DO DISCURSO
AO CANTO
(notas sobre o olhar)
"Préférez le vide qui fait la parole à la parole qui fait
le vide".
(Michel Serres/ Hermes III)

Os irmãos Goncourt escrevem sobre Chardin: "(... ) nos
Salons de 1739, 1740 e 1741, a arte de Chardin não revelou
novos desenvolvimentos". (I)
A posição do especialista é sempre revelada pela
simples constatação de que eles vêem o que nós não vemos.
Eles falam evidentemente sobre o mesmo visível, mas a
produção de juízos de valor, ou tão simplesmente de um
discurso narrativo e coeso sobre esse visível, é o que distingue a sua posição de especialistas, literalmente o seu
ponto de vista (no sentido topográfico da expressão). Eles
estão onde nós não estamos: algures nos lugares do saber,
da erudição, do conhecimento histórico ... Nesses lugares de
onde se vêem os signos e onde estes signos falam. Para a
pintura são todos os lugares que culminam hoje em dia
numa esboçada semiologia da imagem. O semiólogo, tal
como o crítico, o historiador, etc., mantém-se num território particular onde os discursos iluminados como o dos
Goncourt são naturais. É com naturalidade que nesses territórios as obras de arte falam e é com naturalidade que os
intérpretes as ouvem/vêem. Esta "lei" acaba só sendo
metafísica para outros personagens de menor peso, do
amador apaixonado ao total leigo. Para estes, a relação com
a obra é relativamente silenciosa: nuns porque se reduz às
"irrelevâncias" do amoroso, noutros porque à partida
duvidam que "aquilo" fale.
O que a frase dos Goncolirt implica é, antes de tudo, que
eles possuíam os meios de a enunciar, uma autoridade.
O que é misterioso, é que eles falem do que vêem. Que eles
vejam aquilo de que falam.
Para o especialista nunca se põem problemas de visibilidade. Ele nunca vê mal, nunca vê pouco. Mesmo se,
fisicamente, não parece estar lá nada que mereça a nossa
atenção (muito menos a nossa palavra) o especialista fala
mesmo assim. Porque mesmo assim ele vê.
Como Moisés, ele é o intérprete eleito, aquele a quem
aparece o que não aparece a mais ninguém. Sabemos que
Deus nos vê a todos, mas Ele só fala e só aparece a uns
poucos. O que faz o problema do eleito um pouco diferente
do nosso. Se o nosso problema começa por ser ver, o dele
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é como provar que viu. Isso tem de ser feito através de uma
narraçã·o, de uma descrição, em última análise de um discurso estruturado segundo a Lei (que faça sentido). Não só
o povo é proibido de subir ao Sinai como é ele próprio que
deseja ouvir a Palavra já traduzida: "Fala-nos tu e nós
ouviremos; não nos fale o Senhor, não suceda morrermos" (2). Sensata resolução já que só o eleito pode suportar
a luz suprema e manter a razão (o sentido). Na nossa hierarquia da Iluminação (Luz no cimo, Trevas em baixo) o especialista é quem aguenta mais luz, é o único que perante a
ofuscante revelação está em estado de poder dissertar.

posando como natureza da coisa-falante. "Arrêter une fois
pour toutes le sens des mots", dizia Lyotard (4), "voilà ce
que veut la Terreur". O intérprete faz graça do seu terrorismo: é a obra ela própria que diz como quer ser vista,
como quer ser visível.

O discurso do amante, esse é sempre outro.
Enquanto ser dominado pela paixão o amante é a seta
que parte através do(s) sentido(s); não uma força que contesta a Estrutura e a Lei, mas uma entidade que desconhece
as distinções da Estrutura e as proibições da Lei. O abismo
do amante é sempre a vertigem da sua inserção na cateNum artigo de Anne Cauqueli!l (3) encontramos a figura goria do feminino. (BaudriUard: "Ce n'est même pas
do crítico-especialista comparada à do marido. O autor exactement le féminin comme surface qui s 'oppose au masdefine o dispositivo interpretativo do especialista-marido culin comme profondeur, c'est le féminin comme indiscomo uma máquina que aqui simplificaremos como sendo tinction de la surface et de la profondeur" (5).
um triângulo. Num dos vértices está a obra, noutro o olho
Reconhecemos a figura pela sua pos~ra, pelo facto de o
do crítico, noutro ainda o produto escrito ou oral da acti- seu discurso nio estar subjugado à lógica da comunicação.
vidade. Obra-olhar-discurso.
