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RESUMO
Este texto discorre sobre a instalação participativa “Antonieta e o
Jardim dos Doces – provocações a partir da Confeitaria”,
resultado da pesquisa sobre questões da confeitaria, desde
2011. A obra propõe o desenvolvimento de um espaço, cujos
elementos se misturam, estruturando um ambiente de interação.
Explorar a percepção e o comportamento do participante é um
dos objetivos maiores na obra. Trabalhar de alguma forma, com
suas sensações, por meio de imagens, cheiros e sabores. Ir
além da visualidade, colocando à prova a capacidade de
julgamento de cada um diante de elementos comestíveis com
aspectos estéticos variados: nem sempre encantadores e
apetitosos.
“Antonieta e o Jardim dos Doces” é um ambiente de
interrelações entre o mundo da confeitaria, o mundo das artes
visuais e as analogias que o expectador faz com os estímulos
dispostos na obra. Logo, uma tentativa de tratar de campos
distintos numa única proposta.
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INTRODUÇÃO
O interesse pela culinária surgiu em 2001, especialmente em
relação aos doces. No período entre 2010 e 2012 a prática se
tornou intensa, propiciando o desenvolvimento de projetos de
minibolos e, ate mesmo, uma marca temporária : Dedo de Moça,
que teve duração de seis meses. O principal resultado plástico
desta experiência foi a criação de uma coleção de papéis de
parede como projeto em meu último semestre de orientação, no
Atelier de Design de Superfície e Estamparia ( 1º sem/2012),
cujas estampas tinham como tema a confeitaria francesa e a
figura de Maria Antonieta.
No entanto, à medida que a pesquisa crescia, surgiu a
nessecidade de aprofundar as questões que envolvem a
confeitaria e relação que o ser humano possui com o alimento.
Porque a aparência do doce atrai? Qual a relação da
humanidade com esse ato, tão apreciado ou abominado, que é
comer ? Qual a reação humana diante de uma mesa de doces,
cuja aparência é inesperada, alternando a delicadeza e a
deformação? Qual é a conexão entre a vontade de comer e a
atração visual?
Trata-se de uma investigação tanto no campo teórico quanto
prático: consiste no levantamento histórico; entrevistas com
confeiteiros e visitas a estabelecimentos que trabalhem com
confeitaria ; conversas com psicólogos para aprofundar as

questões referentes à relação entre ser humano e o ato de
comer; a reflexão poética; os estudos para composição do
espaço, escolha de materiais; confecção dos doces e testes de
sabor. Por fim, transformar tais informações em um resultado
plástico, visual, através da linguagem de uma instalação
participativa.
OBJETIVOS
Geral:
- desenvolver uma instalação artística, cujo espaço trate do tema
confeitaria e do ato de comer (de diferentes pontos de vista),
através de um ensaio no campo das artes visuais, propiciando
um instante de questionamento, reflexão e experiência sensorial;
Específicos:
- gerar um processo de construção de identidade da obra
transversalmente à contribuição dos participantes, associandoos mais profundamente por meio das possibilidades de
retroação. Expectador componente do conjunto;
- trabalhar a relação humana com o ato de comer: flashs de
filmes que tratem sobre esta questão, projetados na obra;
-

gerar

experimentação,

exposição

de

conceitos

e

o

questionamento sobre a capacidade de julgamento e préconceitos relacionados à aparência dos doces;

- utilizar a instalação como meio de gerar um instante único de
experiência multidisciplinar e de provocação;
- questionar o posicionamento do público diante da obra de arte
contemporânea e sua relação com ela.

ANTONIETA E O JARDIM DOS DOCES: provocações a partir
da confeitaria
criação, produção, visualização, disponibilização e manutenção1

“A prática

artística

aparece

como um campo

fértil de

experimentações sociais como um espaço principalmente
poupado a uniformização dos comportamentos” (BOURRIAUD,
p. 13. 2006).

1

Conceitos para análise de uma produção artística. (SANTOS, 2004)

Qual o verdadeiro sentido da instalação “Antonieta e o Jardim
dos Doces”? Percebe-se, que a verdadeira essência está nas
relações geradas em seu conjunto. Essas conexões são, na
realidade, seu objeto maior: o instante reflexivo, provocativo e
intimo

em

um

espaço,

cujos

participantes

agem

simultaneamente e, da mesma forma que em um banquete
verdadeiro, socializam entre si e com o espaço. A indução a
comer e experimentar sabores é apenas resultado da atitude do
público ao aceitar ser componente da obra. Obviamente,
pensando nessas afinidades geradas entre público<>obra, é
necessária uma maneira de instigar a curiosidade e aguçar a
sensibilidade do interator. Tal fato leva ao desenvolvimento de
uma variedade de sabores e texturas na mesa de doces, cores,
luzes e o cuidado na edição do vídeo projetado (que constitui a
obra), provocando os sentidos e os conceitos pré-estabelecidos
de quem entra na obra.
Desconstruir é a palavra de ação que mais transformou
“Antonieta e o Jardim dos Doces”, já que sua primeira tentativa
de exposição se mostrou um tanto quanto rígida, cujo
funcionamento era milimetricamente estabelecido, embasado em
uma beleza artificial. Uma obra de arte contemporânea que
propõe ao público uma interação natural, ocasional, não pode
ser um mecanismo austero, desprovido de organicidade e
fechado ao acaso. Muito pelo contrário. Nesta etapa, o ambiente
da instalação se torna mais fluido e trabalha os objetos de forma

menos organizada, não estabelecendo um conceito de “beleza”
e sim, trabalhando a estética o mais livremente possível, na
busca de uma resposta do público: há doces bem apresentados,
outros

destruídos;

