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Este livro é para cidadãos espertos e articulados, 
interessados em entender melhor a trama de sentidos que 
arma três instâncias, cada vez mais intensamente 
interligadas, da experiência contemporânea: arquitetura, 
arte e tecnologia. Com efeito, não se trata, aqui, de um 
texto sobre arquitetura, sobre arte e sobre tecnologia, mas 
de uma análise das configurações que emergem do 
agenciamento dessas três instâncias. Assim, o autor, além 
de efetuar um mapeamento do que aconteceu e acontece 
nas três esferas, convida o leitor a perceber que efeitos 
elas exercem sobre sua própria percepção do mundo. 
Nesse sentido, o livro funciona como um dispositivo ou, se 
quiserem, um aparato (no sentido de aparelho) de 
metamorfose da percepção.

Metamorfose da percepção é um termo cunhado 
por Walter Benjamin nos anos 1930 para designar de que 
modo as tecnologias da Primeira e da Segunda Revoluções 
Industriais estavam mudando a sensibilidade do homem 
moderno. Agora, essa mesma ferramenta conceitual é 
atualizada por Guilherme Wisnik para tornar visível a 
passagem do moderno ao contemporâneo, desde a virada 
cibernética introduzida pela Terceira Revolução Industrial 
e, com ela, a prevalência da informação digital e genética, 
ao lado da massa e da energia, que haviam estruturado o 
mundo moderno.

Ao longo dos capítulos, Wisnik nos faz ver que o mundo 
é outro, e que precisamos aprender a ver as articulações 
que mostram como e por que mudou. No entanto, não 
pense que o contemporâneo apresenta uma face única e 
unívoca. Pois, além dos resquícios pré-modernos e 
modernos com os quais topamos nas cidades desde os 
anos 1970, sucederam-se processos e movimentos nos 
campos da arquitetura, das artes e da tecnologia que 
acabaram tomando formas diversas, em contraste e 
confronto umas com as outras. Mais do que uma simples 
sucessão de “ondas” ou “momentos”, tais processos cris-
talizam-se em “atmosferas”, em “climas”, afetando a vida 
do cidadão contemporâneo, modulando sua sensibilidade 
e “fazendo a sua cabeça”. 

Dentro do nevoeiro é um livro valioso porque confere 
inteligibilidade aos movimentos de construção e de 
destruição do contemporâneo a partir de ícones e expres-
sões emblemáticas da arquitetura global, em conso-
nância e ressonância com obras de arte exemplares e 
tecnologias digitais específicas. Tudo começa com a 
euforia pós-moderna celebrando a era dos espaços de 
consumo e de consumo dos espaços, sob o primado da 
financeirização global do capital e das tecnologias da 
imagem; mas a euforia, que também se faz presente na 
renovação da Potsdamer Platz na Berlim pós-queda do 
muro e reunificação, vai aos poucos sendo comprometida, 
contaminada, contestada, substituída por outras atmos-
feras, aqui representadas pela queda das Torres Gêmeas 
no 11 de Setembro, pelo junkspace e a sociedade de 
controle, pela urbanização chinesa alucinada, que vão 
apresentando os sintomas de problematizações cada vez 
mais complexas das relações entre o espaço urbano 
global e o ciberespaço.

O eixo do mundo começa a deslocar-se do Ocidente 
para o Oriente. Atento ao que se passa, Guilherme Wisnik 
mapeia o concomitante ocaso da razão iluminista, com 
todo o seu cortejo de atributos solares. Como na pintura 
clássica chinesa, o clima muda: tudo se torna nebuloso, 
ambíguo, fragmentário, alusivo, translúcido, espectral, 
implícito mas poderoso, tal o espírito que habita as paisa-
gens de Shitao. Vai se impondo uma sensibilidade mais 
secreta, misteriosa, mais permeável às transformações e 
ao tempo, mais reticente com as supostas estabilidades e 
afirmações peremptórias. Uma arte e uma arquitetura 
mais abstratas, sutis, menos voltadas para o narcisismo e 
o culto da imagem, mais permeáveis à impermanência 
— força e não forma. Arquitetura como atmosfera. Vale 
dizer: como apreensão do espaço-tempo cambiante do 
instante.

