
Mammographies through Satellite and Ultraviolet Garden: possible bodies 

Between reality and fiction, between the fiction of reality and the reality of a fiction: the two most 

recent projects of Rodrigo Gomes, which provide the subject of this text, operate in that interstitial 

limbo, that geographic and certainly temporal fault-line where he speculates on yet-unformed 

possibilities and movements of reality (and of his virtuality) that are so close they can still insist on 

going unnoticed (and may even achieve that). Worlds that have yet to happen (in reality or in the 

imagination) but which happen already as potency, latency or concreteness in this artist’s works. Even 

so, in these projects Rodrigo Gomes uses as a starting-point that which manifests and happens in the 

sphere of the visible, brief narratives that substantiate themselves in sensible reality and consequently 

also produce it, and then carries out a number of explorations of these model realities he has 

summoned, highlighting their speculative extensions while deepening their symbolic potential. In this 

manner, he enriches the mechanisms of fiction as the producer of other worlds and subjectivities, 

where more or less immediate references that stem from objective experience and are thus useful for 

a first location of the body and the gaze (of the one who sees and of the one that is seen) are turned 

into more complex representational rationales, increasing the possibilities of experience and thought. 

Images that open themselves to other images, which are disclosed through a variety of haptic and 

mental approaches, and construct, in that indistinct overlapping of perceptive and conceptual levels, 

an efficient system of relationships that subtly enters our bodies to offer us new – perhaps unusual, 

but urgent – images of a body. A body that is no longer ours but in which we take part: Rodrigo wants 

us to. Images of a becoming, or of a blurred already-being, slowly seep through, propagating 

themselves across a world that is as impermanent, fluid and rapid as our own. The artist’s gesture is 

visible there, as he half-opens the surface of what is physically identifiable to respond to it with 

something that, in an analysis that does not claim to be final, can happen inside it, offering us a field 

of virtual reconfigurations that are perhaps more real than the realities from which he sets off. Like a 

mirror looking at itself in order to find its own reverse. For this reason, this is also a political gesture.   

It seems to me that these two projects by Rodrigo Gomes – Mammographies through Satellite (2019) 

and Ultraviolet Garden (2018) – ultimately intend to focus on an idea of a body that has yet to exist 

(or may still exist). And this would equally apply to the whole of this artist’s work. I, too, look at 

them from this standpoint: a body permeated by the image, more specifically by the image(s) of 

technology. A body that, viewed through that technology, as Catarina Real notes while discussing an 

effect of the viewer-piece relationship she had perceived in Rodrigo’s work1, wishes to reveal to us, 

precisely because it reverberates and moves as a temporal structure that develops in one’s body, the 

mapping-out of its construction, of its making itself in the world and its making of a world. A body 
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that, along with the image’s cadences and permissions, confirms, transforms, dissipates or destroys 

itself. 

Mammographies through Satellite generates that circumstance-as-place in which we experience and 

witness the creation of bodies that intend to preserve themselves as such. Or to become, perhaps, a 

body that makes itself present but should ideally be distant: a body-other that is, however, still a part 

of the body-being out of which it is born. Channelling all these drives, Rodrigo Gomes creates a 

bizarre scenario, equipped with a futuristic advertising apparatus in which cutting-edge Chinese 

technology is presented as being able to perform mammographic exams via a sophisticated satellite 

network that covers our entire planet’s geography. It is easy to have that exam done: the parties 

concerned only need to, on specific days indicated in a calendar, bare their breasts and aim them at 

the sky. This dystopian parody, which uses humour as a weapon (a quite charged term) to satirise a 

(contemporary?) society that is so obsessed with, supported and shaped by technology – in its desires, 

gestures, stances and bodies –, invades our bodies to place us in an intersectional place where, by 

offering us the power to take part as possible active and complying players in a playful theatre of 

fictions, it causes us to realise the ridiculously indistinct passivities we leave (or think we leave) 

outside the exhibition space.   

But, as previously said, Rodrigo Gomes’ discourse-turned-fiction stems from another narrative, an 

event that took place within that which we, perchance erroneously, call real life: in 2002, in São 

Bartolomeu de Messines, a small town in Algarve, one woman, posing as a medical doctor, swindled 

almost 60 women by “selling” them mammographies via satellite, convincing them to, on days and 

hours appointed by her, to show their breasts from their window or in public spaces. The intent of 

that purported doctor, it was said at the time, was to derive sexual satisfaction form watching these 

women. The outcome of this: a number of bodies offering their naked breasts to the sky. 

