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Sobre o trabalho Criptocromo:
A instalação Criptocromo tem como peça principal um conjunto de imagens
que busca simular a maneira como aves migratórias enxergam o imenso
campo magnético do planeta Terra no horizonte. A bússola natural aviária é
possível por uma proteína no olho dessas espécies, chamada criptocromo –
“cor escondida” em grego (κρυπτός χρώμα). A simulação dessa capacidade
visual foi adaptada de uma publicação cientíﬁca (Solov'yov; Mouritsen;
Schulten, 2010) que, na instalação, foi reformulada com fotograﬁas do
centro de Porto Alegre/RS. Essa adaptação marca os principais pontos
cardeais e colaterais do horizonte local em sobrevoo [L, Ne, N, No, O, So, S,
Se] com manchas escuras no céu, seguindo o padrão visual proposto pelo
documento cientíﬁco original.
O trabalho também conta com dois alto-falantes artesanais feitos com ímãs,
espirais de adesivo condutivo de cobre, peças de acrílico cristal,
transparências de acetato impresso e com laminação plástica que imita o
aspecto metálico do cobre. Desses dispositivos é executada uma peça sonora
por meio de vibrações eletromagnéticas. Com duração de 1min32s, sendo
reproduzido ciclicamente, o som é gerado pela própria vibração das folhas de
acetato impressas, mediante impulsos elétricos de um circuito ocultado da
sala expositiva. Dessa engenhoca, sai o canto sutil do pássaro Olho de Prata
(Zosterops lateralis), uma das aves que enxergam as manchas no horizonte
pela magnetorecepção.
A principal motivação do trabalho está na visão além do humano, apontando
ocorrências do mundo que outras espécies são capazes de ver. Trata-se de
uma aproximação em estado de maravilhamento sobre invisbilidades reais,
impossíveis de serem vistas mesmo com olhos em perfeitas condições. O olho
humano deixa de ser a referência central sobre as coisas que podem ser vistas.
Por tratar dos limites do visível e de capacidades não prescritas no organismo
humano, Criptocromo foi apresentado pela primeira vez na exposição Não-Ver,
Visar, realizada em setembro de 2019 no Espaço de Artes da Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A mostra tomou como principal
assunto a inter-relação do visual e do não visual na experiência da imagem. O
tema foi abordado com obras de minha autoria em diálogo com o acadêmico
de psicologia deﬁciente visual Gabriel Pessoa, co-autor do livro Histórias de
Baixa Visão (Pessoa in Baierle, 2017), título que reúne depoimentos da vida
cotidiana de pessoas cegas ou com reduzida acuidade visual. Nesse contexto,
a instalação sobre a visão magnética das aves migratórios buscava mostrar
que até as pessoas enxergantes tem sua parcela de cegueira para
determinados acontecimentos do mundo. E, com isso, ao se tratar de imagens
e da arte, o segredo estaria em não ver com os olhos.
Observação: necessita de acesso a uma tomada elétrica de 110v.

Imagem à esquerda: vista frontal de Criptocromo. Instalação eletrônica.
Impressões em jato de tinta, peças de acrílico cristal, alto-falantes
artesanais de acetato, componentes eletrônicos, ímãs de neodimeo, ﬁos
de cobre esmaltado, microcircuito executor e peça cíclica de áudio
(1min32s). Dimensões gerais de 105 cm x 90 cm x 15 cm. Ano de 2019.
Imagens à direita: detalhe dos alto-falantes artesanais de Criptocromo.
Transparências de acetato impressas, cortes de acrílico cristal, espirais
em adesivo condutivo de cobre, ímãs de neodímeo, ﬁos de cobre
esmaltado e microcircuito executor. Dimensões de 12,5 cm x 35,5 cm x
15 cm (cada). Ano de 2019.

Imagem à esquerda: detalhe de alto-falante artesanal para Criptocromo.
Transparência de acetato impressa, cortes de acrílico cristal, espirais em
adesivo condutivo de cobre, ímãs de neodímeo, ﬁos de cobre esmaltado e
microcircuito executor. Dimensões de 12,5 cm x 35,5 cm x 15 cm (cada).
Ano de 2019.
Imagens à direita: pássaro Olho de Prata (Zosterops lateralis),, fotograﬁa
de Ormond Torr [imagem não é componente da obra]. Anos de 2010.

Imagem ao lado: simulação da visão magnética
aviária aplicada sobre a paisagem do centro de Porto
Alegre/RS. Dimensões de 85 cm x 35,5 cm (cada).
Ano de 2019.