LAYMERT GARCIA DOS SANTOS
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ECLIPSE DA MATÉRIA: 
ARQUITETURAS VELADAS

Uma das características mais marcantes da arquitetura contem‑
porânea é o nublamento. Edifícios camaleônicos, que parecem 
trocar de roupa. Volumes biomórficos de contorno indefinido, 
como o Pavilhão Britânico na Expo 2010 em Xangai, que se 
assemelha a um ouriço fora de foco. Fractais de nuvem metálica 
formando um espaço etéreo, como o Pavilhão Serpentine 
de Sou Fujimoto em Londres, em 2013. Ou, principalmente, 
edifícios construídos à maneira de caixas de luz cuja aparência 
se transforma radicalmente do dia para a noite, pelo efeito de 
ambiguidade criado entre a iluminação cambiante do interior 
e suas peles feitas de plásticos e resinas ondulados, de leves 
chapas metálicas perfuradas, de blocos de vidro côncavos 
e convexos, ou de placas de vidro translúcido – jateado, 
serigrafado ou leitoso –, formando desenhos rítmicos, manchas 
nebulosas ou estranhos efeitos de moiré pela sobreposição 
vibratória de retículas. Objetos sedutores e enigmáticos, como 
o primeiro iMac, criado em 1998, no qual o interior da máquina 
é entrevisto através de membranas verde‑azuladas, em lições 
cromáticas aprendidas pela Apple com uma fábrica de jujubas.1 
O computador de venda mais rápida da história da empresa. 

Se a profusão das torres de vidro modernas, com seus 
esqueletos estruturais à mostra, teve um equivalente semântico 
na difusão dos exames médicos por raio X, que tornaram trans‑
parentes as peles e os tecidos humanos, permitindo isolar em 
imagens as estruturas ósseas dos corpos,2 os atuais edifícios 
com fachadas translúcidas, ou semiopacas, nos quais a ossatura 

1

Heatherwick Studio, 
Pavilhão Britânico na 
Expo 2010, Xangai, 2010. 

1.  Ver Walter Isaacson, 
Steve Jobs, trad. Berilo 
Vargas, Denise Bottmann 
e Pedro Maia Soares. São 
Paulo: Companhia das 
Letras, 2011, pp. 364–72.

2.  Ver Beatriz Colomina, 
“X‑Screens: Röntgen 
Architecture”. E‑flux 
Journal, n. 66, out. 2015.
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estrutural se esfuma, parecem dialogar com o sistema de busca 
de informações na internet. Sistema baseado em novos padrões 
epistemológicos construídos por algoritmos, em que tudo pode 
coexistir lado a lado e concomitantemente, por acúmulo, sem 
hierarquias claras, e através de elos associativos que nos levam, 
muitas vezes, à dispersão. “Busque, não classifique!”, dizia o 
slogan original do Gmail em 2004, aludindo à substituição 
dos sistemas de classificação em arranjos axiais de pastas e 
verbetes, que deram por longo tempo a base cartesiana das 
nossas catalogações enciclopédicas, por uma nova “ontologia 
plana de acesso e simultaneidade”3 conduzida pelo toque na 
tela e pelos sistemas de busca.

Para o ethos iluminista que informou em grande medida 
a arte e a arquitetura modernas, a transparência era um 
índice de verdade, despojamento, honestidade e pureza. 
A modernidade se erigiu sobre o mito da transparência, afirma 
Anthony Vidler.4 Tanto a transparência do sujeito em relação 
à natureza, quanto a transparência de um sujeito em relação 
ao outro, ou mesmo de todos em relação à sociedade. Tudo isso 
mediado pela transparência dos materiais de construção, e 
pela ideia de penetração espacial, segundo a qual o contínuo 
fluxo de ar, de luz e de movimentos físicos através dos edifícios 
garante a indivisibilidade do espaço contínuo. Com fachadas 
de vidro e pisos térreos desbloqueados graças à presença dos 
pilotis, os edifícios modernos não são mais barreiras no espaço. 
E sua substância fundamental é o ar.

Instrumento por excelência do esclarecimento racional 
moderno, o vidro se apresenta historicamente, segundo 
a conhecida caracterização de Walter Benjamin, como 
um inimigo tanto da propriedade quanto do mistério.5 
Pois, por trás de sua superfície antiaurática nada resta 
escondido, em segredo. Tudo pode ser verificado, explicitado, 
demonstrado, trazido à luz do olhar perscrutador da sociedade. 
Devassamento que, por um lado, afronta os encantos de 
pelúcia dos ambientes burgueses, dominados por bibelôs sobre 
as prateleiras, franjas ao pé das poltronas, e outros tantos 
vestígios da pessoalidade idiossincrática de seus habitantes. 
Mas, por outro lado, segundo a mesma análise de Benjamin, 
feita no início dos anos 1930, termina por professar uma 

“nova pobreza”, na qual não é mais possível haver experiência 
em sentido forte.

