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A montagem do  “Cisne Negro”









 

















 



  









        













  





    











   



 

  

 



















   





 

























     

 



























  









 









 



  





        

























      





  



















         

       



     

 









        

 



 





   



 















  























   



 

















        







 



 



  

 











 





 

    





      

















     



























 









        







      

  


















   

   













 























 



  





































     

















       





 



 































        













     











       













       

       



 



  



















 















       





















    





   





















 



















Assim, mediada por uma consideração acerca da questão da ale-
-

canálise: a ideia de um princípio de não identidade, subjacente ao 
estranho em nós mesmos, que apenas nós podemos enfrentar, apesar 
do mal-estar, para interrogarmos a alteridade que nos habita. Mas, 

do artista, na sua interpretação e expressão das coisas, interrogar o 

tona algo novo que possa romper o campo do cotidiano banalizado? 
O artista faz isso com um trabalho de interrogação que necessita um 
deslocar-se de si mesmo, em busca da alteridade radical cujos signos 
premonitórios ele pressente no mundo em que vive, subjetiva e ob-
jetivamente, e que se materializa na criação de um objeto artístico, 
absolutamente singular (Pareyson, 1997). E sabemos que o psicana-
lista também faz isso ao seu modo, isto é, com a interpretação, espe-
cialmente, quando esse trabalho, implicado na matéria que interpreta, 
torna-se “arte da interpretação” (Herrmann, 1991).
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