há

elementos

comestíveis

derretendo,

esparramados pelo chão, costurados aos tecidos, saturados; a
aparência nem sempre é condizente com o verdadeiro sabor de
cada quitute, podendo despertar interesse ou asco; o conjunto
da obra não detona mais um mundo encantado e sim um espaço
de experimentação e provocação. Outros elementos também
têm grande valor estético no conjunto, caso da composição de
sombras,

fumaças

e

da

projeção,

resultando

em

uma

experiência sensorial mais rica.
Trabalhar o paladar, o olhar, o sentir não significa apenas
estimular a sensorialidade do público, mas questionar os préconceitos sobre o julgamento do bom, do apetitoso, do atraente,
do interessante. Tal reflexão é ainda mais profunda se pensada
em maior escala, na conduta em sociedade, propriamente dita.
Ou seja, a relação que o ser humano apresenta diante de um
alimento - de aparência boa ou ruim - pode traduzir seu
comportamento diante da vida. A obra o coloca diante de uma
situação de vulnerabilidade, cujo controle se perde quando não
há capacidade de premeditar os sabores (ou imagens) e a sua
reação diante de cada novo estímulo. Desta forma, a mesa é
composta por doces tradicionais; por doces remexidos, já
mordidos,

desfigurados;

guloseimas

de

mentira;

sabores

inesperados: picantes, azedos e amargos; embrulhos não
condizentes com sua classificação de “doce”; doces com
aspecto visceral; caldas escorrendo; bem como as imagens
projetadas mesclam o prazer, a repugnância, o deleite e o
desgosto.
Emerge, portanto, uma questão muito presente na confeitaria e,
conseqüentemente, na instalação: a relação entre o sujeito e o
belo, ou aquilo que lhe pareça atrativo. O que atrai? O porquê
atrai? Sem dúvida, as respostas mais completas vêm do campo
da psicanálise e filosofia, que de longe, não são a pretensão
deste trabalho, e sim, no papel de artista questionar o
posicionamento e a reação do participante no contexto da obra.
Afinal, a capacidade de julgar o belo nada mais é do que uma
empatia que nasce entre sujeito e objeto.

Objetos que se

conectam com sentimentos de prazer. Esse julgamento é
particular, no entanto, de certa forma universal: as pessoas em
grande parte concordam quanto ao que é ou não belo, feio,
desejável, repugnante. Padrões estes, forjados por questões
também sociais e, até mesmo, comerciais.

A capacidade de

ajuizamento pode estar mais ligada ao sentimento de prazer do
que ao conhecimento do objeto em si, afinal, o belo sempre está
relacionado ao objeto sensível, enquanto o “não tão belo”, à
razão: “o sublime distingui-se do belo pelo fato de provocar
perturbações filosóficas ligadas a uma mistura de dor e prazer”
(JIMENEZ, p. 136. 1999). E é exatamente este o caminho

proposto. O de propiciar um instante onde há meditação sobre o
belo e o sublime, a dor e o prazer, o saboroso e o odioso,
mesmo de forma muito sutil em um espaço aparentemente
“atraente”. Em se tratando das relações entre homem e a gula,
inclusive, percebe-se esse tipo de relação em casos de
distúrbios, envolvendo a dúvida, o prazer e a dor, o deleite e o
sofrimento, o descontrole.
Na obra, o conceito do belo pertinente a confeitaria é
questionado assim como a capacidade de julgamento do
participante. As projeções sobre a mesa são trechos de filmes e
imagens que intercalam a visão do controle e do descontrole
diante do ato de comer. Situação proposta na própria instalação,
afinal, o que realmente se deseja é o público ultrapassando a
sua

insegurança,

seu

autocontrole

e

se

entregando

a

curiosidade e ao instinto. Provar os sabores, testar seus sentidos
e julgamentos, mesmo que isto signifique um confronto consigo
mesmo.
Neste ponto, chega-se a estética relacional contida na obra:
trabalhar as relações sociais, as associações particulares, o fato
quotidiano de comer contido na obra de arte como substrato de
uma reflexão artística e estética maior.
Se pensando a partir do contexto da arte contemporânea, notase que “as obras já não perseguem a meta de formar realidades
imaginárias ou utópicas, mas procuram construir modos de

existência ou módulos de ação dentro da realidade existente”
(BOURRIAUD, p. 18. 2006). Desta forma, a obra de arte
contemporânea se apresenta como uma duração a ser
experimentada, aberta à discussão ilimitada. Tal caráter
evidencia o quanto a arte é relacional em diferentes graus,
gerando o diálogo.
Toda obra de arte pode ser definida como um
objeto relacional, como o lugar geométrico de
uma

negociação

correspondentes

de

com

inúmeros

destinatários

(...)

Relações entre indivíduos ou grupos, entre o
artista e o mundo e, por transitividade, entre o
espectador e o mundo (...) O artista se
concentra cada vez mais decididamente nas
relações que seu trabalho irá criar em seu
público ou na invenção de módulos de
sociabilidade. (BOURRIAUD, p. 37 e 40.
2006)

A essência de “Antonieta e o Jardim dos Doces” se estabelece
nestas questões relacionais, sua riqueza maior, no resultado
dessas interrelações. A possibilidade de trabalhar as sensações,
os pré-conceitos, a subjetividade e opinião, gera um instante
poético único pertencente à obra. A instalação opera de forma a
criar um espaço-tempo particular e cada participante vive seu
momento

em

diálogo

com

o

conjunto,

numa

condição

intransferível. Trata-se de um ambiente de pura experimentação:

seja no âmbito dos materiais e da proposta artística, como em
relação ao próprio psicológico do interator.
A natureza experimental está presente na arte contemporânea,
pois os artistas rompem os limites da pintura e escultura em uma
variedade de modos, incorporando novos materiais aos seus
trabalhos. A motivação da obra é relacionar toda a riqueza do
campo da confeitaria com a poética das artes visuais. Trabalhar
a variedade de materiais, texturas e sensações. Explorar as
potencialidades do material comestível como matéria prima.
Nas últimas décadas houve um desenvolvimento acelerado em
se tratando da expansão da prática artística. Objetos cotidianos,
cada vez mais, estão inseridos no cenário da arte, logo, qualquer
objeto possível de análise, torna-se sujeito ou substantivo para
um artista, que, por sua vez, denota um caráter pessoal, quase
que em uma declaração íntima. No caso, o objeto comum vem a
ser não somente a comida, mas a ação de comer.
A partir da metade do século, como disse a
crítica e curadora Anne-Marie Duguet, “o
tempo

surgiu

não

apenas

como

tema

recorrente, mas também como parâmetro
constituinte da própria natureza de uma obra
de

arte”.