Era o novo mundo da tabula rasa e da despersonali‑
zação trazida pela sociedade de massas que se apresentava. 

3.  João Ribas, “Sob as 
nuvens”, in Under the 
Clouds: From Paranoia 
to the Digital Sublime. 
Porto: Museu de Arte 
Contemporânea de 
Serralves, 2015, p. 40.

4.  Ver Anthony Vidler, 
“Transparency”, in The 
Architectural Uncanny. 
Cambridge (Mass.): mit 
Press, 1992, pp. 216–25.

5.  Walter Benjamin, 
“Experiência e pobreza”, 
in Obras escolhidas: 
magia e técnica, arte 
e política [1933], trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. 
São Paulo: Brasiliense, 
1985, pp. 114–19.

Sou Fujimoto, Pavilhão 
Serpentine 2013, 
Londres, 2013. 

Mies van der Rohe, 
Modelo para um 
arranha-céu de vidro, 
Berlim, 1922.
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Pressentimento temeroso que aparece, também, explicita‑
mente, na descrição que Dostoiévski faz setenta anos antes 
do Palácio de Cristal, em Londres, com sua monumental 
arquitetura de vidro:

sente‑se que algo já foi alcançado aí, que há nisso uma vitória, um 
triunfo. Até se começa como que a temer algo. Por mais que se 
seja independente, isto por alguma razão nos assusta. “Não será 
este realmente o ideal atingido?”, pensa‑se. “Não será o fim? Não 
será este, de fato, o rebanho único?” Não será preciso considerá‑lo 
como a verdade absoluta, e calar para sempre? Tudo isto é tão 
solene, triunfante, altivo, que nos oprime o espírito.6

Uma verdade absoluta, hiperexposta, desencantada, diante da 
qual tudo já está dito, e que, portanto, nos impele ao silêncio. 
Eis aí a percepção da “nova pobreza” moderna por Benjamin, 
ecoando em certa medida a impressão inaugural de Dostoiévski. 
Diante disso, aos olhos de hoje, talvez possamos encontrar 
respostas alternativas nas superfícies ambíguas da arquitetura 
contemporânea, com seus véus translúcidos que deixam 
entrever algo dos seus espaços interiores, envolvendo‑os 
em mistério. Ou com suas membranas estranhas, atrás das 
quais as coisas aparecem de forma dissimulada, distorcida, 
como espectros e sombras. Será que podemos enxergar, aí, 
uma tentativa de reencantamento da experiência através 
da promessa sedutora, da insinuação velada, recuperando 
em certa medida aquela dimensão do mistério que o vidro 
prometia abolir junto com a noção de aura na obra de arte? 
E, ainda, será possível pensar que essa interposição de um 
obstáculo à transparência plena nos devolveria de alguma 
forma a voz, retirando‑nos do mutismo autista detectado por 
Dostoiévski e Benjamin como a condição do homem moderno 
diante das novas superfícies de vidro?

Para a arquiteta japonesa Kazuyo Sejima, cujos trabalhos 
estão entre os mais potentes feitos nos dias de hoje, um dos 
maiores desafios para os arquitetos nos tempos atuais é o de 
saber como se relacionar com o mundo da informação, tão 
presente em nossa vida diária. Com efeito, contrariando a 
expectativa do seu interlocutor em uma notável entrevista, o 
espanhol Alejandro Zaera‑Polo, ela observa que a sociedade 
da informação, em sua opinião, está mais relacionada ao não 
ver do que ao ver, isto é, está mais relacionada à opacidade 
do que à transparência. Sempre lacônica, Sejima não chega a 

6.  Fiódor Dostoiévski, 
“Notas de inverno sobre 
impressões de verão” 
[1863], in O crocodilo e 
notas de inverno sobre 
impressões de verão, trad. 
Boris Schnaiderman. São 
Paulo: Editora 34, 2000, 
pp. 113–14 (grifo meu).