Setting all the ridiculous elements in this situation aside, whenever I consider the event on which 

Rodrigo’s work is based I am reminded of Debord’s words: “In a world which really is topsy-turvy, 

the true is a moment of the false”. However, this statement has nothing to do with preserving any 

Manichean division between truth and falsehood, or with defining a “before” and an “after” the 

supposed inversion of a world in which Debord had just observed the malignant effects of the 

spectacle corrupting it from the inside. It is a matter, then, of manipulating the very notion of reversion 

by reversing it, with the aim now being not a reversion but a transformation – or redefinition – of 

positions and subjections that, out of an indistinction between truth and falsehood, reality and fiction, 

good and bad, possible, probable and impossible make emerge a notion of human, body and image 

(both technical and virtual). And, within the spectacular machine that Mammographies through 

Satellite also is, these notions appear with particular latency, communicating the thought that an “I” 



as it exists in the world is also itself a web of (sometimes conflicting) fictions that compose it, with 

or without its consent.     

But what bodies are these, which Mammographies through Satellite attempts to describe or hint at 

(and I am no longer making any distinction between Rodrigo’s bodies and the ones of the so-called 

doctor in Algarve – they are, in essence, the same)? They are individuals who, being perhaps naive, 

surely credulous, pin their hopes on, or are simply led by an unconsciously desiring curiosity towards, 

a technology that symbolises a future of progress that will allow them to circumvent the eventual 

failure of their (physical) bodies. Are these individual bodies indelibly marked by a capitalist 

production system that controls them and wants them to be ever more beautiful, more perfect, more 

able, more happy, more healthy, more medicated? Ideally eternal bodies that may perpetuate the 

production cycle: the body as product? Breaking that cycle ultimately implies death. 

Consequently, here too a fear in motion becomes a body. The fear of a production that is petering out, 

the fear of an end foretold, of the strange unknown, of the formless silver cloud of Thanatos that has 

always called all bodies to itself; as Bergman has taught us, no games or sanctuaries can preserve us 

from it. 

Between the experience of Tarkovsky’s desperate characters, led by a stalker through a danger-

infested area where they hope to eventually find clarification for their profound uncertainties and the 

fulfilment of their most burning desires, and the life crisis of Qohen Leth, in Terry Gilliam’s The Zero 

Theorem, who, while anxiously waiting for a supposedly redemptive phone call, rebels against a life 

felt to be meaningless and finds himself in a parallel (?) artificial (?) digital reality, a comforting place, 

the bodies that experience the mammographies via satellite form themselves out of the deviation of 

the desire for the imageless image promised by theology to the one already made possible by 

technology. God is dead, technology is the new God. A possible other God. A digital New Jerusalem, 

born out of hyper-technological devices, which nonetheless inscribes into the flesh of these bodies, 

which occur among hybrid territories, something that is substantially different from what was – and 

is – the Christian promise of salvation of the earthly body that will take from God’s own body, a body 

that is perfect because it is bodiless: a fleshless body that makes itself continuously desired by 

covering itself with images that are never truly its own – its image is the image of eternity (a truer 

body they want to attain?).   

Taking to the limit this (also mine) fiction of other fictions and Rodrigo’s fictions, the ultimate aim 

of these bodies of faith is to accept the sacrifice of their flesh to attain that Utopian body, which, as 

Foucault would say, is pure virtuality devoid of time, place and matter. However, they still cling, 

while on Earth, on the tangible plane of the flesh, to that which is promised to them – through that 

propaganda that strengthens faith – by a technology that glorifies that same flesh and incorporates 

itself in the processes of creating a body and, somehow, rationalising desires by irrationalising them; 



the indefinition (being, even so, unknown and uncertain) of the image of a future body is 

paradoxically waived in favour of the definition of the images, believed to be more effective, of a 

present and hypertechnologifiable body (even though this image of a future that already exists or is 

thought to exist is also desirable). The body falls into the virtualities of image-making technology. 

Images of a body that the body also already is and incorporates into itself. 

