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A pesquisa, Desenho, Gesto e Pensamento: procedimentos gráficos e outras mídias, 

do Instituto de Artes da UFRGS, foi denominada pelos seus integrantes de atelier D43. O 

número 43 corresponde à sala onde funciona o atelier de desenho do IA, local de encontro da 

equipe. A letra D que antecede o número faz referência a inicial da palavra desenho. O grupo 

surge da necessidade dos alunos e da coordenadora em compartilhar seus processos de criação 

gráfica e suas possibilidades de expansão. Baseia-se no processo prático de seus participantes. 

O ato – corporal e mental - de desenhar gera pensamentos para novos experimentos numa 

fusão entre teoria e prática. Cada integrante do grupo possui uma prática diferenciada cujo 

ponto comum é o desenho como registro gestual e a preocupação em investigar seu 

cruzamento com outras linguagens artísticas como o vídeo, a fotografia, a escrita, entre outras. 

 

Atividades internas: Durante os encontros semanais são realizados diversos exercícios 

coletivos, sempre filmados. Alguns destes experimentos geram vídeos que documentam o 

trabalho do grupo, outros geram livros ou flip books. É discutida também a produção 

individual dos integrantes do grupo, trocas de referências artísticas e teóricas. Nestes 

encontros são pensadas atividades internas e externas que possam enriquecer o propósito da 

pesquisa.  

Atividades externas: O grupo apresentou de 2012 a 2013 uma série denominada 

“Conversas com Artistas”, promovendo conversas abertas ao público cujos temas 

correspondiam aos objetivos da pesquisa. Participaram das conversas artistas renomados 

como: Jailton Moreira, Jorge Furtado, Mauro Fuke, Lia Menna Barreto, Fabio Zimbres, 

Gelson Radaelli, Eduardo Haesbaert, entre outros. Esta entre outras atividades externas 

propostas pelo grupo estão divulgadas com maiores detalhes no site: www.atelierd43.com  

 

A partir de junho de 2013 o atelier D43 reuniu os participantes das Conversas com 

Artistas entre outros artistas nacionais e estrangeiros cujo trabalho julgaram de excelência e 

consonância com os objetivos da pesquisa. A partir daí Lugares do Desenho atelier D43 e 

convidados, exposição coletiva na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no Instituto de Artes 

foi realizada em Outubro de 2013. Na mostra, foi apresentada as varias possibilidades de 

cruzamento do desenho dentro de um espaço só. O grupo encarregou-se de toda produção da 

exposição, houve grande repercussão da mídia e aceitação do público. A mostra, em parceria 

com a pesquisa, pode trazer a Porto Alegre um artista inspirador para o atelier D43, Fernando 

Lindote, referência no país nas artes visuais. Dentro do conceito de exposição expandida, o 

grupo promoveu mais uma conversa aberta com Fernando Lindote, seguido de um Seminário 

sobre desenho com o atelier D43 e os professores do IA, Eduardo Veras, que escreveu o texto 

sobre a exposição, e Ana Albani de Carvalho. 

Ainda em 2013 o grupo teve um projeto de mural coletivo externo aprovado no edital 

do Instituto Kavlin. em Punta Del Leste, no Uruguai. A realização deste projeto está prevista 

para agosto de 2014.  

Para o ano de 2014 sentiu-se a necessidade de abrir o atelier D43 para outro tipo de 

atividade destinada aos alunos e artistas que procuravam o grupo interessados em participar 

mais efetivamente. Surge o Atelier Aberto, onde são selecionados dez artistas e alunos 

mensalmente para apresentarem seus trabalhos e receberem opiniões e referências numa troca 

que enriquece a todos. Em Abril do mesmo ano a equipe realizou outra exposição coletiva, e 

apresentou a pesquisa no Seminário de espaços independentes intitulado, AUTOPOIESIS, 

realizado em Caxias do Sul.  

Como recompensa do trabalho desenvolvido pelo grupo em mais de dois anos, 

recebemos em maio de 2014 o VIII Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, na categoria de 

melhor exposição coletiva, título conquistado através da exposição Lugares do Desenho, 

realizada em outubro de 2013. 

http://www.atelierd43.com/