Com

performances,

o

aparecimento

eventos,

de

happenings,

instalações, depois vídeos, a temporalidade

da forma artística passou a ser central.
(ARCHER, p. 6. 2006)

Em se tratando de tempo, a obra permite um vivência única.
Afinal, o tempo da obra não é o tempo presente, no entanto, não
está fora dele. Muito pelo contrário: trata-se de um tempoespaço conectado ao real, porém único a cada um que o
experimenta.
O corpo da instalação é constituído pelos seguintes elementos: a
mesa de doces, localizada centralmente, onda há “doces” com
uma grande variedade de sabores, aparências e natureza
(afinal,

há

doces

falsos

e

verdadeiros);

os

elementos

cenográficos ao redor da mesa, o que inclui tules, tecidos, velas,
incensos, louça, prataria e alguns doces aplicados sobre estes
elementos; e a projeção sobre o conjunto, retratando cenas de
filmes em que sua temática é a comida.
Cada uma dessas alas tem sua importância nos processos
desenvolvidos na obra. A mesa de doces funciona como corpo
maior, afinal, é através dela que as principais relações
acontecem. Os elementos cenográficos têm um caráter de
transformar o espaço. A projeção com o vídeo permite trabalhar
as luzes sobre a obra e fazer o participante refletir sobre sua
relação com a comida e a plasticidade dos doces.
Os doces foram pensados para instigar o público. Ou seja, não
se trata de iludi-lo e sim surpreendê-lo. Pois trabalha com sua

imaginação, desejo e capacidade de julgamento, causa surpresa
e vontade. Os sabores são dispostos de maneira nada
previsível,

assim

como

sua

aparência.

Também,

foram

confeccionados doces falsos, com o intuito de testar a
capacidade de julgamento e inserir o participante ainda mais ao
contexto da obra. Um susto, uma surpresa, um desafio:
pretende-se deslocar o público de zona de conforto e tornar a
obra uma experiência imprevisível.

Imagens confecção dos doces falsos

A aparência da mesa de doces não é convencional. A idéia da
uma mesa de chá extremamente delicada se transforma quando
são dispostos doces com aspectos diferentes: alguns estão em
perfeito estado, delicados, apetitosos; outros estão derretidos,
desmoronando, com algumas mordidas; outros ainda possuem
embalagem nada condizente com sua categoria de doce
refinado, como por exemplo, bombons embrulhados em jornal.

A INSTALAÇÃO COMO ESPAÇO DE SENSIBILIZAÇÃO NA
ARTE CONTEMPORÂNEA
“A arte relacional inspira-se mais em processos maleáveis que
regem a vida comum.” (BOURRIAUD, p. 65. 2009)
A arte de hoje leva em consideração a presença da
microcomunidade e Nicolas Bourriaud afirma, propondo ainda,
que, desta forma, a obra cria uma coletividade instantânea de
espectadores-participantes, seja em sua produção ou no
momento da exposição, propriamente dito. O artista guia o

“observador” a participar com o dispositivo, dando-lhe vida, a
completar a obra, participar da elaboração de seu sentido.
Portanto, o encontro com a obra propicia uma duração que vai
além

de

um

espaço.

Um

tempo

de

manipulação,

de

compreensão, de tomada de decisões, transcendendo o ato de
“completar” a obra com o olhar.
Pensar a obra de arte como meio de sensibilizar o público,
envolve não somente os sentidos, como também a reflexão e a
capacidade de questionamento. Tornar o outro sensível consiste
em transformar sua curiosidade em interesse de aproximação. A
instalação, como linguagem artística, passa a ser um meio de
propor o espaço como obra, e desta forma, inserir mais
diretamente o expectador em seu contexto. Trata-se de uma
relação de feedback, caráter que há alguns anos vem se
multiplicando

dentro

dos

projetos

artísticos,

construindo

aspectos convivais, festivos, coletivos ou participativos, que
exploram as várias potencialidades de relação com o outro. O
público é cada vez mais levado em conta. O que isso tudo
significa? Que há um processo, cuja aura da arte não se
encontra mais no mundo representado pela obra, sequer na
forma, mas está diante de si mesma, em uma estrutura coletiva
temporal, produzida em sua exposição.
De acordo com Michael Archer, os antecedentes históricos da
arte da instalação remontam, no mínimo, aos trípticos pintados

em igrejas renascentistas e à fundação de “museus” no Ocidente
no século XVIII. Na atualidade, os artistas que trabalham com
instalação, conscientes de sua obra como extensão do eu, da
apresentação física e do ambiente que cerca sua arte, tornam-se
parte dela. Em uma inversão peculiar, o objeto introduzido na
galeria “molda” a própria galeria e suas leis” (O´Doherty in
Archer, p. 110. 2006).
A instalação tratada neste artigo não deve ser considerada uma
vídeoinstalação2, obviamente. No entanto, existe uma ligação um
tanto forte com a linguagem do vídeo. Pois parte de sua
identidade é construída através das imagens/flashs editadas na
forma de um curta-metragem, que é projetado em looping
constantemente

sobre

o

espaço.