Apple, iMac, 1998.
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desenvolver essa ideia. Mas fica sugerida, aqui, uma posição 
anti‑iluminista. Daí que ela busque, em seus projetos, explorar 
mais a qualidade reflexiva do vidro do que a sua transparência, 
criando efeitos atmosféricos por meio da sobreposição de 
planos envidraçados curvos, muitas vezes jateados ou serigra‑
fados, combinados a cortinas brancas. “Procuro uma transpa‑
rência sem necessariamente usar um material transparente”, 
afirma. “Portanto, não se trata de uma transparência literal; 
ela pode ser alcançada, por exemplo, por meio de estratégias 
de desenho [...]”.7 E o resultado que encontramos efetivamente 
em muitas de suas obras é um curto‑circuito entre visualidade 
e materialidade por intermédio das soluções espaciais, em 
que as profundidades rasas e ambíguas dos ambientes nos 
causam uma estranha sensação de vertigem sem o dado da 
altura, tamanho o embaralhamento que produzem em nossa 
cognição perceptiva.

Não me parece um acaso o fato de Kazuyo Sejima e Ryue 
Nishizawa, seu sócio no escritório sanaa, serem japoneses. 
Afinal, são exatamente os orientais que desde há muito tempo 
compreenderam, de forma complexa e sofisticada, a sombra 
e o velamento como emanações eloquentes de significados, e 
não como meras ausências à espera de serem preenchidas e 
reveladas pela luz do esclarecimento. Característica cultural 
marcante, que distingue fortemente o oriente do ocidente, 
e que, como mostra o escritor Junichiro Tanizaki, aparece 
nas sombras e luzes veladas do teatro Nô, ou na rejeição dos 
orientais aos metais e pedras de brilho reluzente, como rubis 
e diamantes, em favor daqueles mais foscos e túrbidos como o 
jade, esse “bloco de pedra estranhamente enevoado que parece 
conter uma luz mortiça em suas profundezas semelhante à 
atmosfera concentrada de centenas de anos”.8 

Descrevendo a experiência do corpo ao atravessar os 
espaços da arquitetura tradicional japonesa, no caso de 
residências e de templos, Tanizaki observa que o aposento 
de entrada é comparável a uma pintura monocromática 
conhecida como sumi‑ê,9 em que os painéis deslizantes de 
papel‑arroz (shoji) correspondem à tonalidade mais clara, e o 
nicho tokonoma, reentrância vazia que deve permanecer em 
sombra, à mais escura. No interior desse aposento, segundo a 
bela descrição de Tanizaki, os raios solares que vêm do jardim 
empalidecem. E a sombra projetada no papel de cada quadrado 
do shoji o faz “desconfiar que uma espécie de poeira tingida ali 
se acumulou para sempre”. Nesse momento, prossegue,

Steven Holl, Museu 
Nelson-Atkins, Kansas 
City, 1999.

7.  Kazuyo Sejima, 
“Kazuyo Sejima e Ryue 
Nishizawa”, in Alejandro 
Zaera‑Polo. Arquitetura 
em diálogo, org. Martin 
Corullon, trad. Cristina 
Fino e Cid Knipel. São 
Paulo: Ubu Editora, 2016, 
p. 330.

8.  Junichiro Tanizaki, Em 
louvor da sombra, trad. 
Leiko Gotoda. São Paulo: 
Companhia das Letras, 
2007, p. 22.

9.  Técnica de pintura 
surgida na China no 
século ii d.C., e muito 
difundida no Japão. Feita 
com uma tinta nanquim, 
diluída em água, sobre 
papel‑arroz.
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duvido dessa claridade de sonho. Sinto como se algo incerto e 
vaporoso pairasse diante dos meus olhos e empanasse minha 
visão. Esse estranho efeito é causado pela claridade esbranquiçada 
que se reflete no papel do shoji: sem forças para expulsar a densa 
treva reinante no nicho, a claridade é repelida e cria um mundo 
indistinto em que claro e escuro não têm limites definidos.10

