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Da Permanência do Volátil

Na busca por novos canais de identificação mais actualizados e adequados para a interpretação dos fenóme-
nos que constituem a realidade da nossa era, despertam interesse leituras como a que o teórico da estética
Jose Luis Brea1 vem descrevendo como uma “estetização difusa do mundo contemporâneo”. Ou como a teo-
ria da “borrosidad”, tal qual formulada por Bart Kosko2, que sustenta de modo geral que é preciso compre-
ender o mundo em suas nuances “cinzentas”, detectando a policromia de cinzas que subjaz no tecido da exis-
tência na actualidade; ou ainda como a teoria da “arte em estado gasoso”, segundo arrisca Yves Michaud3,
referindo-se a uma produção em que tende mais e mais a expandir-se para todos os lados, assumindo uma
fisionomia e uma dinâmica de apresentação volátil.
Nos três casos, à parte a introdução por demais esquemática de seus postulados como aqui perpetrada, o
que importa é tratar-se de correntes do pensamento que grosso modo preconizam uma arte em que importa
menos o objecto em si do que a experiência fugidia, flutuante, do receptor-espectador. Estes modelos teóri-
cos - tentativas de compreensão e sintonia com as fugazes transformações que o mundo actual atravessa fil-
tradas pelo viés da estética - não são, certamente, o objecto deste texto. Ocorre, contudo que parecem inad-
vertidamente fornecer, cada qual à sua maneira, instigantes vias de acesso à obra de Ana Michaelis. As
paisagens delicadamente esmaecidas, esbranquiçadas que a artista vem produzindo nos últimos anos trazem
elementos que permitem detectar alguns pontos de contacto com a noção de borrosidade e a de percepção
fugidia, evanescente da realidade contida no modelo “gasoso” de Michaud. É certo que essas aproximações
podem não se dar em termos absolutos, guardando distâncias consideráveis de registo; ou, por outro lado,
apontando afinidades entre a produção da artista e aqueles conceitos por uma leitura indirecta mas nem por
isso desprovida da capacidade de ilustrar algumas analogias aqui livremente propostas.
Ana inicia o seu processo de criação a partir de imagens fotográficas - usualmente fragmentos de tomadas pai-
sagísticas, recortes de formações naturais - captadas por ela própria ou recolhidas em publicações diversas,
sobre as quais elabora o esquema compositivo das suas pinturas. Em seguida, a artista procede ao exercício
metódico de aplicar camadas e camadas de branco sobre as massas escuras que compõem o fundo - previamen-
te construído a partir das imagens - que se sobrepõem subtilmente e constituem o sofisticado jogo de planos
que estrutura os trabalhos, conferindo uma atmosfera etérea às paisagens, que resistem a diluir-se por com-
pleto. Por trás dessas velaturas entrevê-se a um só tempo um processo de apagamento ou esvaecimento da
imagem como o da emergência de uma outra paisagem, “nebulosa” e em cujas nuances acinzentadas - que se
articulam e contrapõem à borrosidade de Kosko - percebe-se também um desejo da artista em buscar outro
canal de sensibilidade na experiência de apreensão do mundo. Ana estabelece um contraponto entre as noções
de “imagem do mundo” e “mundo como imagem”, tencionando neste procedimento a idéia de representação,
na medida em que introduz um factor de distorção – que conforma a aura de suave artificialidade que envolve
as suas pinturas - sobre a paisagem natural. Surgem dessa forma outras paisagens, ou paisagens “de uma outra
natureza”; paisagens inventadas, talvez, sobretudo se pensamos que toda paisagem de certo modo sempre se
efectiva ou se realiza a partir do ponto de vista de quem a contempla.

                              