Este

elemento

é

importantíssimo na construção da relação público<>obra.
Portanto, o vídeo assume papel ativo de energizar o espectador,
fazendo-o reagir ao objeto visto. Corresponde às potencialidades
da incrustação da tela/projeção em meio a um espaço de
natureza diferente. De acordo com Edmond Couchot, a
instalação se associa sempre indefectivelmente ao lugar de
exposição, ao seu próprio espaço figural, gerando uma relação
íntima entre estes dois espaços. O olhar do observador navega
em meio e toma consciência das relações que ligam os
2

A vídeoionstalação, com uso de multimídia surgiu juntamente à vídeoarte feita com vídeo
single-channel. Artistas como Wolf Vostell, Nam JunePaik, foram precursores. Algumas das
instalações incluíam o espectador de maneira involuntária, por meio de câmeras de vigilância.
Esta prática surgiu como reflexo a própria natureza da televisão e do relacionamento do público
com ela, ou seja, a qualidade reflexiva da televisão e o posicionamento passivo do espectador
diante da tela.

elementos da instalação, na medida em que a penetra. Logo,
diante desta ambientação, é o corpo do espectador e não mais
somente seu olhar que se inscreve na obra, enquanto esta
ganha ainda em extensão.
Alguns

artistas

buscam

associar

mais

profundamente

o

espectador à obra, explorando as possibilidades de retroação.
As obras permitem diferentes solicitações, manipulações,
operações, desencadeadas pelo observador. Por isso mesmo,
“Antonieta e o Jardim dos Doces” explora essas potencialidades,
através do uso de materiais inesperados e objetivando trabalhar
a ação do público sobre a instalação.
“Tem-se a impressão muito forte de mergulhar num espaço
tridimensional dinâmico inabitual que se percebe não somente
pelos olhos, mas pelo corpo e pela pele” (COUCHOT, p. 107.
2003).
De acordou com Nicolas Bourriaud, no centro da estética
contemporânea, se vai muito mais além, até a essência de
nossas relações com as coisas. Desta maneira, o ponto comum
entre os objetos que consideramos “obra de arte” reside na
capacidade em produzir certo sentido à existência humana,
indicando trajetórias possíveis, em meio à realidade caótica.
Expõe-se e explora-se o processo que leva ao objeto e ao
sentido,

mas

desconstrói

essa

obra

em

diversos

acontecimentos, devolvendo-lhe uma duração própria, que nem

sempre é a mesma duração tradicional de um quadro
observado.
Trabalhar com o tema vinculado a comida ou ao hábito de comer
é comum entre alguns artistas contemporâneos, que exploram
esse elemento como forma de sensibilizar, conectando obra,
público e contexto através dessas situações cotidianas, como a
relação entre ser humano e o alimento. Dentre eles: Felix
Gonzales Torres, Vanessa Beecroft, Jeff Koons, Katharina
Fritsch.
Durante uma exposição de Gonzales-Torres, vi
alguns visitantes pegarem todos os bombons que
cabima na mão e no bolso: lá estavam mostrando seu
comportamento social, seu fetichismo, sua concepção
acumulativa

do

mundo...Enquanto

outros

não

ousavam ou esperavama o vizinho surrupiar um
bombom para então imitá-lo. As candy pieces, assim,
apresentam um problema ético sob uma forma
aparentemente

anódina:

nossa

relação

com

a

autoridade e a maneira como os guardas de museu
usam seu poder; nosso senso de medida e da
natureza de nossas relações com a obra de arte.”
(BOURRIAUD, p. 79. 2009)

Caramellos (1991) - Felix Gonzales Torres

VB52.02.nt (2003) - Vanessa Beecroft

Cake (1995/97) - Jeff Koons

Company at the table (1998) - Katharina Fritsch

Uma obra de arte possui um caráter que a torna diferente de
outros produtos das atividades humanas, devido a sua
transparência social. Ela se abre ao diálogo, à discussão,
gerando

quase

que

uma

negociação

inter-humana,

já

denominada, anteriormente, como “coeficiente de arte”, por
Marcel Duchamp. Este caráter é muito interessante, afinal, a
obra de arte gera discussões, reflexões e um momento
questionador. Portanto, trata-se de um objeto aberto a conversa.
Ao se pensar em diálogo, o que me ocorre diretamente, são as
diferenças: um diálogo rico é resultado de opiniões diversas. Por

isso, pensar na interdisciplinaridade, na arte contemporânea é
essencial. Busca-se gerar pontes entre área diferentes: artes
visuais, confeitaria, psicologia, questões cotidianas. Com o
objetivo final de propiciar um espaço artístico, cujo resultado são
as relações, sensações e reações. Ao mesmo tempo, a obra é
modelo de um mundo viável. E é a partir desta visão que a
ambientação de “Antonieta e o Jardim dos Doces” é construída:
relações entre indivíduos ou grupos, entre o artista e o mundo, e
entre o espectador e o mundo, até mesmo entre o mundo
material e o psicológico. Situações familiares à vida, as vivências
e provocações.
“O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna
presente para nós como lugar familiar de nossa vida. E a ele que
o objeto percebido e o sujeito que percebe devem sua
espessura.” (PONTY, p. 84. 2006)
A instalação desloca um hábito comum, abordando-o através de
um viés mais provocativo e perturbador. Desta maneira, chegase a um ponto extremamente importante na construção da obra:
a relação profunda entre a humanidade e seu alimento. Hoje,
numa sociedade onde a alimentação não está relacionada a
sobrevivência

e

sim,

também,

na

busca

de

prazer

e

compensações, a relação com o que se come mudou. Do ponto
de vista psicológico, há um efeito muito aconchegante quanto
aos doces e á comida, em geral. Tal fato se dá pela conexão