Even so, this is not a derealisation of reality, as Baudrillard would certainly think. Not while all these 

images can still, with varying degrees of efficiency, protect the flesh, as Bragança de Miranda would 

say, and contribute, with more or less predominance, towards the formation of an individual body. 

Even while absorbing images coming from technology and letting themselves in turn be absorbed by 

them, they are still bodies that emerge in the world, even though they negate the classic forms of 

bodies. Bodies defined by other densities, other temporalities, other availabilities. By other myths, 

with which, and in which, they also produce themselves. New possibilities. New ontologies.   

And, controversial though the notion is (being, as we have already observed, not absolute or else 

subjected to powerful conditions) that we may still experience, in the images of technology – or in 

the image of technology – a certain freedom to make a body and construct a body-other in History, a 

freedom that is, in fact, the primary source of the image as a force field in which the body appears to 

us and is subjectively composed via the distance of the gaze that becomes thought, what can we say 

when that distance is subverted, when the gaze is reversed, when the image overwhelms the body, 

fully occupying it and operating violence in it? And perhaps this is not so much a problem of the 

images themselves, but rather of their devices or of perverted rationales that oppose the body: when 

the violence of replacing the world with the image overwhelms the reverberation of the world through 

the image. When the gaze occurs through such rationales it becomes the gaze of a violence. A violence 

that reproduces itself as a state of war against the world and, ultimately, against the body. And in war 

freedom becomes eroded. 

Rodrigo Gomes reveals these dangers to us in Ultraviolet Garden, using the prerogatives of an image-

producing technology to highlight the convulsions of the reality it manipulates from a distance that is 

so great that any references to individual bodies are lost, but is at the same time paradoxically so 

small when it imposes on it a judicative action as a sign of its existence. 

On the chequered grounds of this garden, where seemingly no flowers can grow, we are shown, 

through a magnifying glass that enlarges and distorts the image, an excerpt of a video revealed by   

Wikileaks in 2010, an information leak known as “Collateral Murder”, containing footage of the US 

Army’s 2007 air raid on New Baghdad, in which two Reuters journalists were killed because their 

photo cameras were mistaken for guns.    

Once again, Rodrigo Gomes uses a brief narrative as a means to develop a larger one, where he folds 

and unfolds various possibilities of meaning: the narrative of a technology that controls bodies via a 



system of images (bodiless, I would call them) in which, according to the artist, “the images of the 

world move like chess pieces, following a strategy focused on capturing me”2 – a capture of the body, 

of a physical body, and of the possibility that there may be another beyond that one. These images no 

longer protect the flesh, nor do they allow the formation of a body. 

The summoning of that video, a choreography of bodies being destroyed, and the way Rodrigo Gomes 

uses it as the seed of his garden usher in a denunciation of something that may be called a system of 

visibilities and invisibilities that strengthen a regime of control that operates through the image a way 

of exercising and perpetuating a position of power, a way that certainly encompasses more dimensions 

than the ones achieved by technique and technology. Nonetheless, it is via their technological devices 

that they impose a re-structuration of the real space-time, generating a space-time for their own 

actions by manipulating reality through the editing of the images they obtain.   

A body tangled in a system of that sort is an infra-necessary, surplus body, whose only value is as an 

informative correlate in a topography of fixed dynamics. The body becomes irrelevant. This 

irrelevancy is already present in the specificity of this videographic recording that has evaded the 

control network that contained and produced it, and which shows us bodies being annihilated with 

the same ease as characters in video-games. But the irrelevancy is also felt in other information leaks 

of more recent years, such as, for instance, the ones set in motion by Edward Snowden when he 

revealed the existence of certain US cyber-vigilance programs that use servers from Google, Apple, 

Microsoft, Facebook or Youtube, both in the US and abroad. That irrelevancy of the body is also 

caused by relatively divulged and known projects, such as the massive Chinese networked video-

surveillance system that can detect the precise location of any individual in a matter of a few minutes, 

as well as the (also Chinese) social ranking system that is backed up by a complex cross-linking of 

criminal, financial, social and other data.   

Carried out in secret or openly, these are all faces of what Deleuze called, already back in 1990, the 

society of control. Still, it remains ludicrous that it is information leaks that reveal how the body can 

be turned into mere information, a distant referent, a weave of numerical metadata where the body 

has no place. A body that is not allowed to develop freely because it is subjected to a machinery of 

domination. An Orwellian domination, whose presence might have already be subtly perceived, as a 

speculative hypothesis, in the mammographies through satellite, at that moment when the gaze the 

believer casts up is perverted by the violent gaze the technology casts back at her.    