Há um novo componente na sua produção recente que chama a atenção: um elemento escuro, altamente con-
trastante na dinâmica tranquila e difusa das pinturas, situado no primeiríssimo plano das composições.
Parece desempenhar um papel ambíguo, se não duplo, entre a função de uma improvável “moldura” informe
que avança para fora do plano, como a de um agente de contenção da promessa de evanescência completa
que é sugerida nas paisagens, impedindo que a nebulosidade tome por completo o campo visual da tela.
Artifício que assinala uma aproximação ao universo da fotografia, e que permite trazer à baila o que parece
ser um aspecto-chave nesta produção: o papel desempenhado por esta linguagem na concepção dessas
peças. Se a fotografia, como sabemos, consiste num dispositivo clássico, na sua função primordial, de se ten-
tar captar fragmentos do mundo tal como ele se apresenta aos olhos, Ana Michaelis opta por recorrer à
mesma para reinterpretá-lo nas suas pinturas. Ela tem sem dúvida um papel estrutural no seu trabalho, como
já comentado, na medida em que fornece as matrizes imagéticas para estas paisagens, embora não se cons-
titua necessariamente em índice de realidade, como talvez fosse de se esperar: uma vez que a pintura toma
corpo, o elemento fotográfico é percebido antes como recurso compositivo, auxiliando na empreitada de tran-
spor a idéia de mundo que interessa à artista para a tela mas sendo gradualmente amortecido pelas cama-
das de branco que avançam em direcção à superfície - ou seria o contrário?
De um ponto de vista puramente analítico, essas paisagens evanescentes subsistem numa notação razoavel-
mente arquetípica, com os perfis topográficos que povoam a maioria dos quadros remetendo àquele tipo de
formação costeira que se imagina existir em diversos locais do planeta, agora flutuando num tipo de limbo
acinzentado, atemporal e a-geográfico, num registo a meio caminho entre o artificial, com toques subtis de
um componente metafísico, e o da reinvenção. Talvez por isso, bem como pela insistência na recusa delibera-
da, por parte da artista, em permitir que quaisquer traços de civilização ou presença humana habitem nas
suas telas, essas paisagens evocam uma dinâmica paradoxal: são locais “quase certamente reconhecíveis”,
daqueles do tipo que conhecemos ou com que sonhamos mesmo sem nunca ter estado lá. 
Apresentam-se, enfim, como paisagens interiores mais que como registos efectivos do mundo das coisas, ori-
ginárias que são do interesse em transpor para a tela a expressão de uma subjectividade e afectividade pon-
tuadas por um equilibrado senso de lirismo. São paisagens de não-eventos, explorando tempos e espaços que
extrapolam a objectividade de uma significação dada; onde a sugestão de atmosfera onírica, entremeada nas
velaturas que dominam o campo da tela, pode assinalar o lugar de uma ausência. Ausência essa que no entan-
to não corresponderia a um vazio, constituindo-se antes em “espaços-limbos” que a imagem-memória convi-
da a refazer, afirmando um desejo de conciliação do mundo das impressões, das estruturas dissipadoras da
realidade4, e um sentimento de inefável nostalgia do que não estamos tão certos de ter experimentado.

Guy Amado
Março de 2006

1 BREA, J.L. La estetización difusa de las sociedades actuales y la muerte tecnológica del arte, Madrid: Aleph Pensamiento, 1997
2 KOSKO, B. Pensamiento borroso – La nueva ciencia de la lógica borrosa. Barcelona: Crítica, 1995
3 MICHAUD, Y. L’art à l’état gazeux – Essai sur le triomphe de l’esthétique. Paris: Stock, 2003
4 Conceito do campo da Física difundido sobretudo pelo cientista e pensador belgo-russo Ilya Prigogine
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The Permancy of the Volatile

