
UNIVERSIDADE*FEDERAL*DO*RIO*GRANDE*DO*SUL*
INSTITUTO*DE*ARTES*

PROGRAMA*DE*PÓS3GRADUAÇÃO*EM*ARTES*VISUAIS*
DOUTORADO*

*

!

AUSÊNCIAS!NO!DESENHO:!

áreas!de!não!desenho,!apagamento!e!desgaste.!

*

FLÁVIA!DE!LIMA!DUZZO!

*

*

*

Porto*Alegre*3*outubro/2014*



*2*

* *



*

*

*

* * 3*

*
FLÁVIA*DE*LIMA*DUZZO*

*
Ausências*no*desenho:*

áreas*de*não*desenho,*apagamento*e*desgaste.*
*
*
*

Tese*apresentada*como*requisito*parcial*à*obtenção*do*grau*de*Doutor.*
Doutorado*em*Poéticas*Visuais,*Programa*de*Pós3Graduação*em*Artes*Visuais,*Instituto*de*Artes,*

Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul.*
*
*
*
*
*

Orientadora:*Profª.*Drª.*Icleia*Borsa*Cattani*
*
*
*
*
*

PORTO*ALEGRE*
2014*

* *



*4*

*
* *



*

*

*

* * 5*

*

Flávia*de*Lima*Duzzo*

Ausências*no*desenho:*áreas*de*não*desenho,*apagamento*e*desgaste.*

*
Tese*apresentada*como*requisito*parcial*à*obtenção*do*grau*de*Doutor.**

Doutorado*em*Poéticas*Visuais,*Programa*de*Pós3Graduação*em*Artes*Visuais,*
Instituto*de*Artes,*Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul.*

*
*

Banca*examinadora*

Profª.*Drª.*Icleia*Borsa*Cattani*(orientadora)* * _________________________________________*

*
Prof.*Dr.*Paulo*Gomes** * * * _________________________________________*
Universidade*Federal*de*Santa*Maria*
*
Profª.*Drª.*Teresa*Poester** * * * ________________________________________*
Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul*
*
Prof.*Dr.*Eduardo*Vieira*da*Cunha* * * * ________________________________________*
Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul*
*
Prof.*Dr.*Flávio*Roberto*Gonçalves* * * * ________________________________________*
Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul*

*

Porto*Alegre,*29*de*Outubro*de*2014.* *



*6*

*

* *



*

*

*

* * 7*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

para*Yara*de*Lima*Duzzo*

in#memoriam#



*8*

* *



*

*

*

* * 9*

*
AGRADECIMENTOS*

*

À*Profª.*Drª.*Icleia*Cattani,*pela*orientação*pontual*e*primorosa*e*por*acreditar*em*meu*projeto*de*

pesquisa.*

À*Profª.*Drª.*Maria*Lucia*Cattani,*pela*amizade,*carinho,*pela*dedicada*orientação*e*estímulo*durante*

o*primeiro*período*do*curso*de*doutorado.*

Ao* prof.* Dr.* Artur* Ramos* da* Faculdade* de* Belas* Artes* de* Lisboa,* pelas* contribuições* acadêmicas*

durante*o*período*em*que*foi*meu*co3orientador*do*estágio*de*doutoramento*em*Portugal.*

À* CAPES,* pela* concessão* da* bolsa* que* viabilizou*meus* estudos* no* Brasil* bem* como* o* estágio* de*

doutoramento*em*Portugal.*

Ao*programa*de*pós3graduação*em*Artes*Visuais*do*Instituto*de*Artes*–*UFRGS,*pela*oportunidade*

de*realização*do*curso*de*doutorado.**

Aos*professores*que*aceitaram*participar*da*banca*da*minha*defesa*de*tese.*

Aos*professores*do*programa*de*pós3graduação*em*Artes*Visuais3IA*da*UFRGS,*dos*quais*eu* tive*a*

oportunidade*de*ser*aluna,*pelos*acréscimos*teóricos*que*concederam*à*minha*pesquisa.*

Lavínia,*Rita*e*Géder,*pelo*apoio*incomensurável,*amor,*dedicação*e*por*acreditarem*desde*o*início*

na*importância*desta*etapa*de*minha*vida.*
* *



*10*

*
* *



*

*

*

* * 11*

*

À*Karina*Zen,*pela*sua*dedicação*constante,*disponibilidade*permanente*em*contribuir*com*a*minha*

pesquisa,*pela*parceria*e*amizade*durante*todo*estes*anos.*À*Sonia*Beltrame,*pelo*inestimável*apoio*através*

de*suas*leituras*e*considerações*pontuais*sobre*o*meu*texto.*À*Roberta*Tassinari*pelas*trocas*e*conversas*

desde*o*início*deste*processo.*Ao*Fenando*Lindote,*que*uma*vez*mais,*me*ajudou*a*acreditar*na*importância*

do*desenho*na*minha*produção*em*artes.*

À*minha*mãe*(em*memória),*pela*afetuosa*convivência*nos*primeiros*anos*do*curso.*Aos*familiares*e*

amigos* que*me* acolheram* carinhosamente* nas* minhas* estadas* em* Porto* Alegre.* Ao* carinho* de*minhas*

irmãs*nas*horas*fáceis*e*nas*difíceis.*

Ao*Atelier*Subterrânea,*de*Porto*Alegre,*em*especial*ao*colega*Guilherme*Dable*pela*concessão*do*

espaço*para*realização*da*minha*defesa*de*Doutorado.*
* *



*12*

*



*

*

*

* * 13*

RESUMO*
*

A*temática*das*ausências*no*desenho* foi*pesquisada*neste*estudo*com*a*pretensão*de*verificar*se*

elas* o* comporiam*do*mesmo*modo*que* as* áreas* quando* recebem* inscrições* repetitivas* ou* intervenções*

sequenciais.* Investigou3se,* também,* em* que* medida* a* ação* de* apagar* pode* ser* considerada* como*

investimento*na*construção*do*trabalho.*Referendada*na*minha*produção,*aprofundei*as* instâncias:*áreas*

de* não* desenho,* áreas* de* apagamento* e* áreas* de* desgaste* de* inscrições.* Pelos* preceitos* da* Poiética* na*

abordagem*de*René*Passeron*e*pelos*aportes*da* teoria*da*Formatividade*de*Luigi*Pareyson,*desenvolvi*a*

análise* da* fatura* desses* trabalhos* que* resultam* de* ações* repetitivas* e* automatizadas,* considerando3se*

aspectos*como:*manualidade,*os*tipos*de*gestos,*a*escolha*dos*materiais*e*a*passagem*do*tempo.*As*teorias*

apresentadas*pelos* filósofos* Flusser*e* Focillon* sobre*os*gestos,*bem*como*os* conceitos*de*Gilles*Deleuze*

sobre*diferença*e*repetição*são*aprofundados*na*pesquisa.*As*lacunas,*as*retiradas*de*matéria*e*os*borrados*

que* acontecem* nos* desenhos* afetam* o* corpo* do* suporte.* Em* relação* a* este* tema,* Jacques* Derrida*

apresenta*reflexões* importantes*referentes*à*presença*do*suporte*em*trabalhos*de*pintura,*de*desenho*e*

na* escrita.* São* importantes* para* este* estudo* os* referenciais* de* Roland* Barthes,* quando* utiliza* o* termo*

acontecimento*ao*analisar*a*relação*do*artista*e*a*obra*que*está*concebendo,*como*uma*cena*em*que*algo*

se* sucede.* Procurou3se,* através* do* cruzamento* dos* aportes* teóricos* referidos,* obter* um* instrumento* de*

análise*para*pensar*a*ausência*no*desenho*como*uma*instância*possível.*

*

Palavras3chave:*desenho,*apagamento,*ausências,*manualidade,*áreas*de*não*desenho.** *
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ABSTRACT*
*

This*study*investigates*the*issue*of*the*absent*in*drawing.*It*was*intended*to*verify*if*the*absence*in*

drawing* would* compose* it* in* the* same* way* that* an* area* that* receives* repetitive* entries* or* sequential*

interventions.* It* investigates*to*which*extent*the*acting*of*erasing*can*be*considerate*as*an* investment* in*

the*construction*of*a*work.*Referenced*in*my*production*I*deepen*the*instances:*non*drawing*areas,*erasing*

areas* and* wear* areas* of* inscription.* From* poetic's* percept* in* René* Passeron’s* approach* and* by* the*

contribution*of* Formativity* Theory* from* Luigi* Pareyson,* I* developed* an* analysis* of*my*work’s* production*

that* result* from* repetitive* and* automated* actions* considering* aspects* as:* manual* activity* the* types* of*

gestures,* the* choice* of*material* and* the* passage*of* time,* the*material* choice* and* the* time*passage.* The*

theories* presented* by* the* philosophers* Flusser* and* Focillon* about* gestures,* as* well* as* Gilles* Deleuze’s*

concepts*on*difference*and*repetition*are*referenced*in*the*research.*The*gaps,*the*withdraw*of*matter*and*

the*blurred* that*happen* in* the*drawings*affect* the*body's* support.*Relating* to* this* topic,* Jacques*Derrida*

presents* important* insights* regarding* the* presence* of* support* in* painting,* drawing* and* writing.* The*

references* to* Roland* Barthes* are* important* for* this* study* when* using* the* term* event* to* analyze* the*

relationship*of*the*artist*and*the*work*that* is*conceived*as*a*scene*in*where*something*ensues.*This*work*

searches* through* the* intersection* of* theoretical* contributions*mentioned,* to* obtain* an* analytical* tool* to*

think*about*the*absence*in*the*drawing*as*a*possible*instance.*

*

Keywords:*drawing,*erasing,*absences,*manual*activity,*non*drawing*areas.*
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INTRODUÇÃO*
*

Sabe3se* que,* no* desenho,* o* que* é* colocado* como* inscrição* no* suporte* assume* forte* presença*

expressiva* na* imagem* construída.* É* comum*atentarmos*mais* para* o* que* se* agrega* à* superfície,* o* que* é*

acréscimo*de*matéria,*bem*como*ao*que*estes*elementos*trazem*de*informação*no*resultado*final.*Percebe3

se,*porém*que*na*sua*realização*há*o*fundo*que*acolhe*as*inscrições.*O*desenho*provém*justamente*desta*

relação,*uma*vez*que*o*traço*não*pode*existir*sem*o*fundo*que*o*acolha*e,*por*sua*vez,*uma*superfície*que*

não*receba*nenhuma*intervenção*não*pode*ser*considerada*desenho.*Qual*seria*a*importância*do*fundo*em*

tal*criação?*Diante*desta*premissa,*cabe*o*questionamento:*qual*seria*a*potência*expressiva*de*uma*área*

que*não* fica* totalmente*encoberta?*Em*que*momento* se*poderia* considerar*que*a* superfície*do* suporte*

deixa* de* ser* fundo* e* passa* a* ser* elemento* atuante* tanto* quanto* o* que* nele* foi* inscrito?* O* que*

representariam* as* áreas* que* não* recebem* inscrições* e* se*manifestam* como* formas* visíveis* no* todo* do*

desenho?*Difeririam*elas*em*desenhos*únicos*ou*trabalhos*marcados*pela*repetição?*Seria*o*vazio,*o*não*

investido,*o*suporte*nu*ou*apagado,*características*exclusivas*do*desenho?*

A*questão*central*desta*tese*tardou*a*se*cristalizar*como*fio3condutor,*pois*desde*o*início*me*fixei*na*

presença*da*repetição;*um*dado*recorrente*nos*trabalhos*apresentados,*inclusive,*em*fases*precedentes.**

A*fase*de*desenhos,*a*partir*da*qual*formulei*o*projeto*de*pesquisa*para*cursar*o*doutorado*tinha,*

como*aspecto*mais*evidente,*o*ato*de*inscrever*contínua*e*insistentemente*uma*mesma*forma*de*maneira*

justaposta.*A*partir*de*2010,*utilizei* fios*de*telefone*para* lidar*com*a* linha*tridimensional,* relacionando3a*

com*o*espaço.*A*manualidade*quase*automatizada*e* sequencial* em*sua* construção* se*manteve.*Naquele*

momento,*o*título*da*tese*passou*a*ser*"agenciamentos*da* linha";*o*sumário*estava*voltado*ao*estudo*da*

linha*no*desenho*no*âmbito*bi*e*tridimensional.**
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Em*determinado*momento,* tornaram3se*relevantes*outras*problemáticas,* talvez*não*tão*evidentes*

como*a*presença*do*gesto*repetitivo,*mas*que*pareceram*abordar*questões*mais*instigantes.*Atento,*então,*

ao*dado*surgido*das*áreas*do*desenho,*aquelas*que*não*recebem*inscrições,*mas*que*se*manifestam*como*

elemento* destacado* e* expressivo* no* todo* de* cada* trabalho.* As* questões* suscitadas* pela* ausência* de*

inscrição*ou*tramado*nos*trabalhos*sobre*os*quais*discorro,*surgiram*de*forma*não*intencional*e,*em*dado*

momento,*passaram*a*ser*o*foco*da*pesquisa*da*tese.*

Objetiva3se,*através*desta*tese*investigar*ausências*no*desenho*que,*no*caso*de*minha*produção*se*

manifestam* como:* áreas* de* não* desenho,* áreas* de* apagamento* e* áreas* de* desgaste* de* inscrições.*

Considero* como* áreas* de* não* desenho,* aquelas* que* não* recebem* um* investimento,* uma* inscrição,*

promovendo*assim,*a*manifestação*do*fundo*como*forma*ativa*no*todo*do*trabalho.*Essas*características*se*

tornaram*evidentes*à*medida*que*o*processo*de*produção*prática*foi*se*desenvolvendo*ao*longo*dos*quatro*

anos* do* curso* de* doutorado.* Algumas* destas* questões* já* vinham* sendo* apontadas* nos* desenhos* que*

realizei*a*partir*de*2008,*porém*tomei*consciência*da*presença*e*importância*destes*aspectos*quando*iniciei*

a* pesquisa* de* tese* em* 2010,* motivo* pelo* qual* os* incluo* em* algumas* passagens* do* texto.* Os* vazios,* as*

lacunas,* os* vestígios* são* assuntos* que* permanecem* pertinentes,* ganhando* relevância* à* medida* que* a*

pesquisa*teórica*e*a*criação*de*novos*trabalhos*artísticos*foram*sendo*realizados.**

Pretendeu3se,*nesta*tese,*verificar*se*as*ausências*no*desenho*o*comporiam*do*mesmo*modo*que*as*

áreas*que* recebem* inscrições*e* intervenções.*Abarcar3se3iam*outros* significados*à*medida*que*coexistem*

com*as*áreas*que*possuem*as*marcas*dos*instrumentos*em*sua*superfície.*Investigou3se,*também,*se*a*ação*

de*apagar*pode*ser*considerada*como*investimento*na*construção*do*trabalho.*

A*concepção*de*área*de*não*desenho*se*faz*presente*no*desenho*sobre*suporte*bidimensional,*bem*

como* nos* trabalhos* com* linhas* tridimensionais* que* adotam* a* parede* em*que* são* fixados* como* fundo* e*

suporte,*aos*quais*denomino*especificamente*de*áreas*de*não*tramado.*Outro*tipo*de*ausência*aparece*nos*
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desenhos*feitos*com*lápis*grafite*e*lapiseira*de*borracha*sobre*os*quais*provoco*a*retirada*da*matéria,*por*

meio*da*pressão*do*instrumento*sobre*o*papel.*O*apagamento*se*estende*de*forma*justaposta*e*sucessiva*

em*toda*a*superfície*do*papel,*resultando*em*uma*imagem,*na*qual*ficam*visíveis*os*vestígios*dos*desenhos*

que*estiveram* inscritos*num*primeiro*momento.*Outra* instância*de*desaparição*na* imagem*acontece*nos*

desenhos*a*lápis,*em*que*provoco,*através*de*dobras*no*papel,*a*formação*de*uma*grade*ortogonal*que*se*

manifesta*por*meio*dos*vincos.*A*inscrição*dos*traços*do*desenho*sobre*a*área*vincada*se*borra,*perde*a*sua*

precisão,*por*causa*do*desgaste*resultante*da*ação*de*dobrar*e*desdobrar*aquela*região.*Percebe3se*que*as*

ausências* nos* desenhos* são* de* ordens* diferentes:* lacunas* decorrentes* da* matéria* a* qual* nunca* esteve*

colocada*no*suporte,*a*matéria*que*foi*retirada*do*suporte*e*acusa*sua*presença*através*dos*vestígios*e*a*

matéria*que,*pelo*desgaste,*esvai3se*do*desenho*no*que*tange*à*nitidez*de*suas*linhas.*Os*diferentes*tipos*

de*ausências*que*se*manifestam*nesses*trabalhos*e*as*questões*decorrentes*destas*serão*desenvolvidas*e*

aprofundadas*ao*longo*da*tese.**

Em*minha*pesquisa*de*mestrado1,* dediquei3me*ao*estudo*da* fatura*em*pintura*por* considerar*de*

grande*importância*a*sistematização*dos*conteúdos*que*estão*envolvidos*neste*termo*no*âmbito*das*artes*

visuais.*O*que*motivou*a*escolha*do*tema*da*pesquisa*foi*o*fato*de,*na*época,*estar*ministrando*a*disciplina*

de* pintura* na* universidade2* e* perceber* a* carência* de* material* e* documentação* sobre* a* pintura*

contemporânea* brasileira.* Optei* por* analisar* aspectos* da* obra* e* procedimentos* de* Fábio*Miguez,* pintor*

brasileiro* contemporâneo,* em* um* recorte* temporal* específico* de* 1983* a* 2000.* Foi* importante* tomar*

contato*com*a*produção*pictórica*desse*artista*e*perceber*o*processo*de*amadurecimento*de*sua*poética.*

********************************************************

*
1*O*título*de*minha*dissertação*de*mestrado*foi:*A#Fatura#na#obra#de#Fábio#Miguez,#de#1983#a#2000,*defendida*em*agosto*de*2007*
no*curso*de*pós3graduação*em*Artes*Visuais*da*Universidade*do*Estado*de*Santa*Catarina*–*UDESC.*
2*Universidade*do*Estado*de*Santa*Catarina*no*curso*de*Artes*Plásticas.*
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Identifico,* na* composição* de* suas* pinturas* de* 1997* a* 1999,* na* distribuição* de* áreas* de*manchas* e* nos*

traçados*de*pinceladas*lineares*que*percorrem*algumas*regiões*da*tela,*uma*sintonia*com*a*maneira*como*

inicio*a*colocação*dos*elementos*sequenciais*dos*meus*desenhos.*Há*uma*semelhança*nos*ritmos.*Nessas*

pinturas*de*Miguez*percebo,*também,*a*convivência*da*mancha*e*do*traço,*bem*como*uma*atmosfera*que*

se*aproxima*a*das*telas*de*Cy*Twombly*que*apresento*na*tese.*Para*essa*pesquisa,*apoiei3me*em*preceitos*

de*teóricos*que*apresentavam*reflexões*sobre*conteúdos*considerados*por*mim*pertinentes*à*conceituação*

de* fatura* nas* artes.* Os* teóricos* centrais* abordados* naquela* pesquisa* foram:* Martin* Heidegger3,* Luigi*

Pareyson4*e*Richard*Wollheim5.**

Heidegger*apresenta*uma*reflexão*sobre*a*origem*da*obra*de*arte,*através*da*qual*busca*identificar*a*

sua*essência.*O*teórico*percebe*que*as*obras*de*arte*provenientes*de*uma*manufatura*assumem*caráter*de*

coisa.*O#que#a#arte#seja,#tem#de#se#apreender?se#a#partir#da#obra.#O#que#seja#obra,#só#podemos#experienciar#a#
partir#da#essência#da#arte.#Aqui#nos#movemos#em#círculos.#(HEIDEGGER,*1977:12).*Heidegger*adverte*que*se*
desconsiderarmos*que,*em*sua*acepção,*a*obra*é*algo*que*é*produzido,*dependente*de*um*fazer3se*para*

existir,*deixaremos*escapar*a*sua*verdade.*Segundo*o*filósofo,*a*obra*depende*do*seu*ser3criador,*o*artista;*

considera*haver*a* instauração*de*uma*verdade*através*da*própria*obra,*no* sentido*de*uma*abertura*que*

dela*provém.*A*instauração*da*verdade,*em*sua*acepção*de*princípio*(Anfang)*é*adotada*por*Heidegger*por*

seu*caráter*de*salto*(Sprung)*antecipatório*que*já*contém*oculto*em*si*o*fim*e*onde*o*que*há*de*vir*já*está*

ultrapassado,* ainda*que*de* forma* velada.*O* filósofo* lança*um*questionamento* sobre* a* diferença* entre*o*

********************************************************

*
3*Tomei*como*fonte*para*a*pesquisa,*prioritariamente,*o*livro:*A#origem#da#obra#de#Arte.*Lisboa:*Edições*70,*1977.*
4*Os*conceitos*apresentados*se*encontram*no*livro:*Teoria#da#Formatividade.#Rio*de*Janeiro:*Vozes,*1993.*
5*O*estudo*se*baseou*principalmente*nas*questões*que*o*autor*apresenta*no*primeiro*capítulo*do*livro:#A#Pintura#como#Arte.#São*
Paulo:*Cosac*&*Naify,*2002.*
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produzir* enquanto* criação* e* o* produzir* no*modo* de* fabricação.* Salienta* a* importância* de* pensarmos* a*

essência*da*criação,*focando*no*que*há*para*ser*criado:*a*obra*e*não*somente*a*sua*manufatura.*Considera*

que*o*artista*como*ser3criador*da*obra*se*revela*a*partir*do*processo*de*criação,*produção*e*manufatura.*

Richard*Wollheim*pauta*sua*reflexão*desde*a*pintura;*considera*que*para*a*elaboração*de*uma*obra*

de*arte,*faz3se*necessária*por*parte*do*artista,*a*descrição*das*etapas*percorridas*para*a*sua*concepção,*já*

que*tal*descrição*é*a*garantia*de*que*ele*tem*consciência*de*suas*intervenções*na*superfície*da*tela,*e*esta,*

confere* sua* intenção.* Esta* consciência* indica* que* suas* tomadas* de* decisões* passam* a* se* relacionar* com*

interferências*anteriores.*É*estando*sensível*aos*elementos*depositados*na*obra*que*o*artista*tem*condições*

de*tornar*sua*operação*poética*e*não*mecânica.*As*considerações*de*Richard*Wollheim*a*respeito*da*pintura*

enquanto*arte*contribuíram*para*que*houvesse*uma*atenção*maior*no*sentido*de*perceber*a*importância*da*

ação*e*escuta*do*artista*em*relação*à*obra*que*está*construindo.*

Pareyson* apresenta* a* “formatividade”* como* um* certo* modo* de* “fazer”* que,* enquanto* faz,* vai*

inventando* o* “modo”* de* fazer:* produção* que* é,* ao* mesmo* tempo* e* indissoluvelmente,* invenção.*

(PAREYSON,*1993:20)*O*artista*não*parte*de*um*a#priori*para*chegar*a*um*fim.*O*próprio*processo*de*formar*

a*obra*vai*oferecendo*o*seu*desvendamento*e*o*rumo*para*a*sua*concretização.*Isto*não*significa*que*se*vá*

chegar*a*um*lugar*qualquer.*O*artista*chega*aonde*deve*chegar*quando*a*obra*se*sucede*bem.*Os*aportes*

teóricos*de*Pareyson*foram*importantes*no*sentido*de*construção*das*análises*sobre*as*etapas*do*processo*

criativo*de*Miguez,*bem*como*na*condução*de*entrevistas*realizadas*com*o*artista*e*na*seleção*do*material*

bibliográfico*sobre*sua*obra*daquele*período.*As*colocações*do* filósofo*sobre*a* relação*do*artista*com*os*

materiais*que*elege*para*conceber*a*sua*obra*respaldaram*e*coincidiram*com*várias*questões* levantadas,*

referentes* às* escolhas*do*pintor*nas*diferentes* fases*de* sua*produção.*Os*distintos*meios*utilizados*pelo*

artista* (tinta* industrial* sobre* papéis* pouco* resistentes* e* de* grande* formato,* a* encáustica* sobre* tela* e,*

posteriormente,*tinta*a*óleo)*corroboram*a*noção*de*que*o*material*não*é*neutro*e*de*que*sua*escolha*não*
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se* dá* ao* acaso.* Neste* diálogo* se* percebe* que,* na* formação* de* sua* obra,* o* artista* processa* e* vai* sendo*

processado*por*ela.*

A*partir*da*pesquisa*de*mestrado,*percebi*a*importância*de*refletir*sobre*a*fatura*em*minha*própria*

produção*artística,*o*que*desencadeou*vários*outros*aspectos*que*são*discutidos*aqui.*Nesta*tese,*analiso*as*

questões*implicadas*na*fatura*sob*a*ótica*da*poiética*e*da*formatividade.**

René*Passeron* se*vale*da*poiética,* termo*cunhado*por*Paul*Válery,*em*1937,*para* refletir* sobre*a*

gênese*de*um*poema,*estendendo*este*conceito*para*o*campo*das*artes*visuais.*Sob*esta*ótica,*Passeron*

analisa*o*processo*de*criação*de*uma*obra*no*momento*mesmo*em*que*está*sendo*gerada.**

A* poiética* não* é* a* criação.* É* o* pensamento*possível* da* criação.* Ela* trata* de* elucidar,* tanto*
quanto*é*possível*fazê3lo,*o*fenômeno*da*criação*(...)*Como*"instauração*filosófica",*a*poiética*
será* o* que* fizermos* dela,* no* limite* de* seu* alcance* (...)* É* uma* obra* que* pretende* falar* da*
instauração* das* obras.* Ela* se* instaura* como* consciência* de* toda* instauração.* (PASSERON,*
2004:10)*

O*filósofo*considera*que,*no*processo*de*feitura*de*seu*trabalho,*o*artista*deverá*atentar*ao*que*está*

fora*da*obra*(material*inerte),*ao*que*está*colocado*na*obra,*à*sua*própria*intenção*e*à*forma*como*esses*

elementos* vão* se* relacionando.* Sabe3se* que* o* procedimento* de* um* artista* ao* realizar* o* seu* trabalho*

envolve*várias*etapas*que*são*determinantes*no*seu*resultado*final.*É*um*momento*de*relação*entre*artista*

e*obra*que*não*pode*ser*acessado*pelos*espectadores.**

Pareyson*atenta*para*um*fazer*que*durante*o*processo*mesmo*de*feitura*vai*dando*as*indicativas*do*

que* será* a* obra.* A* relação* entre* o* artista* e* a* escolha* de* seus* materiais,* que* é* abordada* na* teoria* da*

formatividade,* é* um* tema* que* fundamenta* uma* das* discussões* apresentadas* na* tese.* Nas* três* fases* de*

trabalhos*que*apresento* aqui,* os* embates* inerentes* à* esta* etapa*do*processo*de* criação* tiveram*grande*
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relevância.*Há*uma*troca*fértil*entre*o*que*a*matéria*é*em*si*mesma,*antes*de*ser*manipulada*e*a*afinidade*

que*ela*possa*ter*com*a*intenção*formativa.**

Por*outro*lado,*a*matéria,* justamente,*enquanto*tem*sua*natureza*e*características*próprias,*
resiste*à*intenção,*que*no*entanto*a*adota*em*vista*das*possibilidades*que*oferece.*De*resto,*o*
artista* não* escolheu* a* matéria* por* ser* totalmente* dócil* e* plasmável* (sic)* a* seu* bel3prazer,*
como* cera* que,* quanto* mais* flexível* e* domável,* tanto* menos* segura* e* confiável.* Mas* a*
escolheu* justamente,*porque* oferece* resistência.* Essas* resistências* limitam* certamente* sua*
liberdade,*mas*também*a*consolidam*e*definem.*(PAREYSON,*1993:48)*

Neste* sentido,* o* filósofo* aponta* para* uma* exigência*mútua* que* há* entre* intenção* do* artista* e* a*

natureza* do*material.* As* resistências* que* a*matéria* apresenta* à* intenção* formativa* podem* ser* acolhidas*

pelo*artista*e*ser*transformadas*em*sugestões*na*elaboração*da*obra.*

A* característica* que* esteve* mais* evidente* nos* desenhos* iniciados,* em* 2009,* foi* a* repetição* de*

círculos*sucessivos*decorrentes*de*gestos*manuais*repetitivos*e*sequenciais;*os*quais*eram*realizados*com*

canetas* esferográficas* coloridas* sobre* um* suporte* de*MDF.* (Figura* 1)* A* partir* do* final* de* 2010,* passei* a*

trabalhar* com* a* linha* tridimensional;* a* ação* repetitiva* na* criação* de* círculos* tramados* e* justapostos*

persistiu;* explorei* as*possibilidades*de* situá3los*no*espaço,*mantendo* seu*posicionamento*em* relação*ao*

plano* da* parede.* (Figura* 2)* Com* o* uso* de* fios* de* telefones,* além* de* sua* tridimensionalidade* e*

materialidade,* foram* desdobradas* algumas* questões* como* o* uso* da* linha* colorida* e* a* possibilidade* de*

criação* de* passagens* tonais.* A* partir* de* 2012,* retornei* ao* plano,* optando* pelo* uso* de* instrumentos* e*

suportes*tradicionais*no*âmbito*do*desenho:*lápis*grafite*e*papel.*Estes*propiciaram*o*surgimento*de*novas*

problemáticas:*a*criação*de*imagens*por*procedimentos*de*acréscimo*e*retirada*de*grafite,*a*grade*que*se*

instaurou*devido*à*presença*das*dobras*em*sua*superfície,*bem*como*o*questionamento*da*planaridade*do*

suporte.*(Figuras*3*e*4)*
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As*imagens*que*tendo*sido*construídas*pelo*desenho,*a*saber,*a*inscrição*a*partir*de*um*instrumento*

sobre*uma* superfície,* ressalta3se* justamente*por* suas* áreas*de* ausência.*Há*um*diálogo*que* se* instaura,*

uma*interdependência;*o*traço*alcança*a*sua*diferenciação*como*linha,*justamente,*por*se*contrastar*com*

um*fundo*branco.*O*suporte,*porém*se*vale*da*profusão*de*inscrições*que,*por*serem*diminutas*e*estarem*

justapostas,*adquirem,*à*distância,*um*desfocado*que*possibilita*que*estas*áreas*sem*inscrição*se*afirmem*

como*formas*ativas*no*trabalho.*

*
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! Figura!1!–!DCE-04!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2008.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!60!x!66!cm!
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! Figura!2!–!DFT-03!detalhe!
!
!

38!
! !



!

! !