O amante delira, a paixão altera-lhe os sentidos, o sentiQue o dispositivo crítico existe é certo: não podemos mento minimiza-lhe a verbalização. Nos termos da lei a uma
alterar a ordem destes factores nem a sua natureza sem que verbalização nula (ou "irrelevante") deve corresponder
a produção de discurso se torne mais ou menos caótica. uma visão nula, o Zero na escala da Iluminação: se a paixão
O dispositivo é a postura no seu estado de maior eficácia, o cega como pode ver? Se não vê como pode falar?
de maior rendimento. Como o discurso, também o olhar
No momento inicial da aproximação só ele tem ·tudo a
aqui é visto em termos de "performance". A figura do ganhar, tudo a perder, com o olhar, e é por isso que a bem
marido-especialista tem também a sua lógica. Trata-se de dizer ele nunca vê a obra a não ser depois, sempre depois ..·.
uma verdadeira relação institucional, essa que ele mantém A relação é dominada pela sedução e pelos seus rituais, é o ·
com a obra-esposa.
contrário de um dispositivo (que pressupõe sempre a ·
O sucesso ou insucesso de uma relação, sabemo-lo, ausência de pudor, ou a ausência de razão para ter pudor,
depende em grande parte do modo como o objecto desejado o que só a lei confere).
O olhar do amante é do tipo afloratório, viajem na superé aproximado. Na relacionação com a obra começa por
existir o perigo de olhar. é esse o momento em que tudo vai fície do objecto, olhar que ronda a tela. É uma situação de
ser jogado, é nessa postura inicial que tudo acontece: a obra conquista, mas no sentido oposto ao engate do cliente e da
constitui-se como tal, o intérprete idem, a relação surge. prostituta (no engate o pudor desaparece, existe dispoO modo como essa relação se vai constituir é ele próprio sitivo). Para o amante põe-se com dramatismo o problema
cheio de contingências (uma pintura sofre de má ilumi- da aproximação, o risco de uma "gaffe" inicial, de uma
nação, pessoas interpõem-se entre nós e ela, o tempo de postura indelicada, No objecto desejado tudo lhe parece
relevante, donde a sua ansiedade. Não há escolha e porque dispomos é limitado ... ).
Como marido, o especialista é quem tem menos pro- tanto não há dissertação, o seu eventual comentário é
blemas uma vez que a visão é o seu atributo, a sua definição sempre caótico: é um Canto e não um discurso (Barthes:
legal, a sua função (o que dispensa logo todo o trabalho de "Le Chant ne veut rien dire; c'est en cela que tu entendras
"conquista"). É-lhe permitida uma aproximação frontal, enfio que je tele donne" (6) ).
Canto é também a condição final da obra, o que a manobscena mesmo. O dispositivo constitui-se segundo regras
específicas: tende a evitar as multidões, coloca o olhar fron- tém, para além dos signos, perturbante. Do canto das
talmente e a uma distância ideal, demora-se o necessário. sereias, mais excessivo e fatal que todos, não sabemos
A obra está ela própria subordinada a padrões de "perfor- nada excepto o modo como perturbava, causando naumance", tem como função fazer-se visível, "dar nas vistas" frágio e morte. O seu fascínio é irredutível aos signos cons(o gosto da época, avaliando e re-avaliando todo o stock da tituintes, não pode ser descrito, definimo-lo pelos seus
pintura, determina até certo ponto que obras são, de efeitos.
momento, mais apetecíveis em termos de interpretação,
aquelas que "nos dizem mais", que é o mesmo que dizer,
Que o olhar seja precário, estamos prontos a admiti-lo.
"que dizem o que nos interessa" ... ). Nesta situação existe A tradição ocidental sempre esqueceu em maior ou menor
à partida uma·intimidade legal: a obra presta-se ao olhar do grau essa condição, o nosso olhar é guerreiro, ou ganhas
intérprete, que é inevitavelmente uma penetração. À pro- tu ou ganho eu.
Para o intérprete a relação com a obra é uma luta de
fundidade da obra ele vai, de direito, recolher o sentido.
morte
da qual, é evidente, ele sobrevive. O seu olhar é
Só o especialista, como marido, como intérprete da vonprofundo,
o que quer dizer que, se a obra não fica intacta,
tade da obra, pode dizer ''esta tela pede mais luz, pede para
ser vista assim e assim ... " A lógica é semelhante à do o seu espírito (o seu sentido) sobrevive mesmo assim no
"gourmet" quando diz que a lebre pede para ser cozinhada discurso interpretativo. A vitória do intérprete é o signiem lume brando, ou pede para ser servida com o vinho tal ficado roubado à obra penetrada. Penetração duplamente
e tal: a postura de quem fala determinando a natureza do grosseira, não só porque tem carácter legal e necessário
que fala nessa tradução, discurso do marido sobre a esposa, como porque implica a convicção de que a obra é composta
discurso do padre sobre Deus. O que sai enaltecido é a legi- de uma superfície ilusória e de uma profundeza relevante.
