
ANA CRISTINA CACHOLA

Voltar de vez em quando VOLTAR

 Voltar de vez em quando revela um território polimórfico de 
regressos, convocando momentos-retorno da historiografia da arte, 
da genealogia do lugar e a memória dos afectos. Em desafio contido 
à gravidade, corpos marmóreos suspendem o tempo cronométrico 
e desvelam a temporalidade subjectiva do regresso, do momento 
afectivo que suspende as convenções do ser e do estar aqui e agora, 
ter sido, ter estado, ser e estar sempre.  

VOLTAR COMO MOMENTO

 A ideia de regresso reinscreve o passado e antecipa o futuro. 
Voltar pressupõe um desafio ao tempo cronométrico e histórico que 
constrange os ciclos orgânicos, o momento como intervalo emocional 
e psicológico e ainda as possibilidades de uma temporalidade 
subjectiva. O tempo como violência e a violência do tempo são 
diluídas na transformação do evento em momento, ou seja, quando 
se desconstrói a sucessividade, as relações causa-efeito, a aritmética 
do sol. Se uma das mais antigas invenções do género humano – o 
relógio – permitiu, de formas cada vez mais sofisticadas, observar 
a passagem do tempo cronológico ou cronométrico, mensurável 
escopicamente, que ritmava a vida quotidiana da humanidade, 
são muitas as manifestações discursivas que desenham o tempo 
histórico e mnemónico, permeando temporalidades que guiam (e 
constrangem) pulsões e desejos. Voltar contém, assim a promessa, o 
arrependimento, a imaginação do querer e do crer. 

VOLTAR COMO (RE)VISÃO

 Tendo como característica congénita a reciprocidade, o olhar 
inscreve o acto de ver num território alargado de sociabilidade, que 
condiciona e é culturalmente condicionado, onde a relação com a 
alteridade, o conflito e os exercícios de codificação e descodificação 
são constantes. O olhar implica assim um voltar a ver – uma re-visão 
-  A arte contemporânea (pelo menos, uma parte dela) demonstra 
uma vocação participativa nesta cartografia maior de revisionismo ao 
integrar, denunciar, citar, mostrar, esconder imagens anteriores, ao 
convocar um passado imagético que, muitas vezes, consubstancia o 
presente das imagens. O gesto criativo contemporâneo, na sua forma 
constelar de uma inclusão quase infinita, envolve no seu campo de 
acção um conjunto de exercícios revisionistas que reflectem sobre 
o arquivo, a memória, o passado, e outras formas de anterioridade, 
produzindo significados pela ocupação desse lugar intersticial do antes 

GOING BACK 

 Voltar de vez em quando (Back from time to time) unveils a 

polymorphic territory of regresses (in the sense of going or coming back), 

convoking moments-recourses of the historiography of art, of the genealogy 

of the place, and of the memory of affections. Challenging gravity, marble 

bodies halt chronological time and reveal the subjective temporality of 

coming back, the affective moment that suspends the conventions of being in 

the here and now, of having been, of always have been being.

REGRESS AS A MOMENT

 The notion of going back re-inscribes the past and anticipates the future. 

In order to go back, one needs to defy the chronometric and historical 

time that binds all organic cycles, to see the moment as an emotional and 

psychological interval, and to consider the possibilities of a subjective 

temporality. Time as violence and the violence of time are diluted as the 

event becomes the moment, this is, whenever one deconstructs sequentiality, 

cause-effect relationship, the arithmetic of the sun. One of the oldest 

inventions of humankind, the devices we have been using to keep time 

have allowed us, in ever more sophisticated ways, to observe and measure 

chronological or chronometric time as it sets the rhythm of our everyday 

lives. Nonetheless, there are many forms of discourse that allude to a 

historical and mnemonic time, permeating temporalities that guide (and 

bind) impulses and desires. In going back, one can find a promise, a regret, 

or the imaginings of want and belief. 

REGRESS AS (RE)VISION

 With reciprocity as one of its congenital characteristics, the gaze inscribes 

the act of seeing in an expanded field of sociability that is both conditioning 

and culturally conditioned. A field where everything exists in relation to an 

otherness, where codifying and decodifying are constant practices, and where 

conflict is permanent. Thus, the gaze implies seeing anew — a re-vision. 

Contemporary art (or part of it, at least) has a participatory vocation in this 

great category of revisionism as it integrates, denounces, quotes, reveals, and 

conceals previous images while convoking a past that often consubstantiates 

the present of the images. In its constellation of almost infinite inclusiveness, 

contemporary creation incorporates a set of revisionist practices that help us 

to reflect upon the archive, memory, the past, and other forms of anteriority, 

and produces meaning as it occupies the interstitial place where the past 

dwells in the now. This is one of the roles of art in the visual contemporaneity: 

negotiating the past as a means to produce the present. As such, one must 

also take representation at its face value: it is the action of re-presenting 

no agora. É esta uma das valências da arte na contemporaneidade 
visual: a da negociação do passado como forma de produção de 
presente. A representação deve, portanto, ser entendida, também, 
pela acção que condensa na sua própria composição linguística: 
a de re-apresentar alguma coisa, comportando uma dimensão de 
anterioridade latente. Esta dimensão de anterioridade manifesta-se de 
diversas formas na criação artística, num tempo de urgência do visual, 
sendo que muitas vezes o que se situa a montante de uma obra de arte 
é uma outra imagem. Voltar à imagem outra. 