Revelando um traço cultural de longa duração, a caracterização 
de Tanizaki nos aparece como algo de atemporal, descrevendo 
quase que perfeitamente a arquitetura contemporânea de 
Sejima e Nishizawa, por exemplo. Acusado muitas vezes de 
nostálgico aos olhos de hoje, seu livro, no entanto, foi escrito 
em 1933, no contexto de um Japão que se ocidentalizava de 
forma acelerada, colocando em risco um vasto patrimônio 
cultural acumulado ao longo de séculos. Significativamente, 
Tanizaki reunia ali argumentos para a preservação desse rico 
patrimônio – ao mesmo tempo que oficiava um luto pelo seu 
iminente desaparecimento – no mesmo ano em que, do outro 
lado do mundo, Walter Benjamin escrevia o ensaio “Experiência 
e pobreza”, referido anteriormente. Ensaio lúcido e inquietante, 
contemporâneo à ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, 
no qual o autor descreve uma nova forma de miséria surgida 
com o monstruoso desenvolvimento da técnica, expondo os 
seres humanos a eventos que não se constituem mais como 
experiência, e sim como traumas silenciadores, desmoralizantes, 
tais como a guerra moderna, diante dos quais não há mais 
relatos a fazer, experiências a comunicar. Naquele contexto 
terrível, anota Benjamin, “uma geração que ainda fora à escola 
num bonde puxado por cavalos viu‑se abandonada, sem teto, 
numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo 
centro, num campo de forças de correntes e explosões destrui‑
doras, estava o frágil e minúsculo corpo humano”.11

Na exposição Light Construction, ocorrida em 1995 no Museu 
de Arte Moderna de Nova York, foi apresentada uma série de 
obras arquitetônicas nas quais a constituição ambígua de suas 
peles é definidora de uma poética da leveza que, no entanto, se 
distingue daquela presente na arquitetura moderna. A essa 
produção tem‑se dado o nome, de forma não muito rigorosa, de 
arquitetura minimalista.12 Uma arquitetura contida e lacônica, 
que recusa a profusão linguística pós‑moderna, dominante nas 
décadas de 1970 e 1980.

Alguns exemplos notáveis são destacados pelo 
curador, Terence Riley, tais como a Kunsthaus de Peter 

10.  J. Tanizaki, op. cit., 
p. 36.

11.  W. Benjamin, 
“Experiência e pobreza”, 
op. cit., 1985, p. 115 (grifo 
meu).

12.  Ver, por exemplo, 
Anatxu Zabalbeascoa e 
Javier Rodríguez Marcos, 
Minimalismos. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2000.

Peter Zumthor, 
Kunsthaus, Bregenz, 
1991.

Jean Nouvel, Fundação 
Cartier para a Arte 
Contemporânea, Paris, 
1994.
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Zumthor (Bregenz, 1991), a Galeria Goetz de Herzog & de 
Meuron (Munique, 1992), e a Fundação Cartier para a Arte 
Contemporânea de Jean Nouvel (Paris, 1994), todos volumes 
regulares e prismáticos que, no entanto, lançam mão de 
efeitos ilusionistas em relação à sua constituição material. Na 
primeira obra, uma caixa de concreto é envelopada por um 
cubo de vidro fosco, numa relação volumétrica pouco intuitiva 
segundo critérios funcionalistas, que faz com que a luz que 
adentra lateralmente o edifício por essa pele translúcida 
alcance as galerias de exposição de forma imprevista e difusa, 
como se fosse zenital. Na segunda, as superfícies também de 
vidro fosco da fachada principal ocultam a estrutura existente 
no espaço interior, causando a falsa impressão de que o sólido 
corpo intermediário da fachada se apoia sobre esses painéis 
de vidro, com os quais está faceado. E na terceira, formada 
por um conjunto de planos paralelos de vidro – alguns apenas 
cenográficos, sem qualquer função real que não seja a de criar 
efeitos ambíguos de reflexão –, o resultado é um rico emba‑
ralhamento perceptivo entre o edifício, os jardins interiores, 
e o contexto urbano em frente, que se vê refletido nessas 
superfícies. Com rara sensibilidade plástica, Jean Nouvel 
consegue ali dissolver a leitura de um volume sólido por meio 
daquilo que ele mesmo denominou uma “poética da bruma 
e da evanescência”.13

No contexto brasileiro, a nova sede do Instituto Moreira 
Salles na avenida Paulista (2011–17), projetada pelo escritório 
Andrade Morettin, surge como um expressivo representante 
dessa linhagem. Realizando um malabarismo projetual em um 
lote muito estreito, os arquitetos organizam o edifício como um 
empilhamento programático de volumes dentro de uma caixa 
de vidro leitoso, que nos permite receber impressões veladas 
e brumosas de seus espaços internos a partir da avenida. 
O mesmo é válido em sentido contrário, em relação à visão 
da cidade que se tem do interior do edifício. Manifestando 
seu apreço pela materialidade ambígua e pela transparência 
fenomênica14 desde o início da carreira – qualidades muito bem 
exploradas na singela Residência p.a. (1997), em Carapicuíba, 
feita com painéis de policarbonato –, o Andrade Morettin 
edificou em São Paulo o símbolo de uma nova forma de 
apreensão empática e não literal do objeto arquitetônico. E, por 
ironia do destino, o edifício acabou sendo inaugurado menos 
de um ano antes que a cidade perdesse a sua torre de vidro 
mais literal, pura e elegante: o edifício Wilton Paes de Almeida, 

13.  Jean Nouvel, in 
Terence Riley, Light 
Construction. Nova York: 
Museum of Modern 
Art, 1995, p. 18 (tradução 
minha).