Back to the garden, I notice a curious (and already indicatory) analogy triggered by the photographic 

camera – that machine through which we capture the world – as it is perceived as a weapon, which 

leads to the death of its users. The effect of dizzying parallelism that is generated between that device 
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and the devices (probably other satellites) that allow the production of images in the service of the 

US Army for war purposes already hints at a mechanism-other for the production of images and 

manipulation of the world that makes it possible, to quote again from Rodrigo, “to manufacture the 

world as an endless field of cross-hairs”3, where mechanical shootings enable the destruction of this 

world and of the bodies that inhabit it. Actually, the photographic camera might also enable that, 

though not in the specific context of this work, which is more focused on a number of substantially 

different scales, wills and gazes. 

Even so, when these devices are put at the service of a violent gaze that attempts to flatten the world 

and the bodies into capitalisable product-images, manipulable virtuality or a closed, level field of 

subjection and control, the body’s degradation and impossibility is the most probable outcome. In the 

end, it is a matter of gazes, as well as of the intensity of the violence with which they operate. 

In both these projects by Rodrigo Gomes, that violence is probably more present in the gaze the 

putative doctor casts on the bodies she desires than on the satellites that look at these bodies, for it is 

in that sort of gaze that violence can emerge and grow – the gaze that sets the machine of control in 

motion.    

It is also present, perhaps (as a final possibility) in the very gaze the believing bodies cast upon 

themselves when they wish for a more perfect body-other. A violence that is also of control, here of 

(rather unconscious) self-control, a violence that may be the greatest one to be done to the 

contemporary (?) body, discreetly and ironically displayed in Mammographies through Satellite and 

culminating in the more visible extreme of Ultraviolet Garden. 

Those bodies that are the product of such violences and produce them in turn are already failing 

bodies. 

Under violence, I think, no bodies are possible. 

 

David Revés 
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Mamografias por Satélite e Jardim Ultravioleta: corpos possíveis 

 

Entre a realidade e a ficção, entre a ficção da realidade e a realidade de uma ficção, os 

dois mais recentes projectos de Rodrigo Gomes, e que tomam o propósito deste texto, 

operam nesse limbo intersticial, nessa falha de geografias, seguramente de 

temporalidades, onde se conjecturam possíveis de possibilidades ainda não formadas e de 

movimentos do real (e do, também seu, virtual) que de tão próximos possam ainda teimar 

– ou queiram mesmo - passar despercebidos. Mundos por acontecer (aparente ou 

imaginariamente) mas que acontecem já como potência, latência ou concretude nas obras 

deste artista. Ainda assim, partindo nestes projectos do que se manifesta e acontece no 

plano do visível, de pequenas narrativas que se substanciam no real sensível e que, por 

isso, também o produzem, Rodrigo Gomes realiza sucessivos processos de 

desdobramento dessas realidades modelares que convoca, valorizando as suas extensões 

especulativas ao mesmo tempo que densifica as suas vertentes simbólicas. Aprofunda, 

por isso, os próprios mecanismos da ficção como produtora de mundos-outros e 

subjectividades, onde referentes mais ou menos imediatos que partem da experiência 

objectiva, e que servem por isso para uma primeira localização do corpo e do olhar 

(daquele que olha e daquele e daquilo que é olhado), se transfiguram em lógicas 

representacionais mais complexas, aumentando as possibilidades de experiência e 

pensamento. Imagens que se abrem a outras imagens, revelando-se em diversas 

aproximações, tanto hápticas como mentais, e que edificam, nessa sobreposição indistinta 

de níveis perceptivos e conceptuais, um eficaz sistema de relações que subtilmente nos 

entra no corpo e que nos devolve novas – talvez inusitadas, mas urgentes – imagens de 

corpo. De um corpo que já não o nosso mas do qual participamos: o Rodrigo quer que 

participemos. Imagens de um devir, ou de um já-ser enevoado, que lentamente se 

insinuam e propagam num mundo tão impermanente, líquido e veloz como o nosso. O 

gesto deste artista surge aí, ao entreabrir a superfície do que é fisicamente identificável 

para lhe responder com aquilo que, numa análise que não se quer última, se pode jogar 

no seu interior e nos devolver um campo de reconfigurações virtuais talvez mais reais do 

que as realidades de onde parte. Como um espelho que se olha a si próprio para poder 

chegar ao seu reverso. E, por isso, é também este um gesto político.   