feita entre sabores e lembranças, gerando associações com
figuras afetivas da história de vida de cada indivíduo. De acordo
com a psicóloga Patrícia Vieira Spada3 em diversas ocasiões, o
papel da comida se distorce e passa a ter outra função:
preencher um vazio emocional. Nos momentos de aflição,
muitos usam o alimento para combater a ansiedade, cuidar da
TPM, da briga com o namorado ou da pressão no trabalho. A
comida se torna uma espécie de alívio imediato. Porém, nada
saudável. Mas por que a escolha da comida? Na sociedade
contemporânea, o ato de comer cria o primeiro vínculo afetivo, a
primeira experiência de carinho: a amamentação. Além de o leite
materno saciar a fome, no colo materno se tem a sensação de
conforto e segurança. Assim, desde o nascimento se aprende a
associar a comida com o “aconchego”. Obviamente, ao longo da
vida, são acumuladas recordações afetivas relacionadas à
comida de mães, avós e momentos de união familiar.
À medida que há exposição aos problemas, a sensação de vazio
se

instala,

e

é

essa

sensação

incômoda,

através

do

inconsciente, que leva ao alivio através de comida, bebida, sexo,
compras, drogas, etc. No entanto, o vazio persiste e exige cada
vez mais, isto é, a pessoa acaba se tornando compulsiva numa
tentativa de “cobrir” esse “buraco emocional”.
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Após várias conversas e entrevistas com a psicóloga Patrícia
Spada,

certos

aspectos

profundos

da

obra

foram

desmascarados, trazendo significados ainda mais interessantes.
A obra coloca o público frente à conduta como encara a própria
vida. Afinal, a maneira como interage com aquele conjunto de
situações provocativas e inesperadas, é muito similar a maneira
como reagiria a outras situações de pressão. Quando diante da
instalação, há estímulos sonoros, visuais, olfativos e gustativos.
Todos, muito próximos do instinto puro humano, afinal, desde
que o homem é homem seus sentidos contribuem para sua
sobrevivência. Cada pessoa tem sua própria familiaridade,
recordações e atitudes relacionadas às estes estímulos: o som
de uma casca de ovo se quebrando pode representar
sentimentos distintos entre dois indivíduos.

A relação do ser

humano e seu alimento é complexa, afinal, sem comida não há
vida, e em excesso, não há saúde da mesma maneira. Ou seja,
há um caráter dúbio sobre a comida em um papel de elemento
vital e mortal, simultaneamente. Tal aspecto é fundamental na
obra, pois embasa as provocações e os questionamentos
contidos nela: o participante vê a comida como aliada, ou como
veneno? Diante de uma mesa cheia de doces, está prestes a
perder o controle ou se auto-controlar? O público é exposto a
uma situação aparentemente tranqüila, no entanto, que em sua
essência é de pressão e provocação.

Eu mesma, carrego desde a infância uma relação distorcida com
o alimento, fato este, que acarretou, inconscientemente, a
aproximação com o tema e o desenvolvimento desta obra. Na
minha visão, a instalação, por mais lúdica e fantasiosa que
pareça trás a tona um conjunto de assombrações: a tentação de
se render aos doces, a consciência pesada de comê-los, quase
que num processo de autoflagelo. Primeiramente, eu corro atrás
do prazer de comer cada doce, porém depois, quase que num
ato antropofágico, eles me consomem pela culpa. Por mais
assustador e sombrio que pareça, essa interpretação da
instalação está em mim. Assim como Alice no País das
Maravilhas encontra seus maiores medos naquele mundo de
belezas, “Antonieta e o Jardim dos Doces” se camufla como um
espaço de doçura e meiguice, porém, abre a mente do
espectador para que seu inconsciente delibere sobre seus atos
diante das pressões, provocações e tentações.
O vídeo desenvolvido para a instalação une diversos títulos
cinematográficos, cujas histórias têm como foco o alimento,
conseqüentemente, a relação que ocorre entre o ser humano e
sua vontade de comer. Chocolate (2000) mostra como a
protagonista constrói relações afetivas através de sua pequena
loja de chocolates e como trás momentos de prazer e felicidade
por meio de suas receitas; La Grand Bouffe (1973), ao contrário,
mostra um lado obscuro, onde a comida age quase de maneira

mortal, junto aos excessos e descontroles; O Jantar de Babette
(1987), exemplifica o quanto a refeição tem o poder de unir,
assim como a própria comida, e se torna espaço de relações
sociais; Marie Antoianette (2006), retrata a biografia adaptada da
última rainha da França, porém com um destaque especial para
a confeitaria da época, valorizando a estética e os exageros
gastronômicos da renascença francesa; Delicatessen (1992),
trata do tema sob um ponto de vista mais realista e frio,
colocando em cheque diversos padrões estabelecidos em nossa
sociedade sobre o ato de comer; a Fantástica Fábrica de
Chocolate (1971), é um misto de encanto e pesadelo, pois
grande parte do filme dá lições de comportamento através das
personagens, punidas pelo mundo dos doces.
Em conjunto, os filmes são trabalhos de forma não linear, com o
objetivo de fazer do curta-metragem um meio de reflexão,
altamente provocativo, sobre a linha tênue que divide o prazer e
o sofrer diante do hábito de comer.
O processo de construção da obra, portanto, envolve muito mais
do que a poética contida na instalação. Consiste nos diversos
estudos do comportamento humano diante de seus desejos,
prazeres

e

limites;

traduzir

além

da

visualidade

as

potencialidades contidas na temática do sabor. Inclusive, para a
construção da obra, um fato essencial são os teste de observar
e colocar em cheque a capacidade de controle e entregar

através diversas receitas desenvolvidas e presenteadas a
conhecidos e amigos, especialmente para este fim.