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Figura!3!–!DLA-01!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Lápis!grafite!e!lapiseira!de!borracha!sobre!papel.!42!x!42!cm!
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! Figura!4!–!DLG-02!Flávia!Duzzo.!Sem$título,2012.!Lápis!grafite!sobre!papel.!66!x!66cm!
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Uma* ausência* só* pode* se* manifestar* a* partir* de* uma* presença.* A* visualidade* de* lacunas,*

apagamentos* e* borrados* está* atrelada* às* inscrições,* intervenções* ou* tramados* que* construíram* os*

trabalhos.* Faz3se*necessário,* portanto,* atentar* aos* aspectos*que* constituíram*as*primeiras* etapas*do* seu*

processo*de*elaboração,*como:*manualidade,*repetição*e*automatismo*e,*a*partir*destes,*os*tipos*de*gestos,*

a*passagem*do*tempo*e*a*presença*do*suporte.**

A*criação*de*trabalhos*que*decorrem*de*atos*repetitivos*têm*sido*recorrentes*ao*longo*destes*anos,*

o*que*me*levou*a*pesquisar*os*escritos*de*Deleuze*sobre*diferença*e*repetição.*Na*medida*em*que*o*filósofo*

apresenta*a*ideia*de*que*em*toda*repetição*está*contida*a*diferença,*passei*a*refletir*sobre*qual*caráter*a*

repetição* assumia* em* meus* trabalhos;* quais* suas* peculiaridades* e* seus* aspectos* relevantes* enquanto*

informação* visual.* Instaurou3se,* a* partir* de* então,* um* período* de* incerteza* em* relação* a* como* tal*

característica* poderia* conduzir* ou* ser* a*mola* propulsora* de* uma* pesquisa* de* doutorado.* Percebi* que* a*

repetição* participava* mais* como* dado* de* construção* dos* trabalhos* do* que* propriamente* como* efeito*

constitutivo* que* distinguisse* as* imagens* enquanto* série.*O* que* se* constituíra* como* foco* central* de*meu*

projeto* de* pesquisa* em* dado*momento* esvaziou3se,* pois* não* sustentava* mais* os* questionamentos* que*

advinham*da*produção*poética.*O*processo*de*criação*tem*seu*andamento*próprio,*vai*sofrendo*desvios*e*

contaminações.* Agrega* em* sua* trajetória* novos* elementos* e* se* desapega* de* outros* que,* em*momentos*

anteriores,*mostraram3se*relevantes;*o*que*se*dá,*praticamente,*à*revelia*do*artista,*pois*este*não*controla*

integralmente* o* processo* de* constituição* da* obra,* pelo* contrário,* é* conduzido* por* ela.* A* partir* deste*

impasse,*passei*a*olhar*para*as*áreas*que*não*recebiam*inscrições*e*intervenções,*percebendo*de*que*forma*

elas* se* manifestavam* no* desenho.* Como* se* apresentavam* enquanto* imagens* e* qual* sua* potência* de*

comunicação.*Estabeleceu3se*um*novo*olhar:* as* formas*que*emergiam*com*mais* visibilidade*no* todo*dos*

trabalhos*se*davam*pela*falta.*
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As*referências*teóricas*utilizadas*para*investigar*as*questões*apontadas*nos*trabalhos*práticos*foram*

pesquisadas*nos*seguintes*autores:*René*Passeron*no*que*se*refere*à*teoria*da*poiética,*Luigi*Pareyson*pela*

teoria*da*formatividade,*Gilles*Deleuze*com*os*aportes*teóricos*sobre*diferença*e*repetição,*Vilém*Flusser*e*

Henri*Focillon*em*suas*reflexões*sobre*gesto*e*manualidade,*Roland*Barthes*nas*discussões*que*apresenta*

em*textos*específicos*sobre*a*obra*de*Cy*Twombly,*Walter*Benjamin*em*sua*concepção*sobre*o*sinal*e*a*

mancha*que*data*de*1917*e*Jacques*Derrida*com*as*colocações*apresentadas*em*conferência*intitulada:*Os#
debaixos# da# pintura,# da# escrita# e# do# desenho:# suporte,# substância,# sujeito,# sequaz# e# suplício.6* Textos* de*
críticos*e*historiadores*de*arte*entre*os*quais*Catherine*de*Zegher,*Bernice*Rose*e*Briony*Fer,* igualmente,*

respaldaram*a*pesquisa*no*sentido*de*avaliação*e*reflexão*sobre*o*desenho*na*contemporaneidade.*Obras*e*

escritos* de* artistas* serviram* de* apoio,* considerando* que* se* constituem* em* documentos* essenciais* ao*

entendimento*e*análise*da*linha*no*desenho*e*seus*desdobramentos.**

Deleuze*apresenta*em*seu* livro:*Diferença*e*Repetição* (1968),*a* ideia*de*que*em*toda*a* repetição*

criadora*está*contida*uma*diferença.*Para*Deleuze*a*repetição*não*supõe*o*igual,*mas*sim*a*singularidade,*a*

individualidade.*A*repetição*em*sua*essência*remete*a*uma*potência*ímpar*que*se*difere*da*generalidade.*

Os*reflexos,*os*ecos,*os*duplos*não*são*do*domínio*da*semelhança*ou*da*equivalência.*(DELEUZE,*2006:20).*

A* repetição* aparece* como* ação,* por* suas* propriedades* de* operar* com* o* único* e* carrega* consigo* um*

********************************************************

*
6*No*orignal,*"les*dessous".*Derrida*usará*o*termo*exaustivamente*ao*longo*do*texto,*explorando*a*função*prepositiva,*adverbial*e*
substantiva*que*o*termo*tem*em*francês,*como*é*o*caso*aqui*no*título.*No*caso*de*seu*uso*como*substantivo,*o*termo*tem,*em*
francês,* inúmeros*usos,* inclusive*no*plano*estético.*Na*pintura,*por*exemplo,*o*"dessous"*pode*significar*a*primeira*camada*de*
tinta* de*uma* tela;* no* teatro,* os* planos* superpostos* sob*o* palco*onde* ficam*os* acessórios* e*maquinários.*Mas* é* evidente*que*
Derrrida*vai*explorar*sobretudo*a*dimensão*topológica*geral*que*metaforiza*sempre*o*baixo,*o*oculto,*o*invisível*e,*especialmente,*
o* erótico,* uma* vez* que* remete* diretamente* ao* sentido* de* "roupas* de* baixo".* Por* isso* optei* por* substantivar* em*português* o*
advérbio,*que,*ainda*que*um*pouco*artificialmente,*servirá*ao*propósito*de*Derrida.*(N.T.)*(DERRIDA,*2012:280)*
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potencial*de*linguagem.*Por*conter*o*singular,*podemos*encontrar*na*repetição*possibilidades*mais*ricas*em*

seus* desdobramentos.* As* formulações* apresentadas* pelo* filósofo* servem* de* base* para* uma* análise* das*

diferentes*formas*de*manifestação*desta*característica*em*obras*de*alguns*artistas*contemporâneos,*bem*

como*em*minha*produção*plástica.*

Flusser*reflete*sobre*o*gesto*do*fazer*a*partir*de*uma*característica*inerente*que*ele*atribui*às*mãos.*

O*filósofo*discorre*sobre*a*simetria*de*nossas*mãos*que,*por*se*apresentarem*de*maneira*espelhada,*ficam*

fadadas* a* se* refletir,* eternamente,* ao* invés* de* se* encontrar.* Mas,* segundo* Flusser,* de* alguma* forma*

podemos*driblar*esta*condição*fazendo*um*gesto*no*qual*as*mãos*cheguem*à*coincidência.*Podemos*tentar*

que*ambas*coincidam*em*um*empecilho,*que*é*a*matéria*a*ser*trabalhada.*O*autor*discorrerá*sobre*as*várias*

etapas*que*considera*estarem*presentes*no*gesto*de*fazer:*o*gesto*da*apreensão,*o*gesto*de*compreender,*

o*gesto*da*investigação,*gesto*da*elaboração,*o*gesto*de*criar,*gesto*de*instrumentação,*gesto*da*realização*

e*o*gesto*da*oferenda.*Questões* referentes*à*manualidade* são*discutidas* também*por*Henri* Focillon* sob*

uma* perspectiva* diferente,* uma* vez* que* se* atém* em* analisar* as* peculiaridades* que* distinguem* a* mão*

esquerda*da*direita,*suas*distintas*capacidades*e*vocações.**

Roland*Barthes*em*seus*ensaios* intitulados*Cy#Twombly#ou#nom#multa# sed#multon#e*Sabedoria#da#
Arte,*analisa*questões*da*escrita*e*grafismo*presentes*nas*obras*desse*artista.*O*filósofo*reflete*sobre*o*tipo*

de*grafia*e*risco*presentes*nas*obras*produzidas*no*período*de*1950*a*1975.*Barthes* faz*uma*análise*dos*

aspectos* ligados* ao* grafismo*e*os* denomina* como* sendo* rabiscos,*manchas* e* borrões.*O* grafismo*desse*

artista*é*o*seu*gesto,*resultado*de*seu*modo*de*agir,*pensar*e*se*expressar.*Os*temas*trazidos*por*Barthes*

são* igualmente* aprofundados* no* que* se* refere* à* fatura* da* obra,* analisando* as* escolhas* do* artista* na*

concepção* de* seu* trabalho* e* de* que* modo* estariam* ligadas* à* sua* subjetividade,* atendo3se,* também,* a*

examinar*vários*elementos*da*linguagem*de*pintura*e*desenho*como*risco,*traço*grafismo,*mancha*e*cor.*O*
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conteúdo*da*obra*de*Twombly,*como*aponta*Barthes,*está*composto*por*uma*soma*de*fatores:*materiais,*

técnicas,*linguagens,*temáticas,*sistemas*formais,*estratégias*criativas.**

Benjamin*em*sua*conceituação*de*desenho*afirma*que*este*é*o*resultado*da*relação*entre*o*sinal*e*o*

fundo*que*o*acolhe.*O*suporte*não*pode*ser*considerado*desenho*se*não*recebe*em*sua*superfície*o*traço.*

Da*mesma*forma,*um*traço*depende*do*suporte*para*atingir*o*status*de*desenho.*

Derrida,*ao*refletir*sobre*os*debaixos*que*sustentam*obras*de*desenho,*pintura*e*escrita*aponta*para*

o* fato* da* inseparabilidade* do* suporte* e* o* que* é* colocado* em* sua* superfície.* O* autor* especifica* que* sua*

teoria*é*válida*apenas*para*obras*que*não*são*reproduzíveis.*Estende*sua*abordagem,*ainda,*para*questões*

museológicas*a*agentes*culturais*que,*em*sua*opinião,*são*os*sustentáculos*da*arte,*o*lugar*que*lhe*confere*

cuidado*e*visibilidade.**

*Atualmente,*através*de*catálogos*de*exposições*em*que*é*proposto*um*mapeamento*do*desenho*

desde* os* anos* 50,* temos* tido* acesso* a* reflexões* de* teóricos* que* se* dedicam* à* pesquisa* deste* tema.*

Catherine*de*Zegher*realizou*uma*curadoria*conjunta*com*Cornelia*H.*Butler,*no*ano*de*2010,*da*exposição*

intitulada:# On# line# –# drawing# through# the# twentieth# century7,# na* qual* apresentam* e* analisam* obras* de*

diversos*artistas*que*trabalham*as*questões*da* linha*em*suas*variadas*manifestações*como,*por*exemplo:*

Eva*Hesse,*Gego,*Sol*LeWitt,*Agnes*Martin.*O*catálogo*está*estruturado*segundo*uma*abordagem*em*que*

são*consideradas* três*diferentes*etapas*da* linha*nas*artes*visuais:*Surface#Tension8* inclui*obras*em*que*a*

linha*é* trabalhada*em*relação*ao*plano;*em*Line#Extension9,* a* linha* se*desvincula*do*plano*e*conquista*o*

********************************************************

*
7*Sobre*a*Linha*–*desenho*ao*longo*do*século*XX.*Museu*de*Arte*Moderna*de*Nova*Iorque,*2010.*
8*A*Tensão*da*Superfície.*
9*Extensão*da*Linha.*
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espaço*e,*em*Confluence10,*a*linha*aparece*reatualizada*como*processo*através*da*relação*entre*o*real*e*o*

imaginário.*Outros*catálogos*como:*Drawing#Now11*de*Rose*Bernice,*Desenhar#no#Espaço12*de*Ariel*Jimenez,*

The# Infinite# Line13* de* Briony* Fer* atualizam* vários* conceitos* sobre* desenho,* uma* vez* que* seus* autores* se*

debruçam*na*análise*de*obras*contemporâneas,*apontando*para*suas*heranças*na*história*da*arte.*As*obras*

que*apresento*possuem*pontos*de*contato*com*as*concepções*de*análise*dos*autores*acima*citados.**

A*tese*está*estruturada*em*três*capítulos,*cuja*breve*descrição*está*exposta*a*seguir:**

No*primeiro* capítulo,* sob*a*ótica*da*poiética*e*da* formatividade,* apresento*alguns*procedimentos*

utilizados* por* mim* na* fatura* das* obras* analisadas* ao* longo* da* tese:* a* manualidade,* o* automatismo,* a*

repetição,*a*justaposição*dos*elementos*sobre*o*suporte,*o*gesto*caligráfico,*o*gesto*da*dobra,*o*dispêndio*

do*tempo,*a*relação*entre*tamanho*de*inscrição*e*dimensão*do*suporte,*bem*como*os*diferentes*tipos*de*

traços.**

Sabe3se*que*a*soma*das*instâncias*que*estão*implicadas*na*fatura*de*uma*obra*vai*compondo*a*sua*

poética.* Algo* do*mundo* interno* do* artista* o* impulsiona* a* criar,* a* alterar* uma*matéria,* dando3lhe* outro*

sentido.*São*decisões*constantes*que*vão*sendo*tomadas*e*que*vão*determinando*que*a*obra*seja*de*um*

jeito*e*não*do*outro.*O*artista*sensível*e*atento*é*capaz*de*acolher*o*acaso*e*reconhecer*que*a*obra*não*é*

fruto,*unicamente,*da*sua*determinação*e*escolhas*próprias.*

Um*dado*que*é*inexorável*na*realização*de*qualquer*atividade*humana*é*o*tempo*que*se*emprega*

numa*ação.*Uma*vez*que*este*fator*está*envolvido*em*obras*que*privilegiam*uma*fatura*manual*e*laboriosa,*

********************************************************

*
10*Confluência.*
11*O*Desenho*Agora.*Museu*de*Arte*Moderna*de*Nova*Iorque,*1976.**
12*Fundação*Iberê*Camargo.*Porto*Alegre,*2010.*
13*A*Linha*Infinita.*Londres,*2004.*
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percebe3se*o*tempo*como*elemento*fundamental*e*constituinte*daquelas.*O*tempo*é*um*dado*relevante*na*

fatura*de*meus*trabalhos.*Tanto*nos*que*apresentam*as*inscrições*dos*signos*gráficos,*quanto*naqueles*em*

que*tramo*fios*de*telefone.*Observo*que,*nos*desenhos*com*apagamento,*há*a*colocação*e*a* retirada*do*

grafite*como*duas*camadas*presentes*na*superfície*do*trabalho,*ambas*importantes*à*criação*da*imagem.*O*

duplo* investimento* de* tempo* se* apresenta* na* contramão* da* produção* de* uma* imagem* com* grande*

visualidade.* Vê3se* empregada* uma* energia* para* alcançar* algo* cuja* aparência* é* difusa,* sem* contraste,*

anuviada,*portanto,*pouco*exuberante.**

Sendo* a* linha* o* elemento* primordial* do* vocabulário* do* desenho,* analiso,* no* segundo* capítulo,*

algumas* de* suas* propriedades,* sua* presença* no* desenho* e* os* distintos* empregos* em* obras* de* artistas*

contemporâneos,*tanto*no*âmbito*bidimensional,*quanto*no*tridimensional.**

Referente*à*inscrição*da*linha*em*suportes*planos,*apoio3me*na*reflexão*de*Barthes*sobre*as*obras*

de*Cy*Twombly,*compreendidas*no*período*de*1955*a*1979.*O* filósofo*apresenta*o*aspecto*caligráfico*da*

linha*nas*pinturas*do*artista.*A*partir*desta*abordagem,*discuto*o*caráter*do*desenho3escrita*e*os*gestos*que*

acompanham* este* procedimento,* já* que* identifico* certa* semelhança* com*meu* fazer.* Nos* desenhos* nos*

quais* utilizo* caneta* esferográfica,* o* movimento* percorrido* pela* mão* para* configurar* a* sucessão* de*

pequenos*círculos*se*assemelha*ao*da*escrita*cursiva.*A*partir*de*2012,*quando*adoto*o*lápis*grafite*como*

instrumento,* passo* a* inscrever* cruzes.* As* propriedades* físicas* destes* materiais* me* levaram* a* optar* por*

formas*mais*facetadas*e*angulosas*para*desenhar.*O*atrito*do*lápis*ao*tocar*a*superfície*do*papel*provocou*a*

realização*de*trajetos*de*linhas*mais*fragmentados*cujo*movimento*manual*empregado*se*aproxima*ao*da*

escrita*com*letra*de*forma.**

Novas*questões*se* instauram*quando*passo*a* trabalhar*com*a* linha*tridimensional.*Uma* linha*que*

possui*um*corpo*pode*ser*moldada*e*enrolada;*o*fio*que*utilizo*permite*que*os*nós*e*entrelaçamentos*não*

se*desfaçam.*Para*a*fixação*dos*arames*tramados*na*parede*uso*pregos*que*passam*a*compor*o*trabalho;*
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não*cumprem*apenas*a*função*de*sustentação*dos*fios,*participam*como*elementos*formais,*uma*vez*que*

são*linhas*tridimensionais,*tendo*corpo*e*espessura.*Outra*presença*que*passa*a*ser*problematizada*nestes*

trabalhos* é* a* sombra* que* fica* projetada* na* parede* em* decorrência* da* incidência* da* luz.* Tais* sombras*

passam*a*atuar*como*uma*nova*espécie*de*linha*no*desenho.*A*tridimensionalidade*da*linha*e*sua*relação*

com* a* parede,* por*meio* da* sustentação* de* pregos,* instituiu* uma* espessura* ao* trabalho* que* não* é* feita*

totalmente*de*matéria,*conta*também*com*a*participação*do*vazio.*

*Ao*trabalhar*com*a*linha*tridimensional,*discuto*sua*relação*com*a*materialidade*do*plano*em*que*é*

fixada*e*a*sua*adoção*como*suporte,*encontrando*forte*referência*nas*obras*de*Gego*da*fase*denominada*

Dibujos# sin# papel.* A* artista* venezuelana* se* vale* de* arames* de* diferentes* espessuras,* criando* com* estes*

elementos* composições* que* são* fixadas* na* parede.* As* problemáticas* lançadas* por* estas* obras* de* Gego*

sintonizam*com*questões*de*interesse*nos*trabalhos*que*realizo*com*fios*de*telefone*Nestes,*a*relação*do*

desenho*com*sua*borda*é*discutida*com*maior*ênfase.*Seus*formatos*aludem*ao*quadrado*ou*retângulo.*O*

tramado* de* linhas* que* compõe* o* seu* corpo* gera* bordas* irregulares* e,* em* algumas* partes,* acolhe*

reentrâncias,*permitindo*que*o*branco*da*parede*adentre*o*seu*todo.*Este*fator*confere*um*aspecto*mais*

orgânico*e* irregular*na*sua*configuração.*A*problemática*da*borda* já*vinha*sendo*apontada*nos*desenhos*

anteriores* que* se* dava* sobre* um* suporte* com* formato* determinado* previamente.* Os* trabalhos* iniciais*

daquela* fase* constavam* de* inscrições* que* cobriam* toda* a* área* do* suporte,* evidenciando,* assim,* seu*

formato* retangular* ou* quadrado.* À* medida* que* o* processo* avançou,* foram* criados* respiros* em* suas*

margens.*O*mesmo*se*passou*com*os*desenhos*que*inicio*em*2012,*porém*com*mais*evidência,*sendo*que*

tal*questão*já*havia*sido*problematizada*nos*trabalhos*com*fios*que*os*antecederam.*

A* linha*em*meus*desenhos*é*utilizada*no*sentido*de*configurar*uma*mesma* forma*que*é* repetida*

insistentemente* e* justaposta* na* superfície* em* que* se* apresenta.* Devido* a* este* tipo* de* disposição* dos*

elementos,* que* acabam*por* formar* tramas* ou*mesmo* texturas* contínuas,* a* linha,* enquanto* tal* tem* sua*
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presença*esmaecida,*já*que*perde*a*nitidez*quando*vista*à*distância.*O*que*se*evidencia*mais*como*imagem*

é*a*formação*da*mancha*ao*invés*da*linha,*fato*que*alude*a*uma*propriedade*da*pintura.*Tal*característica*

me*levou*a*pesquisar*a*reflexão*apresentada*por*Benjamin,*em*1917,*no*texto*intitulado:*Sobre#a#pintura,#ou#
sinal#e#mancha.*O*filósofo*apresenta*a*mancha*como*algo*que*se*manifesta,*que*emerge*de*uma*superfície,*

e*o* sinal* como*algo*que*é* colocado*e*que* se*assenta*ao* fundo.*A*partir*da* reflexão*da*Benjamin,*dei3me*

conta*de*que*a*relação*de*meus*trabalhos*com*a*linguagem*pictórica*se*manifesta*apenas*virtualmente.*É*

pela*impressão*que*se*tem,*ao*vê3los*de*longe,*que*elementos*do*universo*da*pintura*como*massa*tonal*e*

gradação*pelas* passagens*de* cor* acenam*como* imagem.*Benjamin* se* refere* aos* elementos* concretos*da*

pintura* e* do* desenho;* considera* que* estes* dois* procedimentos* não* devem* participar* de* um* mesmo*

trabalho,* exceto* na* aquarela.* O* filósofo* considera* que* o* desenho* permite* ao* suporte* se* manifestar,*

enquanto*que*a*pintura*o*encobre.**

No* terceiro* capítulo,* proponho3me* a* investigar* em* que*medida* as* ausências* em*meus* desenhos*

poderiam* ser* relacionadas* ao*Acontecimento,* no* sentido*da* análise* apresentada*por*Barthes* em*que* ele*

articula*as*obras*de*Cy*Twombly*com*este*tema.#Para*discorrer*sobre*este*assunto,*o* filósofo*se*apoia*na*
maneira* como*as* sucessivas*etapas*de*um*acontecimento* são*apresentadas*no*vocabulário*grego:*há*um*

fato* (pragma),*um*acaso* (tyché),*uma*saída* (telos),*uma*surpresa* (apodeston)*e*uma*ação* (drama).*Deve*
olhar3se*para*uma*obra*de*arte*do*mesmo*modo*que*se*assiste*a*uma*peça*do*teatro*italiano,*no*sentido*de*

que*há*algo*que*se*sucede.*A*obra*não*é*um*produto,*ela*decorre*de*uma*ação*que*possui*certa*intenção;*no*

seu*transcurso,*acolhe*acasos*e*desvios.*O*autor*percebe*o*acaso*na*concepção*de*uma*obra*como*resultado*

de* dois*movimentos:* o* lançamento* e* a* dispersão;* no* primeiro,* o* artista* sabe* a* direção* para* onde* quer*

conduzir* seu* trabalho;* no* segundo,* aquilo* que*partiu*de* sua* intenção* toma*um* rumo* inesperado,* dando*

lugar*à*surpresa.*
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As* ausências* que* se* instauram,* inusitadamente,* em*meus* trabalhos* decorrem*de* imprevistos* que*

foram*acolhidos*e* incorporados*ao* longo*do*processo*da* fatura.*Estas* faltas* têm*em*comum*o* fato*de*se*

manifestarem*a*partir*e*no*suporte.*As*áreas*de*não*desenho*convocam*o*branco*do*fundo*a*atuar*como*

forma* ativa* na* composição* do* desenho.* Os* apagamentos* decorrentes* da* pressão* da* borracha* tentam,*

através*da*retirada*do*grafite,*recuperar*o*branco*do*papel,*seu*estado*imaculado.*Por*fim,*a*dobra*atua*no*

corpo*mesmo*do*suporte,*aponta*para*a*sua*materialidade*à*medida*que*imprime*vincos,*relevos,*cicatrizes*

na*sua*superfície.*A*partir*desta*constatação,*mostrou3se*pertinente*atentar*ao*suporte,*suas*peculiaridades*

e*às*relações*que*se*estabelecem*a*partir*da*sua*presença*no*trabalho.**

Derrida* apresenta* reflexões* importantes* sobre* o* suporte* no* que* se* refere* a* sua* presença* e* às*

relações* que* instaura* em* trabalhos* de* pintura,* de* desenho* e* na* escrita.* Propõe*que* se* pense* o* suporte*

como* algo* indissociável* da* obra;* observa* a* impossibilidade* de* separar* aquilo* que* é* inscrito* do* que* o*

sustenta* e* acolhe.* Há,# de# um# lado,# o# corpo# de# uma# obra# e# esse# corpo# é# aquilo# mesmo# que# resiste# à#
separação#entre#o#debaixo#do#suporte#e#a#superfície#da#forma,#da#representação,#do#traço,#da#cor.*(DERRIDA,*
2012:289).*A* indissolubilidade*da*qual*nos*fala*o*filósofo*confere* identidade*à*obra,*ressalta*o*seu*caráter*

único,* o* que* o* conduz* para* que* ela* adquira* um* caráter* raro,* algo* valioso* que* desperta* em* nós* um*

sentimento*de*zelo.*O*fato*de*serem*únicas*provoca*nos*artistas,*nos*espectadores*e*profissionais*da*arte*a*

necessidade* de* salvaguardar* dita* obra.* Por* ser* raro,* o* resultado* da* criação,* além* de* incitar* a* noção* de*

cuidado,*promove*um*apego*que*nos*amarra*à*obra.*Estes*aportes*apresentados*por*Derrida*respaldam*a*

reflexão*e*aprofundamento*da*presença*do*suporte*em*meus*trabalhos*artísticos.**

Outro*elemento*surge*nestes*desenhos:*a*grade*que*se*estabelece*a*partir*da*instauração*da*dobra*

no* corpo* do* papel.* Por* serem* trabalhos* realizados* em* trânsito* e* por* questão* de* praticidade,* dobrei* os*

papéis* de* maneira* que* pudessem* caber* dentro* de* um* caderno* que* serviria* de* apoio* para* a* folha* no*

momento*de* realizar*o*desenho.*Ao*desdobrá3los,*percebi*que*os*vincos*das*dobras*configuravam*grades*
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ortogonais* em* sua* superfície,* o* que* desencadeou* novas* questões* a* serem* aprofundadas* como,* por*

exemplo,*a*relação*de*sua*presença*com*as*inscrições*a*lápis.*

Busca3se,* aqui,* a* partir* das* problemáticas* lançadas* nos* meus* desenhos,* o* aprofundamento* dos*

aspectos*que*permitem*elaborar*um*novo*olhar*e*entendimento*do*próprio*processo*de*criação.*Um*tipo*de*

visão* que* se* foi* construindo* paralelamente* à* concepção* dos* trabalhos* apresentados* na* tese.* Os*

cruzamentos* das* questões* apontadas* com* os* aportes* teóricos* sobre* poiética,* gesto,* manualidade,*

repetição,* automatismo,* borda,* inscrição,* trama,* construção* da* cor* adensaram* as* reflexões,*

especificamente,*no*que* tange*à* importância*da*presença*do*suporte.*Atentar*ao*que,*no*desenho*não*é*

inscrição,* levou3me* a* identificar* a* ausência,* o* apagamento,* o* desgaste* como* dados* importantes* e*

recorrentes.* As* referências* artísticas* foram* fundamentais* para* corroborar* a* pertinência* dos* assuntos*

lançados,*bem*como*para*localizar*a*presença*de*tais*problemáticas*em*várias*obras*contemporâneas.**

As*recorrências*ao*longo*de*um*processo*de*criação*artística*podem*ser*percebidas,*principalmente*

pelo*distanciamento*temporal,*fator*que*nos*permite*ver,*com*maior*clareza,*as*semelhanças*e*diferenças*

entre*trabalhos*de*etapas*distintas.*Este*olhar*possibilita*ao*artista*um*amadurecimento*e*aprofundamento*

de*sua*produção.**
* *
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1 POIÉTICA,*FORMATIVIDADE:*FATURA*

A* pesquisa* em* poéticas* visuais* pressupõe* uma* produção* teórica* e* prática,* as* quais* caminham*

paralelamente.* Sabe3se* que* as* questões* teóricas* abordadas* devem* sempre* partir* das* problemáticas*

lançadas*pela*produção*poética.**

Proponho*aqui*um*entrelaçamento*dos*conceitos*apresentados*na*poiética*e*na* formatividade*em*

relação* à* fatura* de* uma* obra* de* arte.* A* poiética* trata* da* instauração* enquanto* que* a* formatividade* se*

debruça*na*obra* já* feita.*Porém,*a*Formatividade*não*se*detém*em*olhar*apenas*para*o*produto* final*da*

criação;*pondera,* também,*a* importância*do*processo*de*concepção*do*trabalho*em*arte.*A*poiética*olha*

para*a*obra*no*estado*mesmo*em*que*está*sendo*concebida;*atenta*à*conduta*criadora*do*artista*e*para*a*

sua* relação* com* os* materiais* elegidos.* Na* formatividade,* o* objeto* de* análise* é* a* obra* em* seu* estado*

acabado* e* o* processo* do* qual* ela* resultou.* Esta* formulação* teórica* leva* em* consideração* a* relação* do*

artista*com*a*obra*e*suas*etapas*de*criação.*O*olhar*recai*sobre*a*formação*de*um*trabalho*que*processa*o*

artista,*o*qual*instaura*um*modo*de*fazer*que*se*altera*à*medida*que*o*processo*de*criação*avança.**

Assim*sendo,*penso*que*estas*duas*abordagens*são*instrumentos*válidos*à*reflexão*sobre*a*fatura*de*

um*trabalho*artístico.*O*artista*convive*com*as*duas* instâncias*em*seu*processo*de*criação:*o*que*está*se*

criando*no*momento*mesmo*de*sua*concepção*e*o*que*já*foi*criado,*tendo*em*conta*os*procedimentos*de*

sua*formação.*Desta*maneira,*o*que*estou*realizando*diz*respeito*ao*momento*mesmo*da*fatura.*O*olhar*

para* o* que* já* terminei* como* trabalho* me* leva* a* pensar* nas* questões* referentes* ao* processo,* que* são*

abordadas*na*formatividade.*

Prezo* a* justaposição* e* não* a* sobreposição.* Talvez* isto* venha* de* uma* ética* da* minha* poiética*

referente*ao*desenho.*Algo*que*adotei*como*premissa*desde*o*início*de*meu*aprendizado*formal;*a*ideia*de*
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que*o*desenho*é*verdadeiro*quando*não*volta*atrás,*quando*não*é*apagado*nem*calcado*por*cima,*quando*

o* traço* expressivo* é* único.* É* uma* concepção* bastante* rígida,* mas* importante* para* que* se* deixe*

transparente* as* intenções* do* desenho,* salientando* o* seu* caráter* confessional.* Seria* uma* espécie* de*

honestidade,*algo*que*pertenceria*apenas*a*esta*modalidade*de*expressão.*É*possível*que*esta*ideia*tenha*

ficado* enraizada* em*minha* acepção* de* desenho,* no* tipo* de* procedimento* que* adoto* desde* então.* Esta*

visão* quiçá* seja* uma* maneira* de* desvencilhá3lo* da* função* que* lhe* foi* atribuída* desde* o* primórdio* dos*

tempos,*a*função*de*esboço,*de*rascunho*ou*projeto*de*algo*maior.**

Na* gênese* das* três* etapas* de* trabalhos* que* apresento* aqui,* percebo* um* encaminhamento* que*

parece* ser* comum* a* todas* elas.* Parto* de* uma* atividade* corriqueira* que,* inicialmente,* não* pretende*

desencadear*um*trabalho*artístico.*A*primeira*fase,*que*consiste*nos*desenhos*com*canetas*esferográficas,*

decorre*de*um* fazer* automatizado*que*desde*muito*me*acompanhou*em*atividades* como:*assistir* aulas,*

falar* ao* telefone* e* rabiscar* em* papéis* que* possuem* inscrições* prévias.* Os* rabiscos* geralmente* se*

configuram*em*uma*mesma*forma*gráfica;*aparecem*ao*acaso*e*os*repito*em*cantos*de*folhas*de*papel.*A*

ação*de*repetir*essas*formas,*muitas*vezes,*reporta*ao*prazer*de*encaixe*como*em*jogos*de*montar*peças.*O*

gosto*por*canetas*esferográficas*de*várias*cores*para*fazer*apontamentos*e*diferenciar*os*assuntos*é*uma*

prática*que*adoto*até*hoje.*

Na*reflexão*de*Barthes*sobre*o*grafismo*na*obra*de*Cy*Twombly*percebo*um*ponto*de*contato*com*o*

meu*processo*de*desenho.*O*trabalho*de*desenho*que*desenvolvo*se*deriva*de*um*procedimento*similar*ao*

que* o* filósofo* se* refere,* quando* menciona* os* desenhos* de* Twombly,* feitos* despretensiosamente* nas*

margens*de*papéis.*Há*momentos*em*que* realizo*este* tipo*de* rabiscos*em*agendas*de*bolso,*passaporte*

vencido,* baralhos* de* cartas,* isto* é,* sempre* em* superfícies* que* já* apresentam* inscrições* impressas*

previamente.*(Figuras*5*e*6)*

*
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*

*

* *
*

Figura*5*–*Flávia*Duzzo.*Desenho*com*caneta*esferográfica*sobre*passaporte,*2007*
*

*
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* *

Figura*6*–*Flávia*Duzzo.*Desenho*com*caneta*esferográfica*sobre*cartas*de*baralho,*2007*

*
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Em* 2007,* comecei* a* desenhar* uma* série* de* pequenos* círculos* com* diversas* cores* de* canetas*

esferográficas* que* se* relacionavam* com* as* anotações* da* agenda* daquele* ano.* (Figura* 7)* Tais* desenhos*

incorporavam* os* movimentos* que* fazemos* com* a* mão* ao* escrever.* A* etapa* seguinte* desse* processo*

consistiu* em* conceder* maior* autonomia* àqueles* desenhos* lineares* e* abstratos,* para* que* não* mais*

dependessem*de*uma*relação*com*os*elementos*gráficos*já*inscritos*previamente*(linhas,*datas,*anotações).*

