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Há um texto famoso de Beaudelaire intitulado A moral dos brinquedos que trata da dialética 
do jogo e da imagem. Beaudelaire se refere à loja de brinquedos como um imenso mundo, 
um espaço saturado onde "o teto desaparecería sob os brinquedos que pendiam como 
estalactites maravilhosas". Fala dessa experiência como um verdadeiro fenômeno originário 
para a arte: "a primeira iniciação da criança à arte", escreve ele, acrescentando: "e também

ao conhecimento". Georges Didi- 
Hubermann, por sua vez, retoma esse 
tema, classificando as lanternas mágicas 
e os caleidoscópios como instrumentos 
de procura pelo conhecimento: "O 
mundo dos brinquedos não teve por 
acaso um papel fundamental no 
desenvolvimento das artes das luzes e 
sombras que são o cinema e a 
fotografia?", pergunta o autor.

A projeção possui, na verdade, uma 
história malconhecida, cujas raízes estão 
também na psicanálise, na geometria, na 
ótica e na representação pictórica. A 
palavra projetar significa imaginar, 
premeditar, prever, mas também 
expulsar, jogar, lançar. São expressões 
que designam atividades psíquicas e 
corporais.-A criança que se projeta 
constantemente enquanto brinca. Em 
resumo, a projeção, cinematográfica ou 
de vídeo, requer uma certa penumbra e 
a constante instalação de uma câmara 
escura. Seria como se a pureza do 
fenômeno artístico tivesse um oposto, 
um negativo. Um teatro de sombras. 
Poderia ser essa a causa de a projeção 
ser considerada, através dos séculos, 
como a arte da impostura, às luzes da 

moral e da religião. Impostura que sempre foi o assunto predileto de Marcei Duchamp. 
A arte, ou a necessidade de projetar ou de criar uma imagem do mundo, também estaria 
próxima a essa idéia de impostura, de crime perfeito.

A verdade é que o mesmo princípio construtivo do caleidoscópio de transformar os 
pequenos fragmentos em uma coleção de imagens, assim como uma fotografia associada 
à outra pode, projetada, reconstruir um movimento no cinema, está também presente 
nos ex-votos.Tudo isso remete às idéias de Walter Benjamin, que associou o caleidoscópio 
à queda, numa experiência em que o sujeito se transforma em um brinquedo de seu 
próprio movimento. Há, logo depois, o surgimento de imagens projetadas, a cada passo 
renovadas, como se fosse um jogo físico com a própria queda. O resultado de tudo é a 
constituição de um conhecimento - ou até de uma sabedoria - que traz como conseqüência 
imediata um outro movimento: a vontade da criação de um trabalho em arte.

Eduardo Vieira da Cunha
Paris, junho de 2001

Acrílico sobre tela - 90x 120 cm, 2002.
Coleçáo particular

[...] Sob a colagem e a apropriação, 
pode-se situar o coração do trabalho 
de Eduardo. Sua proposta requer uma 
abordagem complexa, qualidade 
importante nessa obra, pois oferece 
leituras multidisciplinares, sugerindo 
possíveis apreensões por parte de 
outros campos de conhecimento, 
como psicanálise, etnologia, religião, 
antropologia, semiótica e história, 
desde que provenham das questões 
fundamentais que sua arte propõe.

Mônica Zielinsky



Ai iilico sob/e ida 110 n 160 cm, 200?.

0 trabalho de Vieira da Cunha traz diversas 
idéias, fruto da observação e da experiência. 
O resultado é sempre fecundo.

Edmond Couchot

Ac,O sobre 'da HOx 100cm. 1996
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Muitas são as questões que a leitura das obras 
de Vieira da Cunha suscita, em que a palavra- 
chave é transformaçáo. Transformação do
sujeito à imagem, da biografia ao próprio ato 
pictórico.

Jean Lancri
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