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X-Range foi concebido por Regina Vater e publicado originalmente em
1977 pela Galería Artemúltiple, em Buenos Aires, Argentina. Esta reedição
do projeto visa colocar novamente em circulação essa obra, que marca as
práticas do período e que se tornou também um documento. Em um único
objeto, agrega práticas experimentais de Vater e o ambiente doméstico de
artistas como Hélio Oiticica, John Cage, Lygia Clark e Vito Acconci.

Detalhe do poema dedicado a Hélio Oiticica.
Cada uma das lâminas foi rasgada à mão,
guardando a relação de acaso que a obra
possui na sua realização.

“X-RANGE foi um trabalho iniciado em 1975, em Nova York. Com ele tento
encontrar a presença na ausência, assim como em outros trabalhos meus. Ao
longo de X-Range, procuro registrar, de maneira poética, como um indivíduo
ou grupos de indivíduos lidam com o espaço doméstico. Acredito que, na
escolha dos objetos domésticos e no modo como estes são distribuídos nos
espaços privados, as pessoas se projetam e revelam suas condições culturais,
sociais e psicológicas. O que me interessa é essa poesia cotidiana que o ser
humano imprime ao seu entorno através de seus gestos; uma exposição
de seu modo de ser e viver. Meu trabalho reúne vários tipos de casas dos
mais diversos níveis sociais, culturais e econômicos. Até o momento,
foram documentadas sessenta casas; acredito que este projeto possa ser um
work in progress. Apesar de serem registros provisórios, os rastros do ser
humano também são duráveis, como sua própria existência (de tudo resta
um pouco). Nada melhor que a casa de um indivíduo para conter as marcas
de sua existência. Pois essa casa/ninho em que vive torna-se um cosmos em
miniatura e faz transbordar o ego.” Regina Vater, 1977

Detalhe da lâmina com fotografias do
apartamento de Lygia Clark, em Paris,
realizadas em 1976 por Regina Vater.
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