Adotei,* como*suporte,*placas*de*MDF*pintadas*de*branco*com*a*mesma*dimensão*das* folhas*da*agenda;*

com*isso,*desestabilizei*o*meu*procedimento*usual*de*desenhar,*deparando3me*com*um*universo*que*não*

oferecia* nenhum* tipo* de* direcionamento* para* a* colocação* das* inscrições;* desta*maneira,* apareceu* uma*

intenção*mais*clara*na*criação*da*imagem.*(Figura*8)*A*partir*de*então*senti*a*necessidade*de*intensificar,*

através*da*escala*do*suporte,*o*ato*obsessivo*e*repetitivo*que*estava*intrínseco*naqueles*pequenos*círculos*

desenhados* lado*a* lado.* (Figura*9).*O*passo*seguinte*para*alterar*a*regra*que*eu*vinha*adotando,*foi*o*de*

optar* por* suportes* do* mesmo* material* dos* anteriores,* porém* em* tamanhos* maiores,* cujas* dimensões*

variavam* entre* 80* x* 60* cm* e* 100* x* 110* cm.* (Figura* 11).* Assim,* houve* uma* ampliação* do* suporte* e* a*

manutenção*do* tamanho*das*circunferências* inscritas,*bem*como*a*espessura*das* linhas.* Interessava3me,*

justamente,* este* contraponto:* ver* que* tipo* de* imagem* seria* gerada* a* partir* desta* equação.*O* resultado*

obtido*foi*uma*imagem*que,*vista*de*longe,*apresentava*o*aspecto*de*áreas*anuviadas*de*cor*com*passagens*

tonais.* Quando* vistas* de* perto,* estas* imagens* revelam* a* minúcia* dos* traços* desenhados.* O* gesto*

empregado* nesses* desenhos* é* automatizado* e* sequencial,* portanto* o* aspecto* do* que* fica* inscrito* na*

superfície*detém*uma*aparente*uniformidade.*No*decorrer*deste*processo*foram*surgindo*alguns*dados*que*

variavam*de*trabalho*a*trabalho.*Adotei*regras*que*iam*se*estabelecendo*a*partir*do*próprio*andamento*do*

processo,* por* exemplo,* variações* nos* tamanhos* dos* círculos,* na* proximidade* entre* eles,* espessuras* de*

linhas* diferentes* num*mesmo*desenho,* a* irregularidade*do* gesto* da*mão,* o* que*provocou* alterações* na*

relação*entre*suporte*e*linha*e*nas*imagens*como*um*todo.*
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Figura*7*–*Flávia*Duzzo.*Desenho*com*caneta*esferográfica*sobre*agenda,*2007.*20,5*x*18*cm*
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Mas*o*que*é*o*Desenho?*O*Desenho*é*um* complexo*de*marcas.* Essas*marcas*não* têm*um*
lugar.*Por*quê?*Porque,*no*verdadeiro*Desenho,*que*é*criativo,*as*marcas,*os*traços,*as*linhas*
não*estão*incluídos*ou*incrustrados*no*fundo.*Ao*contrário,*as*marcas,*as*linhas*–*as*formas,*
se*você*quiser*–*criam*o*fundo*como*um*espaço*aberto.*Elas*criam*o*que*Mallarmé*chama*de*
“o*papel*vazio*que*é*protegido*por*sua*brancura”.14*(BADIOU:*2011)15**

Apresento*o*comentário*de*Badiou,*pois*me*chama*atenção*o*termo*que*ele*toma*emprestado*de*

Mallarmé:*o#papel#vazio#que#é#protegido#por#sua#brancura.#De*certa*forma,*em*meu*processo*de*desenho*

que*se*iniciou*em*2007,*escolhi*superfícies*que*já*possuíam*informações*impressas,*talvez*por*que*os*papéis*

em*branco* com*os* quais* eu*me*deparava* estavam* “protegidos”* por* sua* brancura,* tornando3se* imunes* a*

qualquer*tipo*de*inscrição.*Como*então,*violar*aquela*proteção?*No*momento*em*que*adotei*as*placas*de*

MDF,*pintadas*com*tinta*PVA,*desafiei*a*sua*proteção#branca#com*linhas*que*se*inscreviam*insistentemente.*

As*linhas*desenhadas*naqueles*suportes*e*nos*maiores*que*vieram*depois*se*apoderavam,*praticamente,*de*

toda*a*sua*superfície.**

*

********************************************************

*
14* But*what* is* a* Drawing?* A* Drawing* is* a* complex* of*marks.* These*marks* have* no* place.*Why?* Because* in* a* true* Drawing,* a*
creative*one,* the*marks,* the* traces,* the* lines,*are*not* included*or* closeted* in* the*background.*On* the*contrary,* the*marks,* the*
lines—the* forms,* if* you*will—create* the* background* as* an* open* space.* They* create*what*Mallarmé* names,* “the* empty* paper*
which*is*protected*by*its*whiteness.”*http://lacan.com/symptom12/?p=65*Pesquisado*em*25/07/2012.*Tradução*da*autora.*
15* Alain* Badiou* é* filósofo* francês* (1937* –* Rabat,*Marrocos),*professor*na* European* Graduate* School,* professor* de* Filosofia*
na*École*Normale*Supérieure.**
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*

Figura*8*–*Flávia*Duzzo.*Sem#título,*2007.*Caneta*esferográfica*sobre*MDF.*20,5*x*18*cm*

*

* *
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! Figura!9!DCE-06!!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2007.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!50!x!86!cm!
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Posteriormente,* o* encontro* casual* de* sobras* de* fios* de* telefone* na* rua* levou3me* a* pensar* na*

espacialização*da*linha*do*desenho,*sua*espessura,*corpo*e*sustentação.*Ao*coletar*os*fios,*realizei*algumas*

torções,*nós,* tramas* sequenciais*e*encontrei,*em*sua*materialidade,*um*potencial* grande*para*explorar*a*

linha*do*desenho*em*seu*caráter*tridimensional.*As*experimentações*com*o*material*apontaram*para*uma*

gama*de*possibilidades*a*serem*articuladas,*induzindo3me*a*buscar*tais*fios*em*diferentes*espessuras,*cores*

e* comprimentos.*O* uso* do*material* deixou* de* ser* aleatório* e* se* evidenciou* uma* intenção*mais* clara* no*

procedimento*de*criação.*Outras*questões*suscitadas*por*estes*trabalhos*serão*desenvolvidas*ao*longo*da*

tese.*(Figura*10)*

Os*desenhos*com*grafite*sobre*papel,*que*compõem*a*terceira*fase*de*trabalhos,*decorrem*de*outra*

ação*causal.*Após*rabiscar*em*uma*folha*de*caderno,*utilizando*um*lápis*com*borracha*na*ponta*oposta*a*do*

grafite,* comecei* a* pressioná3la* sobre* toda* a* superfície* que* havia* sido* desenhada.* A* configuração* de*

sucessivos* círculos* brancos,* decorrentes* das* marcas* produzidas* pela* borracha,* dispostos* lado* a* lado,*

resultou*em*uma*imagem*interessante*que*oferecia*certo*mistério,*uma*vez*que*nos*núcleos*circulares*havia*

reminiscências* do* que* fora* desenhado* anteriormente.* A* ideia* de* lidar* com* o* vestígio* de* imagens* me*

pareceu*instigante,*conduzindo3me*a*desenvolver*vários*desenhos*com*este*procedimento*em*um*pequeno*

bloco*de*folhas*brancas.*(Figuras*11,*12,*13*e*14)*
* *
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! Figura!10!-!DFT-02!detalhe!
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*
Figura*11*–*Flávia*Duzzo.*Sem#título,*2012.*Lápis*grafite*e*lapiseira*de*borracha*sobre*bloco*de*papel.*8*x*13*cm*

*
Figura*12*–*Flávia*Duzzo.*Sem#título,*2012.*Lápis*grafite*e*lapiseira*de*borracha*sobre*bloco*de*papel.*8*x*13*cm* *
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*

Figura*13*–*Flávia*Duzzo.*Sem#título,*2012.*Lápis*grafite*e*lapiseira*de*borracha*sobre*bloco*de*papel.*8*x*13*cm*

*

Figura*14*–*Flávia*Duzzo.*Sem#título,*2012.*Lápis*grafite*e*lapiseira*de*borracha*sobre*bloco*de*papel.*8*x*13*cm* *
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O*fato*de*os*desenhos*terem*sido*feitos*em*um*bloco*de*papel*permite*que*vejamos*apenas*um*de*

cada* vez.* (Figuras* 10,* 11,* 12* e* 13).* O* tamanho* do* núcleo* do* círculo* apagado,* em* relação* ao* do* papel*

(8x13cm),* direciona* o* olhar* para* o* seu* interior,* o* que* induz* que* sejam* vistos* os* resquícios* das* imagens*

anteriores.*Cada*círculo*esbranquiçado,*quando*feito*em*um*suporte*pequeno,*parece*ter*mais*autonomia*

enquanto* forma.*A*alteração*desta*experiência*através*do*aumento*do*suporte* trouxe*outras*questões:*a*

individualidade* formal* de* cada* círculo* proveniente* do* apagado* se* diluiu.* O* olhar* deixou* de* se* fixar* no*

interior*de*cada*círculo,*os*vestígios*dos*desenhos*passaram*para*um*segundo*plano*da*visão*quando*vistos*

de*longe.*Com*o*aumento*do*suporte,*o*apagamento*é*percebido*mais*em*relação*a*sua*repetição*o*que,*em*

certa*medida,* normatizou* a* imagem,* visto* que* os* círculos* são* todos* de* um*mesmo* tamanho.* Uma* das*

características*instigantes*da*imagem,*seu*aspecto*de*palimpsesto*pareceu*perder*a*tônica.*Para*abarcar*a*

totalidade*do*trabalho,*é*necessário*um*afastamento,*por*conseguinte*os*detalhes*da*imagem*perdem*a*sua*

nitidez.*Com*esta*escala*e*configuração,*o* trabalho*pediu*outro*tipo*de*olhar.*A* imagem*passa*a*oferecer*

uma* fruição* semelhante* àquela* dos* desenhos* de* 2009.* Desde* então,* optei* por* articular* outras*

problemáticas*como:*o*esmaecimento*da*imagem*e*a*formação*de*claros*e*escuros*em*sua*superfície.*

Um* dado* circunstancial* aparece* mais* uma* vez* em*meu* processo* de* criação:* a* portabilidade.* Os*

desenhos*feitos*no*bloco*possibilitavam*que*os*carregasse,*permitindo*que*eu*trabalhasse*a*qualquer*hora*

ou* lugar.* O* primeiro* desenho* com* apagamento* que* realizei* em* um* papel* maior* impossibilitou* tal*

mobilidade.* (Figura* 17).* Assim,* pela* necessidade* de* prosseguir* com* esta* prática* e* por* estar* em*

deslocamento*constante,*resolvi*dobrar*o*papel*de*maneira*que*coubesse*dentro*de*uma*agenda*de*capa*

dura,*sobre*a*qual*eu*poderia*desdobrá3lo*e*desenhar*sobre*ele*por*partes.*Alguns*destes*desenhos,*os*quais*

considero* ser* de* transição* no* processo,* contêm* dobra* e* apagamento.* (Figura* 18)* Percebi,* porém,* a*

presença* da* dobra* naquele* momento* como* um* elemento* mais* forte* no* trabalho,* o* que* me* levou* a*
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abandonar*o*uso*da*borracha.*As*questões*advindas*da*presença*das*dobras*nos*desenhos*serão*discutidas*

e*aprofundadas*no*terceiro*capítulo.*
* *
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Torna3se*difícil*identificar*se*o*olhar*que*recai*sobre*este*processo*acontece*no*momento*mesmo*em*

que* é* feito* ou* se* me* dou* conta* destas* questões* apenas* quando* o* seu* percurso* processo* já* está* em*

andamento.* O* que* fica* claro* é* que* a* construção* desses* trabalhos* promovem* as* indicativas* para* os*

subsequentes.*Muitas*vezes,*os*motivos*são*alavancados*a*partir*de*dados*externos*como*aconteceu,*por*

exemplo,*com*os*desenhos*que*apresentaram*a*dobra.*Percebo*que*as*problemáticas*apresentadas*nas*três*

diferentes* fases* possuem* proximidade.* Ocupam3se* da* repetição* que* provém* de* uma* manualidade*

automatizada*e*compulsiva,*gerando*tessituras,*nas*quais*é*possível*encontrarmos*certas* fissuras.*Nestas,*

instauram3se*lacunas*e*vazios*que*passam*a*ser*o*mote*de*minha*poiética;*buscar*no*desvio*e*na*ausência,*

que*se*manifestam*em*um*ambiente*com*profusão*de*inscrições*ou*intervenções,*algo*que*possua*potência*

expressiva*e*visual.**

É* possível* que,* em* alguns* instantes,* ao* conceber* meus* trabalhos,* se* instaure* um* estado* de*

suspensão*em*meus*pensamentos.*Por*outro* lado,*há*momentos*em*que*vários*assuntos*me* interpelam;*

nenhum* é* mais* importante* que* o* outro,* simplesmente,* surgem* como* um* pano* de* fundo.* Talvez* a*

neutralidade* seja*o*que*permita*mergulhar*no*processo*de* construção*plástica.*As* reflexões*diversas* são*

assimiladas* e* absorvidas,* mas,* por* estarem* suspensas* ou* subjacentes* às* questões* da* construção* do*

trabalho,*não*são*literais.*O*trabalho,*assim,*não*é*porta3voz*de*uma*ideia*ou*de*um*conceito.*O*conteúdo*

da* obra* é* este* relacionamento* indireto* dos* distintos* fatores* que* abarcam* o* trabalho,* os* quais* são,* ora*

conscientes,* ora* inconscientes* ou* rarefeitos.* A* maneira* com* que* lido* com* estas* questões,* também,*

constituem*a*poética*de*meus*trabalhos.*É*provável*que*haja*uma*densidade*reflexiva*que*fique*subjacente.*

Não*me* interessa* a* literalidade* em* abordar* temas.* O* que* provém* como* conteúdo* está* amalgamado* ao*

procedimento*que*acusa*uma*resistência*à*velocidade,*à*crença*contemporânea*no*encurtamento*constante*

do*tempo*na*realização*de*tarefas*ou*produção*de*artefatos.*Encontro*aí*um*sentido*que*respalda*o*meu*

fazer.*Ir*na*contramão*da*otimização*é*um*fator*essencial*e*constituinte*de*minha*poiética.*Também*o*uso*



*76*

da* baixa* tecnologia,* dos* materiais* 'pobres',* que* não* detêm* uma* potência* magnânima* de* plasmar* algo*

espetacular.* Ao* que* poderia* ser* chamado* de* um* 'fazer* anacrônico',* uma* vez* que,* atualmente,* se* tem*

inúmeros* recursos*para*gerar*produtos*em*um*tempo*curto*e*com*esforço* reduzido.*Obviamente,* toda*a*

repetição* dos* signos* gráficos* que* inscrevo* em*meus* desenhos* poderia* ser* feita* digitalmente,* porém* na*

minha*visão*adotar*tal*procedimento*mudaria*totalmente*o*caráter*do*trabalho*que*busco*desenvolver*e*no*

qual*acredito.**

Ao* olhar* para* o* percurso* de* concepção* destas* três* fases,* percebo* estarem* presentes* temas*

apresentados*por*Pareyson*e*Passeron,*tais*como:*conduta*criativa,*escolha*de*material*e*intenção.*

A* poiética* foi* um* termo* cunhado* por* Paul* Válery* para* estudar* a* gênese* de* um* poema;* foi*

apresentado*na* aula* inaugural* do* curso*de*Poética* no*Collège*de* France*em*1937.*Válery*buscou*para*o*

termo*'Poética'*uma*noção*que*pudesse*se*firmar*a*partir*da*ideia*do*'fazer'.*

O*fazer,*o*poien,*do*qual*desejo*me*ocupar,*é*aquele*que*termina*em*alguma*obra*[...],*a*esse*
gênero*de*obras*que*se*convencionou*chamar*de*obras#do#espírito.*São*aquelas*que*o*espírito*
quer*fazer*para*seu*próprio*uso,*empregando*para*esse*fim*todos*os*meios*físicos*que*possam*
lhe*servir.*(VÁLERY,*1991:180)*

René*Passeron*amplia*este*conceito*para*o*estudo*da*instauração*de*uma*obra*no*campo*das*artes.*

O* autor* pensa* a* poiética* em* oposição* à* estética* que,* segundo* ele,* se* ocupa* em* refletir* sobre* a* obra* já*

acabada.**

A* poiética* reconhece* perfeitamente* que* a* estética* fornece* alimento* ao* espírito,* que* as*
riquezas*que*ela*contém*são*mesmo*as*vitaminas*da*criatividade*–*todavia,*com*a*condição*de*
que* ela* os* deixe* ficar* em* estado* bruto,* sem* sofisticá3los* através* de* discursos* eruditos.*
(PASSERON,*2004:12)!
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A*concepção*poiética*atenta*à*instauração*da*obra*no*momento*mesmo*em*que*está*sendo*feita,*a*

obra*em*seu*devir,*com*suas*inquietações*e*princípios.*Sua*reflexão*não*recai*nem*sobre*a*obra*já*feita*nem*

a*por*fazer;*ocupa3se*da*conduta*criadora.**

Trata3se*da*obra*na*sua*fisicalidade*própria,*com*suas*formas,*materiais,*técnicas,*suportes,*ou*
seja,*todos*os*elementos*utilizados*na*sua*constituição*pelo*artista.*Mas*trata3se*também*de*
seus*múltiplos*sentidos*e*significados,*os*quais*escapam,*em*parte,*ao*desejo,*à*intenção*e*até*
mesmo*ao*controle*do*seu*criador.*(...)*é*a*obra*em*sua*trajetória*própria*que*a*leva,*através*
do*tempo*e*do*espaço,*a*acumular*sentidos*novos*e*plurais.*(CATTANI,*2007:13)*

Passeron* questiona* até* que* ponto* a* característica* de*mutabilidade* e* transformação* constante,* a*

qual*ele*se*refere*como*sendo*obscuridade#fundamental#da#conduta#criadora#e*que*é*imprescindível*para*a*

criação*da*obra,*estaria*em*choque*com*a*cientificidade*da*poiética.*Ele*levanta*esta*questão*à*medida*que*

percebe* uma* dificuldade* epistemológica* na* poiética* que* é# uma# obra# (ciência/filosofia# da# criação)# que#
pretende#falar#da#instauração#de#obras.#(PASSERON,*2004:10)*O*filósofo*considera*que*a*conduta*criadora*é*
normativa,* significando* que* todo* ato* criador,* no* trabalho,* visa* à* obra* como* valor* que* dá* sentido* à* sua*

conduta.**

O*outro*autor,*Pareyson,*discute*o*processo*de*criação*de*uma*obra,*tendo*em*conta*a*dinâmica*de*

sua*construção.*Ao*apresentar*sua*teoria*da*Formatividade,*esclarece*a*escolha*na*adoção*deste*termo:*está*

ligado* à* noção* de* ação,* da* atividade* de* fazer* algo.* Diferentemente,* o* termo* 'forma'* que,* se* usado* para*

denominar*sua*teoria,*poderia*ser*confundido*com*matéria*ou*mesmo*conteúdo,*como*algo*que*já*atingiu*a*

sua*concretude*final.**

O*autor*apresenta*a*“formatividade”*como*certo*modo*de*“fazer”*que,*enquanto*faz,*vai*inventando#
o#“modo”#de#fazer:#produção#que#é,#ao#mesmo#tempo#e,#indissoluvelmente,#invenção.#(PAREYSON,*1993:20)*
O*artista*não*parte*de*um*a#priori*para*chegar*a*um*fim.*O*próprio*processo*de*formar*a*obra*vai*oferecendo*
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o* seu*desvendamento*e*o* rumo*para*a* sua* concretização.* Isto*não* significa*que* se* vá* chegar* a*um* lugar*

qualquer.*O*artista*chega*aonde*deve*chegar*quando*a*obra*é*bem*sucedida.!

Sempre* se* trata* de* fazer,* inventando* ao* mesmo* tempo* o* modo* de* fazer,* de* sorte* que* a*
execução*seja*a*aplicação*da*regra*individual*da*obra*no*próprio*ato*que*é*a*sua*descoberta*e*
que*a*obra*“saia*bem*feita”*enquanto,*no*fazê3la,*se*encontrou*o*modo*como*se*deve*fazer.*
(Ibid.21).**

Para*Pareyson,*o*conteúdo*da*arte*é*a*própria*pessoa*do*artista,*sua*experiência*concreta,*sua*vida*

interior,* sua* espiritualidade* singular,* sua* reação* natural* ao* ambiente* histórico* em* que* vivem* seus*

pensamentos,*costumes,*sentimentos,* ideais,*crenças*e*aspirações.*(Ibid.30).*A*obra*formada*está*imbuída*

destas*características.*Não*devemos*entender*com*isso*que*a*obra*fique*encarregada*de*retratar*a*figura*do*

artista*ou*que*o*tenha*como*tema*ou*assunto.*Em*sua*formação,*obra*e*artista*estão* interligados,*há*um*

laço* tão* estreito* que* um* dos* dois* termos* não* pode* subsistir* sem* o* outro* e* variar* um* significa,*

necessariamente,* variar* também*o*outro.* (Ibid.30).*A* relação*do*artista* com*os*materiais*que*ele*elege*à*

realização*de*sua*obra*é*outro*dos*temas*trazidos*por*Pareyson*para*a*construção*de*sua*teoria.**

A*interlocução*entre*artista*e*obra*no*processo*de*sua*construção,*bem*como*a*escuta*e*o*se*deixar*

processar*por*ela,*durante*a*sua*concepção,*são*aspectos*que*Pareyson*valoriza*e*salienta*em*sua*teoria*da*

Formatividade.*

As*colocações*destes*dois*autores*sobre*o*processo*de*criação*em*artes*se*diferenciam*no*ponto*em*

que*se*percebe*que*a*poiética*atenta*para*o*próprio*momento*em*que*a*obra*está* sendo*concebida,*em*

seus*constantes*devires*e*mudanças*e/ou*retomadas*de*rumo.**

Apresento*a*seguir*algumas*instâncias*presentes*na*formação*de*uma*obra.*Por*se*manifestarem*de*

forma* expressiva* na* concepção* de* meus* trabalhos,* considero* pertinente* considerar* especialmente:* a*
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escolha*dos*materiais,* a*presença*da* repetição,*automatismo*e* justaposição,*os* tipos*de*gestos*adotados*

por*mim,*a*marca*da*passagem*do*tempo,*bem*como*uma*possível*memória*dos*movimentos*das*mãos.**

1.1 Escolha!de!materiais!e!sua!condição!determinante!no!processo!de!concepção!da!obra.! !

A* escolha* de*materiais* para* a* realização* das* obras* é* apresentado,* tanto* nos* aportes* teóricos* da*

poiética,*quanto*nos*da*formatividade.*

Nas*duas*fases*de*trabalhos*que*desenvolvi*durante*o*doutorado,*bem*como*na*precedente,*utilizei*

materiais* que* me* propiciaram* trabalhar* a* linha* e* exercer* uma* manualidade* com* e* a* partir* deles.* O*

manuseio*daqueles*materiais*favorecia*a*realização*de*gestos*repetitivos.*Considero*importante*analisar*de*

que*modo* se* deram* tais* escolhas.* Teria* sido* o*material,* devido* as* suas* propriedades* que* determinou* a*

formação*de*tais*trabalhos?*Ou,*ao*contrário;*teria*havido*a*busca*por*uma*matéria*específica*que*pudesse*

efetivar*uma*configuração*idealizada*previamente?*

Muitas* vezes* é* difícil* identificar* como* se* desenvolve* um* processo* de* criação* artística:* seriam* os*

materiais*com*suas*características*o*que*sugere*ou*mesmo*determinam*o*que*será*a*obra?*Ou,*ao*contrário,*

a* preponderância* da* intenção* do* artista* que* escolhe* um*material* específico* que* possa* corresponder* às*

necessidades*do*que*ele*já*havia*traçado,*inicialmente,*para*a*concepção*de*seu*trabalho?*Em*meu*processo*

de* criação,* penso* que* primeiramente* acontece* o* encontro* casual* de* um* material* que,* por* suas*

propriedades*fornece*indicativas*ao*desenvolvimento*de*um*trabalho.*Por*outro*lado,*este*material*também*

se*depara*com*uma*ideia*latente*a*sua*concepção.*Identifico*um*trânsito*entre*estas*duas*possibilidades*que*

se*manifestam,*com*maior*ou*menor*intensidade,*de*acordo*com*o*andamento*do*processo.*Na*etapa*inicial*

de* fatura,* nas* três* fases* apresentadas* aqui,* o* material* funciona* como* propulsor* na* criação* e*

desenvolvimento*das*pesquisas*plásticas.**
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Canetas*coloridas*me*levaram*a*explorar*passagens*tonais*através*da*inscrição*de*linhas*circulares*e*

sucessivas.*Atentei*as*suas*diferenças*cromáticas,*de*espessura,*de*maciez;*cada*uma*das*características*foi*

sugerindo*a*elaboração*dos*diversos*desenhos.*Os*cabos*de*telefones*se*apresentam*como*finas*mangueiras*

de*cor*cinza,*que*envolvem*fios*coloridos;*cada*um*destes,*recobre*um*fio*metálico.*O*número*e*as*cores*

envolvidos*por*um*cabo*de*telefone*dependem*da*sua*função*e*uso.*Cabos*de*alarme*são*compostos*por*

grande*quantidade*de*fios,*apresentando*assim,*uma*diversidade*de*cores.*Além*de*propiciarem*trabalhar*a*

tridimensionalidade*da*linha,*como*expansão*do*desenho*eles*permitiram*pela*variedade*cromática,*que*a*

pesquisa* de* cor* desenvolvida,* anteriormente,* nos* desenhos* com* canetas* pudesse* ter* continuidade.* Em*

2012,*passei*a*utilizar*materiais*mais*específicos*do*desenho;*percebi*a*propriedade*do*papel*em*acolher*

dobras,*o*que*forneceu*um*novo*elemento*a*ser*explorado*no*trabalho.*O*encontro*da*ponta*do*lápis*com*a*

superfície*do*papel*apontou*também*para*uma*nova*possibilidade*de*inscrição*gráfica.**

No* desenvolvimento* dos* desenhos* com* canetas* esferográficas,* à* medida* que* prestei* atenção* às*

especificidades* dos* tantos* tipos* disponíveis* no* mercado,* passei* a* fazer* escolhas* mais* pontuais,*

desenvolvendo* um* olhar* seletivo.* Para* um* determinado* trabalho* necessitei* das*mais* variadas* gamas* de*

azul,* desde* os* mais* claros,* os* turquesas,* os* escuros,* esverdeados,* arroxeados.* Em* outro* desenho,* por*

exemplo,*optei*apenas*pela*cor*preta*de*uma*mesma*marca*de*caneta*que*garantisse*a*mesma*tonalidade*

cromática,*variando*apenas*as*espessuras*de*suas*pontas.*Houve*uma*busca*específica*referente*ao*suporte.*

Nos* desenhos* com* caneta* esferográfica,* o* suporte* de* MDF* foi* preparado* de* forma* a* permitir* certo*

deslizamento*do* instrumento* em* sua* superfície;* para* tanto,* foram* colocadas* três* camadas* de* tinta* PVA,*

lixadas*com*lixas*finas,*de*maneira*que*fechasse*um*pouco*a*sua*porosidade,*o*que*se*mostrou*ser*o*ideal*

para*a*realização*dos*círculos*que*se*repetiam*continuamente.*Outra*característica* importante*na*escolha*

do* suporte* foi* sua* fina* espessura;* tal* propriedade* permitiu* que* a* parede* branca* onde* o* desenho* foi*



*

*

*

* * 81*

colocado,*desse*a* impressão*de*ser*uma*continuidade*das*áreas*que* ficavam*em*branco*em*suas*bordas.*

Questões*específicas*referentes*às*bordas*são*apresentadas*de*forma*mais*intensa*no*segundo*capítulo.**

Os*trabalhos*com*a*linha*tridimensional*se*desenvolvem*no*mesmo*sentido.*A*escolha*dos*fios*passa*

a*ser*específica,*de*maneira*que*suas*propriedades*possam*corresponder*àquilo*que*pretendo*criar.*O*uso*

de* fios* de* telefones* permitiu* um* constante* enrolar* e* desenrolar,* tramar* e* juntar* partes;* um* material*

bastante*propício*para* trabalhar* a* linha*no*espaço.*Devido*à* sua* combinação*de*maleabilidade*e* rigidez,*

eles*ofereciam*uma*flexibilidade*que*permitia*a*permanência*de*torções*ou*nós*que*neles*se*fizessem.*Os*

fios* de* telefones* ou* de* alarme* são* categorizados,* comercialmente,* como* sendo* rígidos;* pelo* fato* de* o*

arame*interno*ser*fino*e*dobrável,*ainda*assim,*possuem*sustentação*corporal.*Há*trabalhos*desta*fase*em*

que*opto*pela*utilização*de*uma*mesma*cor*de*fio*como,*por*exemplo,*o*DFT306,*(Figura*100)*em*que*uso*

somente*o*amarelo;*busco,*através*da*cor,*do*tramado*e*de*sua*colocação*na*parede*algo*que*se*aproxime*

de*um*sentido*de*rarefação.*!

