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RESUMO

Este  paper analisa a obra  Malas para Marcel,  presente na exposição Paraisos Possíveis 
(2009) da dupla de artistas Maurício Dias e Walter Riedweg. O objetivo desse estudo é 
enredar os diversos aspectos estéticos presentes na obra, para tentar transmitir o processo de 
construção  de uma poética  pautada  na alteridade  e  analisar  a  maneira  como os  artistas 
problematizam a questão da representação a serviço da discussão sobre os modos de vida 
urbano, da experiência nas cidades e da alteridade nesse contexto. A análise buscará refletir 
sobre como os artistas  atravessam as  fronteiras  que segregam o outro em um processo 
estabelecido com o registro em vídeo dos deslocamentos desses habitantes em determinadas 
datas do ano e diferentes locais da cidade do Rio de Janeiro.

PALAVRAS-CHAVE: arte, cultura, alteridade, subjetividade.

Este artigo analisa o trabalho Malas para Marcel (video-instalação e performance) 

dos artistas Maurício Dias e Walter Riedweg. Essa análise se dá no âmbito do projeto sobre 

Arte Midiática,  que designa formas de expressão artística que se apropriam de recursos 

tecnológicos das mídias ou intervém em seus canais de difusão (Machado, 2007). Estas 

práticas  abrangem  as  experiências  artísticas  que  utilizem  recursos  tecnológicos 

recentemente  desenvolvidos,  incluindo  as  artes  visuais.  Dentro  deste  projeto,  “Arte 

Midiática:  dinâmicas  estéticas  e  comunicativas  na  cidade  contemporânea”,  estamos 

analisando práticas artísticas com tecnologias como o vídeo, daí o interesse em trabalhar 

com os artistas Maurício Dias e Walter Riedweg discutidos neste texto. 

Ao  tratar  destes  artistas,  procuramos  analisar  especificamente  como  imagens 

documentais  em vídeo e vivências nos espaços públicos com grupos sociais diversos se 

1Trabalho apresentado no GP Comunicação e culturas urbanas do VII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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tornam obras de arte, como vídeo-instalações e ações de arte pública4 que nos permitem 

diferentes  olhares  sobre a  alteridade,  a  cultura  urbana,  os  processos  de identidade  e de 

exclusão  social.  Assim,  as  ações  de  arte  pública  e  as  vídeo-instalações  do  brasileiro 

Maurício Dias e do suíço Walter Riedweg são um exemplo de um tipo de prática artística 

em que o estatuto da obra não é apenas poético e estético, mas também comunicativo e 

algumas vezes, político.

A  dupla  é  mundialmente  conhecida  exatamente  por  discutir  essa  condição  em 

contextos como imigração, relações de trabalho, prostituição, crianças e jovens em situação 

de risco, entre outros. Nas obras de Dias e Riedweg, buscamos uma análise da construção 

da obra a partir de circunstâncias criadas e a vivência no espaço e tempo por aqueles que 

dela  participam,  evidenciando  o  uso  das  linguagens  artísticas  nas  apropriações  das 

tecnologias de comunicação associada ao acaso para tensionar arte e realidade no processo 

de  produção  de  sentidos.  Para  isso,  entendemos  que  a  apropriação  das  tecnologias  de 

comunicação (fotografia, cinema, vídeo e novas mídias) por artistas é uma prática social e 

de comunicação que revela complexas dimensões relacionais e políticas, na medida em que 

podem  promover  questionamentos  e  releituras  dos  modos  de  vida  nas  cidades 

contemporâneas. Estas práticas podem vistas no trabalho de Dias e Riedweg na exposição 

Paraísos Possíveis,  particularmente na obra  Malas para Marcel,  na qual concentra-se a 

análise deste texto. 

A poética de alteridade na obra de Dias e Riedweg

Desde a década de 90, Dias e Riedweg vem desenvolvendo trabalhos com diferentes 

grupos pertencentes a margem do cenário urbano, como, por exemplo, meninos de rua do 

Rio  de  Janeiro  (Devotionalia,  1994-2003),  porteiros  (Os  Raimundos,  Severinos  e 

Franciscos, 1998) e camelôs (Mera Vista Point, 2002) de São Paulo e garotos de programa 

de Barcelona (Voracidade Máxima, 2003), que já foram discutidos em um artigo anterior5. 