PEQUENO DICIONÁRIO DA CONFEITARIA
História da Confeitaria
Cada doce possui em sua origem uma história de amor,
comemoração de grandes vitórias ou, até mesmo, o medo de
jovens aprendizes, que tentavam esconder de seus mestres os
erros cometidos e, sem querer, foram descobertas receitas
geniais que hoje são clássicos insubstituíveis.
Do ponto de vista histórico, são pouquíssimos os textos originais
que tratam do tema confeitaria. Essa escassez de fontes se
deve, em parte, a pouca importância que era dada ao assunto.
Os poucos relatos eram, a sua época, considerados perda de
tempo, já que o prazer da mesa foi, por muito tempo, associado
ao

pecado

da

gula.

Outro

fator

preponderante

era

o

analfabetismo, comum, até mesmo, entre profissionais de alto
nível, o que inclui confeiteiros e cozinheiros. Assim, a tradição da
confeitaria sobreviveu de maneira empírica, passando quase
secretamente de um confeiteiro ao seu sucessor.

A História da Confeitaria Europeia

Não se pode falar de doces no sentido atual da palavra, antes de
1200-1300 d.C. De fato, os povos antigos misturavam notas
adocicadas aos pratos salgados e não existia a ideia de
sobremesa; o doce raramente era uma parte separada da

refeição.

Mesmo

assim,

é

possível

encontrar

algumas

preparações similares ao nosso conceito de confeitaria já no
século I a.C. O grande filósofo romano Cícero cita ter comido na
Sicília um “Tubus farinarius, dulcissimo, edulio ex lacte factus”,
ou seja, deliciosos tubinhos de massa de farinha, muito doces,
recheados com leite, descrição que imediatamente faz pensar a
um dos doces mais famosos do mundo, o cannolo siciliano.
Em certas receitas deste período, podem-se reconhecer
facilmente doces muito parecidos com cremes de confeiteiro e
pudins, similares aos de hoje. Misturavam-se ovos, leite, mel e
pimenta do reino, que depois eram assados ou cozidos até que
ficassem densos. Entre as pessoas comuns, às quais a
confeitaria era quase completamente desconhecida, existia o
hábito de caramelizar amêndoas e avelãs com mel, obtendo algo
semelhante ao nosso pé-de-moleque, além de rechear frutas
secas com nozes para festividades.
O sabor doce era mais freqüentemente utilizado nas bebidas,
das quais a mais comum era o hidromel, que ainda hoje é
consumido em algumas regiões da Europa. Entre os povos
etruscos e germânicos, se produzia o vinho de frutas, obtido da
leve fermentação destas. O descendente mais conhecido é a
cidra.
A partir de 1.200 d.C. inicia na Itália, França e Inglaterra um
hábito que permanecerá inalterado por muitos séculos: o
banquete, que aproxima o conceito de doces de seu sentido
atual, mas, ao contrario dos costumes contemporâneos, naquela

época a sobremesa era servida antes do banquete, pois se
acreditava que abrisse o estômago e a alma dos comensais. As
receitas eram derivações das tradições culinárias romanas, mas,
devido às Cruzadas, tinham influencia direta de ingredientes e
preparações árabes.
O século XIV representa um enorme passo em direção à
confeitaria moderna graças ao comércio de ingredientes
fundamentais que começam a se comercializado nas cortes.
Dentre os quais, o açúcar de cana, a canela, o arroz, a nozmoscada e o cravo-da-índia. Tal período é marcado pelo registro
de diversos receituários, evidenciando que a gastronomia sofria
mudanças

na

Europa

e

que

o comer já

não

era

simplesmente, alimentar-se.
Com o descobrimento da América, a confeitaria passa por uma
verdadeira revolução. Através da exploração dessas novas
terras, a Europa começa a receber quantidades maiores de
açúcar, que se transforma em ingrediente comum e abre o
caminho para que mais pessoas tenham acesso ao mundo dos
doces. Antes disso, a doçura vinha das frutas ou do mel;
somente em 900 d.C. os europeus tiveram contato com o
açúcar, que era importado como especiaria do mundo árabe,
mas tinha preço proibitivo para a maior parte da população.
Alguns ingredientes vindos das Américas eram completamente
desconhecidos dos europeus, como o cacau, que passou a ser
ingrediente privilegiado na confeitaria moderna. Esta época,

riquíssima de trocas comerciais e diplomáticas, possibilita o
nascimento de uma nova preparação que mudará para sempre
os rumos da confeitaria: o bolo genovês (pai do nosso conhecido
pão-de-ló), criado pelo confeiteiro italiano Giobatta Cabona. Com
o bolo genovês, inicia a moda dos bolos fofos, leves e aerados,
muito diferentes dos preparados anteriormente, que na realidade
seriam mais bem classificados como pães doces.

Desenvolvimento da atividade: o confeiteiro

A atual atividade na confeitaria é medida por várias funções,
como, por exemplo, o de padeiro, sorveteiro, chocolateiro,
boleiro etc. Porém possui um longo percurso até chegar o que
hoje se denomina “confeiteiro”. A atividade de confeiteiro teve a
sua

origem

na

panificação,

como

consequência

do

aprimoramento no período da idade média de suas técnicas de
manipulação, assim como o refinamento de receitas com a
adição de ingredientes como o mel, frutas secas e condimentos;
antes raros ou totalmente escassos na cozinha.

Estes especialistas eram denominados como padeiros do mel.
Em 1643, fundaram em Nüremberg, Alemanha, a fabricação do
pão de mel. Além da produção de pães de mel, eles
paralelamente trabalhavam com a cera, obtida da retirada dos

favos de mel. Dos padeiros do mel, originou-se uma outra
atividade denominada de padeiros do açúcar (Zuckerbäcker) e
mais tarde os confeiteiros (aquele padeiro que também decora e
confeita).