Parece-me que, derradeiramente, é sobre uma ideia de corpo a haver (ou de um 

corpo que pode ainda haver) que os dois projectos de Rodrigo Gomes – Mamografias por 



Satélite (2019) e Jardim Ultravioleta (2018) – pretendem pensar-se. E isto seria 

igualmente válido para o conjunto da prática deste artista. É também daqui que os penso: 

um corpo trespassado pela imagem, em específico pela(s) imagem(s) da tecnologia. Um 

corpo que, olhado por essa tecnologia, como o refere Catarina Real ao indicar um efeito 

da relação obra-espectador por si sentido no trabalho do Rodrigo1, nos quer revelar, 

exactamente por ecoar e transcorrer como estrutura de tempo que se desenvolve no nosso 

corpo, o mapeamento da sua própria construção, do seu ser a fazer-se no mundo e a fazer 

mundo. Um corpo que, a par com a imagem, os seus ritmos e permissões, se cria, se 

confirma, se transforma, se dissipa ou se destrói.  

Mamografias por Satélite produz a circunstância feita lugar onde experimentamos 

e somos testemunhas da criação de corpos que se pretendem salvar enquanto tal. Ou 

tornar, talvez, corpo que se faz presente mas que se quer distante: um corpo-outro que 

compõe, ainda assim, o ser-corpo do corpo onde nasce. Canalizando todos esses 

movimentos, Rodrigo Gomes cria um cenário insólito revestido de aparelho publicitário 

futurístico onde uma tecnologia de ponta chinesa surge como capaz da realização de 

exames mamográficos através de uma sofisticada rede de satélites em órbita que cobre 

geograficamente todo o planeta. A realização deste exame é simples: basta os 

interessados, em dias específicos marcados por um calendário, desnudarem o peito e 

apontarem-no para o céu. Esta paródia distópica, que utiliza o humor como arma (palavra 

não inocente) para satirizar uma sociedade (contemporânea?) tão fascinada, apoiada e 

moldada pela tecnologia – nos seus desejos, nos seus gestos, nos seus olhares, nos seus 

corpos -, invade-nos o corpo para nos colocar num lugar interseccional onde, nos 

propondo um poder de participar  como possíveis agentes activos e compactuantes de um 

teatro lúdico de ficções, nos aponta as ridiculamente tão indistintas passividades que 

deixamos (ou pensamos deixar) fora do espaço de exposição.  

Mas, como se disse, o discurso feito ficção de Rodrigo Gomes parte uma outra 

narrativa, um episódio ocorrido dentro daquilo que, porventura erroneamente, chamamos 

vida real: 2002, São Bartolomeu de Messines, pequena vila do interior algarvio português, 

uma mulher, fazendo-se passar por médica, burlou quase 60 mulheres ao “vender-lhes” o 

exame das mamografias por satélite para que, em dias e horas por si indicados, essas 

mulheres mostrassem os seus seios à janela ou em espaços públicos. O objectivo, disse-

 
1 Conversa entre Catarina Real e Rodrigo Gomes para a Artecapital, disponível em: 
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se na altura, seria a auto-satisfação sexual dessa pretensa médica que no mesmo momento 

estaria a vigiar essas mulheres. O resultado, uma quantidade de corpos que, com seus 

seios descobertos, olhavam o céu.  

Afastando o caricato de toda a situação, lembro-me do comentário de Debord 

quando me relaciono com este episódio que baseia o trabalho do Rodrigo: “no mundo 

realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso”. No entanto, trata-se, neste 

último, não de manter lógicas maniqueístas entre verdade e falsidade, ou de situar um 

antes e um depois de uma suposta inversão de um mundo onde Debord já só vira o efeito 

maligno do espectáculo a corrompê-lo por dentro. Trata-se, pois, de manipular a própria 

noção de inversão, invertendo-a também, procurando não já uma inversão mas sim uma 

transformação – ou redefinição - de posições e sujeições que, num lastro de indefinição 

entre verdade e falsidade, realidade e ficção, bom e mau, possível, provável e impossível 

fazem surgir uma noção de humano, corpo e imagem (tanto técnica como virtual). E 

dentro da máquina aparelhística espectacular que Mamografias por Satélite também é, 

essas noções aparecem com especial latência, libertando a ideia de que um Eu a existir 

no mundo é também ele próprio uma trama de ficções (por vezes conflituantes) que o 

compõem, com ou sem o seu consentimento.  