Estes grupos não só representam personagens encontrados no dia-a-dia das grandes cidades, 

mas  também  refletem  um  conjunto  de  relações  que  acontecem  nos  locais  aos  quais 

pertencem. Nas obras realizadas por Dias e Riedweg, através de procedimentos próprios da 

4 As ações  de “Arte Pública”,  assim chamadas por Mauricio Dias e Walter Riedweg,  estão relacionadas, 
segundo Vera Pallamin, as identidades que se mostram, se definem e se redefinem no ambiente urbano, em 
intervenções artísticas instauradas neste espaço como iniciativas de conseqüências e efeitos complexos em um 
campo que, embora necessariamente centrado no estético,  em muito o transcende,  seja por envolver  essa 
dimensão  histórico-social,  seja  por  emergir  de  fenômenos  que  não  podem  ser  abrangidos  pela  estrita 
designação da arte, institucionalizada ou não. 
5 Artigo apresentado no Intercom Sudeste de 2011 “A desrepresentação do Outro nas vídeo-instalações de 
Maurício Dias e Walter Riedweg”
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dupla,  entre  os  quais  podemos  destacar:  pesquisa,  vivências,  conversas,  negociações, 

representação;  buscou-se  uma  aproximação  com  os  participantes  e  a  possibilidade  de 

desconstrução dos estereótipos e das cristalizações identitárias, através de um “laboratório 

poético-político” composto por esses procedimentos (Rolnik, 2004). 

Começando  com  pesquisas,  a  dupla  de  artistas  reconhece  uma  população 

característica do local de realização da obra, propondo vivências que possibilitem formas de 

interação e troca entre o grupo e os artistas. Nestes encontros podem ser realizadas oficinas, 

conversas,  entrevistas,  encenações.  Essas  ações  são  registradas  em vídeo  de  forma  que 

produzirão vídeo-instalações em diferentes formatos.

Nessas obras, pessoas comuns que ganham rótulos em função de seus modos de 

inserção social  reforçam elas próprias e ao mesmo tempo resistem a esses rótulos.  Nas 

vivências realizadas com os grupos em questão, são negociados jogos de representação de 

suas  identidades,  em que  os  personagens  assumem os  papéis  de seus  estereótipos  para 

desconstruí-los.

Esta representação é também uma experiência de alteridade, ou seja, um encontro 

com  o  “território  do  outro”,  no  momento  em  que  a  imagem  produzida  se  situa  na 

confluência  interterritorial,  ou seja,  de territórios  diferentes.  É a esta confluência  que o 

artista  chama  de  interterritorialidade.  Por  esta  razão,  Consuelo  Lins  afirma  que  seus 

trabalhos  consistem num “dispositivo relacional”  (Lins,  2007)  que é um mecanismo de 

produção de encontros no caso de distintos universos de valor e de sentido.  Da mesma 

forma, Suely Rolnik chama seus trabalhos de “laboratório poético-político”, uma vez que 

esta  atitude  de fazer  “encontrar”  ou coexistir  diferentes  “territórios”  é  um exercício  de 

produção de alteridade. Com isso, os artistas procuram ampliar essas fronteiras enquanto 

territórios em vez de defini-las. Assim, entende-se que as reflexões e diálogos ocorridos em 

cada  experiência  artística  da  dupla,  se  expandidos  para  além  das  fronteiras  de  seus 

territórios, permitem a expansão da percepção que temos do Outro. 

Mauricio Dias e Walter Riedweg esclarecem que seu trabalho discute e é construído 

com base na alteridade, no momento em que se interessam pelo outro, acreditando que só 

com esse  outro  é  possível  haver  o  encontro.  Para  a  dupla,  a  prática  artística  já  é  um 

exercício desta alteridade,  uma vez que conta com a participação e interdependência do 

outro. Isto ocorre de forma especial por utilizar do território da representação construída a 

partir das reflexões dos diálogos ocorridos, criando novas visibilidades. Segundo Maurício,
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Por tudo aquilo que não é nosso, por aquilo que não somos, por aquilo que 
não temos, que não tocamos, as vezes por aquilo que não entendemos ou 
mesmo não sabemos. Nem sempre sabemos aquilo que queremos e ainda 
assim queremos, Nos interessamos pelo Outro porque no fundo cremos 
que só será no Outro que poderemos  nos encontrar e o Outro está sempre 
muito perto, logo ali onde nós terminamos. (Maurício Dias – Nem tudo 
nem sempre sob controle – a imagem entre a realidade e a ficção, 2007).