In search of new and adequate identification channels to understand the phenomena that constitute the real-
ity of our time, some readings have arousen interest like that from the esthetics theorist Jose Luis Brea1, in
which he outlines a Òdiffuse esthetic in the contemporary worldÓ. Or as the theory of Ò blurrinessÓ enounced
by Bart Kosko2, who generally defends that it is necessary to understand the world in its ÒgreyÓ nuances, find-
ing out the grey polychrome that involves the texture of the present existence; or furthermore, the theory of
Òart in gassy stateÓ, as ventures Yves Michaud3, referring to works that tend more and more to expand them-
selves towards all directions, gaining a volatile aspect to their physiognomy and dynamic.
In all of these three cases, despite a rather schematic introduction of their postulates as here performed,
what matters is that they refer to streams of thought that roughly precognise an art in which the object
matters less than the evanescent, floating experience of the observer. Those theoretical models — attempts
of comprehension and sintony with the transitory transformations the actual world crosses filtered by the
esthetics eye — are indeed not the subject of this text. It happens, nevertheless, that they seem to give,
each one in its way, instigating ways of getting to Ana Michaelis work. The delicate fading, whitened land-
scapes the artist has been producing in last years, bring up elements that allow us to detect some aspects
in common with de idea of ÒblurrinessÓ and the vanishing, evanescent reality contained in the ÒgassyÓ
model from Michaud. ItÕs true that those similarities can not be stated in absolute terms, considering an
undeniable distance of register; or, on the other hand, pointing resemblances between the artistÕs produc-
tion and those concepts, after an indirect interpretation, but not therefore enabling the capacity to trans-
mit some analogy here proposed.
Ana starts her creation process from photographic images, usually shots of landscapes fragments, cuttings of
geography, taken by her or collected from different literature, upon which she works the compositional proj-
ect of her paintings. Afterwards, the artist proceeds the methodic practice of applying layer over layer of white
over the dark colors that compose the background — previously constructed after images — that subtly over-
lay and constitute the sophisticated game of grounds that structure the works, granting an ethereal atmos-
phere to the landscapes, which resist to dissolve entirely. Behind those over paintings, it is simultaneously
glimpsed an extinction or vanishing of the image, as well as the emergency of a different landscape, ÒmistyÓ,
in which grey nuances — that, as much joined as opposed to KoskoÕs blurriness — perceives the artist desire
to seek other sensibility channels in experiencing the world. Ana establishes a counterpoint between the ideas
of Òimage of the worldÓ and Òworld as imageÓ, tensioning in this proceeding the notion of representation, as
she inserts a distortion factor over the natural landscape, giving an aura of gentle artificiality that involves her
paintings. In this manner, different landscapes appear, or ones Òof other natureÓ; invented landscapes,
maybe, specially if we consider that each landscape is effected or consummated from the point of the viewer.
There is a new aspect calling attention in her recent production: a dark element, rather contrasting in the calm
and diffuse mood of the paintings, placed in the foreground of the compositions. It seems to perform an am-
biguous role, if not dual, between the function of an unlikely shapeless ÒframeÓ that goes forward the plan,
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as an agent of contention from the promise of full evanescence suggested in the landscapes, preventing the
mistiness from taking over the whole painting field of vision. An artifice that signs the approach with the uni-
verse of photography, and that enables to point what seems to be a key aspect in this work: the role per-
formed by this language in the conception of these works. As known, the photograph consists in an antique
mechanism that has the basic function to catch fragments of the world as we see it, while in her paintings;
Ana Michaelis uses it for reinterpreting. As already mentioned, the photograph has undoubtedly a structural
role in her work, as it gives the imagery matrixes for these landscapes, although they do not necessarily con-
sist of a reality register, as should be expected: once the painting assumes a body, the photographic element
is first noticed as a compositive resource, helping in the task of transposing the concept of world that affects
the artist to the canvas, but being slightly soften by the white layers that draw near the surface, or would it
be the opposite?
Parting from a strictly analytical point of view, these evanescent landscapes survive in a reasonably arche-
typical notation, where topographic profiles are seen in most of the paintings, resembling a type of coast-
land we imagine that exists in many places on earth, now floating in a kind of grey limb, timeless and non-
geographical, in a register in between the artificial, with subtle touches of a metaphysical aspect, and the
reinvention. Maybe because of that, as well as for the insistent avoidance from the artist in allowing any
trace of civilization or human presence in her paintings, do these landscapes evoke a paradoxical dynamic:
they are places Òalmost certainly recognizableÓ, that kind we are familiar to or dreamed about, even with-
out having ever been there?
Finally, they show up much more as inward landscapes as registers of the mundane world, descending from
the interest in transferring to the canvas subjectivity and affectivity, marked by a balanced lyric sense. They
are landscapes of non-events, exploring times and spaces that exceed the objectivity of a given significance;
where the suggestion of an oniric atmosphere, inserted in the over paintings prevailing the vision field of the
painting, may determine a place of an absence. This absence does not correspond to emptiness, consisting
rather in Òlimb-spacesÓ that the image-memory invites to recompose, confirming a desire of appeasement
with the world of perception, of dissipative structures of reality4, and the feeling of inexpressible nostalgia of
somewhat we are not so sure of having experienced.

Guy Amado
March 2006

1 BREA, J.L. La estetización difusa de las sociedades actuales y la muerte tecnológica del arte, Madrid: Aleph Pensamiento, 1997
2 KOSKO, B. Pensamiento borroso – La nueva ciencia de la lógica borrosa. Barcelona: Cr�tica, 1995
3 MICHAUD, Y. L’art à l’état gazeux – Essai sur le triomphe de l’esthétique. Paris: Stock, 2003
4 Concept of the physic field spread by the cientist e philosopher russian-belgian Ilva Prigogine
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Sob os nomes, os lugares