VOLTAR COMO AFECTO

 Se os modernismos permitiram que a arte se transformasse numa 
superfície de significação autónoma, liberta de uma obrigatoriedade 
representativa do real, já teria sido com o romantismo que a obra de 
arte se tornara plataforma de intervenção na realidade. São estes 
momentos que antecipam o surgimento da arte enquanto território 
que, a partir de um posicionamento autónomo e independente de 
uma função de espelho, actua num domínio que extrapola o campo 
artístico, convocando diversas subjectividades. A natureza contém 
um princípio interno de mudança e movimento que permite a geração 
de novas entidades. A capacidade que a arte detém de imitar este 
princípio permite-lhe que, a partir de um exercício baseado em 
relações de semelhança, crie algo original. O real não se situa apenas 
a montante da acção de representação artística, mas a jusante, ao 
compor-se, também, a partir dos resultados desta acção. Voltar a um 
lugar ou a um momento implica uma vontade, uma predisposição, 
um desejo muitas vezes pré-cognitivo e de resistência ao simbólico, 
pelo que a criação é sempre afectiva. O afecto tem uma potência 
de ampliação epistemológica, contribuindo para um conhecimento 
expandido e  subjectivamente real.

VOLTAR COMO MUNDO

 As criações artísticas são simultaneamente entidades existentes 
no mundo e representações do mundo, porque os vários significados 
que incorporam são causas e efeitos de uma (e numa) supra-estrutura 
política, social, económica e cultural em que estão inscritos. São 
entidades com ontologia própria que se debruçam sobre algo e, 
consequentemente, detêm conteúdo semântico; programáticas, ou 
seja, contêm uma posição ou postura sobre aquilo de que tratam 
(essas posições apresentam-se através de estratégias retóricas, 
nomeadamente, metáforas); passíveis de exercícios interpretativos 
que integram a sua ontologia (a interpretação a que estão sujeitas é 
historicamente situada e tem, portanto, uma natureza contextual). 
As fricções da estética e da política tornam-se centrais nos debates 
mais latos da representação, que incluem já a consciência de uma 
diversidade cultural global e necessidade de inserção de uma 
dimensão subjectivo-política. Por isso, as obras de arte são, como 
afirma Arthur C. Danto, significados incorporados. Tal como o 
mundo dá voltas sobre si próprio, também a obra de arte volta 
constantemente a um novo lugar que significa outra vez em corpo. 

something, which always carries the dimension of a latent anteriority. In 

a time of visual urgency, this dimension has multiple expressions in artistic 

creation, and we often see works of art that refer to other, previous images. 

Going back to that other, image.

REGRESS AS AFFECTION

 If the different Modernisms made possible for art to transform into an 

autonomous field of meaning, free from the obligation of representing the 

real, Romanticism signaled the moment in which the work of art became a 

platform for intervention in the real world.  These two moments anticipate 

the emergence of art as a territory that, based on an autonomous stance and 

independent from a role of mirror, acts upon a domain that goes beyond the 

artistic field, and convokes several subjectivities. Nature has an internal 

principle of change and movement that allows for the generation of new 

identities. The capacity to emulate this principle makes it possible for art 

to create something original through an exercise that is itself based on 

relations of similarity. Reality does not simply precede the action of artistic 

representation, but also follows it, as it is built from the results of that same 

action. Going back to a certain place or moment implies a predisposition, 

a will or a desire that are often pre-cognitive and resist the symbolic. As 

such, creation is always a product of affection. Affection has a power of 

epistemological expansion, contributing to an expanded and subjectively 

real knowledge. 

REGRESS AS WORLD

 Artistic creations are simultaneously entities that exist in the world, and 

representations of that same world. The various meanings they incorporate 

in themselves are the causes and the effects of (an on) the political, social, 

economic, and cultural superstructure where they are inscribed. They 

are entities with their own ontology, which address something and, 

consequently, have semantic content. They are programmatic, this is, they 

include a positioning or a stance in relation to their subject matter (these 

positions are presented using rhetorical strategies, e.g. metaphors), and they 

are subject to interpretative exercises that integrate their ontology (being 

dependent of an historical moment, their interpretation has, therefore, a 

contextual nature). The attritions between politics and aesthetics become 

central to the great debates on representation, which already include the 

awareness of a global cultural diversity and of the need for a subjective-

political dimension. Because of this, and in the words of Arthur C. Danto, 

artworks are embodied meanings. As the world turns on itself, the work of 

art is constantly going back to a new place, embodying it in meaning.
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