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Este texto se relaciona a uma pesquisa em arte que se movimenta entre as linguagens artísticas da es-
cultura, da história em quadrinhos e do vídeo, ora resultando em peças únicas tridimensionais ora em 
produções no domínio do audiovisual. Chamadas videoHQesculturas, as narrativas resultantes destes 
movimentos são criadas tendo como prioridade, em vez de uma comunicação unívoca de ideias, uma 
proposição de blocos de sensações materiais no tempo, dialogando assim com o conceito de imagem-
tempo, desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze (2005) em relação a experiências que partem 
de princípios semelhantes dentro da linguagem do cinema. Elementos característicos de algumas des-
tas narrativas são atos de tergiversar realizados por esculturas em ferro e papel, rodeios discursivos 
com palavras abstratas ou inventadas em seus balões de fala, que se constituem por vezes como filacte-
ras, por outras como projeções digitais, telas de vídeo ou mesmo elementos animados. Estes discursos 
sem forma nem mensagem definidas se constituem então como bases para um universo ficcional em 
construção, denominado “Tergiverso Ficcional”. Entre as interlocuções desta investigação com seus 
referenciais práticos, são aqui abordadas obras também em movimento entre linguagens. Uma é o ga-
nime “H.P. Lovecraft’s Dunwich Horror and Other Stories”, dirigido por Ryo Shinagawa e esculpido 
por Shohei Yamashita (Toei, 2007), onde esculturas em argila atuam em sua estaticidade como perso-
nagens de contos de horror. Outra são os vídeos da série “Formas de Água”, da artista chilena Patricia 
Claro (2015), onde figuram caligrafias por ela extraídas de reflexos de água corrente, num diálogo entre 
uma linguagem escrita intraduzível e durações de tempo videográficas. 
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