Uma série de paisagens impõe-se diante de nós. São mares recortados por montanhas, cujos traços formam
canais, enseadas e estreitos. Por vezes, esses mesmos mares fazem-se abertos, imponentes, fundindo-se ao
céu. Impossível negar tais existências. Todas elas estão ali, diante de nós. Mas não. Não nos estamos a referir
a essas paisagens construídas por Ana Michaelis. Estamos nos a referir àquelas anteriores, primeiras, que
invariavelmente invadem as nossas retinas e sobre elas se perpetuam. Paisagens perenes; paisagens amplas,
a descortinar cordilheiras, planícies, vales e águas. Concretas existências. Duras e implacáveis. Diante dessas
paisagens, então, questionamos: como é possível certificarmo-nos de suas insolúveis presenças? Apenas
olhando? Fotografando? Desenhando? Pintando? Talvez, mas, antes, outras referências são necessárias, são
exigidas: os nomes. Canais, enseadas e estreitos. Mas os nomes não são os lugares. São apenas nomes.
Palavras. E as paisagens, onde ficam? Estão ali, sob essas mesmas palavras e, estas, por também existirem,
terminam por ganhar novos e paradoxais contornos quando percebemos, nas suas potências, a capacidade de
traduzir espaços muito maiores do que aqueles expostos e impostos: os espaços interiores, os quais, por
serem infinitos, alcançam mares e montanhas indizíveis. Criações, não raro, presentes nos livres caminhos
traçados pelos pincéis. São paisagens particulares e, elas, não retratam simplesmente aquilo que a nós se
impõem porque, na verdade, retratam aquilo que desejamos que sejam.
São essas paisagens que, agora podemos dizer, Ana Michaelis nos apresenta.
As pinturas dessas paisagens, com seus mares e suas montanhas, podem ser pensadas como objectos que
substituem as paisagens em si. Trata-se, no seu conjunto, de representações da natureza que procuram, a
seu modo, tanger ou dominar a própria natureza, em seu estado bruto. Essas pinturas, por não darem conta
da imensidão que se lhes apresenta, orientam a artista a desdobrar-se em intermináveis exercícios,
investigando as mais diversas possibilidades. Ela constrói, reconstrói, transforma, desfaz e refaz. Dilui
aquilo que vê. Intensifica. Recorta. Por fim, revela o que interessa ao seu olhar, desejando que esta
revelação flagrada seja lida não apenas por ela, mas, em acto contínuo, pelos olhares dos outros. As
possibilidades de tais representações da natureza terminam, então, por se configurarem como fragmentos
esparsos de um imensurável universo. E, já sabemos não serem elas, meros registos factuais. O que
percebemos nas obras de Ana Michaelis é uma deliberada intenção de construir um ‘outro mundo’, extraído
de um ‘mundo real’. 
Em todas as obras mostradas, impõe-se a presença de uma paisagem, envolta não se sabe, se por uma
bruma, por um sonho ou por uma memória desvanecida. Suave. Tênue. Mas, nem por isso efêmera. É perene
e, por assim ser, implacável. Inflexível. A elas, Ana Michaelis elabora contextos, concedendo nomes, como
Acima de tudo, Do outro lado ou Miralago. É para isso, então, que servem os nomes? Simplesmente para nos
remeter às concretas existências? Pode ser. Sim, talvez possa ser para isso que sirvam os nomes, mas, e os
lugares evocados? E os espaços interiores? Os nomes não nos remetem a eles também? Sim, e é por isso que
as telas que ora vemos não se restringem a simplesmente descrever um lugar. Sugerem outras
circunstâncias, muito além dos nomes que parecem lhes dar existência. 
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Mas algo ainda ocorre com a maior parte dessas pinturas: em cada uma delas, entre as inúmeras montanhas
retratadas, percebemos que somente uma foi seleccionada para ser recoberta por um verde profundo. Um verde
intenso, cuja tonalidade tem o poder de transformar esses elementos em ‘ilhas’. Porém, tais ‘ilhas’, não cumprem aqui
o papel que a elas sempre soubemos creditar, aquele aprendido nos livros escolares porque, essas ‘ilhas’, não são
simples acidentes geográficos. Justamente ao contrário, trata-se de uma geografia incidental, construída para existir
num mundo imaginário. São ‘ilhas’ anónimas que navegam, flutuam, percorrendo uma dimensão intangível da
natureza. Um espaço interior. E as telas de Ana Michaelis exploram exaustivamente esse navegar. Mas, nem por isso,
ele se esgota, porque, os caminhos são infinitos, como são todos aqueles instituídos no campo das representações.
Quantas montanhas ainda há por vir? Quantos mares ainda há por encontrar? Quantos canais, quantas enseadas,
quantos estreitos?
É àquela imobilidade, então, presente no fundo enevoado e já descrito, que se contrapõem os elementos móveis: as
montanhas. São para estes elementos soltos, eleitos pela artista, que o nosso olhar se desvia, se concentra. E eles, por
agora e por ora existirem, também aspiram um vir a ser. São eles, na verdade, que nos fazem enxergar muito mais do
que aquilo que os nomes querem dizer. Já vimos ser o nome uma espécie de baliza para a compreensão de um contexto.
Mas agora não. Sobre os fundos que comportam aquelas sólidas paisagens, trafegam as montanhas, sopradas pelo
vento, buscando, nas suas anónimas condições, os saberes; procurando, por também serem lugares, os nomes que
ainda não vieram e sobre elas recairão.
Poderíamos pensar que estão apenas no olhar de Ana Michaelis, essas trajetórias silenciosas da natureza, porque
foram por ela concebidas. Mas não. Elas estão em todos nós. Suas pinturas só nos convidam a embarcar junto
nessas viagens.