Para  isso,  os  artistas  utilizam  também  ferramentas  para  criação  de  diferentes 

percepções possíveis das obras, através do estudo de uma variedade de possibilidades de 

registros em vídeo, o que sugere uma multiplicidade de olhares sobre o que é tratado. Essas 

diferentes e múltiplas percepções do tempo e do espaço, seja ele real ou imaginário, quando 

a mesma situação ou imagem é filmada por várias câmeras ao mesmo tempo a partir de 

diversos pontos de vista poderá produzir  uma pequena seqüência de imagens de caráter 

múltiplo e complexo, que, ao mesmo tempo, não dá margem a certeza e a obviedade. Esta 

forma de construção do trabalho artístico, com o posicionamento de diferentes câmeras cria 

uma expansão do olhar sobre a mesma situação, contando a história e mostrando o outro 

sob diferentes aspectos, entre o fictício e o real.

Os trabalhos dos artistas valorizam, ao final, o dissenso através do que eles chamam 

de uma “imagem não direta”6, pois ao mesmo tempo que há participação dos atores reais, as 

questões  e  perguntas  são  apresentadas,  mas  não  são  respondidas.  Trabalhando 

propositalmente mais com a dúvida do que com a afirmação, os artistas evitam as certezas e 

evidenciam a suavidade,  as nuances,  a reinserção da complexidade de questões como a 

migração,  a  prostituição,  a  vida  nas  ruas  e  o  comércio  informal,  que são normalmente 

apagadas no cotidiano. Procura-se comunicar o conflito e não eliminá-lo.

O dialogismo presente nesta construção artística, onde vemos a partir de diversos 

planos  as  imagens  filmadas  de  pessoas  diferentes,  levantando  questões  e  evidenciando 

conflitos  com os  atores  envolvidos  torna-se  possível  através  de  uma  interação  entre  a 

prática artística e o plano operacional. Ocorrem inúmeras negociações que vão desde a idéia 

original  à  participação  do  outro.   Assim  a  proposta  inicial  pode  ser  modificada  e  os 

participantes colaboram com a construção da obra, tendo a presença do interesse e do acaso. 

Essa possibilidade de diversos desdobramentos e processos de troca, vivências e produção 

podem levar a um resultado final parcial ou totalmente diferente do concebido no início.

6 O termo “imagem não direta” usado pelos artistas implica duas coisas: a primeira é que a imagem não é um 
“espelho” ou “traço” do real, como afirma Dubois no caso da fotografia; e a segunda, que a imagem é em si 
narrativa, ou seja, apresenta um aspecto ficcional.
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O trabalho que vamos analisar aqui mostra claramente como as criações em video-

instalações dos artistas não se limitam a produção para espaços e imagens, mas funcionam 

também como uma espécie de “dispositivo relacional”7, que ativa e produz relações sociais 

e  comunicativas  (Gonçalves,  2009).  Por  dispositivos,  estamos  entendendo  um  meio 

privilegiado  para  reflexão,  não  apenas  como  algo  que  caracterizaria  certas  obras 

contemporâneas, mas também como sintoma de mudanças na própria arte. Para Anne-Marie 

Duguet, certas práticas como a vídeo-instalação evidenciam no corpo da própria obra os 

sistemas que a constituem e que estão presentes também nas narrativas que apresentam. Ou 

seja, elas produzem narrativas evidenciando os modos da sua produção discursiva (Duguet 

apud Gonçalves, 2012), que estruturam a experiência sensível a cada vez de maneira original, 

colocando em jogo diferentes  instâncias  enunciadoras  e  perceptivas  sobre  o  outro,  sobre  a 

cidade,  o  dissenso e a  produção de diferença.  Assim, tratam-se de trabalhos  com e sobre 

certos  espaços  urbanos  e  seus  universos  que  os  artistas  convocam para  fazer  falar  da 

condição da alteridade em nossas sociedades.  

O que vai nos interessar neste texto são os modos como a obra mobiliza e organiza 

diversos  recursos,  desta  vez  para  tratar  da  questão  da  alteridade  através  da  poética  do 

deslocamento  proposto pelo  trabalho  Malas  para  Marcel.  Nossa  proposta  é  analisar  as 

operações de mediação que constituem as obras, ou seja, as ações que nelas se articulam e 

lhes conferem uma capacidade de provocar um efeito de varaiação da percepção sobre o 

Outro nos espectadores. 