É no entanto bem possível que esses signos recolhidos
timidade da relação intérprete-interpretado, essa relação
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e traduzidos na obra, bem como os sentidos relevados, não
sejam prova de nada a não ser da própria actividade de
penetração, e não veiculem nada excepto a ideologia que
permite e aconselha a postura marital.
"When nothing more may actually be seen, the intellect
is sacrificed"
(Adorno/Mínima Moralia)
É sempre possível entender a pintura como sendo essencialmente alguma coisa de superficial: não só uma coisa
que é superfície (a tela) como um efeito de superfície, um
efeito que só existe à superftéie. Ao aplicar a tinta, o pintor
não estaria a revelar o assunto mas a escondê-lo, ou a
esconder a sua ausência.
·
Sobre a natureza da pintura sabemos apenas uma coisa
com absoluta certeza: que o discurso interpretativo não
substitui o objecto-pintura em termos de efeito. Homens
"melhores do que nós", diria Lyotard (7), entenderiam dificilmente que a vibração de cores e formas produzisse
palavras. Sobretudo o que a pintura teima em nos provar,
o que a sua existência por si própria nos mostra, é que o seu
fundo não está onde julgávamos que estava, não está na sua
profundidade mas sim na sua superfície (visto até que é um
caso onde a materialidade do objecto é apenas a sua superfície).
Tal como a "maquillage", tal como o feminino, os sentidos da pintura deslocam-se obstinadamente: o seu "mistério" não cede às armas da Estrutura e da ordem fálica,
armas da Lei. Será que a "maquillage" revela ou esconde?
Revela o artifício que a constitui, revela-se como indistinção, como indiferença pela categoria do sentido. O artifício na tela é literalmente o "desenho" de um sentido que
nunca se consolida como tal, que nunca segura, que nunca
adquire suficiente consistência. Não se trata de acumulação
de complexidades significantes, acumulação de complexidades estruturais, o artifício é o percurso que evita essas
categorias, a· deriva que as ignora. Se a pintura pode ser
vista como coisa falante, como signo, é do mesmo modo que
a "maquillage" também se presta a esse jogo (a "visibilidade" ostensiva da maquillage da prostituta é signo
aberto, "diz-nos" que se mascara de masculino, de visível:
que faz parte da ordem do orgasmo, da rentabilidade, da

"performance"). Mas é certo que uma vez interpretados os
signos o efeito de superfície se mantém na sua perturbante
materialidade, no seu "resto": resto que tem a ver com a
qualidade ritual da actividade pictória/artística em si
mesma, com o domínio da sedução, e para o qual a nossa
resposta óptima seria sempre uma outra acção ritualizada.
(Dominique Avron: "Pour interpréter, il faut t,tn monde,
l'unité d'une multiplicité" (8) ). Em relação à tela que está
aí à nossa frente e na qual se passa qualquer coisa, que faz
passar por nós qualquer coisa, o olhar do especialista é
sempre apenas um dos vários olhares possíveis, geralmente o único com pretensões a sistema. A postura do
dispositivo-intérprete tenta anular a legitimidade e a simultaneidade de todas as outras, ignorando as suas próprias
limitações. O que o dispositivo perde é necessariamente
tudo o resto, todas as variantes, o olhar de soslaio, o olhar
em movimento, a contemplação do bilhete postal, o olhar de
costas, em suma todo o número possível de perversões e
ainda mais do que isso, a abstenção pura e simples do
comentário, da possibilidade do comentário. Barthes
referia-se a várias maneiras de ler dizendo: "( ... ) La premiere consiste à regarder un livre: je reçois un livre, on
m'en parle, alors je le regarde; c'est un type de lecture
tres important et dont on ne parle jamais" (9). Era ainda
essa possibilidade de uma intimidade silenciosa que referia,
de uma intimidade que tem estatuto de relação tão de
direito como qualquer outra: a obra é lida como uma evanescência, respeitada com um silêncio apaixonado.
Porventura o estado ideal do olhar seria esse de "atenção amorosa", onde o comentário triunfalista nunca é
possível, onde a afloração do objecto torna despropositados
os ritmos heróicos, o discurso fortemente estruturado e
coeso do poder. A paixão seria aqui uma pequena paixão, o
suficiente para que a visão tome corpo, para que o corpo
seja incluído nela. O discurso é ameaçado pela vertigem da
deriva; arrisca a sua transformação em Canto, risco que tem
de correr para se afastar do puro falatório. A postura ideal
relacionar-se-ia com o capricho e as suas variantes, com o
jogo infantil. O olhar é um ritual em que o sentido da obra
"flutua", o eventual discurso constitui-se, à partida, por
normas que a sedução dita. A tradução é aqui uma imagem,
por assim dizer, do modo como na obra se organizam as
falhas e os interstícios entre os sentidos, os signos, a relação
deambos.
·
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