Quando*opto*pelo*uso*do* lápis*grafite,*deparo3me*com*certo*atrito* resultante*do*encontro*da* sua*

ponta*à*superfície*do*papel.*Tal*atrito*é*intensificado*à*proporção*que*adoto*papéis*com*maior*gramatura*e*

certa*textura*que*os*acompanha.*As*propriedades*destes*materiais*estimularam*o*surgimento*de*um*novo*

signo*gráfico.*Cruzes*são*formas*facetadas*e*angulosas,*portanto,*um*instrumento*que*deslizasse*facilmente*

na* superfície* do* suporte* dificultaria* o* controle* da*mão* na* ação* de* configurá3las.* Percebe3se,* aqui,* certa*

negociação*entre*a*matéria*e*minha*intenção.*A*tendência*inicial*de*meus*gestos*ao*usar*lápis*e*papel*era*a*

de* seguir* inscrevendo,* repetitivamente,* a* sequência* de* círculos,* de* maneira* semelhante* à* adotada* na*

elaboração* dos* desenhos* com* canetas* esferográficas.* Porém,* esses* dois* materiais,* devido* as* suas*

propriedades* físicas* indicaram* uma* problemática* nova* a* ser* desenvolvida.* Considero* que* o*

comportamento,* a* reação* do* encontro* do* instrumento* com* a* superfície,* tenha* sido* o* propulsor* no*

surgimento* do* signo* gráfico* cruz.* Outro* desdobramento* que* obtive* com* o* uso* do* lápis* foi* o* da*
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experimentação* das* diferentes* espessuras* e* dureza* do* grafite,* alavancando* a* busca*mais* consciente* de*

áreas* de* luz* e* sombra*no*desenho.*As* possibilidades* de*modulação*de* tons* na* superfície* do*desenho* se*

ampliaram,*significativamente,*aproximando*a*imagem*aos*efeitos*da*pintura.*

Há,*por* vezes,*um*encantamento*pelos* recursos*que*os*materiais*oferecem*e*a* surpresa*de* como*

podem*ser*articulados*entre*si.*Como*o*verde*de*uma*nova*caneta*se*mostraria*ao*lado*de*outra*que*eu*já*

possuía?*Com*os*cabos*de*telefone,*que*são*todos*da*cor*cinza*por*fora,*havia*a*surpresa*de*quais*cores*e*

em* que* tonalidades* elas* apareceriam.* A* forma* cilíndrica* da* borracha* usada* em* lapiseiras,* por* exemplo,*

trouxe*um*repertório*gráfico*e*conceitual*a*ser*explorado.*Já,*o*inusitado*proveniente*dos*desenhos*a*lápis*

decorreu* das* dobras,* uma* vez* que* trabalhei* de*modo* que* algumas* áreas* ficassem* ocultas,* viradas* para*

baixo.*Ao*desdobrar*o*papel,*deparava3me*com*uma*configuração*desconhecida,*uma*nova*composição*da*

qual* eu* não* tinha* conhecimento* prévio* nem* planejamento* específico.* Em* seguida,* escolhia* outras* áreas*

para* desenhar,* ocultando* as* demais.* Tal* procedimento* criou* uma* dinâmica* que* poderia* ser* considerada*

como*um*acaso*controlado.16*

Pareyson* reflete* sobre* a* relação* entre* o* artista* e* seus*materiais,* já* que* considera* fundamental* a*

existência* da* matéria* para* que* a* arte* encontre* a* sua* concretude.* Se* por* um* lado,* o* artista* elege* seus*

materiais,* por* outro,* há* uma* determinação* do*material* que* vai* se* estabelecendo* pelo* próprio* processo*

********************************************************

*
16*Este*procedimento*assemelha3se*à*prática*usada*pelos*surrealistas*em*1925,*conhecida*como*cadavre#exquis#que*consistia*em*
um*jogo**no*qual*os*participantes*escreviam*ou*desenhavam*a*cada*vez*em*uma*folha*de*papel,*dobravam3a*para*cobrir*a*parte*
inscrita*e*depois*passavam*ao* seguinte* jogador*para*uma*nova* colaboração.*Deste*modo,*havia*uma*combinação*de* ideias*ou*
imagens* desconexas,* uma* vez* que* iam* sendo* agregados* elementos* que* nem* sempre* pertenciam* a* uma*mesma* realidade.*Os*
teóricos* e* assíduos* ao* jogo* (entre* eles* Marcel* Duhamel,* Yves* Tanguy,* Marcel* Duchamp,* Pierre* Reverdy,* André* Breton)*
consideravam* que* a* criação,* em* especial* a* poética,* deveria* ser* colaborativa,* anônima,* intuitiva,* espontanea* lúdica* e*
automatizada.**
*
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formativo.* As* opções* do* artista* vão* sendo* guiadas* e* guiando* o* andamento* do* processo* de* formação* da*

obra.#Assim,#por#ser#infinito#e#imprevisível#o#exercício#de#uma#vontade#de#arte#e#a#direção#de#cada#intenção#
formativa,# infinito# é# também# o# número# das#matérias# que# a# arte# pode,# livremente,# utilizar# e# tratar# como#
quiser.#(PAREYSON,*1993:45).*Nessa*escolha,*é*dada*prioridade*à*afinidade*que*a*matéria*possa*ter*com*a*

intenção* formativa.* O* que* a* matéria* é* em* si* mesma,* antes* de* ser* manipulada,* não* é* determinante* na*

escolha,*no*sentido*de*sua*natureza*impor*o*uso*que*dela*poderá*ser*feito*na*produção*da*obra.*Por*outro*

lado,*Pareyson*entende*que*as*propriedades*da*matéria*que*resistem*à* intenção* formativa*provocam*um*

embate,*e*o*resultado*é*uma*obra*mais*consolidada,* intensa*e*autêntica.*A* limitação*que*a*resistência*da*

matéria* provoca,* transforma3se* em* sugestão* e* amplia* as* possibilidades* na* elaboração* da* obra.* Passa* a*

haver*uma*cooperação*entre*intenção*formativa*e*matéria,*uma*vez*que*ambas*dão*e*recebem*ao*mesmo*

tempo.* ...# a# intenção# formativa# faz# valer# as# próprias# exigências# só# através# das# resistências# da#matéria,# e#
estas#assumem#uma#vocação#formal#apenas#quando#se#abrem#àquelas#para#defini?las,#acolhê?las#e#estimulá?
las.#(ibid.49).*Apesar*da*resistência*que*a*matéria*oferece*à*intenção*formativa,*o*artista*não*tenta*domá3la,*

ele*acolhe*as*propriedades*que*por*ela* lhe*são*oferecidas*e*tenta*desenvolver*e*ampliar*as*possibilidades*

que*lhe*são*inerentes.*

Para*Pareyson,*a*intenção*formativa*do*artista*se*define*como*adoção#de#matéria.*O*estágio*seguinte*
que* esse* processo* atinge* é* o* da* indissolubilidade* entre* intenção* formativa* e* matéria,* a* qual* o* filósofo*

denomina*de*“matéria*formada”.*A*obra*é*a*própria*matéria*formada.*A*matéria*não*pode*ser*considerada*

um*meio*expressivo,*ela*é*efetivamente*o*corpo*da*arte,*a*existência,*a*própria*obra.*A*unidade*indivisível*só*

tem* sentindo* se*é* vista* como*o* resultado*de*um*processo*em*que*os* vários* elementos*estão*em* tensão*

entre*si*e*à*procura*de*própria*unidade:*há*uma*espiritualidade*à*procura*do*próprio*estilo*e*uma*intenção*

formativa* que* perscruta* as* possibilidades* da*matéria,* [...]* e# esta# intenção# formativa# interroga# a# própria#
matéria# para# que# esta# lhe# venha# ao# encontro# e# apresente# em# ocasiões# estimulantes# suas# próprias#
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resistências.* (ibid.57).* Pareyson* afirma* que* o* ser* do* artista* está* amalgamado* com* a* formação* da* obra;*

aponta* para* uma* correspondência* indissolúvel* entre* a* formação,* o* estilo* da* obra* de* arte* e* toda* a* vida*

espiritual*do*artista,*entre*espírito*e*estilo.*

A* importância* da* escolha*do*material,* por* parte* do* artista* no*processo*de* instauração*da*obra,* é*

salientada* por* Passeron,* tendo* em* conta* que* a* causa#material# denominada* por* Aristóteles* não* é* nada*

passiva:#a#obra#será#produto#ambíguo#de#uma#luta#entre#a#subjetividade#do#artista#e#as#necessidades#técnicas#
do#material.#(PASSERON,1997:109).*

Relativo* à* importância* da* escolha* que* o* artista* faz* de* seus* materiais,* Barthes* apresenta*

considerações*sobre*este*assunto*nas*obras*de*Twombly.*O*filósofo*argumenta*que*a*arte*de*Twombly*dá*a*

ver*não*o*que*ele*representa,*mas*os*materiais*que*são*utilizados*por*ele:*a*verdade*do*lápis,*a*porosidade*

do*papel,*a*fluidez*ou*empaste*da*tinta.*E*segue*margeando*este*assunto*de*forma*a*reforçar*sua*ideia*sobre*

a*existência*de*uma*possível*fidelidade*do*artista*para*com*o*material,*como*se*o*pintor*se*colocasse*como*

coadjuvante* de* sua* obra.* Nessa* cumplicidade* entre* artista* e* matéria,* Barthes* percebe* que* é* pela* sutil*

insinuação*do*material*que*Twombly*traduz*a*sua*essência.**

Diante*de*uma*pintura*de*Cy*Twombly,*podemos*sentir*sua*pulsação*e*intensidade,*sendo*que*várias*

experiências*significativas*podem*ocorrer*nesse*encontro.*Estes*tantos*atributos*da*obra*do*artista*estariam*

ligados* também* à* relação* de* respeito* e* à* ênfase* que* ele* dá* às* propriedades* materiais* de* seus* meios?*

Barthes*deixa*clara*a*sua*convicção*quando*afirma:*A#arte#de#Twombly#consiste#em#nos#fazer#ver#as#coisas:#
não#as#que#ele#representa#(esse#é#outro#problema),#mas#as#que#ele#manipula:#alguns#rabiscos#a# lápis,#esse#
papel#quadriculado,#um#toque#de#cor?de?rosa,#essa#mancha#marrom.*(ibid.92).*Percebe3se*que*a*intimidade*

do* artista* com* seus*materiais* atribui* potência* à* obra.* Parece* haver* uma* escuta* por* parte* do* artista* em*

relação* às* necessidades* dos* trabalhos* e* das* possibilidades* dos* materiais.* Barthes* salienta* que* os*
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instrumentos*utilizados*por*Cy*Twombly*deixam*de*sê3los*e*passam*a*existir*como*um*fato*em*sua*pintura.*O*

artista*os*trata,*não*como*utensílios*que*estariam*servindo*a*um*propósito,*mas*como*matéria*absoluta.**

As*colocações*de*Pareyson*e*Barthes*sobre*a*importância*do*material*na*fatura*de*uma*obra*artística*

me*levaram*a*refletir*sobre*como*tais*escolhas*acontecem*no*processo*de*elaboração*de*meus*trabalhos.*O*

que*busco*precisamente* com* isso,*uma*vez*que*há*uma*consciência*de*que*estes* são*determinantes*nas*

minhas*construções?*

Desenhar*é*um*meio*que*se*vale*de*materiais*bastante*comuns*e*que*não*sofreram*grandes*avanços*

técnicos,* porém* tiveram* a* capacidade* de* permanecer* úteis,* mesmo* tendo* recursos* rudimentares.* Seu*

anacronismo* reside* justamente* no* fato* de* ser* um* procedimento* que* não* prevê* reprodução,* opondo3se*

assim,* à* ordem* contemporânea* da* maximização* de* eficiência* na* geração* de* imagens.* Diante* de* tantos*

recursos*tecnológicos,*pode*ser*visto*como*uma*atividade*obsoleta*ou,*por*outro*lado,*como*um*exercício*

de*resistência*ou*de*certa*teimosia.*Ao*optar*pelo*uso*de*instrumentos*como*canetas*e*lápis,*percebo*que*

atuo*em*uma*temporalidade*que*não*atende*às*exigências*atuais,*mas*que,*muitas*vezes,*é*necessária*ao*

adensamento*do*que*se*pode*criar*em*arte.*

Os* diálogos* que* vão* se* estabelecendo* entre* material,* fatura* e* resultado* do* trabalho* exercem*

influência,*diretamente,*em*sua*poética.*Remeto3me*à*Pareyson,*no*que*ele*afirma*ser*um*fazer*que*inventa*

o*seu*modo*próprio*de*fazer;*uma*dualidade*entre*empecilho*e*facilidade*oferecida*pelo*material*que*vai*

formatando* o* trabalho* final.* Destes* embates* ou* dificuldades* surgem* desvios* que,* de* certa* forma,*

consolidam* o* que* se* está* criando;* esta* dinâmica* se* aproxima* do* coeficiente* artístico* formulado* por*

Duchamp.*

No* ato* criador,* o* artista* passa* da* intenção* à* realização,* através* de* uma* cadeia* de* reações*
totalmente*subjetivas.*[...]*O*resultado*deste*conflito*é*uma*diferença*entre*a*intenção*e*a*sua*
realização,*uma*diferença*de*que*o*artista*não*tem*consciência.*[...]*Por*conseguinte,*na*cadeia*
de*reações*que*acompanham*o*ato*criador*falta*um*elo.* [...]*esta*diferença*entre*o*que*quis*
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realizar*e*o*que*realizou*de*verdade*é*o*“coeficiente*artístico”*pessoal*contido*na*sua*obra*de*
arte.*(DUCHAMP*in*BATTCOCK,*2002:73).*

Outro*fator*que*aparece*em*relação*à*adoção*de*materiais*refere3se*à*escala*dos*suportes.*Tanto*nos*

desenhos* com* canetas* quanto* nos* de* grafite,* escolho* instrumentos* que,* geralmente,* são* utilizados* para*

inscrições*em*áreas*pequenas*como*folhas*de*tamanho*A4*ou*mesmo*cadernos.* Interessa3me*deslocar*as*

linhas* finas*oferecidas*por*estes* instrumentos*para*grandes*superfícies;*explorar*o*que*eles*propiciam*em*

termos*de*traços*diminutos,*dispô3los*insistente*e*repetidamente*até*que*preencham*praticamente*toda*a*

superfície* do* suporte.* Experimento,* neste* fazer,* um* exercício* de* resistências:* uma* resistência* no* ato* de*

desenhar,* a* resistência* do* instrumento* material* ao* inscrever* e* a* resistência* do* suporte* em* receber*

inscrições.*Tem*sido*recorrente*em*minhas*escolhas*a*preferência*por*materiais*muito*simples,*acessíveis*e,*

como*no*caso*das*canetas*esferográficas*e* fios,*o* fato*de*não*terem*sido*feitos*especificamente*para* fins*

artísticos,* o* que* aponta* para* um* anseio* em* esgarçar,* ao* máximo,* o* potencial* expressivo* de* materiais*

corriqueiros.*Algumas*características*que*a*arte*não*prevê*ou*não*aceita,*como*a*fragilidade*do*suporte,*por*

exemplo,* podem* oferecer,* pelo* desvio,* novas* sugestões* na* realização* dos* trabalhos.* Se* não* forem* bem*

vindas,*evidentemente,*serão*descartadas.**

Para* os* trabalhos* iniciais* que* realizei* com* lápis* grafite* e* borracha* utilizei* papéis* comuns* de*

gramatura*média,*um*sulfite*convencional.*Este*material,*ao*passar*pelas*etapas*necessárias*para*o*processo*

de*criação,*possibilitou*que*eu*agregasse*novas*problemáticas*como*fragilidade,*desgaste,* leveza.* (Figuras*

17*e*18).*As*mudanças*de*rumo,*mas*que*não*vão*a*um*lugar*qualquer*ou*indesejado,*abastecem*o*trabalho,*

dão3lhe*fôlego*expressivo.*Não*entra*aqui*um*sentido*de*conformar3se*com*o*resultado,*mas*sim*de*estar*

atento*e*sensível*àquilo*que*não*estava*previsto*na*execução*do*trabalho;*aceitá3lo,*incorporá3lo*ou*não.*

A* importância* da* materialidade* de* um* trabalho* artístico* é* salientada* por* ambos* os* filósofos,*

Passeron*e*Pareyson.*Percebe3se,*contudo*que*não*a*tratam*como*um*mero*elemento*formal*ou*como*mais*
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um*objeto*no*mundo.*Atribuem*e*valorizam*o*caráter*expressivo*e*ativo*do*material*na*sua*relação*com*o*

artista*e*a*consequente*potência*do*trabalho*criado.**

1.2 Automatismo:!Repetição!–!Justaposição!!

Muitas*vezes,*o*ato*compulsivo*e*obsessivo*no*desenhar*está*associado*a*alterações*do*estado*de*

consciência.* No* início* de*minha* formação* em* artes* plásticas* tive* a* oportunidade* de* visitar* a* XVI* Bienal*

Internacional* de* São* Paulo17,* na* qual* houve* uma* exposição* denominada* Arte* Incomum18* em* que* era*

apresentada* a* produção* de* pacientes* internos* de* instituições* psiquiátricas* e* de* indivíduos* alheios* ao*

contexto* das* artes* visuais.* Entre* os* vários* trabalhos* expostos,* foram* os* de* Jaime* Fernandes19* os* que*

chamaram*minha*atenção.*Observei,*naqueles*desenhos,*a*capacidade*de*seu*autor*em*tirar*o*máximo*de*

resultado*com*o*mínimo*de*recursos,*uma*vez*que*utilizou*apenas*canetas*esferográficas*das*quatro*cores*

mais* convencionais:* azul,*preto,* verde*e*vermelho* sobre*papel.*O*que* realmente*me* interessou*naqueles*

desenhos* foi* o* caráter* compulsivo,* a* profusão* de* traços* com* infinitas* sobreposições* que,* por* vezes,*

construíam*uma* nova* cor,* bem* como* a*maneira* como* foram* articulados* os* instrumentos* que* lhe* foram*

dados.*Os* inúmeros* traços*que* se*estendiam*sobre*o*papel*me*pareceram*ser*um*depoimento* sobre*um*

********************************************************

*
17*Walter*Zanini*foi*o*curador*geral*desta*bienal*que*ocorreu*no*ano*de*1981.*
18* A* exposição* Arte* Incomum* teve* curadoria* de* Annateresa* Fabris* e* Victor* Musgrave.* Maiores* informações* poderão* ser*
consultadas* no* catálogo* desta* exposição* disponível* em:* http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=1106301338373
4d46151485f141b893f6408357b248fb&n=name485f14&t=16%C2%AA%20Bienal%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20(1981)%203
%20Arte%20Incomum.*Pesquisado*em*19/01/2014.*
19*Jaime*Fernandes,*nascido*em*Covilhã,*Portugal*no*ano*de*1900,*foi*trabalhador*rural*e*aos*trinta*e*oito*anos*foi*internado*no*
Hospital*Miguel*Bombarda,*lá*permanecendo*até*a*sua*morte*em*1968.*



*88*

tempo*longo*e*viscoso.*Estar*diante*destes*desenhos*me*provocou*grande*impacto,*pois*era*como*acessar*as*

urgências*e*pulsões*de*uma*pessoa.*(Figura*17)*

*

*
*

Figura*17*–*Jaime*Fernandes.*Sem#título.*1960.*Caneta*esferográfica*sobre*papel.*24,9*x*32,6*cm*

Emma*Haucke,*diagnosticada*como*esquizofrênica*em*1920,*aos*trinta*anos*de*idade,*foi* internada*

na*instituição*Heidelberg*Psychiatric*University.*Desde*então,*começou*a*escrever*obsessivamente*cartas*a*

seu*marido.* (Figuras*17*e*18)*As*palavras*usadas*eram* repetidas,* insistentemente,* e* sobrepostas*uma*às*

outras,* apresentando* assim,* vários* graus* de* densidade* e* opacidade,* o* que* tornava* a*mensagem* escrita*

ilegível.*Emma*escrevia*do*topo*esquerdo*da*página*até*o*final*à*direita,*retornando*a*este*procedimento*

18 e 19
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infinitas*vezes*sempre*na*mesma*folha*de*papel;*formavam3se*inúmeras*camadas*de*escrita.*As*palavras*que*

escrevia*eram*sempre*as*mesmas:*komm*(venha)*ou*frases*como*Herzensschatzi*komm20*(venha*querido).**

Escritas*em*papel*de*gramatura*fina*com*grafite,*as*frases*costumam*cobrir*a*página*inteira*de*
ponta* a* ponta.* Inicialmente,* essas* letras* lembram*pequenos* panos* tecidos* com* seu* trajeto*
densamente*trabalhado.*Embora*ela*não*usasse*imagens,*as*palavras*sobrepostas*umas*sobre*
as*outras*como*estão,*descrevem*uma*paisagem.21*(ARGYLE,*2012).**

No*ano*de*2000,*foi*realizada*a*exposição*Traces#upon#the#Wunderblock22*(Traços*sobre*Wunderblock#
23)* no* Drawing* Center* –* Nova* York,* onde* foi* exibida* a* famosa* Prinzhorn* Collection* pertencente* a* Hans*

Prinzhorn,* constituída* de* trabalhos* de* internos* psiquiátricos* do* Heidelberg* Psychiatric* University.*

Diferentemente*de*vários*trabalhos*lá*expostos,*as*cartas*de*Emma*não*foram*concebidas*como*atividade*

artística* nem* terapêutica.* Seus* escritos* surgiram* da* necessidade* de* clamar* pela* presença* do* marido.* A*

repetição* compulsiva* das* palavras* testemunhavam* a* aflição* e* o* sentimento* profundo* de* Emma,* porém*

********************************************************

*
20*No*texto*de*referência,*a*tradução*encontrada*foi:*sweetheart#come.*
21*Written*on* thin,* regulation*paper*with* graphite* they*usually* cover* the* entire*page* from*edge* to* edge.* Initially* these* letters*
resemble*small*woven*cloths*with*their*densely*crafted*script.*Although*she*does*not*use* imagery*the*words*mounted*on*each*
other*as*they*are*describe*a*landscape.* 
22*O* título*da*exposição*se* refere*ao*conceito*de* inconsciente*apresentado*por*Freud*através*do*uso*metafórico*que* faz*deste*
termo.*Esta*exposição*teve*a*curadoria*de*Catherine*De*Zegher. 
23*Wunderblock*é*um*brinquedo*infantil,*também*conhecido*como*bloco*de*escrita*mágica,*que*consiste*em*uma*lâmina*fina*de*
plástico*transparente*que*cobre*um*quadro*com*grossa*camada*de*cera,*sobre*o*qual*se*pode*escrever*ou*desenhar*utilizando*um*
instrumento*pontiagudo.*Quando*a* folha*de*plástico*é* levantada,*o*que* foi* inscrito*desaparece,*enquanto*que*os*vestígios*dos*
traços*permanecem*sobre*a*superfície*de*cera*abaixo.*
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foram*consideradas*por*Prinzhorn*como*um*exemplo*de*‘forma*progenitora*do*desenho’*ou*‘o*mais*próximo*

do*ponto*zero*na*escala*de*composição’24*

*

*
*

Figura*18*–*Emma*Hauck.*Sweetheart#Come,*1909.*Carta*ao*marido.*Lápis*grafite*sobre*papel.*

*

********************************************************

*
24* “progenital* form* of* drawing”* or* the* “nearest* to* the* zero* point* on* the* scale* of* composition”.* disponível* em:*
https://www.cs.helsinki.fi/webfm_send/589;*pesquisado*em*12/12/2013.*
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*
*

Figura*19*–*Emma*Hauck.*Carta*ao*marido,*1909.*Lápis*grafite*sobre*papel.*

Data*do*ano*2000*o*filme*realizado*por*Stephen*e*Timothy*Quay,*apreciadores*da*caligrafia*do*século*

XX,* intitulado* In# Absentia25.* Os* cineastas* tomaram* conhecimento* das* cartas* de* Emma* H.,* em* 1996,* por*

ocasião*da*exposição*Beyond#Reason,#Art#and#Psychosis,*apresentada*na*Hayward*Gallery*em*Londres.**

********************************************************

*
25* Disponível* em:* http://www.youtube.com/watch?v=sxOMGdx5UBM* * * Tem* duração* de* 19min* e* 20seg**
Pesquisado*em:*13/12/2013.*
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As*cenas*iniciais*apresentadas*no*filme*dão*conta*da*ambientação*externa*e*noturna*do*que*seria*o*

local*onde*a*paciente*esteve*internada.*As*imagens*são*feitas*em*branco*e*preto,*apresentam*um*aspecto*

anuviado,* como* se* houvesse* uma* bruma.* Nesta* paisagem* se* vê* com* certa* nitidez* apenas* uma* janela*

entreaberta*de*onde*provém*uma*luz.*A*seguir*é*apresentado*o*ambiente*interno,*o*que*seria*o*quarto*de*

Emma,*cuja*atmosfera*é*de* introspecção*e*pouca*nitidez.*A*maior*parte*do*filme,*que*tem*duração*de*19*

minutos,*é*dedicada*a*mostrar*a*ação*da*escrita*e*seus*instrumentos.*Várias*cenas*apresentam*tomadas*em*

que*o*foco*é*um*apontador*de*lápis*que*ocupa,*basicamente,*todo*o*tamanho*do*quadro.*A*compulsão*de*

escrever* fica* fortemente* representada* pela* imagem* de* duas* mãos* com* dedos* e* unhas* totalmente*

entranhados*de*pó*de* grafite,* inclusive*nas* reentrâncias* das*digitais.* (Figura*20)*As*pontas* quebradas*de*

lápis*grafite*sobre*a*mesa*aludem*à*tensão*que*poderia*ser*proveniente*da*pressão*exercida*por*suas*mãos.*

As* inúmeras* cascas* de*madeira* do* lápis* que* restam*quando* apontados,* caídas* no* chão,* reiteram*a* ação*

insistente* e* ininterrupta* de* Emma.* Não* se* sabe* se* estes* instrumentos* foram* realmente* utilizados* por*

Emma,*mas*os*resíduos*daqueles*materiais*nos*aproximam*da*exaustão*do*ato*de*sua*escrita,*expõem*o*que*

resta*desta*ação*além*do*que*está*inscrito*nas*cartas.*É*provável*que*as*lascas*de*madeira*não*tenham*tido*

importância* para* a* paciente* nem* para* as* demais* pessoas* que* circularam* pelo* ambiente* naquela* época,*

porém*consistem*em*um*forte* índice*da*sua*aflição.*O*filme*dos* irmãos*Quay*remete*à* ideia*de*acúmulo;*

impressiona*ver*o*que* restou*do*material*que*possibilitou*a*escrita.*O* recurso*de* imagem*utilizado*pelos*

cineastas* intensifica* e* nos* aproxima*bastante*da* ação*obsessiva* de* Emma,* remontando* à* cena*de* forma*

poética.*Outro*elemento*significativo*que*aparece*em*alguns*momentos*do*filme*é*a*imagem*de*um*relógio*

de*chão*parado.*A*presença*deste*objeto*remete*à*percepção*de*que*Hauck*teria*da*passagem*do*tempo.*

Tal* figura* de* linguagem* poderia,* também,* aludir* ao* seu* aprisionamento* num* conflito* do* qual* não* tinha*

consciência.*Por* ser*atemporal,*o* inconsciente*não*é* regido*pelas* leis*da* lógica,*portanto,*não*obedece*a*

uma*sequência*cronológica*coerente.**
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*
*

Figura*20*–*Cena*do*filme*In#Absentia,*2000.*

Algo*muito*forte*impulsionava*a*escrita*de*Emma*Hauck.*O*que*importava*não*era*a*legibilidade,*mas*

sim* escrever,* compulsivamente,* o* que* tinha* a* dizer* a* seu* marido* e* também* ao* mundo.* Por* onde* este*

trabalho*de*escrita*de*cartas*nos*fisga?*Talvez,*pelo*seu*caráter*de*verdade*ou*por*ser*uma*consequência,*

um*prolongamento*da*sua*dor.*Quais*seriam*os*motivos*para*este*tipo*de*trabalho*mobilizar*o*interesse*ou*a*

atenção*do*meio*especializado*em*arte?*

Deanna* Petherbridge* se* refere* às* cartas* de* Emma,* utilizando* o* termo* ‘drawn* letters’* (cartas*

desenhadas).**

...* o* significado* tornou3se* sufocado* e* suprimido* pelas* repetições* encantatórias* das* palavras*
em* colunas* de* diferentes* intensidades,* criadas* por* repetidas* sobre3escritas.* Hauck*
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provavelmente* produziu* estes* eixos* rítmicos* de* caligrafia* obsessiva* durante* estados*
aumentados*ou*suprimidos*da*consciência.26*(PETHERBRIDGE,*2010:*179).*

A*autora*identifica*na*prática*de*apagamento*de*sentido,*por*meio*de*uma*repetição*e*sobreposição,*

uma*forte*relação*com*obras*de*artistas*contemporâneos.*

Em*nosso*repertório*de*imagens,*no*âmbito*das*artes*visuais,*estamos*bastante*familiarizados*com*

artistas*que* se*valem*da*escrita*de* forma* repetitiva*em*seus* trabalhos,*dado*que*alimenta*nosso*olhar*e*

possibilita*que*encontremos*valores*artísticos*nas* cartas*escritas*por*Emma*H.* É* indiscutível* a*beleza*e*o*

caráter*poético*que*acompanham*suas*cartas:*o*acúmulo,*camadas*e*camadas*de*escrita.*Porém,*é*sabido*

que,*em*momento*algum,*a*autora*de*tais*cartas*as*tenha*concebido*devido*a*questões*estéticas.**

Decorrente*da*reflexão*sobre*as*cartas*de*Emma*H.,*poderia*pensar3se*a*sobreposição*como*sendo*

uma*ação*de*negação,*uma*vez*que* cada*nova* inscrição* sobreposta*anulava*a*de*baixo*e,* ao*esconder* a*

anterior,* borrava* o* seu* sentido* literal.* Por* outro* lado,* esta* mesma* sobreposição* e* todo* o* acúmulo* das*

palavras*escritas*sobre*o*papel,* talvez,* tenha*podido*dar*conta*melhor*de*dizer*a*seu*marido*sobre*o*seu*

estado* emocional* e* psíquico.* Sua*mensagem*não* estava* somente* no* conteúdo*que* as* frases* exprimiam,*

mas*na*veemente*repetição*que*traduzia*a*sua*angústia*e*aflição.**

Identifico,* no* aspecto* visual* das* cartas* de* Emma,* certa* afinidade* com* os* desenhos* que* crio.* É*

interessante*perceber*a*passagem*tonal*que*se*faz*presente*em*suas*cartas.*É*possível*aferir*as*diferenças*

da*pressão*de*suas*mãos*ao*escrever*que,*possivelmente,*possibilitaram*a*formação*de*uma*gama*de*tons,*

variando*do*preto*mais*intenso*até*cinzas*muito*claros,*criando*assim,*áreas*com*diferentes*densidades*de*

********************************************************

*
26* ...*meaning* has* become* choked* and* suppressed* in* a* incantatory* repetitions* of* the*words* in* columns* of* different* intensity,*
created*by*repeated*over3writing.*Hauck*presumably*produced*these*rhythmic*shafts*of*obsessive*calligraphy*during*heightened*
or*suppressed*states*of*consciousness.*
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grafite.*O*claro3escuro*resultante*desta*ação*dá*a*sensação*de*haver*uma*ondulação*na*superfície*do*papel,*

semelhante* às*modulações* que* busco* em*meus* desenhos.* A* ação* compulsiva* de* Emma,* possivelmente,*

esteve* impulsionada* por* sua* angústia,* desespero* e* confusão*mental.* Diferente* de*meus* desenhos,* suas*

cartas*não*tiveram,*evidentemente,*uma*intenção*formal.*Alimentada*pelas*questões*que*se*manifestam*em*

minha*produção*poética,*que*desenvolvo*e*busco* intencionalmente,*encontrei*grande*beleza*e*densidade*

no*material* produzido* por*Hauck.*Os* elementos* articulados* em* suas* cartas* e* em*meus* desenhos* são* de*

ordens* diferentes;* as* primeiras* lidam* com* um* conteúdo* literário,* enquanto* os* segundos* tratam* das*

questões*da*imagem*no*âmbito*das*artes.*Sabe3se*que*a*intenção*é*um*quesito*essencial*na*produção*de*um*

trabalho*artístico,* sendo*o*que*possibilita*o*desdobramento*de*novas*problemáticas*a* serem*pesquisadas*

dentro*do*repertório*das*diversas* linguagens.*A*proliferação*das* inscrições*gráficas*que*realizo*provém*de*

inquietações* internas,* emocionais,* de* posicionamentos* diante* do*mundo* e* da* necessidade* de* direcionar*

uma* manualidade* para* a* criação* de* trabalhos* que* se* insiram* e* dialoguem* com* questões* da* arte*

contemporânea.**

Em* relação* à* ocupação* do* suporte,* percebo* que* em* meus* desenhos,* as* dimensões* limitam* a*

extensão*do*trabalho*e,*consequentemente,*o*tempo*de*sua*feitura,* justamente,*porque*não*me*valho*da*

superposição* nas* inscrições.* Em*meus* primeiros* desenhos,* a* dimensão* do* suporte* determinava* quando*

estariam* terminados.* O* efeito* da* modelagem* era* atingido* pelo* tamanho* das* inscrições* das* formas,*

aglutinação*e*espaçamento*e,*no*caso*dos*desenhos*com*lápis*grafite,*a*intensidade*da*pressão*da*mão*e*as*

diferenças*de*espessura*dos*grafites,*também,*foram*responsáveis*pela*presença*de*tal*efeito.*Nas*cartas*de*

Emma,*um*efeito*visual*semelhante*provém*da*insistente*sobreposição*da*escrita,*ficando*claro*que*não*é*o*

tamanho*do*papel*que*determina*o*seu*final.*Os*intervalos*de*sua*escrita,*as*passagens*tonais*decorrentes,*
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os* grafismos* das* letras* que,* sobrepostas,* criam* texturas* com* semelhanças* visuais,* mas* que* são*

provenientes*de*procedimentos*e*intenções*totalmente*diferentes.*27*

As*tonalidades*de*grafite*aparentes*nas*cartas*decorrem*da*variação*da*sobreposição*e*intensidade*

dos*traçados.*Nos*inícios*e*finais*de*frases*os*traços*se*diluem.*Há*áreas*de*escuridão*profunda*que*resultam*

do*acúmulo*de*material*na*superfície*do*papel*somado*à*forte*pressão*exercida*pela*mão*de*Emma.*

Tendo* em* conta* sua* enfermidade* e* o* fato* de* estar* internada,* habitando* um* ambiente* restrito,*

poderia*pensar3se*a*sua*ação*repetitiva*no*sentido*de*se*mover*num*lugar*seguro,*já*conhecido.*Segundo*a*

teoria*freudiana*do*aparelho*mental,*a*compulsão*e*a*repetição*são*formas*frustradas*de*resolução*de*um*

conflito*psíquico.*Ao*não*conseguirmos*perceber*emocionalmente*a*real*origem*de*um*conflito,*acabamos*

presos* a* ele* e* reencarnamos* (acting* out)* o* mesmo,* repetitivamente,* de* forma* estereotipada,* sem* nos*

darmos*conta.*Neste*sentido,*entenderíamos*as*suas*cartas*como*o*sintoma*de*um*conflito*não*resolvido.**

É*interessante*pensar*como*a*passagem*do*tempo*se*manifesta*nas*atividades*realizadas*por*Jaime*

Fernandes* e* Emma*Hauck.*Ambos* estiveram* internados* em* instituições*psiquiátricas;* é* de* se* considerar,*

portanto*que*não* tinham*urgência*em*terminar*seus* labores;*a*morosidade*na*passagem*do* tempo*pode*

ter,* em* certo* sentido,* emprestado* densidade* aos* seus* trabalhos.* A* sobreposição* dos* traçados* pode* ser*

interpretada* como* decorrentes* de* uma* falta* de* pressa* ou,* quiçá,* de* perspectivas* para* suas* vidas.* Ao*

escrevermos*sobre*uma*folha*de*papel,*assim*que*acaba*o*espaço*da*folha,*tal*tarefa*está*terminada;*sua*

legibilidade* é* garantida* pela* não* sobreposição* dos* traços* que* a* compõe.* O* sobrepor,* infinitamente,*

********************************************************

*
27*Arthur*Danto*no*primeiro*capítulo*de*seu*livro*'A*transfiguração*do*lugar*comum'*apresenta*uma*argumentação*teórica*a*partir*
de*uma*amostragem*de*telas*retangulares*de* igual* tamanho*e*pintadas*com*um*mesmo*vermelho.*As*telas*são*elaboradas*por*
motivos* diferentes.* Pertencem* a* contextos* distintos,* sendo* que* uma* delas* não* se* constitui* e* nem* pretende* ser* um* trabalho*
artístico.*Danto*propõe*analisar*as*várias*reações*possíveis*que*podemos*ter*diante*destas*telas*ao*conhecermos*a*história*de*sua*
criação.*
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inscrições*sobre*um*mesmo*papel*é* fazer*um*aprisionamento*e*um*empilhamento*de*temporalidades.*Ao*

vermos*estes* trabalhos*não* se*pode* ficar* indiferente*em* relação*ao* fator*do*dispêndio*de* tempo*que*os*

acompanha.*

Foram* os* surrealistas* que,* na* poesia* e* nas* artes* plásticas,* fizeram* as* primeiras* experiências* com*

automatismo,*mais*propriamente*a*escrita*automática*de*Breton.* Influenciados*pelas*descobertas*sobre*o*

inconsciente*e*preceitos*da*psicanálise*de*Freud,* foram*adotadas*algumas*práticas*que*pudessem* inibir*o*

uso*da*razão*na*concepção*de*uma*obra.*Artistas*se*valiam*de*métodos*como*a*livre*associação*e*a*análise*

dos*sonhos,*buscavam*expressar3se*acionando*apenas*o* inconsciente*e*o*acaso,*criando,*prioritariamente,*

imagens*figurativas*simbólicas.*#

O*efeito*direto*dessas* influências*nos*poetas* surrealistas*pôde*ser*observado*no*método*da*
“escrita*automática”.*Nesse*exercício,*em*que*todos*os*controles*do*consciente*eram*postos*
de* lado,* o* maravilhoso* e* ilimitado* mundo* das* imagens* do* subconsciente* podia* chegar* à*
superfície.* Tudo* o* que* o* escritor* tinha* a* fazer* era* libertar3se,* por* vários* meios,* desses*
controles*e*registrar*automaticamente*os*pensamentos*e*imagens*que*se*apresentassem.*No*
caso* do* pintor* o* mesmo* método* produzia* “desenhos* automáticos”.* O* surrealismo* como*
movimento* foi,* assim,* de* um* alcance*muito*mais* amplo* do* que* na* literatura* ou* pintura,* e*
constituiu,*nas*palavras*de*Breton,*um*“automatismo*psíquico*puro”.*(CHIPP,*1998,*375)#