A Profissão

Os confeiteiros eram considerados os artesões do açúcar e
incluídos no rol dos grandes artistas. Por esta razão eram
empregados na corte.
No século XVII figuravam entre as figuras centrais das festas da
nobreza. Eram eles que preparavam as grandes decorações de
mesa com peças no estilo barroco, tão refinadas que hoje seria
muito difícil de reproduzir. Inspirados na arquitetura barroca,
eram desenvolvidas peças e estruturas em açúcar e “tragant”,
uma espécie de massa elástica feita de geleia. Com a massa de
marzipan, eram esculpidas flores, frutas e animais que
receberam a inspiração do estilo rococó.

A criatividade desses profissionais não era brecada por
nenhuma barreira financeira, ao contrário, eram incentivados

pelo estilo extravagante das cortes europeias. A atividade de
confeiteiro se estabelece: mestres em decoração e arquitetura
de mesas de banquetes, com suas estruturas magníficas
decoradas com peças açucaradas e que com corantes vegetais,
refinavam e embelezavam suas criações. Obras valorizadas, em
sua época, tanto quanto produções de profissionais da arte.
Eram contratados para

decorar as entradas de

bailes,

principalmente em recepções de casamentos e batizados, como
também em velórios. A preocupação principal não era com o
sabor e a qualidade dos alimentos e sim com o luxo, a elegância
e principalmente mostrar toda a pompa e riqueza do contratante,
gerando admiração nos convidados.

A confeitaria ficava na ponta da hierarquia da cozinha da corte,
muitas vezes mais importante do que as carnes, os peixes ou
mesmo as aves.

Açúcar de beterraba

Em 1747 descobriu-se que na beterraba se encontrava o mesmo
teor de açúcar que na cana de açúcar. Em 1801 foi construída a
primeira usina de extração de beterraba de açúcar do mundo. A
Europa podia assim, substituir o caro açúcar de cana, pelo

acessível açúcar da beterraba. Assim, o profissional pôde sair
das cortes e abrir seu próprio negócio. Quase na mesma época,
quantidades imensas de receitas surgiram. Na Itália apareceu o
sorvete de massa, que logo foi adotado na confeitaria.

Produções dentro da cozinha da confeitaria

A partir do século XIX com a adição do açúcar da beterraba,
originou-se na Europa a “cultura da fornalha”. Desta vez, a
atração não era somente a arte e sua aparência magnífica, mas
também a qualidade e o sabor em suas produções. Foram
descobertas as massas de “biscuit”, as folhadas, os “petit fours”,
massas amanteigadas, massas de amêndoas e tantas outras,
que eram servidas como acompanhamento para a mais nova
moda europeia: o café, o chá e o chocolate quente.

No verão, os confeiteiros misturavam frutas frescas nas suas
produções. No outono, eles aproveitavam as frutas maduras e
as transformavam em geleias e compotas para uso durante os
meses frios. O creme de leite foi apresentado na versão do
famoso creme chantilly. Inúmeros bolos foram lançados com
essa delícia. Uma das primeiras receitas de que se têm
conhecimentos vem de 1895, a “Prinzregententorte”.

Confeitaria-Café

Final do século XIX, muitas confeitarias passaram a servir em
seus estabelecimentos cafés, sendo conhecidos como os “Cafés
e Confeitarias” muito apreciadas até hoje em Viena, pelo seu
aconchego.
Eram locais que exalavam a cultura e o luxo. Estabelecimentos
frequentados por figuras conhecidas, onde Freud se encontrava
com Breuer para discutir as problemáticas da psicanálise. Com o
fim da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente à partir dos
anos cinquenta, onde houve uma melhora no poder aquisitivo e
uma recuperação da qualidade de vida da população, ocorreu
um aumento considerável de estabelecimentos comerciais
impulsionados pela procura de produtos cada vez mais finos e
elaborados.

Desenho de Massimiliano Nocente

A História da Confeitaria no Brasil
No Brasil, a confeitaria nacional se desenvolveu a partir das
receitas portuguesas, que aos poucos foram adaptadas aos
ingredientes e clima locais. A história da confeitaria brasileira é
como a história do próprio povo brasileiro, marcada pela
miscigenação. As receitas vinham de Portugal, muitas vezes
com influências italianas e francesas e aqui sofriam mudanças,
que produziram uma riqueza de paladar. A farinha, que era um

ingrediente escasso, era substituída pela massa de mandioca e
as amêndoas pelo coco, apontando já a grande influência
africana da nossa culinária. Com o tempo, começaram a surgir
receitas novas e originalmente brasileiras, como o quindim-deiaiá, a cocada, os bolos de mandioca e as broas de milho.
Muitas receitas foram desenvolvidas pelas ricas famílias
nordestinas, que serviam seus bolos e doces como uma
afirmação de status social, para maravilhar os convidados e, por
isso, eram secretas, passadas de geração em geração.
No final do século XIX, com o fim da escravidão vimos uma nova
safra de estrangeiros que vinham ao Brasil com suas culturas,
memórias culinárias e,mudas de plantas das terras natais.
Inicialmente, europeus e árabes, e posteriormente, japoneses.
Toda essa diversidade foi se espalhando pelo Brasil, que
acolheu

as

novidades.

As

receitas

foram

gradualmente

adaptadas e reinventadas, caindo no gosto do brasileiro durante
todo o século XX.
Nos últimos anos, o Brasil tem passado por um verdadeiro
redescobrimento. Ingredientes brasileiríssimos, que se viam
relegados, voltam como protagonistas, além de receitas
esquecidas, tais como o brigadeiro e o bolo-de-rolo, que hoje
são vistas em prateleiras de produtos gourmet.

História da Confeitaria Artística
A confeitaria artística, também conhecida como cake design ou
sugarcraft, é a arte de decorar bolos e doces com pastas de
açúcar e glacês reais. Trata-se de mais um exemplo de produto
estrangeiro que foi adaptado à realidade brasileira, incentivando
a

criatividade

e

qualidade

de

idéias

nacionais.