A Exposição Paraísos Possíveis

Malas  para  Marcel é  uma  das  dez  obras  pertencentes  a  exposição  Paraísos 

Possíveis,  exposta  no  Instituto  Tomie  Ohtake  em 2009.  A dupla  apresentou  dez  obras 

realizadas entre 2006 e 2009, entre vídeo-instalações e fotografias, reunidas em torno do 

conceito de Paraíso: paraísos da história, paraísos-fuga, paraísos da percepção, paraísos em 

trânsito, paraísos-gueto, paraísos imprevisíveis, formando o conjunto de Paraísos Possíveis. 

Os artistas buscaram apresentar nesta seleção de trabalhos o tema recorrente de suas obras 

— a alteridade —, através de diferentes possibilidades de entendimento e novas indagações 

sobre as relações humanas em seus “territórios subjetivos”, suas relações com seus habitats 

e contextos,  não somente no aspecto sociopolítico,  mas sobretudo no aspecto poético e 

existencial.
7 O uso do termo “dispositivo relacional” por Gonçalves é inspirado em Consuelo Lins (2007), mas é 
empregado em sentido mais amplo e usado para destacar os aspectos relacionais e processuais das obras de 
arte.

5



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

A vídeo-instalação  Do universo do baile,  por exemplo,  reunia  elementos  cívicos 

nacionais e crítica social enredados pelo gênero musical musical chamado de Funk Carioca, 

onde três dos símbolos nacionais aparecem confrontados com sua ineficácia cívica. Em um 

salão,  cujo  piso  foi  coberto  por  um tapete  de  balanças  revestidas  de  verde  e  amarelo, 

formando  uma espécie  de  pista,  os  visitantes  podiam andar  sobre  as  mesmas  e  ver  as 

variações de seu próprio peso. Esta construção fazia alusão a desigualdade (o peso) que 

cada pessoa possuía frente  as três projeções que apareciam a sua frente:  a Bandeira do 

Brasil, aparecendo inerte ainda que atrás das hélices de um ventilador em movimento; a 

constituição federal lida em voz alta por uma travesti de rua banguela e que mal sabia ler; e 

o hino nacional tocado as avessas no rítmo frenético de baile funk.

Além desta obra, também fazem parte da exposição as vídeo-instalações de  Funk 

Staden, que reúnem as representações de Hans Staden sobre os povos selvagens e canibais 

dos trópicos, segundo o imaginário europeu. Os artistas realizam, em uma favela carioca, 

um baile funk com um churrasco-de-laje, onde os funkeiros reencenam nove xilogravuras 

da edição original do livro de Staden. Os participantes construíram, para esta obra-ritual, 

um objeto onde três câmeras foram fixadas no alto de um bastão de madeira, inspirado no 

Iberapema, que era um objeto ritual decorado usado pelas índias Tupinambás para matar o 

inimigo e devorá-lo. Este objeto passa a servir agora como o “olho-dançante”, que captura, 

em diferentes ângulos, o ritual marginalizado contemporâneo, conduzindo a atual narrativa 

do povo marginalizado, em que os funkeiros decidem e devoram a tecnologia eletrônica. 

A  mesma  exposição  retrata  ainda  o  cotidiano  dos  artistas  realizando  atividades 

cotidianas  na casa  onde  vivem e trabalham,  em  A Casa  e  O Jardim,  o  “lar  doce  lar”, 

transformando  a  si  mesmos  como  Outros;  o  Paraíso  Cansado,  sobre  a  prática  sexual 

anônima do cruising, nas dunas de Maspalomas nas Ilhas Canárias, onde se procura uma 

relação entre os significados de desejo e autorreflexão do outro. Em Juksa, são apresentados 

os três últimos habitantes de uma ilha do Polo Norte, antes de suas iminente partida, onde 

as condições de sobrevivência tornaram-se inviáveis, trazendo reflexões universais sobre o 

tempo e o envelhecimento das pessoas e dos lugares.