Henri*Michaux28*manteve*um*contato*inicial*com*os*surrealistas,*porém,*segundo*Maillard29,*afastou3

se* do* movimento* por* considerar* que* as* teorias* psicanalíticas* de* Freud* não* mais* lhe* valiam.* Michaux*

********************************************************

*
28*Henri*Michaux*(1899*–1984)*foi*escritor,*poeta*e*pintor*belga;*obteve*a*nacionalidade*francesa*em*1955.**
29* Chantal* Maillard* (Bruxelas,* 1951),* escritora* e* poeta* espanhola* traduziu* e* publicou* o* livro* Escritos* sobre* Pintura* em* que*
apresenta*vários*textos*escritos*por*Michaux.*É*doutora*em*Filosofia*e*professora*titular*de*Estética*e*Teoria*da*Arte.*
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realizou*desenhos*e*pinturas*sob*o*efeito*de*mescalina,*no*período*de*1955*a*1962,*com*o*objetivo*de*banir*

os*entraves*provenientes*da*razão,*promovendo*assim*o*automatismo.*(Figura*22).*

Em*seu*texto*de*1957,*Dibujar#el#paso#del#tiempo,*Michaux*comenta*a*sua*necessidade*de*captar*a*

passagem*do*tempo*através*do*desenho:*

*

* *
Figura*21*–*Henri*Michaux.*Inner#Branching,*1960.*

*
Figura*22*–*Henri*Michaux.*Mescaline#drawing,#1960.*

*

Queria* desenhar* a* consciência* de* existir* e* a* passagem*do* tempo.* Como* alguém* se* toma* o*
pulso.*Ou*também,*em*forma*mais*limitada,*o*que*aparece*quando,*ao*chegar*a*noite*(no*mais*
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curto* e* em* voz* baixa)* se* olha* para* a* exposição* do* filme* que* suportou* o* dia.30* (MICHAUX,*
2007:115)*

O* desenho* Inner# Branching# (Figura* 21),* realizado* sobre* o* efeito* de* mescalina* possui* uma*

configuração* semelhante* às* imagens* que* vemos* nos* testes* de* Rorschach;* há* um* espelhamento* nas*

manchas*de*tinta,*o*que*poderia,*segundo*Petherbridge,*evocar#a#experiência#de#um#usuário#de#drogas#de#
sair# do# seu# próprio# corpo# ou# sugere,# talvez,# que# Michaux# estava# ‘em# duas# mentes’# quando# fazia# seus#
desenhos#automáticos31.#

Em*muitas* das* obras*dessa* série,* onde* gestos* repetitivos* e* um* tanto* apertados* ocorrem*
dentro*de*uma*escala*controlada,*muitas*vezes*há*uma*sensação*de*um*mapa*falso*da*cidade*
parisiense*dividida*pelo*rio*Sena*e*suas*pontes.*Repetitivas,*marcas*em*forma*de*ganchos*se*
aglutinam,* ou* se* arrastam* para* longe,* um* canal* central* oco* que* divide* parcialmente* o*
desenho,*o*eixo*central* vazio* sendo* interpretado*como*uma*experiência*do*vazio*que* surge*
através*do*efeito*desencarnado*da*droga'.32*(PETHERBRIDGE,*2010:178)**

O* automatismo* acontece* em* meu* procedimento* como* uma* mola* propulsora* que* gera* formas*

repetidas,* insistentemente,*e*em*grande*quantidade;*acomodo3as*de*maneira*justaposta*na*superfície*dos*

********************************************************

*
30*Quería*dibujar*la*conciencia*de*existir*y*el*paso*del*tiempo.*Como*se*toma*uno*el*pulso.*O*también,*en*forma*más*limitada,*lo*
que*aparece*cuando,*al*llegar*la*noche,*repasa*uno*(en*más*corto*y*en*voz*baja)*la*película*impresionada*que*ha*suportado*el*día.*
(MICHAUX,*2007:115)*
31*It*evokes*the*drug*taker’s*experience*of*leaving*his*own*body*or*suggests,*perhaps,*that*Michaux*was*‘in*two*minds’*when*doing*
this*automatics*drawing.*
32*In*many*of*the*works*from*this*series,*where*repetitive*and*rather*cramped*hand*gestures*occur*within*a*controlled*scale,*there*
is*often*a*sense*of*a*faux*Parisian*city*plan*divided*by*the*Seine*and*its*bridges.*Repetitive,*hooked*marks*coalesce*towards,*or*trail*
away*from,*a*hollow*central*channel*that*partly*bisects*the*drawing,*the*empty*central*axis*being*interpreted*as*an*éxperience*of*
the*void*which*arises*through*de*disembodying*effect*of*the*drug’.*
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desenhos*e*na*disposição*dos*fios*tramados.*Penso*que*o*que*impulsiona*a* insistente*ação*de*desenhar*e*

tramar,* aplicada* na* construção* de* meus* trabalhos,* é* consequência* de* uma* necessidade*maior* que,* em*

primeira* instância,*está*diretamente*ligada*à*manualidade.*Uma*agitação*manual,*compulsiva,*que*precisa*

ser*empregada*para*formalizar*algo.*Parece*haver*uma*energia*estocada*nas*mãos.**

Inicialmente,*a*visualidade*das* imagens*que*crio*não*provém*de*uma*busca*estilística;*são,*poderia*

dizer3se,* a* consequência* expressa* do* tipo* de* fazer* compulsivo* e* automatizado.*Num* segundo*momento,*

aciono* todos*os*demais*procedimentos*que*compõem*o*processo*de*criação*em*artes*como:* intenção*na*

concepção*da*composição,*dos*contrastes,*diferentes*intensidades*dos*traços.*À*proporção*que*são*postas*

várias*inscrições*no*suporte,*as*formas*subsequentes*vão*se*ajustando,*de*maneira*a*dialogar*com*as*que*as*

precedem,* sempre* de* maneira* justaposta.* Tal* justaposição* decorre* também* de* uma* rapidez* do* olho* e*

agilidade*da*mão*em*não*sobrepor*as*formas*inscritas.*Nessa*etapa,*que*apresenta*um*direcionamento*mais*

consciente* na* construção* da* imagem,* o* automatismo* continua* presente,* porém* com*menos* autonomia.*

Mesmo* assim,* sua* participação* na* concepção* da* imagem* é* fundamental* para* o* aspecto* que* o* trabalho*

assumirá.**

O* caráter* de* repetição* presente* em* meus* trabalhos* ecoa* com* as* colocações* apresentadas* por*

Deleuze* em* seu* livro:* Diferença# e# Repetição.* Por* serem* resultantes* de* uma* atividade* essencialmente*

manual,*fica*evidenciada*a*ideia*de*que*em*toda*a*repetição*está*contida*uma*diferença;*cada*signo*gráfico*

inscrito*mantém,*portanto,*sua*unicidade*e*seu*caráter*autônomo.**

A* repetição,* segundo* o* filósofo,* não* supõe* o* igual,*mas* sim* a* singularidade,* a* individualidade.* O*

autor*apresenta*duas*direções*para*a*repetição*em*sua*pesquisa:**

...uma*diz*respeito*ao*conceito*de*diferença*sem*negação,*precisamente*porque*a*diferença,*
não* sendo* subordinada* ao* idêntico,* não* iria* ou* “não* teria* que* ir”* até* a* oposição* e* a*
contradição;* a* outra* diz* respeito* a* um* conceito* de* repetição* tal* que* as* repetições* físicas,*
mecânicas* ou* nuas* (repetição* do* Mesmo)* encontrariam* sua* razão* nas* estruturas* mais*
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profundas* de* uma* repetição* oculta,* em* que* se* disfarça* e* se* desloca* um* “diferencial”.*
(DELEUZE,*2006:16)*

Deleuze* pontua* o* que* considera* generalidade* e* repetição;* a* primeira* prevê* a* substituição* de*

elementos,*a*segunda*se*refere*à*singularidade*como*fator*primordial.*A*generalidade*subentende*que*um*

termo*pode*ser*trocado*por*outro.**

Os* reflexos,* os* ecos,* os* duplos,* as* almas* não* são* do* domínio* da* semelhança* ou* da*
equivalência;*e*assim*como*não*há* substituição*possível*entre*gêmeos*univitelinos,* também*
não*há*possibilidades*de*se*trocar*de*alma.*(ibid.20)*

A*repetição*aparece*como*ação;*por*suas*propriedades*de*operar*com*o*único,*carrega*consigo*uma*

potência*de*linguagem.*Em*sua*essência,*a*repetição*remete*a*um*caráter*singular*que*difere*por*natureza*

da*generalidade,*mesmo*quando*ela,*para*aparecer,*aproveita3se*da*passagem*artificial*de*uma*ordem*geral*

a* outra.* (Ibid.* 22).* Por* conter* o* singular,* podemos* encontrar* na* repetição* possibilidades* de* diversos*

desdobramentos,* de* novas* conexões* entre* essas* particularidades;* um* potencial* criativo,* o* que* permite*

pensar*em*novas*relações*entre*elementos*que*se*assemelham.*

Nos*trabalhos*de*desenho*em*que*me*valho*da*insistente*repetição*de*um*mesmo*signo*gráfico,*há*

uma*tendência*nas*etapas*iniciais*de*elaboração*de*cada*um*deles*em*preencher*quase*totalmente*a*área*

do*suporte.*Nos*trabalhos*posteriores*desse*processo,*as*intenções*vão*diferenciando3se*de*uns*para*outros,*

permitindo,*assim,*que*cada*desenho*tenha*suas*características*individuais.**

Se*a*repetição*existe,*ela*exprime,*ao*mesmo*tempo,*uma*singularidade*contra*o*geral,*uma*
universalidade* contra* o* particular,* um* relevante* contra* o* ordinário,* uma* instantaneidade*
contra*a*variação,*uma*eternidade*contra*a*permanência.*Sob*todos*os*aspectos,*a*repetição*é*
a*transgressão.*Ela*põe*a*lei*em*questão,*denuncia*seu*caráter*nominal*ou*geral*em*proveito*
de*uma*realidade*mais*profunda*e*mais*artística.*(DELEUZE,*2006:12)*
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Nesse*processo*passam*a*haver*escolhas*que,*inevitavelmente,*vêm*imbuídas*dos*códigos*das*artes*

visuais.*Percebo*na*fatura*de*meus*trabalhos*uma*mescla*do*automatismo*do*gesto,*de*certo*controle*e*de*

um*sistema*no*fazer.*Ainda*que*o*automatismo*esteja*acompanhado*de*uma*compulsão,*há*uma*ordenação*

na*construção*das*imagens*que*não*vem*estipulada*previamente;*não*está*elaborada*no*sentido*de*seguir*

um* padrão* existente* desde* sempre* ou* um* projeto* inicial;* tampouco,* segue* um* rumo* aleatório* em* seu*

processo*de*construção.*A*relação*que*cada*nova*inscrição*vai*estabelecendo*com*as*que*já*estavam*postas*

na*superfície*do*trabalho,*segue*o*que*se*poderia*chamar*de*método33.*Neste*sentido,*pode*pensar3se*que:*

Repetição,*mais*precisamente,*repetições,*nas*artes*plásticas,*são*todos*os*processos*que*de*
alguma* forma* repetem* o* já* existente* no* universo* das* formas,* e/ou* os* procedimentos* que*
estabelecem* sistemáticas* recorrentes* que* não* permitem* quase* variações* e,* ainda,* os*
processos* cumulativos,* em* que* os* elementos* se* acrescentam* uns* aos* outros.* (CATTANI,*
2004:79).**

No* ano*de*2011,* realizei* o* trabalho*DFT303* (Figura*23),* cuja* escolha*do*material* se*deu*de* forma*

circunstancial.*Na*realização*do*trabalho*anterior*a*este,*utilizei*apenas*fios*de*cor*laranja*e*azul*que*vinham*

em*um*cabo*de*quatro*pontas;*os*outros*dois*fios*eram*brancos.*Foi*ao*lidar*com*a*sobra,*com*o*resto,*que*

este*trabalho*foi*gerado.*Na*tarefa*de*guardar*os*fios*brancos*excedentes,*adotei*um*método*que*se*tornou*

automatizado,* do* qual* decorreu* uma* ação* feita* com*muita* rapidez:* cortava* o* fio* em* um* comprimento*

aleatório,*dava*de*três*a*cinco*voltas*em*torno*de*minha*mão*esquerda*para*formar*um*rolo,*que*era*torcido*

nas*duas*pontas,* a* fim*de*que*o*enrolado*não* se*desfizesse.* Em* seguida,* eram*guardados*em*uma*caixa*

********************************************************

*
33*Método:*[Do*gr.*Méthodos,*caminho*para*chegar*a*um*fim’.].*S.m.*1.Caminho*pelo*qual*se*chega*a*um*determinado*resultado,*
ainda*que*esse*caminho*não*tenha*sido*fixado*de*antemão*de*modo*deliberado*e*refletido.*2.*Programa*que*regula*previamente*
uma* série*de*operações*que* se*devem* realizar,* apontando*erros*evitáveis,* em*vista*de*um* resultado*determinado.* (HOLANDA*
FERREIRA,*1988:*919)*



*

*

*

* * 103*

qualquer.*Os*rolinhos*tinham*um*formato*elíptico*e*seguiam*as*medidas*da*minha*mão.*Em*pouco*tempo,*

percebi*que*tinha*uma*grande*quantidade*de*pequenos*rolos*brancos*que*seguiam*certa*uniformidade*em*

seus*formatos*e*com*algumas*alterações*de*tamanho.*Pareceu3me*ser*um*material*interessante*e*com*um*

potencial*a*ser*explorado.*Ademais,*aproximava3se*das*questões*de*repetição*que*eu*já*vinha*tratando*em*

meus* trabalhos.* Era* como* se* fossem*matéria3prima* encontrada* pronta* em*uma* loja,* por* exemplo,* e*me*

valesse*dela*para*compor*um*novo*trabalho;*portanto,*a*manufatura*destes*rolos,*por*não*ter*sido*pensada*

para* tal* fim,* naquele* momento,* não* teve* peso* no* procedimento* construtivo.* A* seguir,* derrubei* aquela*

profusão* de* pequenos* rolos* em* cima*de* um*papel* Kraft* estendido* no* chão,* onde* tomei* contato* com*as*

várias* possibilidades* que* aquele* material* oferecia,* para* ser* desenvolvidas* e* aprofundadas* em* meus*

trabalhos.* Experimentei* diferentes* afastamentos* e* aglutinamentos* na* ordenação* das* peças,* a* criação* de*

áreas*de*respiro,*outras*de*concentração*das*formas,*bem*como*a*passagem*de*um*tipo*de*disposição*que*

poderia*sugerir*modelagem*em*sua*superfície,*resultante*da*soma*de*todos*aqueles*elementos*justapostos.*

Em* suma,* poderia* articular* o* mesmo* tipo* de* raciocínio* que* acionei* na* elaboração* dos* desenhos* dos*

pequenos*círculos*feitos*com*canetas*esferográficas.*Além*das*possibilidades*de*articular*as*peças*sobre*o*

plano*horizontal,*dei3me*conta*que*as*levando*à*parede,*outros*tantos*elementos*apareceriam,*oferecendo*

maior*complexidade*e*desdobramentos*para*serem*desenvolvidos*no*trabalho.**

Esta*nova*instância*para*desenvolver*o*trabalho*apontou*para*problemáticas*variadas.*O*fato*de*lidar*

com* peças* brancas* sobre* a* parede* branca,* que* recebe* a* incidência* da* luz,* e* conforme* suas* diferentes*

espessuras*geram*distintas*intensidades*de*sombra,*reportou3me*aos*relevos*de*Sergio*Camargo,*realizados*

na* década* de* 60.* (Figura* 24).* As* obras* do* artista* daquela* fase* se* constituíam* de* tocos* de* madeira* de*

diversos*tamanhos,*cortados*com*diferentes*inclinações*pintados*de*branco,*dispostos*e*fixados*lado*a*lado*

sobre*uma*superfície*de*madeira*branca*utilizada*como*suporte.*O*modo*de*apresentação*destes*trabalhos*

é* pendurado* na* parede* à* altura* dos* olhos.* Há* uma* pulsação* na* superfície* do* quadro* que* se* deve* às*
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saliências*e*reentrâncias*provenientes*dos*diferentes*tamanhos*de*tocos*de*madeira.*O*trabalho,*que*é*todo*

branco,* fica*tonalizado*de*diferentes*cinzas*devido*à*projeção*de*sombras*que* incidem*em*sua*superfície.*

Ronaldo*Brito*discorre*sobre*a*questão*do*método*ao*analisar*os*relevos*de*Camargo.**

3*não*há*exatamente*preparação*para*aquilo*que*se*faz*por*compulsão.*[...]*Por* isto*mesmo,*
método# aqui* ultrapassa* a* noção* vulgar* de* caminho* para* a* apreensão* do* objeto.* Uma* das*
originalidades*do* artista,* no*quadro*das* linguagens* construtivas,* é* justamente*uma* intuição*
não*matemática*de*método.*Sem*exagero,*o*método*assume*uma*posição*de*poíesis.*Mais*do*
que*um*meio*de*fazer,*mais*do*que*o*próprio*fazer,*ele*constitui*a*sintaxe#de#linguagem.*[...]*A*
inteligência*especulativa*do*método*seria,*assim,*a*própria*semântica*dos*relevos:# linguagem*
abstrata,* anti3substancialista* calcada,* porém* na* experiência* sensível* do* volume,* na* ciência*
íntima*da*gravidade*e*densidade*do*volume.*(BRITO,*2000:19)#

* Quando*se*fala*de*método,*é*comum*pensarmos*em*práticas*sistematizadas,*racionais*e*previsíveis.*
A* reflexão*apresentada*por*Brito*nos*permite*perceber*que,*mesmo*em*um*procedimento*sistemático*de*
criação*artística,*é*possível*haver*um*diálogo,*um*caminho*de*duplo*sentido*em*que*o*artista*se*lança*a*algo*
que*desconhece.*É*provável*ser*surpreendido.*O*autor*reitera:*

[...]* a* obra* não* se* dava* a* conhecer* senão* por* um* salto* no* abismo* da* própria* origem:* não*
cumpria*programa*prévio,*tampouco*ordenava*uma*estrita*sequência*de*pesquisa;*era*busca*e*
interrogação*quanto*a*sua*secreta*razão*de*ser.*Ora,*se*esta*se*lhe*escapa*quase*por*definição,*
restam* somente* busca* e* interrogação.* Empatias* e* obsessões* formais* não* respondem* a*
propósitos* deliberados* e* sim* a* pulsões* inconscientes,* incontroláveis,* em* reelaboração*
ininterrupta.* Apenas,* este* “inconsciente”* não* seria* da* ordem* psicológica* e* sim* lógico3
estrutural.*(BRITO,*2000:26)#

* *
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*
Figura*24*–*Sergio*Camargo.*Sem#título,*1970.*Madeira*pintada.*100*x*100*x*3*cm*

A*partir*das* colocações*de*Brito,*atentei*para*a*possível*presença*de*um*método*em*criações*que*

incorporam* a* repetição* como* prática* construtiva.* O* autor* se* refere* aos* relevos* de* Camargo* no* que*

considera*como#um#método#combinatório#que#conserva#uma#compulsão#orgânica#irresistível.**
Na*descrição*que*apresentei*sobre*a*fatura*do*trabalho*DFT03,*ative3me*a*comentar*o*método*que*se*

estabeleceu* na* confecção* das* peças* que* o* compuseram.* Este* trabalho,* porém* apresenta* duas* etapas*

distintas*em*sua*elaboração.*A*segunda*fase*é*a*da*montagem*das*peças*na*parede;*aqui*se*faz*presente*a*

intenção* de* formar* uma* imagem* com* determinadas* características* e* aspectos* mais* específicos.* Este*

trabalho*pode*assumir*diferentes*configurações*de*acordo*com*o*local*em*que*for*apresentado.*(Figuras*23*

e* 25)* As* operações* de* construção* foram* as* mais* complexas,* mesmo* as* de* ordem* mecânica.* O*
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posicionamento* do* corpo*mudou,* a* atividade* exigiu* que* eu* estivesse* na* vertical,* podendo*me* deslocar*

paralela*e*perpendicularmente*ao*plano*no*qual*o*trabalho*estava*sendo*montado.*Fez3se*necessário*uma*

proximidade*para*a*fixação*das*partes*na*parede*e*um*afastamento*para*que*o*todo*da*imagem*pudesse*ser*

abarcado* pelo* campo* da* visão.* Surgiram* novos* instrumentos* e* materiais* na* composição* que* exigiram*

precisão*ao*serem*manuseados.*
*

*

Figura*25*–*DTF303*Flávia*Duzzo.*Sem*título,*2010.*Fio*de*telefone*enrolado*e*prego*sobre*parede.*120*x*310*x*1*cm*
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Seria* neste* ponto* que* a* criação* do* trabalho* teria* realmente* iniciado?* Ou,* inconscientemente,*

haveria* começado* desde* a* elaboração* das* peças* enroladas* despretensiosamente?* Percebe3se* haver* um*

método*no*procedimento*das*duas*etapas.*

Na*montagem*do*trabalho*na*parede,*separei*as*argolas*por*tamanho*aproximado*e*as*coloquei*em*

recipientes* distintos,* o* que* facilitava* a* escolha* de* acordo* com* a* área* que* pretendia* criar.* Em* alguns*

momentos,*formei*a*composição*a*partir*dos*pregos*que*fixava*na*parede,*observando*a*sua*disposição*no*

espaço,* aos* distanciamentos,* escolhendo* as* áreas* de*maior* ou*menor* concentração* dos* elementos.* Em*

dado*momento,* pendurava* as* argolas.* A* partir* da* observação* de* como* elas* se* localizavam* e* que* áreas*

ocupavam,*como*se*relacionavam*entre*si,*retornava*ao*prego*e*ao*martelo,*orientando*sua*localização*de*

acordo*com*o*que*as*argolas*já*colocadas*haviam*sugerido.*E*assim*sucessivamente.*

Ao*adotar*fios*brancos*sobre*parede*branca*e*pregos*brancos*para*a*fixação*das*peças,* interessou3

me* investigar* a* incidência*da* luz* como*geradora*de*um*elemento*a*mais*no* trabalho.*A* semelhança*que*

encontro* com* Camargo* dá3se* em* relação* à* questão* da* luz;* a* preparação* de* uma* superfície* que,* sendo*

branca*e*composta*por*peças*de*distintas*distâncias*em*relação*ao*plano*da*parede*possibilitou*uma*grande*

variedade* na* intensidade,* tamanho* e* contrastes* das* projeções* das* sombras,* as* quais,* no* caso* dos*meus*

trabalhos,*criaram*novas*linhas,*desprovidas*de*materialidade*e*cambiáveis,*de*acordo*com*a*intensidade*de*

luz.*A*nitidez*e*contrastes*das*sombras*se*apresentaram*de*maneira*bastante*variada.*
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1.3 Gestos:!abordagens!conceituais!e!da!prática!artística!

Em*seu*último*livro,*“Los*gestos”,*Flusser34*discorre*sobre*vários*tipos*de*gestos*(pintar,*fotografar,*

fumar* cachimbo,*destruir,* etc.).*No*primeiro* capítulo*desse* livro,*esboça*a* conceituação*do*que* seria*um*

gesto* e* encontra* como* satisfatória* a* seguinte* definição:*O# gesto# é# um#movimento# do# corpo,# ou# de# um#
instrumento#unido#a#ele,#para#o#qual#não#se#dá#nenhuma#explicação#causal#satisfatória.35#(FLUSSER,*1994:8).*
Considera* ‘satisfatório’# o* ponto* que* dispensa* qualquer* explicação* posterior.* Segundo* o* filósofo,* as*
explicações* causais* não* dão* conta* de* definir* as* especificidades* dos* gestos;* elas* contribuem* para* o* seu*

entendimento,* porém* não* proporcionam* sua* total* compreensão,* pois* para* tal,* é* preciso* que* se* saiba*

interpretá3los* adequadamente.* Lemos# os# gestos# desde# os# movimentos# pouco# perceptíveis# dos# músculos#
faciais#até#os#movimentos#mais#impressionantes#das#massas#de#corpos#que#se#chamam#<revoluções>.36#(ibid.*
8).*

Flusser* considera*que*a* falta*de*uma* teoria* à* interpretação*dos*gestos*é*uma*grande* lacuna,*pois*

acabamos*nos*valendo*apenas*da*intuição*para*o*entendimento*deste*termo.*Em#tempos#pré?científicos,#ao#
ver#cair#uma#pedra#tinha?se#um#“acordo”#de#saber#a#que#isto#se#devia.#Mas,#somente#quando#dispusemos#da#
teoria#da#queda#livre,#passamos#a#compreender#o#assunto.*(ibid.*9).37*

********************************************************

*
34*Flusser*foi*um*filósofo*nascido*em*Praga*que*dedicou*sua*obra*à*filosofia*da*linguagem*e*da*comunicação.*
35* El* gesto* es* un* movimiento* del* cuerpo,* o* de* un* instrumento* unido* a* él,* para* el* que* no* se* da* ninguna* explicación* causal*
satisfactoria.*(FLUSSER,*1994:8)*
36* Leemos* los* gestos* desde* los* movimientos* apenas* perceptibles* de* los* músculos* faciales* hasta* los* movimientos* más*
impresionantes*de*las*masa*de*cuerpos*que*se*llama*<revoluciones>.*(ibid.8)*
37*En*tiempos*precientíficos*al*ver*caer*una*piedra*se*tenía*el*“acuerdo”*de*se*saber*a*qué*se*debía.*Pero*solo*cuando*dispusimos*
de*una*teoría*da*la*caída*libre,*comprendimos*el*asunto.*(ibid.*9)*
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Um*movimento,*segundo*a*definição*proposta*por*Flusser,*é*tido*como*gesto*quando*vemos*que*um*

observador*não*encontra*uma*teoria*que*o*explique*satisfatoriamente.*Tal*movimento*poderá*ser*sintoma*

de*alguma*outra*coisa,*mas*não*é*este*o*fato*que*o*define*como*tal.*O*gesto*se*caracteriza*por*ele*mesmo*

poder*atribuir*sentido*a*algo.**

Os*gestos*expressam*e*articulam*aquilo*que*representam*simbolicamente,*[...]*“acordamento”*
é* a* representação* simbólica* dos* “acordos”* por* meio* de* gestos...* tentarei* mostrar* que*
“acordos”* podem*exteriorizar3se* através* de*uma*pluralidade*de*movimentos* corporais;*mas*
que*se*expressam*e*se*articulam*através*de*um*jogo*de*gestos*chamado*“acordamento”,*por*
que*assim*se*representam.*(ibid.12).38**

Flusser*apresenta*uma*reflexão*filosófica*sobre*o*gesto*de*fazer.*Para*discorrer*sobre*o*gesto*de*fazer*

comenta,*inicialmente,*sobre*a*simetria*de*nossas*mãos,*que*é*espelhada*e,*portanto,*não*permite*que*uma*

coincida* com* a* outra;* estão* predestinadas* a* não* se* encontrarem.* A* oposição* de* nossas* mãos* é* uma*

condição*humana*inerente,*mas*de*alguma*forma,*podemos*driblar*esta*propriedade,*fazendo*um*gesto*no*

qual* as* mãos* cheguem* à* coincidência.* Podemos* tentar* que* ambas* coincidam* em* um* empecilho,* o* que*

Flusser*denomina*de*gesto#pleno.#

O*movimento*concreto*de*nossas*mãos*através*do*gesto*de*fazer*permite*reconhecer*até*que*
ponto*o*processo*do*nosso*pensamento*está*configurado*por*nossas*mãos*através*do*gesto*e*
através* da* pressão* que* as*mãos* exercem* sobre* os* objetos* para* encontrarem3se* em* si.* […]*

********************************************************

*
38*Los*gestos*expresan*y*articulan*aquello*que*representan*simbólicamente,[…]*“acordamiento”*es*la*representación*simbólica*de*
los* “acuerdos”* por* medio* de* gestos…* intentaré*mostrar* que* “acuerdos”* pueden* exteriorizarse* a* través* de* una* pluralidad* de*
movimientos*corporales;*pero*que*se*expresan*y*articulan*a*través*de*un*juego*de*gestos*llamado*de*“acordamiento”,*porque*así*
se*representan.*(ibid.*12).*
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Graças* à* simetria* de* nossas* mãos,* que* estão* em* oposição* recíproca,* o* mundo* é* para* nós*
‘dialético’.*(ibid.*50)39*

Flusser*se*refere*ao*fato*de*que*quando*abarcamos*o*mundo*o*fazemos*como*uma*confluência*de*

duas*oposições.*Essa*totalidade*é*o*que*ele*chama*de*gesto#de#fazer.*A*estrutura*de*nossas*mãos*aspira*à*

totalidade*e*à*perfeição,*o*que*determina*que*o*gesto*de*fazer*se*torne*inatingível.**

Por*questões*didáticas*e*devido*à*complexidade*do*tema,*Flusser*apresenta,*de* forma*sistemática,*

todas*as*etapas*dos*movimentos*que*estão*envolvidos*no*gesto*de*fazer.*Outra*simplificação*adotada*pelo*

autor*está*no*fato*de*centrar*a*atenção*apenas*nas*mãos,*ainda*que*esteja*ciente*da*importância*das*demais*

partes*do*corpo*incluídas*em*determinadas*ações.*

O*gesto*da*percepção*por*ser*dialético*divide*o*mundo*em*dois,*o*que*se*deve*à*própria*condição*de*

nossas*mãos:*a*percepção*não*é*uma*concepção*imaculada.*É*um*gesto*ativo*e*violento.*Infere*violência*ao*

mundo*em*uma*zona*entre*as*duas*palmas*das*mãos*(que*o*gesto*adota)*e*outra*(que*o*gesto*rechaça).*40*

O*gesto#da#apreensão*é*um*gesto*prático*em*que*as*mãos*não*almejam*alcançar*o*objeto*em*si,*mas*

sim*jogar*com*ele,*manipulá3lo.*Neste*gesto,*as*mãos*não*buscam*apreender*a*totalidade*dos*objetos;*se*o*

que*elas*buscam*continua*sendo*o*seu*encontro,*as*mãos*se*interessam*somente*pelos*aspectos*do*objeto*

que*possam*promover*esse*encontro*e*que*permitam*uma*penetração*naquele.*Para*Flusser,*quando*isso*

********************************************************

*
39* El*movimiento* concreto* de* nuestras*manos* a* través* del* gesto* de* hacer* permite* reconocer* hasta* qué* punto* el* proceso* de*
nuestro*pensamiento*está*configurado*por*nuestras*manos*a*través*del*gesto*y*a*través*de*la*presión*que*las*manos*ejercen*sobre*
los*objetos*para*encontrarse*en*sí.* (…)*Gracias*a* la*simetría*de*nuestras*manos,*que*están*en*oposición*recíproca,*el*mundo*es*
para*nosotros*‘dialéctico’.”*(ibid.*50)*
40* La*percepción*no*és*una* ‘concepción* inmaculada’.* Es*un* gesto* activo* y* violento.* Infiere* violencia* al*mundo,*pues*divide*ese*
mundo*en*una*zona*entre*las*dos*palmas*de*las*manos*(que*el*gesto*adopta)*y*otra*(que*rechaza).*
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acontece*aparece*o*que*ele*denomina*de*gesto#de#compreender;#o*gesto*que*compara*o*objeto*com*os*já*

apreendidos*anteriormente.**

Avançando*na*explanação*de* sua* teoria,* Flusser* se*vale*de*uma* linguagem*metafórica*e*designa*a*

mão* esquerda* como* sendo* a* da* ‘prática’* e* a* mão* direita* como* sendo* a* da* ‘teoria’,* com* o* intuito* de*

esclarecer* como* o* inatingível* se* torna* alcançável.* O*movimento,* através* do* qual* as* duas* mãos* buscam*

encontrar3se,*é*uma*tentativa*de*transformar*em*prática*a*teoria*e*apoiar*teoricamente*a*dita*prática.##