Carlos Camargo
Março de 2006
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Under names, places

A number of landscapes impose themselves before us. Oceans interposed by mountains, whose lines form
streams, coves and straits. Sometimes these oceans become wide open, imponent, fused with the sky. Those
existences are undeniable. They’re all there, in front of us. But don’t. We are not referring to landscapes
constructed by Ana Michaelis. But to previous ones, primary images, that unavoidably invades our retinas and
upon them become eternal. Unceasing, wide, these landscapes reveal mountain ranges, prairies, valleys and
waters. Concrete existences. Hard and relentless. Looking at these landscapes, we ask ourselves: how is it
possible to be sure of their unsolvable presences? Only by staring at them? Taking a picture? Drawing?
Painting? Maybe, but before that, other references are claimed: their names. Streams, coves, straits. Words.
And the landscapes, where are they? There they are, under those same words; and these, by also existing,
end up receiving new and paradoxical configurations as we notice the capacity of their strength in expressing
places wider than those exposed and imposed: inner spaces, that, for being endless, reach unspeakable
oceans and mountains. Creations, not rarely, present in the free ways stroked by the brush. They are private
landscapes which do not only feature what is imposed, but most likely what we wish them to be.
Those are indeed the landscapes Ana Michaelis picture us.
These paintings, with oceans and mountains, may be thought as objects replacing the landscapes itself. It
refers, altogether, of nature representations seeking for nature in the rough. As these paintings seam
unaware of its boundlessness, they lead the artist to expand herself on unending practices, searching the
most different possibilities. She builds, transforms, undoes and does it again. Attenuates what she sees.
Intensifies. Cuts. Finally reveals what the eye claims, wishing that the glowed revelation may not be read only
by her, but in a continuous act, by someone else’s eyes. The possibility of representing nature, ends up shaping
spare fragments of an immeasurable universe, knowing already they are not mere factual records. What can
be definitely stated in Ana Michaelis works is a deliberate intention to build “another world”, withdrawn from
a “real world”.
In all presented works, there is the presence of a landscape involved in a mist, a dream or a vanishing
memory. Gentle. Fragile. But not therefore ephemeral. It’s permanent, and being so, unappeasable. Inflexible.
To them, Ana Michaelis creates contexts by naming them, “Acima de Tudo” (“Above all”), “Do outro lado” (“On
the other side”), “Miralago”. Is that the reason of names? Simply to state concrete existences? It may be so.
It definitely is a reason to their existence, but what about the evoked places? And the inner spaces? Don’t the
names refer to these spaces as well? Yes, and that’s why the paintings we see do not simply reduce
themselves to describe a place. They suggest other states, pretty much beyond the names that seem to give
them existence.
But something still happens with most of these paintings: in each of them, in between the many pictured
mountains, we see that only one has been chosen to be colored by a deep green. An intense green, a tonality
that has the power to transform the selected element in “islands”. Though these “islands” do not stick to the
description we have learned in school books, they are not only geography. On the contrary, it’s about an
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incidental geography, constructed to exist in an imaginary world. They are anonymous “islands” that navigate,
float, covering an intangible extension of nature. An inner space. And Ana Michaelis paintings explore,
exhaustively inquire this journey.  Nevertheless, it does not dry up, as directions are infinite, as are all those
originated in the field of representation. How many mountains are there still to be seen? How many oceans
are there to be found? How many streams, coves, straits? 
It’s again the immobility present in the foggy scene, to which these moving elements, the mountains, oppose
themselves. It is to these unbound elements selected by the artist that our eyes wander and focus on. And,
because they are there, they long to exist. They make us discover much more than that expected by names,
which work as an indication for understanding a context. But not now. Over the backgrounds that hold those
solid landscapes, mountains are blown by the wind transit, searching in their anonymous condition for
knowledge; and as they are places, also look for names that haven’t been given them but will once be found.
We may think those silent trajectories of Nature exist only in Ana Michaelis eyes. But don’t. They are inside all
of us. Her paintings are an invitation to share a journey.

Carlos Camargo
March 2006
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