Mas que corpos estes que Mamografias por Satélite procuram descrever ou 

indiciar? (e não distingo já entre as do Rodrigo e as da suposta médica algarvia – são, no 

fundo, as mesmas). Indivíduos que, porventura ingénuos, seguramente crentes, depositam 

uma esperança, ou tão-só se movem por uma curiosidade inconscientemente e desejante, 

perante uma tecnologia símbolo de um futuro de progresso que lhes permita afastar o 

processo de falência do seu próprio corpo (físico).  São corpos individuais indelevelmente 

marcados por um sistema de produção capitalista que controla os seus corpos e os quer 

sempre mais belos, mais perfeitos, mais capazes, mais felizes, mais saudáveis, mais 

medicados? Corpos idealmente eternos que perpetuem o ciclo de produção: o corpo 

produto? - A quebra desse ciclo é, ultimamente, a morte.  

Há, pois, também aqui, um medo movente que se faz corpo. O medo de uma 

produção que se esgota, o medo de um fim anunciado, do estranho desconhecido, dessa 

informe nuvem prateada de Thanatus que desde sempre chama todos os corpos para si 

mas que, aprendemos com Bergman, não há jogos ou esconderijos possíveis capazes de 

a evitar.  



Entre a experiência dos desesperados personagens de Tarkovsky guiados por um stalker 

que os conduz por uma zona de perigos onde, no fim, poderão encontrar a clarificação 

das suas profundas incertezas e a concretização dos seus mais ígneos desejos, e a vivência 

em crise de Qohen Leth em The Zero Theorem de Terry Gilliam que, esperando 

desejosamente um telefonema acreditado salvífico, se insurge contra uma vida tida sem 

sentido e encontra numa realidade digital paralela (?), artificial (?), um lugar de consolo, 

os corpos que experimentam as mamografias por satélite formam-se no desvio do desejo 

da imagem sem imagem prometida pela teologia para aquela que é já concretizável pela 

técnica. Deus morto, tecnologia feita novo Deus. Um outro Deus possível. Uma Nova 

Jerusalém nascente de feição digital e de dispositivos hipertecnológicos que não deixa 

porém de inscrever na carne destes corpos que acontecem entre territórios híbridos algo 

de substancialmente diferente daquela que era - e é - a promessa cristã da salvação do 

corpo terreno ao poder comungar no próprio corpo de Deus: corpo perfeito porque sem 

corpo: corpo sem carne que se faz continuamente desejar cobrindo-se de imagens que 

nunca verdadeiramente as suas - a sua imagem é a da eternidade. (um corpo mais 

verdadeiro ao qual se pretende chegar?)  

Levando ao limite esta também minha ficção de outras ficções e das ficções do 

Rodrigo, o fim último desses corpos de fé será aceitar o sacrifício da carne do seu corpo 

para alcançarem esse corpo utópico, como diria Foucault, que é só virtualidade sem 

tempo, sem lugar e sem matéria. Mas agarrando-se, ainda na terra, no plano tangível da 

carne na qual ainda podem, àquilo que lhes promete – pela propaganda que densifica a fé 

- uma tecnologia que glorifica essa carne e se incorpora nos processos de fazer corpo e, 

de alguma forma, racionalizar irracionalizando desejos, a indefinição (porque, ainda 

assim, desconhecida e incerta) da imagem de um corpo futuro é preterida, 

paradoxalmente, pela definição das imagens, cridas mais eficazes, de um corpo presente 

e hipertecnologificável (embora se queira também este imagem de um futuro que já é ou 

se pensa ser). O corpo cai nas virtualidades da técnica feitora de imagens. Imagens de um 

corpo que esse corpo também já é e engloba.  