Assim, as obras que compõem a exposição Paraísos Possíveis articulam um “baile 

funk antropofágico” no gueto carioca representando as histórias de Hans Staden, passando 

por relações de sexualidade e autorreflexão em uma área desertificada das Ilhas Canárias 

até o silêncio face a desaparecimento de uma pequena ilha no Pólo Norte, como forma de 

tratar o tema da alteridade.
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Malas para Marcel: Paraísos Imprevisíveis

Entre as obras da exposição Paraísos Possíveis está Malas para Marcel, constituída 

por uma série de 12 vídeo-instalações e uma projeção realizados entre 2006 e 2008. Cada 

uma das vídeo-instalações consistia em uma maleta, cada uma de estilos e cores variados, 

aberta sobre um pedestal mostrando vídeos de trajetos feitos na cidade do Rio de Janeiro. A 

projeção mostrava  um vídeo em preto e  branco do caminho das 12 maletas  do Rio de 

Janeiro até o momento da montagem da exposição, que ocorreu no Instituto Tomie Ohtake, 

em São Paulo. A obra apresenta a cidade tratada especificamente como espaço ativador de 

sensações  e  racionalidades,  deflagradora  de  experiências  de  ressignificação  de  nossas 

relações com os espaços e com o Outro, o paraíso imprevisível. 

A obra Malas para Marcel, faz referência às malas de Marcel Duchamp, artista que, 

no século XX criou as chamadas Boîte-en-valise, que representam um conjunto de obras do 

artista, entre elas objetos comuns do cotidiano transformados em obras de arte. Os ready-

mades, como eram chamados esses objetos originais, colocados em pequeno formato no 

interior das malas poderiam ser transportados, estando várias de suas obras dentro de uma 

outra obra. Duchamp afirmava que qualquer objeto cotidiano podia ser transformado em 

uma obra de arte.

No entanto,  as malas de Dias e Riedweg são equipadas em seu interior não com 

outros objetos, mas câmeras capazes de fazer a gravação dos percursos pelos quais seriam 

levadas.  Assim,  essas  malas  contendo  câmeras  que  atuam  como  máquinas  de  revelar 

singularidades, em diversos formatos e cores, foram carregadas por anônimos, transeuntes, 

pessoas comuns e de diferentes histórias a serem construídas ao longo do caminho. Dentro 

do conjunto  de obras  dos  artistas,  o  espaço e  deslocamento  dos  objetos  na  cidade  nos 

mostra personagens que agora falam de si através de seus trajetos.

Estes trajetos são realizados na cidade do Rio de Janeiro de acordo com o calendário 

de datas comemorativas. Cada mala é deixada em um ponto da cidade, de onde será retirada 

e levada por pessoas que as carregam até um outro local pertencente ao seu trajeto. Em um 

determinado momento e local, a mala é novamente deixada e outra pessoa continuará este 

percurso. 

Um padre sai da Catedral da Candelária e toma a Avenida Rio Branco, 
onde deixa a mala e uma mulher ruiva a pega e leva até o Bar Amarelinho, 
onde outra vez um jovem negro a toma até deixá-la na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, onde se vê a árvore de Natal acendendo e de onde, por fim, um 
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outro jovem a leva até uma cerimônia de candomblé nas areias da para da 
Urca, o que só acontece a meia-noite do ano novo (Dias e Riedweg, 2009).

Curiosamente, o local e o momento do ano podem ser observados por mostrarem, ao 

mesmo tempo, situações características da cidade, como por exemplo, eventos próprios de 

determinadas  datas.  Assim,  temos  ao  final,  a  mala  daquele  período  do  calendário.  Por 

último, há também a mala que mostra o caminho das malas até o espaço de exposição que 

amplia a possibilidade de exploração das imagens gravadas e dos compartimentos onde são 

guardadas. Com isso, Natal, Ano Novo, Carnaval envolvem-se  em uma espécie de jogo 

produzido pelos artistas, onde mais do que as experiências narradas, chama-se atenção pela 

circulação de afetos e práticas sociais em que cada participante da obra contribui criando 

suas próprias imagens para a obra a partir de seus trajetos singulares pelo Rio de Janeiro.

Em sua  passagem pela  tradicional  árvore  de  Natal  construída  todos  os  anos  do 

centro da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio ou pelo bairro residencial de Santa 

Teresa em um desfile de blocos carnavalescos, a obra evidencia o uso da linguagem do 

vídeo associada ao acaso dos trajetos imprevisíveis para tensionar arte e realidade como 

processo  de  produção  de  sentidos.  A  prática  artística  une-se  a  procedimentos  de 

investigação das relações com o outro através do olhar deste mesmo outro, sem se colocar 

em seu lugar. Este olhar constitui-se por particularidades de cada um, o modo de andar, por 

onde andar e quando andar . Assim, criam-se ao mesmo tempo relações de pertencimento e 

de apropriações desses indivíduos em relação ao espaço da cidade, cruzando o território 

único de cada um e criando imagens interterritoriais que são organizadas na obra.

