita de seguidas visitas para ter as suas veladuras decifradas. Essa fabricação de lugares é advinda do ambiente taciturno de suas paisagens.
Há um duplo movimento ocorrendo na exposição. Em paralelo à discussão da imagem pictórica, Camargo constrói uma
pintura instalativa. As falhas (ou divisões) em suas pinturas são
correspondidas pelo espaço da galeria. São continuidades interrompidas. Contudo, é uma paisagem apresentada por meio de

módulos. A sua obra nos oferece a possibilidade de vislumbrarmos diferentes ordens e sequências, como um Cortázar (de “O
jogo da amarelinha”) pictórico. O nosso olhar se perde nessa
quase obsessão de compor uma integralidade por meio dos
intervalos oferecidos por sua pintura. A construção desse
espaço por meio de interrupções ou “colagens” de fragmentos de paisagens - que em si é a própria pintura - transmite à
obra de Camargo um senso de investigação e notabilidade não
apenas sobre o lugar da pintura na contemporaneidade, mas
como ela alcança e se comporta no mundo.
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