Foram

desenvolvidas receitas e técnicas de decoração que nos
permitem, hoje, um bolo macio, úmido e finamente decorado.
Anteriormente, os bolos precisavam ser muito firmes e secos
para conseguir aguentar todo o peso das decorações de açúcar.
Apesar de ter aumentado muito o interesse pela confeitaria
artística no Brasil nos últimos anos, esta é uma arte que faz
parte das festas e casamentos brasileiros há muito tempo, já em
1904, o Barão da Aliança ofereceu um banquete em sua fazenda
ao futuro presidente do Brasil, Nilo Peçanha. Ao final do jantar
foi servido um bolo recheado com ganache, batizado de Gâteau
Suprême, minuciosamente decorado com pasta de açúcar e
glacê real.
Embora a Inglaterra seja muitas vezes apontada como berço da
confeitaria artística, acredita-se que tenha sido a Itália a
precursora na arte dos bolos decorados. Assim como o sorvete e
incontáveis outros doces, a decoração artística foi introduzida
por Caterina de Medici na corte francesa quando ela se casou

com o duque de Orleans (que depois se tornou rei da França).
Seu dote foram seus talentosos confeiteiros, os quais criaram,
de maneira a refletir a grandiosidade do evento, o primeiro bolo
em andares da história. Futuramente, já no século XX, surgiu a
tradição dos bolos de três andares, cada um representando uma
aliança entre o casal: o noivado, o casamento e a eternidade.
Somente em 1660 essa arte chegou à Inglaterra, quando o rei
Charles II voltou à pátria para reclamar seu trono e levou
consigo um grupo de habilidosos confeiteiros franceses. A partir
de então, a Inglaterra passou a desenvolver cada vez mais as
técnicas de decoração com glacê real, que era usado inclusive
para revestir o bolo. Daí o costume de os noivos cortarem juntos
a primeira fatia de bolo, pois a rígida cobertura de açúcar era
muito dura e a noiva precisava de ajuda para rompê-la.

CONCLUSÃO
Quando o conceito da obra foi construído, seu principal aspecto
era unir diversos aparatos em um ambiente que retratasse certo
encanto presente na confeitaria. No entanto, na tentativa de
construir

tal

espaço,

os

elementos

acabaram

agindo

independentes uns dos outros, gerando uma estranheza, falta de
simbiose e conexão.
Ao longo de um ano, surgiu um processo de criação poética.
Desenvolver uma obra de arte foi um desafio, em especial, por
envolver

intenções,

conceitos,

anseios.

Num

contexto

contemporâneo, o artista constrói sua obra, cada vez mais, em
conjunto com o público. Trabalha diversas linguagens, une áreas
de conhecimento, propõem reflexões em diferentes níveis,
desenvolve um diálogo entre ele próprio, sua obra e o interator.
Desta forma, um dos desafios maiores é transmitir a mensagem
desejada ao público, de forma que este pudesse entrar na obra
e levar consigo um fragmento do conjunto.
“Antonieta e o Jardim dos Doces” é muito mais que um trabalho
de conclusão de curso: traz a tona um encontro comigo mesma,
há muito, adiado. Uma viagem ao íntimo, deixando fragmentos
meus em seu conjunto. Permite o compartilhamento: desde as
contribuições com a pesquisa, como os participantes, da

construção estética. Todos, fundamentais à obra. Tais relações
enriquecem a construção dos conceitos pertinente a instalação.
Conclui-se,

que

extremamente

além

edificador,

de
o

produtivo,
processo

enriquecedor
resultante

e

permitiu

entender como acontece a construção de uma obra de arte,
como o artista se relaciona com ela, o quão árdua são as etapas
de analisar, refletir e refazer, para que, enfim, se chegue a um
resultado próximo do idealizado. Não bastasse o crescimento
pessoal, como artista visual, foi possível um verdadeiro
aprofundamento histórico sobre a confeitaria; a vida de Maria
Antonieta; os conceitos desenvolvidos, tais como, a arte
relacional; as relações que surgem no espaço da instalação e a
sensibilização do público em meio ao contexto da arte
contemporânea; a aproximação de artistas consagrados, cujas
obras apresentam temas similares sobre doces e comida; o
desenvolvimento

de

um

discurso

que

envolve

questões

particulares, um tanto quanto psicológicas; a relação do ser com
a comida, os impulsos e instintos; o levantamento de filmes e
bibliografias, os quais justificaram o texto, contribuindo também
com o resultado estético; ter contato com profissionais de
diversas áreas de conhecimento.
Portanto, nas etapas de Graduação I e II uma identidade foi
construída: a identidade do artista e de sua obra. A busca por
respostas, que requereu uma visita aos medos, aos sonhos, as

inseguranças e expectativas que habitam meu íntimo. Foi
necessária a primeira etapa, os erros, para se chegar a
conclusão de que era necessário descontruir, tornar mais
visceral, fluido. Tornar a obra uma parte do sonho e do pesadelo
que habitam em mim, simultaneamente. Mais que um percurso
concluído, um exorcismo.
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CD ROM – Enciclopédia da História: uma viagem no tempo. São
Paulo. Ed. Globo Multimídia, 1997.

COLABORADORES

Danielle Noce - confeitaria e patiserrie - disponível em:
- www.facebook.com/icouldkillfordessert?fref=ts
- www.icouldkillfordessert.com.br
- www.youtube.com/user/nocedanielle

Fabiana Zanardi Kuntze – confeiteira - disponível em:
- www.facebook.com/fabiana.kuntze?fref=ts
- www.wix.com/fabianazb/chocolatierdocesfinos

Lívia Maria Arruda – psicóloga - disponível em:
- www.facebook.com/livia.arruda.77?fref=ts

- Patrícia Vieira Spadao - psicóloga – disponível em:
- www.facebook.com/patspada?fref=ts