Como  em  seus  outros  trabalhos,  é  possível  notar  em  Malas  para  Marcel  uma 

recorrência de procedimentos, que envolvem regras de partida, encenação e negociações 

que possibilitarão o jogo entre determinação e acaso no andamento dos trabalhos.  Estes 

procedimentos  são  elementos  operacionais  que  estão  presentes  em  todas  as  obras 

exatamente porque são sua condição de possibilidade e ao mesmo tempo aquilo que lhes 

confere uma unidade artística, visual, plástica e comunicativa. Assim, as regras de partida 

irão determinar pontos de partida, as regras iniciais, dados pelas condições presentes nos 

territórios escolhidos. A partir destas escolhas, ocorrem as negociações dentro do território 

necessárias para que a encenação do jogo entre os atores participantes a realidade e ficção, 

onde será trabalhada o que a dupla designa como “percepção da realidade e a representação 

intencional”, criando narrativas que são, ao mesmo tempo, fictícias e documentais, como 

afirma Maurício Dias:
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Toda imagem, em sua base, não pertence ao território do Documentário, 
nem ao da Ficção. O que fará pertencer a um território ou outro será a 
literatura que nela se apoiará, seja ela de ordem real ou fictícia [...] Não 
há, portanto, nada de tão preciso que diferencie estes dois territórios, o da 
ficção e  o  do documentário,  da  base  de uma criação de uma  imagem. 
Como igualmente difícil é diferenciar o que seja espaço público e espaço 
privado na base da criação artística (Dias, op. Cit.)

As circunstâncias criadas pelo jogo dos atores que levam as malas de um lugar para 

o outro sem um destino preestabelecido, por lugares tão característicos que também nos 

permitem  analisar  a  construção  da  obra  a  partir  da  vivência  no  espaço  e  tempo 

experimentado por aqueles que dela participam, o que é um traço característico da produção 

de  Dias  e  Riedweg.  Isso  nos  permite  discutir  a  multiplicidade  de  pontos  de  vista  que 

integram a produção de memórias urbanas subjetivas, quando, segundo os artistas, poderá 

ser  produzida  uma  seqüência  de  imagens  de  caráter  múltiplo  complexo  a  partir  das 

diferentes escolhas feitas a todo o momento pelas pessoas que carregam as malas e assim 

construir o princípio de multiplicidade.

Desta vez,  é pela “migração dos objetos” que cada um dos atores contará  a sua 

história, seu trajeto, sua maneira de andar e viver a cidade. Através de um ponto de partida, 

que acontece quando a primeira pessoa leva a mala, desencadeia-se o jogo, em que cada um 

deverá passar para o outro a sua pequena história. Assim, as diferentes pessoas, modos, 

espaços e tempos formarão um jogo de diversas peças.

Malas para Marcel possui ainda um desdobramento,  Cada coisa seu lugar, outro 

lugar, outra coisa, formado por painéis que mostram o retorno das malas as prateleiras, 

misturando-se  a  outras  e  não  sendo  mais  reconhecidas  como  participantes  da  obra, 

retomando  sua  função  inicial.  Mais  uma  vez  dialogando  com  Duchamp,  para  quem 

qualquer objeto poderia ser uma obra de arte, Dias e Riedweg argumentam que um objeto 

de arte pode ser um objeto qualquer. Devolvendo as malas para uma situação cotidiana, elas 

são retiradas do seu status de objetos de arte para voltarem a ser objetos comuns.

Considerações Finais

A obra  Malas para Marcel nos proporciona material para o debate das fronteiras 

entre a arte e a vida através da interação da experiência estética e da experiência cotidiana 

com a participação diversos atores. A experimentação urbana como campo privilegiado de 

criação  e  reflexão  social  característicos  da  obra  de  Dias  e  Riedweg  possibilita 
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questionamentos  e  releituras  dos  modos  de  viver  e  fazer  nas  cidades  contemporâneas. 

Explorando, desta vez, a construção do olhar do outro através do  deslocamento de objetos 

carregados por seus trajetos, “os jogos dos passos moldam espaços. Tecem os lugares. Sob 

esse ponto de vista, as motricidades dos pedestres formam um desses sistemas reais cuja 

existência faz efetivamente a cidade” (Certeau, 1994) e assim o jogo de construções de 

identidades é apresentado pela singularidade de cada caminhada. 
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