14.  Ver Colin Rowe 
e Robert Slutzky, 

“Transparency: Literal 
and Phenomenal”, 
in Colin Rowe, The 
Mathematics of the 
Ideal Villa and Other 
Essays. Cambridge 
(Mass.): mit Press, 1976. 
Originalmente publicado 
em Perspecta, v. 8, 1963, 
pp. 45–54.

Andrade Morettin, 
Instituto Moreira Salles, 
São Paulo, 2011.

Andrade Morettin, 
Residência P. A., 
Carapicuíba, 1997.
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projetado por Roger Zmekhol em 1961, no largo do Paissandu, 
que se incendiou e desmoronou em primeiro de maio de 2018.

Um dos mais célebres quadros modernos foi pintado 
justamente sobre uma superfície de vidro: A noiva despida 
por seus celibatários, mesmo (1915–23), de Marcel Duchamp, 
conhecido como O grande vidro. Esse estranho quadro de 
temática complexa e estatuto ambíguo não se define como 
uma tela para ser posta na parede e sim como um misto de 
pintura mural e peça ambiental, semelhante a um biombo trans‑
parente, ou a um retábulo laico (e erótico) da era da máquina. 
Estrutura espacial em que o campo pictórico é encimado 
por uma nuvem – a descarga elétrica de gases dos desejos 
reprimidos da noiva –, e cuja superfície vítrea é imaculada 
por enormes rachaduras, que, embora acidentais, foram 
incorporadas pelo artista como essenciais ao conteúdo da 
obra, levando‑o a declará‑la “definitivamente inacabada”, oito 
anos após tê‑la iniciado. Pode‑se dizer que a trama fasciculada 
de rachaduras no vidro não apenas contribui para tornar o 
inacabamento uma condição estruturante da obra, mas também 
macula a transparência da superfície, amplificando o efeito 
de retardamento da visão, e conferindo‑lhe uma dimensão 
crítica e turva. Desconfiança da racionalidade iluminista que 
Duchamp já explicitava na criação dessa obra notável quando, 
entre 1919 e 1920, deixou que a poeira se acumulasse sobre ela 
por mais de um ano, em posição horizontal, impregnando‑se 
irreversivelmente em suas juntas e sulcos. Fotografada por 
Man Ray nesse estado, no ateliê do artista em Nova York, a obra 
parece uma estranha paisagem vista do avião, como um campo 
arqueológico encontrado no deserto, ou um lugar abandonado, 
um terrain vague.15

No luminoso ensaio que escreveu sobre Marcel Duchamp, 
Octavio Paz observa que à vertigem da aceleração moderna o 
artista francês contrapôs uma eloquente “vertigem do retar‑
damento”.16 Pois, diferentemente da ilusão de movimento 
procurada pelos futuristas, por exemplo, Duchamp buscava 
decompor o movimento e oferecer representações estáticas de 
objetos cambiantes, incidindo mais sobre a ideia do que sobre 
a sensação.17 Em uma das notas que fez sobre a obra, reunidas 
na Caixa verde, o artista escreve que se deveria substituir as 
palavras “pintura” e “quadro” por retarde (retardamento), e 
que, portanto, “pintura sobre vidro se converte em retarde em 
vidro”. Desse modo, analisa Paz, se Picasso – o duplo oposto 
de Duchamp – sempre formaliza tudo à sua volta de maneira 

15.  Ver David Campany, A 
Handful of Dust: From the 
Cosmic to the Domestic. 
Paris: Le Bal, 2015.

16.  Octavio Paz, Marcel 
Duchamp ou o castelo 
da pureza. São Paulo: 
Perspectiva, 1977, p. 7.

17.  Refiro‑me à tela O nu 
descendo a escada, no 2, 
de 1912.

Man Ray, Dust breeding  
(fotografia), 1920.

Marcel Duchamp, 
A noiva despida por 
seus celibatários, 
mesmo (O grande 
vidro), 1915–1923.
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