Um*movimento*pelo*qual*o*objeto*se*transforma,*a*fim*de*que*seja*o*que*deve*ser.*As*duas*
mãos* se* encontrarão* quando* o* objeto* tiver* se* convertido* objetiva* e* realmente* em* objeto*
valioso* e* em* valor* objetivo.* Teremos* então* a* quarta* dimensão,* à* qual* hão* de* se* voltar* às*
mãos,*se*quiser*chegar*à*coincidência:*a*dimensão*dos*valores.*(ibid.*56)41*

Depois* que* as*mãos* entendem* seu* objeto,* ambas*marcam* um* valor* e* uma* forma* àquele,* o* que*

consiste*no*gesto#da#valoração.#Flusser*atribui*ao*gesto*da*valoração,*a*mesma*função*de*uma*balança.*As*

mãos,*como*os*pratos*de*uma*balança,*pesam*e*consideram*o*valor*de*ser*e*o*do*dever.*Nesse*processo*as*

mãos*começam*a*informar*o*objeto,*a*mudar*a*sua*forma.*Negam#o#objeto,#afirmam?se#a#si#mesmas#frente#
ao#objeto.#Aquela#negação#e#esta#afirmação#das#mãos#em#relação#com#o#objeto#é#o#‘gesto#de#produzir’,#que#
arranca#o#objeto#de#seu#entorno.#(ibid.*57)42*

Ante* a* resistência* que* os* materiais* brutos* dos* objetos* oferecem* às* mãos,* impedindo3as* de*

transformá3los,*Flusser*denomina*de*gesto#da#investigação.**
********************************************************

*
41*Un*movimiento*por*el*que*el*objeto*se*transforma,*a*fin*de*que*sea*lo*debe*ser.*Las*dos*manos*se*encontrarán,*cuando*el*objeto*
se*haya*convertido*objetiva*y*realmente*en*objeto*valioso*y*en*valor*objetivo.*Tendremos*entonces*la*cuarta*dimensión,*a*la*cual*
han*de*volverse*las*manos,*si*quieren*llegar*a*la*coincidencia:*la*dimensión*de*los*valores.*(ibid.*56)*
42*Niegan*el*objeto,*ya*se*afirman*a*sí*mismas*frente*al*objeto.*Aquella*negación*y*esta*afirmación*de*las*manos*en*relación*con*el*
objeto*es*el*‘gesto*de*producir’,*que*arranca*el*objeto*de*su*entorno.*(ibid.57)*
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À*medida*que*as*mãos*investigam*seu*objeto,*descobrem*a*estratégia*para*dar3lhe*forma.*E*na*
medida*em*que*o*objeto*lastima*as*mãos*revela*sua*fraqueza*e*seu*segredo.*E*quando*as*mãos*
investigam*este*segredo,*quando*compreendem*como*se*pode*mudar*o*objeto,*uma*vez*mais*
muda*seu*gesto.*O*‘gesto*da*elaboração’.*(ibid.59)43*

Através*do*gesto#da#elaboração,*as*mãos*podem*atribuir*um*valor*ao*objeto,*podem*adentrá3lo*e,*

encontrando*o*seu*núcleo,*elas*se*encontram*e*confluem*ali.*O*gesto*da*elaboração*fundamenta*consigo*o*

escutar* uma* voz* para* seguir* uma* vocação.* O* descobrimento* da* vocação* resulta* de* uma* luta* das* mãos*

contra*a*inteligência*dos*objetos.*Aqui*se*descobre,*também,*que*cada*par*de*mãos*é*diferente*das*demais*

em*suas*capacidades.**

Quando*as*mãos*não*têm*objeto*ao*que*imprimir*uma*forma*e*ao*que*poder*marcar*um*valor,*
o*mundo*não*tem*literalmente*valor*nenhum*para*as*mãos.*Não*podem*encontrar3se*em*si*e*
seu*movimento*é*absurdo.*Certamente*podem*apreender*e*entender*e*valorar*e*produzir*e*
investigar;*mas*apreendem*e*entendem*e*valoram*e* investigam*simplesmente*que*o*mundo*
não*é*seu.*(ibid.61)44*

No* instante* em* que* as* mãos* encontram* o* seu* objeto,* começam* a* atribuir* significado* a* seus*

movimentos,* pressionam*este*material* bruto* para* informá3lo.* Nesse* processo,* o* objeto* sofre* alterações,*

mudando*também*seu*valor,*forma*e*ideia.*A*constante*reformulação*da*forma*do*objeto*que,*pela*pressão*

********************************************************

*
43*A*medida*que*las*manos*investigan*su*objeto,*descubren*la*estrategia*para*darle*una*forma.*Y*en*la*medida*en*que*el*objeto*
lastima*las*manos*revela*su*debilidad*y*su*secreto.*Y*cuando*las*manos*investigan*ese*secreto,*cuando*comprenden*cómo*se*ha*de*
cambiar*el*objeto,*una*vez*más*cambia*su*gesto.*El*‘gesto*de*la*elaboración’.*(ibid.59)*
44*Cuando*las*manos*no*tienen*objeto*al*que*imprimir*una*forma*y*al*que*poder*marcar*un*valor,*el*mundo*no*tiene*literalmente*
valor*alguno*para* las*manos.*No*pueden*encontrarse*en*sí*y*su*movimiento*es*absurdo.*Ciertamente*que*pueden*aprehender*y*
entender*y*valorar*y*producir*e*investigar;*pero*aprehenden*y*entienden*y*valoran*e*investigan*simplemente*que*el*mundo*no*es*
suyo.*(ibid.*61)*



*

*

*

* * 115*

das* mãos,* é* devolvida* ao* mundo* objetivo* como* uma* nova* forma* é* o* gesto# de# criar.* O* gesto* de* criar*
depende* de* ações* concretas,* pois* apenas* ideações* não* trazem* ao* mundo* novas* formas.* As* mãos* são*

criativas*apenas*quando,*no*embate* com*o*material*bruto*que*apreenderam,*elaboram*novas* ideias*e*as*

formalizam.*

Há*certos*momentos*em*que*as*mãos*se*deparam*com*objetos*que*oferecem*uma*resistência*que,*

por* sua* própria* condição* humana,* ultrapassam* a* sua* capacidade* de* ação.* Diante* desta* situação* que* as*

deixam*ameaçadas,* as*mãos* podem,* ao* invés* de* se* renderem,* buscar* algo* que* as* ajude* na* sua* ação* de*

intervir*no*objeto*bruto.*É*o*que*Flusser*denomina*de*gesto#de#instrumentação.*Os*instrumentos*funcionam*

como*prolongamentos*mais*eficazes*das*mãos,*diminuindo*assim*sua*vulnerabilidade*na*luta*com*a*matéria.*

Flusser* faz* uma* ressalva* em* relação* ao* uso* dos* instrumentos.* Por* seu* status* ontológico,* o*

instrumento* não* é* um*objeto* que* possa* ser* informado.* É* um*objeto* que* serve* para* dar* forma* a* outros*

objetos*e,*em*sua*função,*afasta*as*mãos*do*objeto.*(ibid.64).*As*mãos*que*estão*providas*de*instrumentos*

não* possuem* a* sensibilidade* daquelas* que* não* os* utilizam.* Portanto,* para* Flusser,* o* perigo* do* gesto* de*

instrumentação*consiste*no*esquecimento*do*objeto*originário*e,*por*conseguinte,*a*diferenciação*entre*um*

objeto*e*uma*pessoa;*o*produto*elaborado*passa*a* ter*mais*as*marcas*do* instrumento*do*que*das*mãos.*

Porém,* se* as* mãos* retornam* ao* sentido* de* se* aproximarem* novamente* do* objeto* recuperam* a* quarta*

dimensão;*a*dimensão*do*valor,*na*qual*as*mãos*podem*confluir*e*se*encontrar*novamente.*Este*é*o*gesto#
da#realização.*
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Consideremos*o*gesto*de*fazer:*uma*obra,*dois*de*cujos*aspectos*são*evidentes;*primeiro*um*
objeto*se*fez*‘valioso’;*segundo,*as*mãos*se*‘realizaram’*e*se*produziu*objetivamente*um*valor.*
Mas,*há*um*terceiro*aspecto*da*obra:*uma*derrota.*(ibid.*66)45*

O*motivo*do*sentimento*de*derrota*em*relação*à*obra*terminada*deve3se*ao*fato*de*que*a* forma,*

originariamente,* perseguida* é* apenas* uma* ilusão* e* também* por* que* ambas* as* mãos* não* chegam* à*

coincidência*plena*e*perfeita.*A*totalidade*no*abarcar*o*objeto*sempre*escapa*às*mãos,*pois*o*gesto*de*fazer*

é* infinito.*Mas,* apesar* desta* característica,* o* gesto* de* fazer* chega* ao* fim.* Termina* quando* as* mãos* se*

abrem*e*oferecem*o*objeto*ao*contexto*da*cultura.*Este*é*o*gesto#da#oferenda.#

O*gesto*de* fazer* termina*através*da*abertura*das*mãos*ao*demais* (…).*A* totalidade,*que*as*
mãos* buscam* no* objeto,* é* um* gesto* de* amor* defraudado.* É* um* gesto* especificamente*
humano.*Tenta*superar*a*disposição*humana*fundamental*e*através*da*resignação*termina*em*
amor.*(FLUSSER,*1994:67).46*

Flusser*faz*um*percurso*para*chegar*a*algo*que*já*sabe*de*antemão:*o*gesto*de*fazer*é*infinito,*não*

atinge*nunca*o* seu*objetivo*maior* que*é*o* de* fazer* com*que* as*mãos* se* encontrem,* coincidam.*A*única*

maneira* do* ‘gesto* de* fazer’* concluir* sua* ação* é* quando* abre* uma* brecha,* uma* fenda* naquilo* que* quer*

alcançar.*O*que*é*inatingível*e*que*Flusser*deixa*claro*o*tempo*todo:*o*encontro*das*mãos,*que*é*uma*ideia*

********************************************************

*
45*Consideremos*el*resultado*del*gesto*de*hacer:*una*obra,*dos*de*cuyos*aspectos*son*evidentes;*primero*un*objeto*se*ha*hecho*
‘valioso’;*segundo,*las*manos*se*han*‘realizado’*y*se*ha*producido*objetivamente*un*valor.*Pero*hay*un*tercer*aspecto*de*la*obra:*
una*derrota.*
46*El*gesto*de*hacer*termina*a*través*de*la*apertura*de*las*manos*a*los*demás*(…).*La*totalidad,*que*las*manos*buscan*en*el*objeto,*
es*un*gesto*de*amor*defraudado.*Es*un*gesto*específicamente*humano.*Intenta*superar* la*disposición*humana*fundamental*y*a*
través* de* la* resignación* termina* en* amor.* (ibid.67)*
*
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utópica.*Em*seu*discurso,*o*autor*indica*que*o*gesto*de*fazer*acontece*em*todas*suas*instâncias*unicamente,*

porque*o*que*interessa*às*mãos*que*intervêm*no*objeto*é*coincidir3se.**

Uma*vez*que*já*sabemos*que*o*objetivo*é*inatingível,*qual*seria*o*sentido*de*desenvolver*a*teoria*do*

gesto*de*fazer?*Encontramos*o*sentido*quando*Flusser*nos*apresenta*a*possibilidade*que*o*gesto*de*fazer*

tem*de*retornar*à*quarta*dimensão:*a*dimensão*do*valor.*E,*a*partir*deste*retorno,*as*mãos*transformam*

sua*resignação*em*oferenda*e*inserem*no*mundo*da*cultura*o*objeto*sobre*o*qual*elas*agiram.*

Henri*Focillon,*outro*filósofo*que*discorre*sobre*os*gestos,*apresenta*em*seu*ensaio*Elogio#da#mão*
uma*reflexão*sobre*a*relação*entre*mãos*e*olhos,*tato*e*visão,#assim*como*questões*referentes*ao*uso*de*

instrumentos*e*gestos.**

A*mão,*órgão*situado*na*extremidade*dos*membros*superiores*está*provida*da*capacidade*de*tato*e*

apreensão;*possui*também*a*propriedade*de*elaboração,*de*dar*concretude*às*nossas*ideias.*Através#delas,#
o#homem#entra#em#contato#com#o#rigor#do#pensamento.*(FOCILLON,*2001:107).*Na*extremidade*de*nossos*

membros*inferiores,*encontram3se*os*pés*que,*se*por*um*lado*podem*nos*transportar*de*um*lugar*a*outro,*

possibilitando*uma*ampliação*de*nossas*experiências*e*referências,*por*outro*não*lhes*é*atribuído*o*poder*

de*criar*novas*formas*para*o*mundo.*

O*filósofo*comenta*a*capacidade*de*aguçar*o*tato*que*os*cegos*desenvolvem.*Através*desse*sentido*

conseguem*perceber*diversas*formas,*texturas,*distâncias.*As*mãos*passam*a*decifrar*seu*mundo,*a*ser*o*elo*

que*as*mantêm*em*comunicação*com*o*universo.*Todavia,*segundo*o*autor,*mesmo*as*pessoas*que*fazem*

uso*da*visão*necessitam*também*do*tato*e*da*apreensão*para*a*completude*da*percepção*dos*fenômenos.*

Focillon*salienta*que*a* face*humana*por*sua*natureza*é*provida,*exclusivamente,*por*órgãos* receptores*e*

acrescenta:**

A*mão*é*acção*(sic):*apreende,*cria,*e*por*vezes*dir3se3ia*mesmo*que*pensa.*Em*repouso,*não*é*
um* instrumento* sem* alma,* abandonado* sobre* a* mesa* ou* pendente* ao* longo* do* corpo:* o*
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hábito,* o* instinto* e* a* vontade* de* acção* (sic)* meditam* nela,* não* sendo* necessário* grande*
esforço*para*adivinhar*o*gesto*que*irá*fazer.*(FOCILLON,*2001:108)*

Da*complexa*anatomia*das*mãos*e*de*sua*relação*não*menos*complexa*com*o*cérebro,*o*homem*é*

capaz*de*produzir*e*inserir*formas*no*mundo.*Em*sua*etimologia*(do*latim*mànus)#encontramos*a*seguinte*

definição*'mão,#parte#do#corpo;#símbolo#da#força#e#instrumento#de#luta#ou#de#trabalho;#combate;#autoridade,#
poder;#trabalho,#obra;*...’*47*Neste*sentido*podemos*perceber*que*devido*a*sua*propriedade*de*apreensão*e*

ação,*a*mão*tem*sido*responsável*também*pela*preservação*da*espécie;*desde*tempos*remotos*o*homem*

precisou*caçar*e*lutar,*criar*e*utilizar*instrumentos*para*sua*sobrevivência.*

A* função* tátil* no* reconhecimento* das* formas* é* destacada* pelo* autor* como* sendo* um* sentido*

necessário* para* que* se* conheça* uma* forma* sob* um* espectro* mais* amplo;* poder* aferir* seu* peso,* a*

experimentação* de* propriedades* das* superfícies:* rugosas,* lisas,* quentes,* frias,* etc.# Superfície,# volume,#
densidade,# peso,# não# são# fenômenos# ópticos.# (ibid.* 111).* Nossas* experiências* perceptivas* podem* ser*

ampliadas* e* enriquecidas* quando* acionamos* outros* órgãos* e* sentidos* de* nosso* corpo.* Pisar* numa* terra*

úmida*e*sentir*a* lentidão*com*que*nossos*pés*afundam,*tendo*a*sensação*térmica*que*se*altera*à*medida*

que*o*membro*é*soterrado,*a*força*que*temos*de*aplicar*para*erguer*novamente*o*pé...*A*efemeridade*do*

ato* de* tentar* reter* a* fina* areia* entre* as*mãos.* Tais* vivências* aguçam* nossa* capacidade* de* perceber* ou*

mesmo*descrever*o*que*é*terra,*o*que*é*areia.**

A*acção*(sic.)*da*mão*define*o*vazio*do*espaço*e*o*cheio*das*coisas*que*o*ocupam.*[...]*É*com*
os*dedos,*é*na*concavidade*das*mãos*que*o*homem*primeiro*os*conhece.*Mede*o*espaço,*não*
com*o*olhar,*mas*com*a*mão*e*o*passo.*O*tacto*(sic.)*enche*a*natureza*de*forças*misteriosas.*

********************************************************

*
47*Houaiss,*Antônio,*Mauro*Villar.*Dicionário*Houaiss*da*língua*portuguesa.*Instituto*Antônio*Houaiss*de*Lexicografia*e*Banco*de*
Dados*da*Língua*Portuguesa*S/C*Ltda.*Rio*de*Janeiro:*Editora*Objetiva,*2009.**
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Sem*ele,*ela*seria*semelhante*às*encantadoras*paisagens*da*câmara*escura,*ligeiras,*planas*e*
quiméricas.*(ibid.*111)*

É*importante*atentar*à*elaborada*descrição*da*anatomia*e*funcionamento*das*mãos*apresentada*por*

Focillon.*Ao*relatar,*minuciosamente,*a*complexa*articulação*das*partes*que*a*compõem,*o*autor*enfatiza*as*

infinitas*possibilidades*de*combinação*entre*elas*e*o*consequente*potencial*de*ação*e*criação*de*que*são*

dotadas*as*mãos.*Uma*mudança*mínima*no*posicionamento*e*movimentação*de*seus*pequenos*ossos*altera*

funções*de*apreensão,*percepção*tátil,*deslocamento,*representação,*ênfase*de*um*discurso.!

Articulado* sobre* delicadas* charneiras,* o* pulso* tem* por* estrutura* um* grande* número* de*
ossículos.*Cinco*ramificações*ósseas,*com*o*seu*sistema*de*nervos*e*ligamentos,*avançam*sob*
a* pele,* para,* a* seguir,* se* separarem,* como* que* em* jorro,* para* formar* cinco* dedos*
independentes,*tendo*cada*um,*articulado*sobre*três*junturas,*a*sua*própria*aptidão*e*caráter.*
Uma*planície*arqueada,*percorrida*por*veias*e*artérias,*arredondada*nas*bordas,*une*o*pulso*
aos*dedos,*cuja*estrutura*oculta*recobre.*O*seu*reverso*é*um*receptáculo.*Na*sua*vida*activa,*é*
susceptível* de* se* estender* ou* fechar,* do*mesmo*modo* que* é* capaz* de* se*moldar* sobre* o*
objecto.*(sic.)*(ibid.*108)*

Na* condição* de* espelhamento* de* nossas* mãos* há* um* sentido* de* complementaridade* em* suas*

funções;*o*que*escapa*a*uma,*pode*por* vezes* ser* a*habilidade*da*outra.* Focillon,* ao* refletir* sobre*o*que*

considera* ser* a* inteligência* das*mãos,* apresenta* questões* referentes* às* propriedades* da*mão* esquerda,*

pondo*em*dúvida*a*pretensa*habilidade*exclusiva*da*mão*direita.*Salienta*a*interdependência*que*percebe*

entre*ambas*na*execução*de*tarefas.*

Não*creio*absolutamente*na*superior*dignidade*da*mão*direita.*Se*a*esquerda* lhe* falta,* fica*
numa* solidão*difícil* e* quase* estéril.* A* esquerda,* essa*mão*que* injustamente*designa*o* lado*
mau*da*vida,*a*parte*sinistra*do*espaço,*aquela*onde*não*se*deve*encontrar*o*finado,*o*inimigo*
ou*o*louco,*é*capaz*de*se*exercitar*para*cumprir*com*todas*as*funções*da*outra.*Feita*como*a*
outra,*tem*as*mesmas*capacidades,*às*quais*renuncia*para*a*auxiliar.*(FOCILLON,*2001:109)*
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Ao*compararmos*os*aportes*teóricos*dos*dois*filósofos,*Flusser*e*Focillon,*percebe3se*que*o*primeiro*

não*salienta*as*propriedades*de*cada*mão,*tampouco*traz*em*seu*texto*referência*às*capacidades*de*cada*

uma* delas;* detém3se* em* refletir* sobre* a* sua* condição* de* espelhamento.* Flusser,* de* certa* forma,* fabula*

sobre*as*diferentes*etapas*em*que*as*mãos*se*envolvem*na*tentativa*de*produzir*algo*que*possa*promover*o*

seu*encontro.*O*que*chega*até*nós*como*resultado*deste*vão*esforço,*decorre*de*uma*falta*e*da*frustração*

de*um*desejo*de* ambas* as*mãos.* Contudo,* em* seu* investimento* incansável,* nossos*membros* superiores*

liberam* para* o* mundo* da* cultura* o* resultado* de* um* fazer* que* não* correspondeu* aos* seus* anseios.* O*

resultado*de*um*fazer*provém*de*uma*derrota.*

Já,*Focillon,*ao*reconhecer*as*propriedades*de*cada*uma*de*nossas*mãos,*aponta*para*um*sentido*de*

complementaridade* em* que* o* que* falta* a* uma* é* concedido* pela* outra.* Assim,* apresenta* as*mãos* como*

membros* mais* operantes* e* cooperativos* se* comparados* à* visão* de* Flusser.* Focillon,* em* sua* descrição*

detalhada*sobre*a*anatomia*da*mão,*parece*valorizar*e*vislumbrar*sua*potencialidade*de*ação,*levando3nos*

a*pensar*nas*inúmeras*atividades*que*podemos*exercer*fazendo*uso*delas.**

Percebo*que*no*procedimento*de*construção*de*meus*trabalhos,*valho3me*de*gestos*e*movimentos*

manuais* bastante* diversos.* Nos* desenhos* com* caneta* esferográfica,* detecto* como* preponderante* o*

movimento* de* arrastar.* Seguro* o* instrumento* e* o* conduzo* sobre* o* suporte* quase* sem* levantá3lo* da*

superfície,* exceto* quando* provoco* intervalos* nas* inscrições.* Nesta* operação,* a* mão* direita* desliza* ao*

desenhar*enquanto*a*mão*esquerda*pode*ficar*em*repouso.*Nos*trabalhos*com*fios,*estão*envolvidos*gestos*

distintos*aos*do*desenho.*A*combinação*dos*ossículos*que*compõem*a*mão,*aos*quais*Focillon* se* refere,*

articula3se*de*maneira*que*possam*corresponder*aos*movimentos*mais*complexos*que*estão*envolvidos*nas*

ações*de*tramar,*enrolar,*emendar,*moldar.*Ambas*as*mãos*são*acionadas*para*a*construção*dos*trabalhos,*

os*gestos*que*provêm*desde*a*rotação*dos*pulsos*participam*na*manipulação*dos*arames.*A*consideração*
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de*Focillon*acerca*da* cooperação*existente*entre*as*mãos,*em*prol*de*um*objetivo*em*comum,*pode* ser*

observada*na*elaboração*desses*trabalhos.*

Ao* desenhar* com* lápis* grafite* sobre* papel* experimentei* dois* novos* gestos.* Nos* desenhos* com*

apagamento,*ao*utilizar*a*lapiseira*de*borracha*foi*necessário*pressioná3la*sobre*o*papel,*exercer*uma*força*

vertical*e*perpendicular*à*sua*superfície,*fazer*um*pequeno*giro*de*sua*ponta*sobre*o*suporte*sem*movê3la*

do*mesmo*lugar,*a*fim*de*conseguir*que*a*forma*circular*da*borracha*se*evidenciasse*no*desenho.*Uma*ação*

que*requer*contundência*e*precisão.*Nesses*desenhos*sobre*papel*estão*presentes,*também,*as*dobras*que*

configuram*grades*ortogonais.*Ao*dobrar,*alinho*as*margens*do*papel*para*garantir*que*o*cruzamento*das*

linhas* seja*perpendicular.* Para*este*procedimento,*entra*um* tipo*de*manualidade*diferente.*É*necessário*

calcar*um*instrumento*pontiagudo*que*não*perfure*o*papel,*usando*uma*régua*como*guia*para*determinar*

as*linhas*retas*que*comporão*a*grade*antes*de*realizar*a*dobra.*A*construção*do*vinco*e*seu*aspecto*visual*

são* importantes*na* concepção*do* trabalho,* constitui3se*na*primeira* intervenção*que*o* suporte* recebe;* a*

partir* dele,* derivarão* todas* as* demais* relações* entre* os* elementos* que* formarão* o* desenho.* Os* novos*

instrumentos* envolvidos* na* construção* desses* trabalhos* demandam* gestos* mais* precisos,* calculados* e*

racionais.*Dois*gestos*totalmente*distintos*são*necessários*para*a*elaboração*desses*desenhos:*um*orgânico*

feito*com*rapidez*e*outro*pensado,*comedido,*para*atingir*uma*geometria*equilibrada.*Ambos*tratam*com*

linhas,* porém* em* instâncias* diferentes.* Este* contraponto* de* gestos* e* de* resultados* é* imprescindível* à*

poiética*do*trabalho.**

Nos*gestos*que*realizamos,*podemos*valer3nos*de*distintas*características*de*movimentos*das*mãos,*

a*motricidade*fina,*a*força,*a*contundência*e*a*precisão.*As*possibilidades*parecem*infinitas*e*se*evidenciam*

quando*percebemos*a*enorme*quantidade*de*imagens*e*objetos*que*somos*capazes*de*produzir.**

Inúmeros*são*os*gestos*que*adotamos*para*desenhar,*configurar*imagens,*os*quais*detêm*diferentes*

características.*Um*desenho,*muitas*vezes,*deixa* transparecer*o* tipo*de*gesto*que* foi*empregado*em*sua*
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fatura.*É*difícil*pensar*ou*analisar*quais*os*motivos*que* levam*os*artistas*a*adotar*determinados*gestos.*E*

esta*escolha*se*dá*de*forma*inconsciente.**

Uma*das*características*que*acompanha*o*desenho*é*a*de*ser*um*meio*transparente*no*sentido*de*

não*velar*seu*processo*de*construção,*o*que*permite*que*se*perceba*o*tipo*de*gesto*que*foi*empregado*em*

sua* execução.* Pode* dizer3se* que* o* ato* de* desenhar* acompanha* a* velocidade* de* nosso* pensamento.* A*

poiética*de*um*trabalho*é*influenciada*pelo*modo*como*a*mão*atua*na*superfície*em*que*inscreve*o*traço.*

Contundência,*leveza,*amplitude*nos*movimentos,*bem*como*intensidade*dos*gestos*são*dados*expressivos*

no*desenho.*

Por*sua*origem*estar*associada*ao*esboço*e*a*projetos*geralmente*realizados*em*escalas*menores,*

não*raro,*tem3se*a*ideia*de*que*o*desenho*resulta*de*gestos*contidos*e*controlados.*Um*gesto*cuja*rotação*

provém*do*pulso.*No*que*tange*à*sua*semelhança*com*os*movimentos*adotados*no*ato*de*escrever,*não*se*

prevê*possibilidades*diferentes*de*amplitude*de*gesto*e*tamanho*de*suporte.*É* interessante*pensar*sobre*

outras*relações*ou*possibilidades*dos*gestos*aplicados*na*ação*de*desenhar.**

O*gesto*mais* convulsivo,*a*ação*mais*desordenada*deixa* sempre*uma*marca*de* sua*própria*
ação,*nos* retrocede*ao*momento*mesmo*em*que* realizamos;* cada*um*de*seus* traços* torna*
evidente* a* velocidade,* as* dúvidas* e* a* ansiedade* com* que* foram* executadas,* nos*
<representam>*novamente.*Tornam*visível*o*tempo*mesmo*da*ação*que*o*realiza.*A*ação*de*
desenhar* representa* a*nós*mesmos*na* ação*de* representar,* clarifica*os* itinerários*da*nossa*
consciência,*fazendo3se*evidente*ante*nós*mesmos.*(MOLINA,*2006:49)48*

********************************************************

*
48*El*gesto*más*convulsivo,*la*acción*más*desordenada*deja*siempre*huella*de*su*propia*acción,*nos*retrotrae*al*momento*mismo*
en*que*realizamos;*cada*uno*de*sus*trazos*hace*evidente*la*velocidad,*las*dudas*y*la*ansiedad*con*que*fueron*ejecutados,*nos*los*
<re3presentan>* nuevamente.* Visualizan* el* tiempo* mismo* de* la* acción* que* lo* realiza.* La* acción* de* dibujar* nos* representa* a*
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Considero* importante* examinar* obras* de* artistas* que* exploram* diferentes* tipos* de* gestos* na*

realização*de*seus*trabalhos,*bem*como*as*relações*possíveis*de*serem*estabelecidas*entre*gesto,*área*do*

suporte*e*tipos*de*instrumentos*utilizados*nas*inscrições*de*traços*e*linhas.**

O*alcance*dos*gestos,*as*dimensões*do*suporte*em*que*são*aplicados*e*o*tamanho*do*que*é*inscrito*

tem* sido* de* interesse* em* obras* de* vários* artistas,* principalmente,* no* que* tange* à* possibilidade* de*

desestabilizar* estas* relações.* As* diferentes* combinações* destas* variáveis* se* constituem* em* fatores* que*

alteram,*de*modo*significativo,*a*imagem*criada.**

A* artista* Teresa* Poester49,* no* ano* de* 2009,* realizou* uma* série* de* desenhos* utilizando* canetas*

esferográficas*fixadas*em*hastes*de*madeira*ou*PVC;*este*procedimento*possibilitou*a*ampliação*no*alcance*

de*seu*gesto*ao*desenhar.*Poester*se*mantinha*em*pé*diante*do*papel*utilizado*como*suporte*com*medidas*

de*150x150* cm,*o*qual* ficava*estendido*no* chão.*Ao*eleger*este* tipo*de*material* e*manter* seu* corpo*na*

posição*vertical,*a*artista*discute*questões*importantes*da*linguagem*do*desenho.*A*distância*mantida*entre*

o* corpo* do* desenhista* e* a* folha* de* papel* costuma* ser* curta;* tal* proximidade* atribui* um* caráter* de*

introspecção* a* esta* atividade.* Geralmente,* o*movimento* das*mãos* ao* desenharmos* começa* a* partir* do*

pulso.* Nos* desenhos* desse* período,* Poester* adota* um* gesto* cuja* rotação* provém* do* ombro,* alterando,*

assim,*sua*amplitude*e*propiciando*outra*forma*de*explorar*o*potencial*expressivo*no*trajeto*de*suas*linhas.*

Tal*procedimento*gera*variações* instigantes,*de*acordo*com*o*comprimento*do* instrumento*de*extensão;*

quanto*maior*a*haste,*menor*o*controle*da*mão,*consequentemente,*menos*previsível*será*o*traço.**

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

*
nosotros*mismos*en*la*acción*de*representar,*clarifica*los*itinerarios*de*nuestra*consciencia,*haciéndose*evidente*ante*nosotros*
mismos.*(MOLINA,*2006:49)*
49*Artista*visual*e*professora*de*desenho*na*Universidade*Federal*do*Rio*Grande*do*Sul*3*UFRGS.**
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Outra* investigação* lançada*nos*desenhos*de*Poester* é* a* relação*entre* a*espessura*dos* traços*e*o*

tamanho*da*área*do*suporte.* (Figuras*26*e*27).*Sabe3se*que*artistas,*principalmente,*pintores,* costumam*

adotar* pincéis* mais* largos* para* trabalhar* em* suportes* de* dimensões* maiores.* Este* tipo* de* relação* nos*

desenhos* de* Poester* não* ocorre;* a* artista* utiliza* canetas,* cujo* traçado* é* fino* sobre* papéis* de* grandes*

formatos.* Tal* equação:* espessura* do* instrumento* x* tamanho* do* suporte* potencializa* a* ação* da* artista* e*

acentua*o*caráter*obsessivo*e*repetitivo*que*acompanha*seus*desenhos.*Em*outros*trabalhos*desta*mesma*

série,* a* artista* fixou*duas*ou*mais* canetas* juntas*para*desenhar,*obtendo* como* resultado*diversas* linhas*

paralelas,* percorrendo* trajetos* irregulares* em* várias* direções* sobre* a* superfície* do* papel.* As* imagens*

criadas,* decorrentes* deste* procedimento,* apresentam* um* caráter* fantasmático.* Há* um* embaralhamento*

que*provém*das*linhas*inscritas,*bem*como*uma*espécie*de*jogo*com*o*foco;*os*traços*dão*a*impressão*de*

serem* fugidios,* como* se* nunca* estivessem* no* local* onde* se* espera* encontrá3los.* Como* se* tivessem* um*

movimento*lateral*de*vai*e*vem*que*provoca*certo*tremido*na*imagem.**

*
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* *
Figura*26*–*Teresa*Poester.*da*série*Jardins#de#Eragny,*2009.**

Caneta*Bic*sobre*papel.*100*x*150*cm*
*

Figura*27*–*Teresa*Poester.*da*série*Jardins#de#Eragny,*
2009.*Caneta*Bic*sobre*papel.*150*x*150*cm*