Ainda assim, não uma desrealização da realidade, como certamente pensaria 

Baudrillard. Não enquanto todas essas imagens se prestarem ainda, com maior ou menor 

eficácia, a proteger a carne, como o diria Bragança de Miranda, e concorrerem para a 

formação, com maior ou menor pregnância, de um corpo individual. Mesmo absorvendo 

e deixando-se absorver pelas imagens vindas da tecnologia, são ainda corpos a surgir no 



mundo, ainda que contrariando as lógicas clássicas de corpo. Corpos com outras 

densidades, outras temporalidades, outras disponibilidades.  Com outros mitos com os 

quais, e nos quais, também se produzem. Novas possibilidades. Novas ontologias. 

E apesar de controversa a ideia (porque, já vimos, não ser total ou sofrer fortes 

condicionalismos) de nas imagens da tecnologia – ou na imagem da tecnologia – 

podermos, ainda, experimentar uma certa liberdade de fazer corpo e construir um corpo-

outro na História, liberdade que será, aliás, razão primeira da imagem entendida como 

campo de forças onde o mundo nos surge e é constituído subjectivamente através da 

distância do olhar a fazer-se pensamento, o que dizer quando essa distância é corrompida, 

quando o olhar se inverte, quando a imagem se sobrepõe ao corpo para o ocupar na 

totalidade e operar aí uma violência. E talvez seja esse não tanto um problema das 

imagens em si, mas dos seus dispositivos ou de lógicas perversas que se oponham ao 

corpo: quando a violência da substituição do mundo pela imagem se sobrepõe à 

reverberação do mundo pela imagem. Quando o olhar se produz nessas lógicas é também 

ele o olhar de uma violência. Uma violência que se reproduz como estado de guerra: 

contra o mundo e, ultimamente, contra o corpo. E na guerra a liberdade é erodida.  

Rodrigo Gomes revela-nos esses perigos em Jardim Ultravioleta, utilizando as 

prerrogativas de uma tecnologia produtora de imagens para nos apontar as convulsões do 

real por ela manipulado numa distância tão grande onde se perde a referência ao corpo 

individual mas, ao mesmo tempo e paradoxalmente, tão pequena ao nele impor uma acção 

judicativa como índice da sua existência.  

No solo axadrezado deste jardim, jardim aparentemente sem flores possíveis de 

crescer, é-nos mostrado, sob uma lupa que aumenta e distorce a imagem, um excerto do 

vídeo vazado pela Wikileaks em 2010, numa fuga de informação apelidada Collateral 

Murder que denuncia imagens do ataque aéreo a New Baghdad em 2007 pelo exército 

dos EUA, onde são mortos dois jornalistas da agência de informação Reuters uma vez 

que as suas câmeras fotográficas haviam sido confundidas com armas.  

Novamente Rodrigo Gomes utiliza uma pequena narrativa para desenvolver uma 

maior onde dobra e desdobra possibilidades de sentidos: a de uma tecnologia que controla 

os corpos através de um sistema de imagens (sem corpo, diria) e onde, como diz o artista, 

“as imagens do mundo se movem como peças de xadrez, obedecendo a uma estratégia 



destinada a capturar-me.”2 – uma captura do corpo, de um corpo físico, e à possibilidade 

de que seja outro para além desse. Imagens que já não protegem a carne nem permitem 

formar corpo. 

A convocação desse vídeo, coreografia de corpos em destruição, e a forma como 

Rodrigo Gomes o utiliza como semente do seu jardim, abrem a porta a uma denúncia 

daquilo a que se poderá chamar um sistema de visibilidades e invisibilidades que 

densificam um regime de controlo que opera pela imagem uma forma de exercer e 

perpetuar uma posição de poder. E certamente fazendo-o em mais dimensões que não só 

as conseguidas pela técnica e pela tecnologia. Ainda assim, é através dos seus 

aparelhismos tecnológicos que impõem uma restruturação do espaço-tempo real, 

formulando um espaço-tempo de acção próprio ao manipular a realidade através da edição 

das imagens que obtêm.  