*

A*artista*Lia*Chaia*realiza,*em*2011,*o*vídeo–performance*Desenho?corpo*(Figura*28),*no*qual*aborda*
com*profundidade* questões* referentes* ao* gesto,* à* linha* e* ao* suporte,* bem* como* a* relação* estabelecida*

entre*eles.*O* instrumento*que*a*artista*adota*para*desenhar*é*uma*caneta*esferográfica*vermelha;* como*

suporte* ela* se* vale* de* seu* próprio* corpo.* A* obra* é* apresentada* em* forma* de* vídeo* com* duração* de* 51*

minutos;*o*tempo*necessário*para*acabar*toda*a*tinta*da*caneta.**

Em*Desenho3corpo*o*deslizamento*da*caneta*de*tinta*vermelha*pelo*corpo*da*artista*começa*
pela*barriga*e*aos*poucos*vai*preenchendo*a* superfície*deste* corpo*que* se*apresenta* como*
suporte* para* o* esgotamento* de* um* gesto.* O* deslizar* da* caneta* sobre* a* pele* propõe* uma*
reflexão* sobre* aquilo* que* separa* o* dentro* e* o* fora.* O* traço* infantil* flui* em* um* tempo*
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desacelerado,*porém*existe*uma*descontinuidade* já*que*a*artista*por*diversas*vezes* retira*a*
ponta* da* caneta* da* pele* e* coloca* novamente,* como* que* tomando* fôlego* para* dar*
continuidade*a*ação.50*(NAVARRO,*2010)*
*

*
Figura*28*–*Lia*Chaia.#Desenho?Corpo,*2001.*Video*51*min*

Questões*como*temporalidade*e*corpo*são*discutidas*em*seu*trabalho.*Chaia*dá*ênfase*ao*dispêndio*

de*tempo;*fato*que*fica*reforçado*à*proporção*que*apresenta*o*registro*de*sua*ação*em*tempo*real.*Outro*

aspecto* levantado*nesta*obra*é*a*materialidade*do*suporte,*assunto*sobre*o*qual*Cauê*Alves*apresenta*o*

seguinte*comentário:*#

********************************************************

*
50*Escrito*por*Luana*Navarro:*O#gesto#como#obra:# interlocuções#entre#Desenho?corpo#de#Lia#Chaia#e#Borde#de#pánico#de#Miguel#
Ángel#Rojas.##
Disponível*em:*http://corpoefotografia.wordpress.com/2010/10/*acessado*em*16/08/2012.#
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A*caneta,*mais*do*que*um*apêndice*do*corpo,*parece*se*integrar*a*ele.*Além*de*tocar*a*pele*
com*a*caneta,*a*sua*mão*sente*seu*próprio*corpo*através*desse*objeto*que*transforma*gesto*
em*desenho.*Ao*mesmo*tempo*em*que*o*corpo*desenha*ele*é*desenhado;*trata3se*também*de*
um*desenho*reflexivo.*Por* isso,*não*se*pode*afastar*seu*corpo,*como*núcleo*significativo,*da*
obra*de*arte.*(ALVES,*2004).51*

O*caráter*reflexivo*apontado*por*Cauê*Alves,*nesta*obra,*fica*sublinhado*se*pensarmos*que*o*suporte*

escolhido*para*o*desenho*poderia*ter*sido*o*corpo*de*outra*pessoa.*A*artista*está*lidando*com*os*limites*da*

linguagem* que* utiliza* na* realização* seu* trabalho,* no* que* se* refere* ao* deslizamento* entre* desenho,*

performance* e* vídeo;* e* com* os* limites* de* seu* próprio* corpo,* em* relação* ao* alcance* de* suas* mãos* e* a*

abrangência* de* seus* gestos.* Com* esta* prática,* a* artista* fala* de* forma* aprofundada* da* questão* de*

proximidade*entre*artista*e*obra.*

O*suporte*que*Chaia*adota*é*um*organismo*vivo*que*se*movimenta,*respira,*transpira,*tem*volume,*

possui* flexibilidade* em* sua* superfície.* Todas* estas* características* acarretam* mudanças* constantes* na*

configuração*do*desenho*inscrito.*É*um*desenho*efêmero*e*cambiante,*assumindo*diversas*visualidades*no*

período*de*sua*existência.*Na*realização*desta*vídeo3performance,*além*dos*gestos*da*mão,*vê3se*também*o*

movimento*do*corpo3suporte,*que*se*estica*e*contrai*na*tentativa*de*acolher*as*inscrições.*

Examino,* a* seguir,* alguns* trabalhos* em* que* faço* uso* de* gestos* de* pequeno* alcance,* que* partem*

desde* o* pulso* e* que* ocupam* áreas* maiores.* Os* movimentos* que* realizo* com* as* mãos* ao* executar* tais*

desenhos* têm* uma* herança* na* escrita,* na* caligrafia;* são* gestos* contidos* e* precisos.* Na* escrita,* há* um*

********************************************************

*
51Fonte:* Associação* Cultural* Videobrasil.* "FF>>Dossier* 005>>* Lia* Chaia".* Disponível* em:*
<http://www.videobrasil.org.br/ffdossier/ffdossier005/portugues.htm>.* São* Paulo,* agosto* de* 2004.*
http://www2.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/vbonline/bd/index.asp?cd_entidade=102542&cd_idioma=18531* acessado* em* 16*
/08/2012.*
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controle*para*que*os*traços*feitos*configurem*letras*que*possam*ser*identificadas,*codificadas*e*que*formem*

sentido.* Ao* desenhar,* minhas* mãos* têm* comportamento* semelhante* ao* de* quando* escrevo.* Ambas* as*

atividades*preveem*legibilidade*nos*signos*que*inscrevem.*Os*objetivos*do*desenho,*porém,*afastam3se*da*

literalidade*da*escrita;*estão*relacionados*aos*códigos*da*linguagem*plástica.*A*produção*de*sentido*decorre*

da*maneira* como* os* signos* gráficos* são* colocados* e* dispostos* na* superfície,* nos* valores* cromáticos,* na*

intensidade*do* traço,* contraste,* tamanhos,* proximidades,* preenchimento* de* área,* suas* partes* internas* e*

externas.**

Pelo* movimento* que* realizo* com* as* mãos* ao* inscrever* sucessivos* círculos* nos* trabalhos* feitos* a*

partir*de*2009,*e*as*pequenas*cruzes*justapostas*que*compõem*os*desenhos*a*partir*de*2012,*penso*em*um*

comparativo*entre*os*gestos*aplicados*na*escrita*cursiva*e*na*escrita*com*letra*de*forma.*Os*desenhos*com*

cruzes,* assim* como* os* de* círculos* contínuos,* apresentam* a* repetição* de* signos* de* maneira* sequencial,*

porém,*nos*primeiros,*o*movimento*da*mão*não*é*ininterrupto.*A*cada*cruz*inscrita*há*um*lapso*na*ação,*é*

necessário* levantar*a*mão*para*afastar*o* lápis*do*papel.*Cada*pequena* forma* inscrita*é* independente*da*

outra,*são*formas*fechadas*e,*portanto,*não*mantêm*semelhança*com*o*gesto*manual*aplicado*na*escrita*

cursiva.*Movimentos*mais*facetados*são*necessários*para*a*configuração*da*forma*que*escolho*repetir*nos*

desenhos*a*lápis.*A*relação*de*vizinhança*na*colocação*das*cruzes*no*papel*é*mais*dinâmica*e*imprevisível*

devido*à*angulação*da*figura;*elas*não*se*encaixam*totalmente*nem*se*sobrepõem,*ficam*dispostas*lado*a*

lado,*provocando*uma*sensação*de*movimento*na*superfície*do*papel.*(Figura*29)*
* *
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No* procedimento* adotado* nos* desenhos* de* Poester,* bem* como*nos*meus,* é* discutida* a* seguinte*

questão:*o* rebatimento*da* superfície*do* suporte*ao* serem*expostos,*uma*vez*que* ficam*posicionados*na*

vertical,* fixados* na* parede.* Walter* Benjamin* considera* como* próprio* do* desenho* que* seja* visto* na*

horizontal,*na*mesma*posição*em*que*foi*realizado;*caso*contrário,*poderia*correr3se*o*risco*de*não*acessar*

a*sua*verdadeira*vocação:*uma*atividade*intimista*e*introspectiva.*

Um*quadro*exige* ser* colocado*verticalmente*diante*do*contemplador.*Um*mosaico*no*chão*
está* na* horizontal* a* seus* pés.* No* que* se* refere* a* essa* diferença,* é* costume* observar* um*
desenho* como* de* um* quadro* se* trata3se.* [...]* Ora,* observem3se,* em* contrapartida,* os*
desenhos* infantis.* Iremos,* na* maior* parte* das* vezes,* contra* seu* sentido* interno,* se* o*
colocarmos*à*nossa*frente*em*posição*vertical.*(BENJAMIN*in*MOLDER,*1999:13)*

*A* respeito* da* concepção* apresentada* por* Benjamin,*Molder* aponta* para* o* fato* de* a* pintura* e* o*

desenho*exigirem*uma*determinada*'postura*contemplativa'*para*a*sua*concreção:*no*quadro*e*no*desenho.*

As*linhas*vertical*e*horizontal*revelam,*por*consequência,*o*arraigamento,*o*caráter*originário*
de* certas*posturas,* relações*e*gestos* rituais,* e* revelam3se*na* conformidade*do*artista*à* sua*
racionalidade:*o*modo*como*inclina*o*corpo*enquanto*desenha,*concentrando*a*face*sobre*o*
papel*ou*a*folha*de*seda,*repousados*sobre*a*mesa,*a*cómoda,*o*chão.*(MOLDER,*1999:20)**

Observa3se*que*na*alteração*do*modo*expositivo*de*um*trabalho*artístico,*em*relação*à*posição*em*

que*foi*concebido,*reside*um*propósito*de*questionar*a*diferença*do*status*que*foi*atribuído*à*pintura*e*ao*

desenho*ao*longo*da*história*da*arte.*A*pintura*de*cavalete*gozou*de*certa*importância,*em*parte*devido*a*

sua*posição*afirmativa,*traduzida*na*verticalidade,*assumida*nas*seguintes*instâncias:*o*posicionamento*do*

quadro* quando* de* sua* execução* e* exposição* e* a* postura* do* artista* diante* da* tela* no*momento* de* sua*

fatura.*O*desenho*concebido*no*plano*horizontal,*porém,*ao*conquistar*a*parede,*alcança*uma*visibilidade*

mais*ampla*sem*perder*o*seu*caráter*intimista.*
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Roland*Barthes*se*debruça*sobre*a*obra*de*Cy*Twombly*para*apresentar*uma*análise*sobre*os*tipos*

de*gestos*presentes*nas*pinturas*e*desenhos*deste*artista.*
*

* *
*

Figura*30*–*Cy*Twombly.*Olympia,#1957.*Tinta*de*parede*a*base*de*óleo,**
caneta*de*chumbo,lápis*de*cor*e*giz*de*cera*sobre*tela.*200*x*264*cm.*

*
Figura*31*–*Cy*Twombly.*Free#Wheeler,*1955.**

Tinta*de*parede,*crayon,*lápis*e*pastel*sobre*tela.*174*x*190*cm*

* *
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Barthes*aponta*três*tipos*de*gestos,*através*dos*quais*considera*que*Cy*Twombly*enuncia*a*questão*

do* traço.*Refere3se,* primeiramente,* ao*que* chama*de* rabiscos* em* trabalhos* como*Olympia* (Figura*30)* e*
Free#Wheeler*(Figura*31),*nos*quais*o*artista*emprega*lápis*grafite,*lápis*de*cor,*giz*de*cera*e*tinta*de*parede*

à* base* de* óleo* sobre* tela,* considerando* seus* grafismos* como*um# gesto# de# vaivém,# por# vezes# obsessivo,#
como#se#o#artista#manejasse#as# linhas#que#ele#desenha,# como#alguém#que#se#aborrece#em#uma#reunião#e#
enche# de# rabiscos# aparentemente# insignificantes# um# canto# do# papel# que# está# na# sua# frente.# (BARTHES,*
1982:154).* O* segundo* gesto* apontado* pelo* autor* é* aquele* que* produz* a* mancha.* Twombly# dirige# suas#
manchas,#arrasta?as,#como#se#usasse#os#seus#dedos;#seu#corpo#está#lá,#próximo#da#tela,#não#através#de#uma#
projeção,# mas,# por# assim# dizer,# através# de# um# toque,# sempre# leve...# (BARTHES,* 1982:154).* As* telas*
apresentam*cores*atenuadas*que*Barthes*avalia*estarem*mais*próximas*ao*que*chamamos*mácula*do*que*

propriamente*mancha.*Máculas*são*manchas*que*estão*relacionadas*ao*corpo,*brotam*na*pele;*do*mesmo*

modo,*as*máculas*de*Cy*Twombly*estariam*aflorando*da*superfície*de*suas*telas.*O*terceiro*gesto*analisado*

em* alguns* trabalhos* é* aquele* que* gera* o* que* o* autor* denominará* de* borrões;* áreas* em* que* o* artista*

sobrepõe*alguns*materiais*como* lápis*e* tinta,*como*se*quisesse*apagar*os* traços*que* já*estavam* inscritos*

anteriormente;*identifica,*porém,*certa*ambivalência*em*relação*ao*ato*de*encobrir.**

É*uma*dialética*sutil:*o*artista*finge*'estragar'*uma*parte*da*tela*e*querer*apagá3la.*Mas*ele*de*
novo* estraga* a* emenda* e* essas* duas* falhas* sobrepostas* produzem* uma* espécie* de*
palimpsesto:* elas* dão* à* tela* a* profundidade*de*um* céu* em*que*nuvens*passam*umas*pelas*
outras*sem*se*encobrirem.*(BARTHES,*1996:93)*

Uma* camada* de*matéria* que* serviria* para* cobrir* ou* ‘consertar’* algo* indesejado* entra* como* novo*

elemento*compositivo*em*sua*obra,*agregando3lhe*valor.**
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Na*visão*de*Barthes,*o*borrão*estaria* relacionado*aos* três* tipos*de*gestos*por*ele* identificados*na*

obra*do*artista.*Twombly*instaura*a*matéria*como*um*fato*da*obra;*esta,*porém,*manifesta*a*sua*essência*

pela*falta*de*limpeza,*instaurando*o*seguinte*paradoxo:*

...*o*facto,*na*sua*pureza,*defini3se*melhor*por*não*estar*limpo.*Peguem*um*objecto*usual;*não*
é* o* seu* estado* novo,* virgem,* que* melhor* dá* conta* da* sua* essência;* é* antes* o* seu* estado*
curvado,*um*pouco*usado*um*pouco* sujo,*um*pouco*abandonado;*é*no*dejecto*que* se* lê* a*
verdade*das*coisas.*(BARTHES,*1982:155).#

A*obra*de*Cy*Twombly*se*tornou*conhecida*pelos*grandes*formatos*de*suas*telas,*pelos*grafismos,*

pela* liberdade* de* sua* escrita,* pelos* campos* de* cor* em* tons* esbranquiçados.* Para* melhor* pontuar* esta*

reflexão,* analisarei* uma*obra*específica*que*apresenta*muitas*das* características*mais* representativas*de*

suas*pinturas.*A*tela*The# Italians# (Figura*32)* foi*pintada*em*janeiro*de*1961,*período*em*que*Cy*Twombly*

viveu*em*Roma.*Esta*pintura*mede*199,5*x*259,6*cm*e*o*material*empregado*é* tinta*a*óleo*e* lápis*sobre*

tela.*No*site*do*museu*de*Arte*Moderna*de*Nova*York*–*MOMA52,*encontra3se*a*seguinte*descrição*desta*

obra:*

Selvagem,* rabiscado,*com*marcas*que*se*parecem*com*graffiti*e*que*energizam*a*expansiva*
superfície*branca*de* 'The* Italians',* revelando*a*alegria* sensual*do*artista*na*manipulação*de*
seus*meios.*A*explosão*de*signos,*ironicamente,*não*se*dá*sem*ordem*ou*clareza:*a*fricção*do*
carvão*no* lado* esquerdo*da* tela* revela* a*marca* do* chassis* que* está* por* baixo,* um* coração*

********************************************************

*
52*Trago*esta*informação*com*o*fim*de*complementar*com*dados*escritos*a*percepção*da*imagem*à*qual*geralmente*temos*acesso*
somente*através*de*reproduções.*
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vermelho* pode* ser* visto* ao* fundo,* e* 'Roma'* é* escrito* justo* abaixo* da* assinatura* na* parte*
superior*à*direita.53*

*
Figura*32*–*Cy*Twombly.*The#Italians,*1961.*Tinta*a*óleo,*lápis*e*crayon*sobre*tela.*199,5*x*259,6*cm*

A*descrição*acima*nos*aproxima*de*detalhes*desta*obra*que*se*encontram,*estreitamente,*ligados*ao*

procedimento*e*à*consequente*poética*construída*pelo*artista.*A*despreocupação*do*gesto*fica*salientada*

********************************************************

*
53*Wild,* scribbled,* graffiti–like*marks* energize* the*expansive*white* surface*of*The* Italians,* revealing* the* artist's* sensuous* joy* in*
manipulating*his*medium.*The*explosion*of*signs,*ironically,*is*not*without*order*or*clarity:*the*rubbing*of*charcoal*on*the*far*left*
side*of*the*canvas*reveals*the*stretcher*bar*beneath*it,*a*red*heart*can*be*seen*at*the*bottom,*and*"roma"*is*written*just*beneath*
the*artist's*signature*at*the*top*right.*MOMA:*http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79852*Tradução*da*autora.*
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quando* se* tem* conhecimento,* por* exemplo,* da*marca* que* o* crayon* deixa* na* tela* quando* é* friccionado*

sobre*o*chassi.*Tal*despreocupação*está*ligada*à*liberdade,*não*à*displicência*ou*descaso;*percebe3se*nesta,*

como*em*tantas*outras*telas*de*Twombly,*um*cuidado*na*composição*e*a*presença*de*uma*lógica*interna*no*

trabalho.*Diversos*elementos,*procedimentos,*materiais*e*diferentes*intensidades*de*gesto*são*colocados*na*

tela,* seguindo*uma*ordem*muito*particular.*Os*desenhos* feitos*a* lápis*com*gestos*velozes,*ora*produzem*

rabiscos,* ora* configuram* formas,* letras* e* palavras.* Parece* haver* neste* trabalho* uma* urgência* que,* ao*

mesmo*tempo,*é*apaziguadora.*A*linha*se*acelera,*traz*movimento*à*cena;*a*cor*confere*um*ambiente*calmo*

de*tonalidades*suaves,*recebendo*os*grafismos.**

É* interessante* pensarmos* a* respeito* da* intensidade* e* amplitude* dos* gestos* aplicados* por* Cy*

Twombly*nas* inscrições*gráficas*que*realiza*em*grandes*superfícies,*as*quais*costumam*variar*entre*200*e*

300* cm* aproximadamente* e,* também,* observarmos* o* tipo* de* visualidade* que* estes* grafismos* geram.* As*

dimensões* de* suas* pinturas* fazem* com* que* os* grafismos* se* potencializem* através* da* escala,* adquirindo*

medidas*humanas*que*nos*confrontam*num*corpo*a*corpo.*O* impacto*é*de*outra*ordem,* se*comparados*

com*pequenos*desenhos*ou*rabiscos*que*realizamos,*distraidamente,*em*folhas*de*cadernos*ou*blocos*de*

notas*aos*quais*se*referia*Barthes.*

Relativo*à*potência*do*gesto*que*Barthes*salienta*como*sendo*uma*das*características*marcantes*nas*

obras*de*Twombly,*o*filósofo*afirma:*

o*gesto*é*o*que* fica*de*um*desenho*ou*pintura.* [...]*Da*escrita,*TW*conserva*o*gesto,*não*o*
produto.*Apesar*de*ser*possível*consumir*esteticamente*o* resultado* (aquilo*que*se*chama*a*
obra,*a*tela),*apesar*das*produções*de*TW*se*aproximarem*(não*podem*escapar3lhes)*de*uma*
História*e*de*uma*Teoria*de*Arte,*aquilo*que*é*mostrado*é*um*gesto.*(BARTHES,*1982:139)##

A* colocação*de*Barthes* sobre* como*o* gesto* se*mantém*e* se* torna* visível* em* trabalhos* artísticos,*

leva3me* a* refletir* sobre* a* relação* entre* o* tipo* de* signo* que* inscrevo* e* a*manualidade* que* o* gerou.* Nos*
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desenhos*em*que*inscrevo*cruzes*sobre*toda*a*superfície*do*papel,*percebe3se*que*são*diferentes*umas*das*

outras.*A*sua* insistente*repetição*reafirma*a*configuração*da*forma.*Assim,*somos* levados*à* 'acomodá3la'*

como* imagem* que* corresponde* à* forma* do* signo* cruz.* Inclusive,* em* certos* momentos,* parece* que* a*

atribuição*de*uma*mesma*denominação*para*todos*aqueles*elementos*diversos*entre*si*seria*enganosa.*O*

formato*do*que*é* inscrito* já*não* importa*tanto,*mas*sim*o*movimento*manual*automatizado,*cujo*trajeto*

transcorrido*contém*as*angulações*que*encerram*a*forma.*Talvez*estas*sejam,*mais*bem,*uma*convenção.*

Questiono* até* que* ponto* elas* mantêm* formato* de* cruz.* No* afã* de* repetir* e* dispô3las* de* modo* a*

percorrerem*trajetos*que*vão*se*criando*de*maneira*muitas*vezes*imprevisível,*a*questão*da*forma*ser*ou*

não*exatamente*uma*cruz*é*secundária.*O*que*fala*mais*alto*são*o*movimento*e*o*percurso*da*mão*ao*fazer*

as*inscrições*sobre*o*papel.*

1.4 Tempo!e!memória! !

Em*meu*processo*de*trabalho,*tanto*nos*desenhos*feitos*sobre*plano*como*nos*tramados*com*fios,*o*

tempo,*seu*dispêndio*e*passagem*encontra3se*manifesto.*O*aspecto*formal*explicita*o*tipo*de*manualidade*

da*qual*decorrem,*evidenciando*a*necessidade*de*um*tempo*prolongado*para*sua*execução.*A*questão*do*

dispêndio*de*tempo,*dificilmente,*é*despercebido*quando*olhamos*esses*desenhos,*ainda*que*se*originem,*

prioritariamente,*da*necessidade*manual*de* repetir,* compulsivamente,*os*mesmos*gestos;*o* fator* tempo,*

aqui,*não*é*neutro.**

Nos* trabalhos* que* realizo,* assim* como*em*outras* atividades* feitas*manualmente,* o* transcurso* do*

tempo* se* dá* de* forma* lenta.* Poderia* considerar3se* que,* no* desenho,* os* primeiros* traços* imprimem* o*

passado*da*obra,*tendo*uma*existência*volátil*no*presente*sempre*passarão*a*ser*uma*marca*passada,*mas,*

como*participam*do*todo*do*trabalho,*este*passado*traz*consigo*uma*promessa*de*futuro*ao*mesmo*tempo:*
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sua* presença* na* obra* acabada* e* sua* ativação* pelos* espectadores* sempre* que* ela* for* observada.* Esta*

sequência*temporal,*porém*se*dilui*na*totalidade*do*desenho;*a* justaposição*dos*traços* inscritos*anula*as*

demarcações*de*tempo.*Catherine*De*Zegher*apresenta*uma*observação*de*como*as*linhas*vão*ocupando*a*

superfície*de*um*desenho:**

E* nas* etapas* de* concepção* do* desenho* –* marca* se* tornando* linha,* linha* tornando3se*
contorno,*contorno*tornando3se*imagem*–*a*primeira*marca*não*apenas*estrutura*o*branco*da*
página,*como*um*campo*aberto,*mas*também*a*define,* temporalmente,*como*as*marcas*do*
desenho*que*se*sucedem*no*tempo.*Sua*sequência*temporal*não*precisa*coincidir*com*a*sua*
justaposição* temporal;* entretanto,*elas*podem*sobrepor3se*no*espaço,*e*diferentemente*da*
pintura,* o* ato* de* desenhar* deixa* difícil,* depois* de* um* tempo,* distinguir* a* primeira* linha*
daquelas*que*se*seguem.*(DE*ZEGHER,*2010:23)54*

No*processo*de*feitura*de*uma*imagem*há*momentos*aos*quais*somente*o*próprio*criador*pode*ter*

acesso.* É* um*momento*de* intimidade* e* cumplicidade* entre* o* artista* e* a* obra* em*que* é* construída* uma*

memória.*O*artista*ao*produzir*seu*trabalho*convive*o*tempo*todo*com*o*passado,*o*presente*e*o*futuro*de*

sua*obra.*Encontro*na*passagem*narrada*por*Santo*Agostinho,*certa*semelhança*com*a*relação*entre*artista,*

obra*e*tempo:*

Vou*recitar*um*hino*que*aprendi*de*cor.*Antes*de*principiar,*a*minha*expectação*estende3se*a*
todo*ele.*Porém,* logo*que*começar*a*minha*memória*dilata3se,*colhendo*tudo*que*passa*de*
expectação*para*o*pretérito.*A*vida*deste*meu*ato*divide3se*em*memória,*por*causa*do*que*já*
recitei,*e*em*expectação,*por*causa*do*que*hei*de*recitar.*A*minha*atenção*está*presente*e*por*

********************************************************

*
54*And*in*the*drawing’s*stages*of*becoming*–*mark*becoming*line,*line*becoming*contour,*contour*becoming*image*–*the*first*mark*
not*only*structures*the*blank*page*as*an*open*field*but*also*defines*it*temporally,*as*the*drawing’s*marks*follow*one*another*in*
time.*Their*temporal*sequence*need*not*coincide*with*their*spatial*juxtaposition*however;*they*may*overlap*in*space,*and*unlike*
painting,*the*act*of*drawing*leaves*it*hard,*after*a*while,*to*distinguish*the*first*line*from*those*that*follow.*(DE*ZEGHER,2010:23).*
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ela*passa*o*que*era* futuro*para*se* tornar*pretérito.*Quanto*mais*o*hino*se*aproxima*do* fim*
tanto* mais* a* memória* se* alonga* e* a* expectação* se* abrevia,* esta* que* fica* totalmente*
consumida,*quando*a*ação,*já*toda*acabada,*passa*inteiramente*para*o*domínio*da*memória.*
(AGOSTINHO,*1996:337).*

Percebe3se,* porém* que* a* experiência* descrita* pelo* filósofo* em* relação* à* passagem* do* tempo* se*

refere*a*um*evento*em*que*se*conhece*de*antemão*seu*princípio,*meio*e*fim.*O*mesmo*não*acontece*no*

processo* de* criação* do* artista,* uma* vez* que* nesta* construção,* ele* vai* rumo* ao* desconhecido.* O* artista*

convive*com*a*memória*do*que*a*obra* foi*no* início*do*processo*de*sua*feitura;*porém*sua*capacidade*de*

esquecer*a*visualidade*anterior*do* trabalho*é*o*que*o* impulsiona,*permitindo3lhe*continuar* intervindo*na*

imagem*que*está*criando,*até*o*momento*em*que*chega*a*uma*formalização*que*não*lhe*sai*da*memória,*

cuja*lembrança*ele*não*deseja*apagar.**

O* dispêndio* de* um* tempo* estendido* tem* acompanhado* a* criação* dos*meus* trabalhos.* Percebo* o*

tempo*como*elemento*que*constitui*a*poética*dos*desenhos,*tão*importante*quanto*a*sua*visualidade*ou*a*

configuração*final*que*assumirão.*Mais*do*que*isto,* importa3me*criar*um*espaço*de*resistência*voltado*ao*

momento*atual*em*que*tudo*é*realizado*no*mínimo*de*tempo*possível.*Diante*de*uma*pressa*generalizada*

que*detecto*nas*exigências*do*mundo,*busco*uma*fenda,*um*espaço*largo*e*um*tempo*lento*para*que*esta*

atitude*artística,*que*não*intenciona*otimizar*uma*produção,*possa*ocupar*seu*lugar*na*contemporaneidade.*

O*lugar*recôndito*em*que*asseguro*e*afirmo*qual*é*o*meu*tempo.*O*tempo*que*meus*trabalhos*necessitam*

para*que*sejam*gerados,*para*se*constituírem*enquanto*tal.*Atividade*que*exige*um*recolhimento.*As*coisas*

levam*tempo,*os*ciclos*necessitam*de*um*tempo*que*lhes*é*próprio*para*que*possam*acontecer.**

A* percepção* que* se* tem* da* passagem* do* tempo* atualmente,* devido* principalmente* aos* avanços*

tecnológicos,*encontra3se*um*tanto*alterada.*Estas*conquistas*apresentam,*por*um*lado,*aspectos*positivos*

no*sentido*de*abreviar*o*tempo*de*realização*de*determinadas*tarefas,*contudo*geram*uma*deformação*em*

nossa*capacidade*de*perceber*e*de*conviver*com*distintas*temporalidades.*Pode*considerar3se*que*algumas*
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das* dificuldades* decorrentes* desta* noção* seriam*o* imediatismo* e* a* intolerância.* Diante* disto,* entendo* a*

paciência*como*um*dispositivo*de*grande*valia.*A*demora*da*fatura*de*meus*trabalhos*me*permite*conviver,*

por* oposição,* com* o* aceleramento* dos* eventos* atuais.* É* importante* permitir* que* as* etapas* sejam*

cumpridas,* que* os* ciclos* necessários* se* completem* sem* atalhos.* A* espera* atua* como* um* fator*

imprescindível*em*meu*processo*de*criação;*possibilita*que*haja*uma*decantação*nos*trabalhos.**

A*velocidade*com*que*os*eventos*se*dão*na*contemporaneidade*causa*a*impressão*de*que*nada*que*

ocorre* se* fixa,* tudo* é* efêmero,* o* que* parece* esvaziar* as* experiências* que* vivemos.* Saímos* de* um*

acontecimento* do* mesmo* modo* como* entramos.* Não* há* pregnância;* a* rapidez* impede* que* possamos*

processar*ou*sermos*processados*por*um*fenômeno.*

Diante* da* noção* de* tempo* que,* atualmente,* encontra3se* achatada,* penso* buscar* um* ritmo* lento*

para*a*realização*de*meus*trabalhos.*Ao*retardar*a*sua*construção,*reitero*um*dos*sentidos*que*busco*em*

minha*poética.*Retardo,*no*vocabulário*musical,*apresenta*a*seguinte*definição:*prolongamento#do#som#de#
uma#nota#musical#no#acorde#seguinte#àquele#a#que#efetivamente#pertence.* (AURELIO,*1989:1228)*ou#nota#
consonante# em# um# acorde# que# se# prolonga# como# dissonante# sobre# o# seguinte;# suspensão.# (HOUASSIS,*
2009:1657).*Observa3se*que*a* segunda*definição*do* vocábulo* adjetiva* as*notas*dos* acordes.*No*primeiro*

acorde*haveria*harmonia*enquanto*que,*no*outro,*uma*tensão*na*combinação*das*notas.*

Encontro*no*sentido*do*vocábulo* 'retardo'*uma*possível*analogia*para*o*espaço*que*busco,*onde*o*

tempo*fica*distendido.*A* ideia*de*prolongar*a*etapa*de*um*acontecimento,*de*maneira*que*a*sua*duração*

passe*para*a*seguinte.*Um*signo*gráfico*é*inscrito*e*se*transpõe*ao*que*lhe*sucede*na*tentativa*de*estender*

a* sua* visualidade*na* configuração*da* forma* seguinte* e*nas*que* lhe* são* vizinhas,* o*que*poderia* influir* ou*

provocar* a* sensação* de* emaranhamento* e* desfocado* da* imagem* em* sua* totalidade.* Uma* espécie* de*

pregnância* de*uma* forma*na*outra,* um* contágio,* a* formação*de*uma* cadeia* ressonante* composta*pelos*

vários* signos* gráficos* inscritos* na* superfície.* Poderia* considerar3se* a* presença* de* uma* reverberação,*
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causando* o* prolongamento* da* visualidade* de* cada* signo* gráfico* inscrito,* um* eco.* Talvez* esse* ecoar*

provoque*uma*vibração*no*desenho.*Uma*inquietação*de*sua*visualidade*em*que*lhe*escapa*o*foco,*ainda*

que*tenha*sido*construído*por*linhas*nítidas,*cada*uma*ocupando*o*seu*lugar*na*superfície*do*suporte*sem*

se*sobrepor.*O*retardo*poderia*ser*responsável*por*gerar*certo*anuviado*ou*a*rarefação*da*imagem.*Pode*

pensar3se,*por*outro* lado,*que*esses*desenhos,*quando*vistos*à*grande*distância,*perderiam*o*dinamismo*

proveniente*dos*vários*signos*gráficos*inscritos,*atingindo*assim,*certa*imobilidade*visual.**

Importa* confrontar3me* com* a* necessidade* ferrenha* atual* de* economia* de* tempo* e* excesso* de*

produção.*As*pessoas,*em*geral,*anseiam*por*não*gastar* tempo,* sem*se*perguntarem*sobre*o*que* fariam*

com*o*tempo*que*eventualmente*lhes*sobrasse.*A*meta*em*alcançar*objetivos*impede*que*se*olhe*para*tudo*

o*que*acontece*no*percurso*da*realização*de*uma*tarefa*ou*criação*de*algo.*O*processo*fica*esvaziado,*uma*

vez*que*se*foca*apenas*um*início*que*objetiva*chegar*a*um*fim.*Considero*que*a*formação*de*certos*tipos*de*

trabalhos* artísticos* requer* uma* postura* oposta* à* que* nos* é* exigida* na* sociedade* contemporânea.* É*

imprescindível*viver*e*atentar*ao*transcurso*da*criação*e*concepção*de*um*trabalho.*É*no*percurso*do*seu*

processo* que* ele* fica* imantado* daquilo* que* compôs* a* sua* criação:* dúvidas,* acertos,* desvios,* erros,*

indecisões.* Penso* que,* através* do* meu* fazer,* sedimento* minhas* questões,* percepções* de* mundo,*

convicções*e*incertezas.*

Ao*mesmo*tempo*nutro*a*ideia*de*que*nunca*alguém*gastará*tanto*tempo*diante*de*meus*trabalhos*

quanto*o*que*empreguei*no*momento*de*imersão*na*tarefa*de*criar*e*dar3lhes*forma.*Convivemos*com*uma*

inflação*de*imagens*que*nos*abarca*constantemente;*já*não*somos*nós*que*vamos*buscá3las;*foi3nos*tirada*

esta* liberdade*de*escolha,* ademais,*nossa* capacidade*em* filtrar*o*que* iremos*ver* se*encontra*debilitada.*

Neste*sentido,*poder3se3ia*pensar*que*a*demora*que*acompanha*o*meu*fazer*estaria*contribuindo,*de*certa*

forma,*na*diminuição*do*excesso*de*imagens*no*mundo.*Talvez,*a*morosidade*no*processo*de*construção*de*

meus* trabalhos* possibilite* a* retenção* de* aspectos* significativos,* podendo* adensá3los* e* lhes* conferir*
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potência;*no*sentido*de*conviver*etapa*por*etapa*e*não*apenas*passar*apressadamente*por*elas.*A*escuta*

por* parte* do* artista* em* relação* à* obra* é* uma* instância* fundamental* na* formação* de* seu* trabalho.* As*

indicativas*do*que*a*obra*deve*ser*é*fornecida*durante*o*processo*de*criação*e,*no#quadro#geral#da#conduta#
produtora,#a#atividade#criadora#se#destaca#por#diferenças#específicas:#é#no#recolhimento#do#ateliê#e#no#foro#
íntimo#do#criador#que#a#conduta#criadora#se#torna#o#objeto#específico#da#poiética.#(PASSERON,*1997:109).!