Um corpo enredado num sistema deste tipo é um corpo infranecessário e 

excedente, valendo unicamente como correlato informativo numa topografia de 

dinâmicas fixas. O corpo torna-se irrelevante. Uma irrelevância já notada pela 

especificidade deste registo videográfico que escapou à rede de controlo que o continha 

e produziu e que nos mostra corpos a serem exterminados com o mesmo grau de 

facilidade como com o qual se abatem personagens de videojogos. Mas igualmente uma 

irrelevância sentida noutras fugas informativas das quais temos tomado conhecimento em 

anos mais recentes como, por exemplo, as desencadeadas por Edward Snowden ao revelar 

a existência de certos programas de cibervigilância dos EUA utilizando servidores da 

Google, Apple, Microsoft, Facebook ou Youtube, em território interno e externo. Uma 

irrelevância do corpo que é, ainda, desencadeada por projectos relativamente declarados 

e conhecidos como o massivo circuito fechado de videovigilância chinês que deteta a 

localização exacta de qualquer indivíduo numa questão de poucos minutos, ou ainda o, 

também chinês, sistema de ranking social que tem por trás de si um complexo cruzamento 

de dados criminais, financeiros, sociais, etc.  

Executadas em segredo ou expressamente declaradas, são todas estas faces 

daquilo a que Deleuze chamava, já em 1990, por sociedade de controlo. E não deixa, 

contudo, de ser caricato que sejam fugas informativas a revelarem a forma como, deste 

modo, o corpo se pode tornar mera informação, um referente longínquo, uma trama de 

 
2 Texto do artista que acompanha o vídeo.  



metadados cuja imagem é numérica e onde o corpo não tem lugar. Um corpo sem 

permissão para desenvolver-se livremente pois sujeito a uma maquinaria de dominação. 

Uma dominação orwelliana cujo movimento poderia ser já subtilmente percebido, por 

hipótese especulativa, nas mamografias por satélite, no momento em que o olhar que a 

crente lança ascendentemente se perverte no olhar violento que a tecnologia lhe possa 

lançar.  

Voltando ao jardim, noto curiosa e já indiciadora a analogia desencadeada pela 

máquina fotográfica – mecanismo pelo qual capturamos o mundo – ao ser percebida como 

uma arma, o que motiva a morte dos seus operadores. O efeito de paralelismo vertiginoso 

que é promovido entre esse dispositivo e os dispositivos (porventura outros satélites) que 

permitem a concretização de imagem ao serviço do exército americano para os fins da 

guerra revela já como um mecanismo-outro de produção de imagem e manipulação do 

mundo permite, outras vez nas palavras do Rodrigo, “manufacturar o mundo como um 

infinito campo de miras”3, onde disparos maquinais sirvam a viabilização da destruição 

desse mundo e dos corpos que o habitam. Na verdade, também a máquina fotográfica o 

poderia permitir. Não que o faça no contexto específico desta obra que mais serve à 

problematização de uma questão de escalas, vontades e olhares substancialmente 

diferentes.  

Ainda assim, quando esses dispositivos são colocados ao serviço de um olhar 

violento que procura aplanar o mundo e os corpos em imagem-produto capitalizável, 

virtualidade manipulável ou campo fechado e liso de sujeição e controlo, a degradação 

do corpo e a sua impossibilidade é o mais significativo horizonte possível. É uma questão 

de olhares, no fundo, e na força da violência com a qual operam.  

Nos dois projectos de Rodrigo Gomes, essa violência estará porventura mais no 

olhar que a médica lança sobre os corpos que deseja do que nos satélites que olham esses 

corpos. Pois é nesse tipo de olhar que a violência se poderá começar a produzir e 

desenvolver – o olhar que principia a máquina de controlo. 

 Estará, ainda, talvez (e lanço uma última hipótese) no próprio olhar que os corpos 

crentes lançam sobre si próprios ao quererem um corpo-outro mais perfeito. Uma 

violência também ela de controlo, neste caso de auto-controlo (ainda que pouco 

 
3 3 Conversa entre Catarina Real e Rodrigo Gomes para a Artecapital, disponível em: 
http://www.artecapital.net/snapshot-52-rodrigo-gomes 



consciente) que poderá ser a maior violência ao corpo contemporâneo(?): aquela que 

velada e ironicamente é apresentada na exposição Mamografias por Satélite e que, não 

distantemente, culmina no extremo mais visível de Jardim Ultravioleta.  

Corpos produzidos e produtores destas violências são já corpos em falência.  

Sob a violência, creio, não há corpos possíveis.  

 

David Revés 