Outra*possibilidade*de*se*pensar*o*tempo*no*processo*de*criação*de*um*artista*seria*a*ideia*de*um*

presente* constante.* O* artista* em* sua* velocidade* de* intervenção* na* obra* que* está* criando,* poderia*

condensar*o*presente,*o*passado*e*o* futuro*de* sua*ação*em*um*só* instante,*devido*à* sua* imersão*neste*

processo.*Talvez*haja,*aqui,*uma*perda*da*noção*de*tempo,*uma*suspensão*ou*uma*percepção*alterada*em*

que* o* artista* atualiza,* constantemente,* o* tempo* em* presente.* A* cada* acréscimo* ou* retirada* de*matéria*

poderia,*para*ele,*constituir3se*em*um*novo*presente,*estaria*operando*num*constante*'agora'.*

Bergson*concebe*o*tempo*em*termos*de*duração,*como*preservação*ou*prolongamento*do*passado*

que,* ao* fazer* um* trânsito* com* o* presente,* estaria* imbuído* de* movimento.* O* passado,* não* estando*

estancado*em*um*tempo*longínquo,*reaparece*de*diferentes*formas*no*presente.*Essencialmente#virtual,#o#
passado#não#pode#ser#apreendido#por#nós#como#passado#a#menos#que# sigamos#e#adotemos#o#movimento#
pelo# qual# ele# se# manifesta# em# imagem# presente,# emergindo# das# trevas# para# a# luz# do# dia.# (BERGSON,*
2010:158).*O*filósofo*preza*pela*ideia*de*dinamismo*ligado*ao*tempo,*bem*como*uma*dimensão*criadora*de*

realidade* que* lhe* é* atribuída.* Na* perspectiva* do* tempo* concebido* como* duração,* as* lembranças* (que*

armazenam*ideias*que*estão*em*movimento)*estariam*instauradas*na*própria*passagem*do*tempo*e*não*no*

cérebro*(que*está*assentado*no*presente).**

Evidentemente*está*aquém*e*além*ao*mesmo*tempo,*e*o*que*chamo*"meu*presente"*estende3
se*ao*mesmo*tempo*sobre*meu*passado*e*sobre*meu*futuro.*Sobre*meu*passado*em*primeiro*
lugar,*pois*"o*momento*em*que*falo*já*está*distante*de*mim";*sobre*meu*futuro*a*seguir,*pois*
é* sobre* o* futuro* que* esse*momento* está* inclinado,* é* para* o* futuro* que* eu* tendo,* e* se* eu*
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pudesse* fixar* esse* indivisível* presente,* esse* elemento* infinitesimal* da* curva* do* tempo,* é* a*
direção*do*futuro*que*ele*mostraria.*(ibid.161)*

Nesta* concepção* passa* a* haver* uma* coexistência* entre* passado* e* presente.* A* dificuldade* que*

Bergson* encontra* é* a* de* traçar* uma* distinção* entre* os* dois* tempos,* na* medida* em* que* reconhece* a*

continuidade*indivisível*da*duração.**

O*passado*não*se*constitui*depois*de*ter*sido*presente,*ele*coexiste*consigo*como*presente.*Se*
refletirmos* sobre* isto,*veremos* bem* que* a* dificuldade*filosófica* da*própria* noção*
de*passado*vem*do*estar*ele*de*algum*modo*interposto*entre*dois*presentes:*o*presente*que*
ele*foi*e*o*atual*presente*em*relação*a*qual*ele*é*agora*passado.55**

O* filósofo* considera* que* a* percepção* e* a* lembrança* estão* sempre* entrelaçadas* e* realizam*

constantemente*trocas*de*suas*substâncias;*toda#imagem?lembrança#capaz#de#interpretar#nossa#percepção#
atual#insinua?se#nela,#a#ponto#de#não#podermos#mais#discernir#o#que#é#percepção#e#o#que#é#lembrança.*(ibid.*
117)* Apesar* deste* fato,* Bergson* coloca* como* essencial* que* fique* estabelecida* uma* diferença* entre*

percepção* e* lembranças* pela* seguinte* justificativa:* é* necessário* que* haja* uma* diferença* inteligível* entre*

passado*e*presente,*é*fundamental*que*se*tenha*consciência*de*que*o*passado*é*real*no*seu*passado.*Alerta*

ao*fato*de*que*se*deve*desenvolver*um*entendimento*claro*do*fenômeno*da*identificação,*de*como*situar*o*

corpo*em* relação* às* imagens*do*passado*e*desvendar,* adequadamente,* os*mecanismos*do* inconsciente.*

Caso* contrário,* teríamos* uma* memória* que* não* atualiza* suas* memórias3imagem* para* o* presente* e,*

consequentemente,*uma*percepção*debilitada.**

********************************************************

*
55*(DELEUZE*in*http://www.robertexto.com/archivo17/deleuze_bergson_pt.htm)#
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Falar*de*memória*pressupõe*considerar*um*passado*onde*algo*aconteceu*e*o*presente*em*que*este*

algo* está* sendo* lembrado.* A* rememoração* no* presente* de* um* evento* ocorrido* anteriormente* é* o* que*

permite* a* constituição* do* passado.* Porém,* logo* o* presente* deixa* de* assim* ser,* fazendo3se* passado* e*

tornando* o* futuro* que* estava* por* vir* em* presente.* As* informações* mais* antigas* são* as* que* ficam*

acumuladas*com*maior*solidez*em*nossa*memória.*Acontecimentos*mais*recentes*se*acomodam*de*maneira*

superficial*em*nossa*mente,*podendo*desprender3se*com*maior*facilidade.**

Uma* reflexão* sobre* a*memória,* no* que* concerne* à*minha* produção,* interessa3me* no* sentido* de*

identificar*sua*presença*nas*ações*repetitivas*que*se*manifestam*em*sua*fatura.*É*como*se*o*próprio*gesto*

ou*mão*tivesse*memorizado*o*percurso*que*percorrerá*ao*desenhar.*O*tema*da*memória*em*meu*processo,*

portanto* não* se* dá* pela* via* de* lembranças,* recordações* de* tempos* remotos* ou* mesmo* de* eventos*

passados.* Identifico* a* presença* da*memória,* considerando* sua* participação* como* uma* das* instâncias* de*

certo*tipo*de*aprendizado.*Um*conhecimento* internalizado,*uma*habilidade*manual*que,*por*vezes,*segue*

seu* rumo* de* forma* autônoma.* É* possível* que* nossa* motricidade* tenha* uma* memória* própria,* o* que*

possibilitaria*vários*dos*movimentos*automatizados*que*realizamos.*Focillon*considera*que*a*mão*é*provida*

de* inteligência*e*memória*próprias:*a#mão#é#acção# (sic.):#apreende,# cria,#e#por#vezes#dir?se?ia#mesmo#que#
pensa.#(FOCILLON,*2001:108)*

Em*meus*desenhos*sobre*papel*conforme*já*citado,*há*uma*proximidade*de*ação*com*a*da*escrita.*A*

escrita* decorre* de* um* aprendizado,* da* articulação* de* letras* que* formam* vocábulos* e* que,* em* etapa*

posterior,* alcançam* a* expressão* semântica,* à* medida* que* se* organizam* em* frases;* um* aprendizado* da*

ordem*do*intelecto,*mas*que*não*pode*prescindir*da*manualidade*que*conhece*e*apreende*os*movimentos*

necessários* para* efetivá3la* e* a* formalizar.* Algo* semelhante* acontece* no* transcurso* de* fatura* de* meus*

desenhos.*Quando*intenciono*configurar*superfícies*em*que*haja*passagens*tonais,*aludindo*a*ondulações*

da* superfície,* busco*expressar*um*conteúdo*apreendido*da* linguagem* formal*do*desenho.*Porém,* sem*o*
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aprendizado* que* a* mão* adquire* não* seria* possível* criar* a* imagem* com* tais* propriedades.* Portanto,* o*

enfoque*dado*à*memoria*em*meu*processo*de*trabalho*se*refere*bem*mais*à*memoria*do*próprio*gesto,*da*

mão* que* assimilou* certos* tipos* de* movimentos* a* serem* executados* para* atingir* a* configuração* de*

determinada*imagem.*

*
* *
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2 A*LINHA*

A*presença*da*linha*sempre*provocará*uma*alteração,*uma*segmentação*no*local*onde*se*instaura;*

podendo*unir,*agregar*partes*e,* inclusive,*emaranhar3se*de*maneira*a*formar*um*plano*ou*um*sólido.*Por*

um* lado,* ela* pode* ser* utilizada* para* separar* através* da* delimitação* de* áreas* e,* por* outro,* ligar* regiões*

distantes.*Numa*vista*aérea*percebemos*com*mais*precisão*como*as*linhas*podem*demarcar*lugares*e*áreas*

terrestres.* Estamos* traçando3as* o* tempo* todo* em* nossas* vidas.* Quando* pensamos* em* ir* de* um* lugar* a*

outro,*imaginamos*um*trajeto*linear*que*nos*forneça*a*orientação*aonde*ir.*

As*definições*de*linha*que*encontramos*em*dicionários*da*língua*portuguesa*se*estendem*a*diversas*

áreas*de*conhecimento*por*ela*estar*presente*em*vários*âmbitos*de*nossas*vidas;*muitas*vezes,* serve*de*

tradutora* de* fenômenos* difíceis* de* serem* mensurados* por* nossos* sentidos.* O* traçado* de* um*

eletrocardiograma,* por* exemplo,* vale3se* de* oscilações* lineares* para* cima* ou* para* baixo* em* um* eixo* (y),*

representando* assim* a* variação* dos* batimentos* cardíacos* ao* longo* do* tempo* (x).* As* ondas* sonoras,*

também,*estão*graficamente*representadas*em*suas*oscilações,*através*de*processo*semelhante*(amplitude*

versus*tempo).**

Outro*artifício*do*qual*nos*valemos*para*organizar*a*nossa*percepção*é*o*de*considerarmos*que*o*

encontro*da*superfície*terrestre*com*o*céu*é*uma*linha,*desta*maneira*percebemos*o*horizonte.*É*uma*linha*

virtual,*não*está*nem* inscrita*nem* instaurada*no* local*onde*atribuímos*a* sua*presença.*Manlio*Brusatin56*

reitera*esta*ideia*em*sua*reflexão.*

********************************************************

*
56*Arquiteto*italiano*e*historiador*da*arte*(19433*).*Publicou*vários*livros*como:*História*das*cores,*História*das*imagens,*História*da*
linha.*
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Inicialmente*há*uma* linha*no*horizonte* lá*onde*antes*não*havia*nada.*E*esta* linha* faz*surgir*
um*alto*e*um*baixo,*um*direito*e*um*esquerdo,*um*direito*e*um*avesso,*um*início*e*um*fim;*
circunda,* em* resumo,* nosso* ponto* de* vista.* Toda* a* tentativa* de* atravessar* uma* linha* é* vã,*
porque*qualquer*linha*está*sempre*em*movimento*ou*muito*alta.*(BRUSATIN,*2002:7)57**

Alfred*Brooks58*considera*que*a* linha,*assim*como*as*palavras,*é*uma*convenção.*Ao*observarmos*

um*desenho,*vemos*que,*quando*uma*forma*inscrita*acaba,*ali*começa*o*fundo*e*nesta*fronteira*surge*uma*

necessidade*de*ordenação*da* imagem*através*da* linha.*Na*argumentação*de* seu*ponto*de* vista,*o* autor*

utiliza* como* exemplo* duas* possibilidades* de* percepção* de* um* lírio.* Um* lírio* que* é* segurado* contra* um*

fundo*de*folhas*e,*outro,*sobre*um*fundo*de*papel*preto.*Em*ambas*as*situações*o*que*se*vê*é*a*forma*do*

lírio,*mas*se*nos*dois*casos*pararmos*de*olhar*para*a*flor,*veremos*folhas*ou*o*papel*preto.**

A* flor* não* é* definida* pela* linha,*mas* o* homem,* com*o* fim*de* transmitir* uma* impressão* da*
forma* da* flor* e* para* nos* dizer* quais* são* os* seus* limites,* e* onde* começa* o* fundo,* teve* em*
mente,*fazer*uso*da*convenção*de*linha,*isto*é,*ele*desenhou*a*forma*do*lírio*com*linha,*com*
algo*que*não*podemos*ver*na*natureza*porque*não*existe*ali.*Esta*é*uma*convenção,*mas*é*
uma*convenção*que*pode*transmitir*de* fato*muito*do*seu*significado,*e*nas*mãos*do*artista*
ser*o*meio*de*gravar*a*beleza*consumada*a*guisa*da*verdade.*(BROOKS,*1920:142)59**

********************************************************

*
57*Au*commencement*Il*y*a*une*ligne*à*l’horizon,*là*où*auparavant*il*n’y*avait*presque*rien.*Et*cette*ligne*fait*surgir*un*haut*et*un*
bas,*une*droite*et*une*gauche,*un*endroit*et*un*envers,*un*debút*et*une*fin,*encercle,*en*somme,*notre*vue.*Teute*tentative*pour*
franchir*une*ligne*est*vaine,*parce*que*n’importe*quelle*ligne*est*toujours*en*mouvement*ou*alors*trop*haut.*(tradução*da*autora)*
58*(187031963)*Publicou*em*1920*o*livro:*From*Holbein*to*Whistler,*notes*on*drawing*and*engraving.*
59*The*flower*is*not*defined*by*lines,*but*man,*in*order*to*convey*an*impression*of*the*shape*of*the*flower*and*
\to*tell*us*what*are*its*bounding*limits*and*where*the*background*begins,*has,*time*out*of*the*mind,*made*use*of*the*convention*
of*line,*that*is,*he*draws*the*shape*of*the*lily*with*line,*with*something*we*do*not*see*in*the*nature*because*it*does*not*exist*there.*
This*is*a*convention,*but*is*a*convention*which*can*convey*much*of*fact*and*much*of*significance*and,*in*the*hands*of*an*artist,*be*
the*means*of*recording*consummate*beauty*in*guise*of*truth.*(BROOKS,*1920:142)*
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No*encontro*de*dois*planos,*nosso*olhar* codifica* seus* limites* como*sendo*uma* linha.*Este* tipo*de*

tradução* é* amplamente* utilizado,* justamente,* pela* nossa* necessidade* de* identificar* elementos*

separadamente.**

2.1 A!linha!no!desenho!–!o!desenho!e!a!l inha!

A* linha* quando* pensada* como* desenho* esteve* tradicionalmente* relacionada* a* um* plano;* é* um*

elemento* visual* expressivo* e* que* tem* forte* poder* de* significação* onde* quer* que* se* apresente.* A* linha*

desenhada*é*decorrente*de*um*gesto*muito*direto*da*ação*do*artista,*traduzindo,*de*forma*pontual,*o*tipo*

de*inscrição*que*ele*deseja*fazer.*Um*desenho*feito*com*lápis*grafite,*instrumento*simples*e*comum,*pode,*

através*da*inscrição*de*uma*só*linha,*apresentar*variações*em*sua*configuração.*O*lápis*é*um*instrumento,*

ao*mesmo*tempo,*preciso*e*sensível;*o*grafite*se*deposita*na*porosidade*do*papel*e*vai*sendo*conduzido*de*

forma* a* percorrer* trajetos* ou* preencher* áreas* na* superfície* daquele.* A* contundência* do* traço,* sua*

espessura*ou*leveza*é*decorrente*da*pressão*colocada*no*instrumento*ao*fazermos*uma*inscrição*em*dada*

superfície.*

Nas*artes*visuais,*percebe3se*que*a* linha*pode*ser*utilizada*de*diversas*maneiras:*para*delimitar*o*

contorno* de* formas,* para* determinar* áreas,* para* modelar,* criando* representações* volumétricas* ou*

simplesmente*para*instaurar*sua*presença*em*um*suporte,*através*de*um*só*risco.*

A* linha* pode* ser* quebrada* ou* contínua,* estender* uma* sequência* de* traços* individuais* ou*
faixas* ininterruptas.* É* na* relação* de* um* traço* a* outro,* nas* suas* graduações* de* tons,* que* o*
desenho* adquire* forma,* profundidade,* volume.* Durante* séculos,* pode3se* dizer,* foi*
estabelecido* certo* equilíbrio* entre* a* linha* e* o* traço,* no* sentido* de* que* a* linha,* o* princípio*
fundamental,* definiu* substancialmente* o* contorno* da* figura,* enquanto* que* os* traços* de*
modelagem*sugeriram*um*grau*de*espacialidade*e*uma*impressão*tátil.*Juntos,*eles*induziram*
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uma* sensação* de*movimento* e* energia;* com* os* traços* como*meio* de* nuance,* vitalidade* e*
instabilidade.* O* ideário* mental* da* linha* de* contorno* foi* complementado* pelo* destaque*
concreto*de*pequenas*marcas*individuais.*(DE*ZEGHER,*2010:23)60*

As* marcas* ou* traço* seriam,* portanto,* uma* série* de* riscos* que* juntamente* dispostos* como* em*

hachuras*ou*sombreados,*estariam*atribuindo*certa*corporeidade*àquilo*que*a*linha*define*pelo*contorno.*

Tendo*em*conta*a*distinção*entre*linha*e*traço,*percebo*certa*dicotomia*em*meus*desenhos.*Utilizo*a*linha*

de*contorno*para*definir*as*formas*que*inscrevo*na*superfície*dos*desenhos.*O*aspecto*do*desenho*em*sua*

totalidade*não*corresponde*ao*efeito*que*se*espera*da*linha,*uma*vez*que*a*imagem*vista*se*aproxima*dos*

recursos* obtidos* quando* o* traço* é* utilizado.* É* pelas* linhas* de* contorno,* geralmente* curtas,* que* se* dá* a*

formação* de* um* mesmo* signo* gráfico* que* disponho* de* maneira* justaposta,* buscando* criar* texturas* e*

passagens*tonais;*uma*aproximação*com*o*que*diz*respeito*ao*volume,*à*luz*e*sombra,*modelagem.*Sendo*

assim,*a*definição*da*linha*de*contorno*pode*ser*percebida*apenas*quando*o*trabalho*é*visto*de*perto.*Para*

abarcar* a* totalidade* do* desenho* em* nosso* campo* visual,* as* linhas* perdem* a* nitidez,* fundem3se,*

aproximando3se,*assim,*dos*efeitos*que*decorrem*dos*traçados.**

Desenhar*engloba*um*processo*mental*e*físico,*cuja*inter3relação*e*articulação*acontecem*de*forma*

quase*instantânea.*O*desenho,*por*seu*caráter*imediato*em*plasmar*uma*ideia*e*pela*simplicidade*de*seus*

instrumentos,*é*um*meio*bastante*propício*à*expressão*do*pensamento*e*de*sentimentos.*A* interlocução*

********************************************************

*
60*Line*may*be*broken*or*continuous,*may*comprise*and*extended*sequence*of*single*marks*or*an*uninterrupted*stripe.*It* is*the*
relation*of*one*mark*to*another,* in*their*tonal*graduations,*that*drawing*acquires*form,*depht,*volume.*For*centuries,*a*certain*
balance*can*be*said*to*have*benn*established*between* line*and*mark,* in*the*sense*that* line,*the* leading*principle,*substantially*
defined*the*figure's*contourn,*while*modeling*marks*suggested*a*degree*of*spatiality*and*a*impression*of*tactility.*Together*they*
induced*a*sense*of*movement*and*energy,*with*the*marks*as*a*means*of*nuance,*vitality,*and*instability.*The*mental*ideality*of*the*
contouor*line*was*complemented*by*the*concrete*staccato*of*small*individual*marks.*
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entre*artista*e*o*desenho,*no*momento*mesmo*de*sua*concepção,*parece*ocorrer*num*fluxo*mais*contínuo,*

se*comparado*com*outros*meios*de*criação*artística*como,*por*exemplo,*pintura,*gravura*ou*escultura.*Icleia*

Cattani,*ao*analisar*a*obra*de*Eliane*Chiron,*cujo*processo*é*definido*pela*própria*artista*como*sendo*uma*

prática#do#lacunar,#comenta:*

O*desenho* talvez* seja* a* linguagem*na*arte*mais*próxima*dos* sentidos*e*dos* sentimentos,* o*
que*demanda*simultaneamente*o*exercício*do* rigor.*Mergulhar*nas*profundezas*do*gesto*e,*
depois,* não* só* voltar* à* superfície,* mas* afastar3se* ainda*mais,* para* compreender* e* analisar*
criticamente*o*já*feito:*segundo*a*artista,*desenhar#exige#que#se#esteja#sucessivamente#muito#
perto# e#muito# longe# e,# no# entanto,# sempre# na# distância# ideal#do* que* se* realiza.* O* lugar* do*
artista,*portanto,*também*é*duplo:*e,*mais*do*que*num*ponto*ou*no*outro,*situa3se*no*vazio*
entre*esses*pontos.*Entre*o*realizar*e*o*analisar,*estão*as*correções*do*percurso,*o*refazer,*o*
retomar*–*ou*o*abandono*daquilo*que*não*corresponde*ao*que*se*deseja*e*a*procura*de*algo*
novo.*(CATTANI,*2005:30)*

O* caráter* movente* que* o* artista* assume* no* processo* de* desenhar* vem* acompanhado* de* certa*

reponsabilidade.* Mover3se* em* um* ambiente* fluido* de* criação,* em* que* os* instrumentos* e* materiais*

respondem*de*forma*direta*à*ação*do*artista,*exige3lhe,*muitas*vezes,*tomadas*de*decisões*pontuais.*Uma*

imersão*sensível*e*atenta*que*possa*corresponder*à*transparência*que*este*meio*oferece.**

Ao* se* buscar* uma* concepção* de* linha* no* repertório* das* artes* visuais,* deparamo3nos* com* certa*

dificuldade*em*encontrar*uma*conceituação*que*dê*conta*da*presença*e*atuação*daquela*num*campo*que*

acolhe*variações*em*suas*diferentes* linguagens.*Alfred*Brooks*apresenta*a*seguinte*conceituação*de* linha*

formulada* em* 1920:*Desenho# significa# aquilo# que# é# deixado# quando# um# instrumento,# caneta# ou# lápis,# é#
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arrastado# sobre# um# pedaço# de# papel.# Esse# ‘algo’# é# uma# linha.61* (BROOKS,* 1920:137).* Cito* também,* a*

definição*apresentada*por*Patrick*Maynard.*

Um*objeto*como*a*ponta*do*dedo,*um*pedaço*de*giz,*lápis,*agulha,*caneta,*pincel*(pequenos,*
eram* chamados* antigamente* de* ‘lápis’),* tendo* algo* como* uma* extremidade,* a* qual,* por*
conseguinte,* chamamos* “uma* ponta”* [point]* é* intencionalmente* movimentado* (arrastado*
[draw])*por*uma*rota*uniforme*e*contínua*em*uma*superfície.*Essa*ação*deixa*como*traço*de*
seu*trajeto*um*tipo*de*marca,*e*é*feita*para*esse*propósito.62*(MAYNARD,*2005:150)#

Maynard*salienta*a*presença*de*uma*intenção*no*movimento*do*instrumento*sobre*a*superfície.*Há*

um* direcionamento* da* linha* que* é* dado* pelo* artista.* Percebe3se* que* Maynard* considera* que* para* a*

existência*de*uma*linha*–*a*do*desenho*–*está*presente*uma*vontade;*o*artista*não*é*indiferente*ao*rumo*

que*concede*a*seu*trabalho.*Há*também,*segundo*o*autor,*a*presença*de*uma*marca*resultante*da*ação*e*

intenção*do*agente*que*desliza*ou*arrasta*o*instrumento*sobre*uma*superfície.*O*produto*do*deslocamento*

que*o*artista*realiza,*valendo3se*do*instrumento*que*elegeu,*resulta*no*que*chamamos*de*desenho.**

Roland*Barthes*faz*uso*do*verbo*'arrastar'*quando*se*refere*à*ação*despretensiosa*de*Twombly,*que*

permite*que*o*material*utilizado*por*ele*se*apresente*como*tal,*como*'matéria*absoluta'.*

Esta*arte*possui*o*seu*segredo,*que*é,*de*uma*maneira*geral,*não*o*de*espalhar*a*substância,*
mas* o* de* a# deixar# arrastar?se.* [...]* é* contendo* a* pressão* da*matéria,* deixando3a* pousar3se*

********************************************************

*
61*Drawing*means*that*which*is*left*behind*when*a*instrument,*pen*or*pencil,*is*dragged*over*a*sheet*of*paper.*That*‘something’*is*
a*line.*(BROOKS,*1920:137)*
62* An* object* such* as* a* fingertip,* piece* of* chalk,* pencil,* needle,* pen,* brush* (small* ones* formely* being* called* “pencils”),* having*
something* like*a* tip,*which*we* therefore* refer* to*as*a*point* is* intentionally*moved* (drawn)*over*a* fairly* continuous* track*on*a*
surface.*This*action*leaves,*as*the*trace*of*this*path,*a*mark*of*some*kind,*and*is*done*for*that*purpose.*(MAYNARD,*2005:62)*
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distraidamente*de*maneira*a*que*o*seu*grão*se*disperse*um*pouco,*que*a*matéria*vai*mostrar*
a*sua*essência,*dar3nos*a*certeza*de*que*seu*nome*é#lápis.*(BARTHES,*1979:154).*

Nas*concepções*apresentadas*pelos* três*autores* sobre*a* linha*desenhada,*percebe3se*a* relevância*

que*concedem*ao*tipo*de*relação*estabelecida*entre*o*artista*e*seus*instrumentos.*Brooks*parece*considerar*

a*linha*desenhada*como*um*resto,*a*sobra*da*ação*que*conduziu*o*instrumento*sobre*a*superfície.*Maynard*

ressalta*em*sua*descrição*o*trajeto,*o*instrumento*e*a*intenção.*Barthes,*por*sua*vez,*valoriza*a*linha*que*se*

configura,* evidenciando* a* importância* da* manifestação* das* especificidades* dos* materiais* que* a*

constituíram.*

Chama3me* a* atenção* alguns* verbos* encontrados* para* caracterizar* o*modo* de* conceber* linhas* no*

desenho:* conduzir,* arrastar,* movimentar,* percorrer,* os* quais* se* referem* a* ações* que* estão* ligadas* ao*

percurso*de*trajetos,*caminhos*ou*rotas.**

Fala3se* também* em* ‘deslizamento’,* termo* ligado* à* ideia* de* um* deslocamento* no* qual* há* pouco*

atrito.*A* ideia*de*arrastar*está*de*certo*modo* ligada*à*preguiça,*à*ausência*de*esforço.*Ao*buscarmos*um*

deslizamento*do*instrumento*de*desenho*sobre*a*superfície*em*que*será*riscado,*intenciona3se*diminuir*ao*

máximo*o*entrave*que*poderia*se*impor*a*este*fazer,*o*que,*de*certa*forma,*é*reiterar*um*dos*sentidos*do*

desenho:*um*meio*que*é*direto*e*por*isto*tão*adequado*para*expressar*pensamentos*e*mesmo*emoções.*Na*

busca*de*uma*economia*de*esforço*em*seu*sentido*de*anotação,*desenhar*estaria*igualmente*associado*à*

preguiça.* Porém,* se* pensarmos* no* seu* potencial* de* síntese,* percebe3se* que* a* diminuição* do* trabalho*

mecânico*decorrente*do*'arrastar'*e*'deslizar',*requer*um*raciocínio*laborioso.*Ademais,*sintetizar*decorre*de*

uma*elaborada*operação*intelectual,*uma*vez*que*dá*conta*de*plasmar*formas*ou*conteúdos*complexos*de*

maneira*resumida,*pressupondo*um*conhecimento*e*entendimento*de*todas*as*suas*particularidades,*a*fim*

de*que*possam*ser*traduzidas*sem,*no*entanto*perder*suas*características*mais*relevantes.*
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Perder* o* tempo* mecânico* dá* trabalho* e* exige* enorme* atividade* do* espírito.* O*far3niente*
submete3se*à* lógica*do* capital;* é*parte*do*processo,*porque* já*está*nos* cálculos*da*mão*de*
obra* excedente* do* processo* de* produção:* a* existência* de* excluídos.* O* ocioso* não* é*
propriamente* quem* se* opõe* ao* trabalho.* É* quem* sabe* usar* a* inteligência.* (JEROME* in*
NOVAES,*2012:20)63*

Observa3se* que* a* linha* inscrita* em* uma* superfície* de* maneira* sintética* é* portadora* de* grande*

expressividade;* como* se* tivesse* condensado* em* si* todo* um* universo* que* fica*manifesto,* através* de* sua*

presença*simples*e*concisa.*Em*desenhos*figurativos,*alguns*artistas*conseguem,*por*meio*da*economia*de*

linhas,* configurar* imagens* densas* e* que* dão* conta* de* apresentar* muitas* especificidades* do* motivo*

desenhado.*No*desenho*realizado*por*Iberê*Camargo*em*1993,*em*que*o*artista*retrata*o*seu*gato*Martim,*

nota3se*que*a* linha*é*conteúdo*da*obra*tanto*quanto*a*sua*temática.* (Figura*33)*O*uso*reticente*da* linha*

contínua*e*limpa*parece*representar*a*figura*em*sua*essência.*É*provável*que*este*tipo*de*desenho*se*deva*

ao*envolvimento*e*intimidade*que*o*artista*mantinha*com*o*animal,*o*que*lhe*possibilitou*o*conhecimento*

da*forma*a*ser*representada*e*sua*realização*com*um*mínimo*de*traços.*A*maneira*como*o*artista*conduziu*

o* instrumento* sobre* o* papel,* bem* como* a* sua* gestualidade,* evidenciam3se* no* desenho* e* reforçam* sua*

potência*expressiva.*Percebe3se*que*o*traço,*ainda*que*cumpra*a*função*representacional,*não*se*encontra*

subordinado* a* retratar* a* figura,* assume* sua* presença* linear* como* elemento* do* vocabulário* do* desenho.*

Segundo*Bernice*Rose,*a#linha#em#seu#estado#puro#define#somente#a#si#mesma.64#

********************************************************

*
63*Jerome*K.*Jerome*(185931927),*em*seu*livro*"Pensamentos*Preguiçosos*de*um*Preguiçoso"*(1886). 
64*Line*in*its*pure*state*describes*only*itself.*
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*
Figura*33*–*Iberê*Camargo.*Martim,*1993.*Nanquim*sobre*papel.*21,6*x*31,5*cm*

O*poder*de*síntese*atribuído*a*uma*única*linha*inscrita*em*dada*superfície,*em*meus*desenhos,*dá*

lugar* a* um* sentido* de* exaustão* pela* sua* repetição,* como* se* o* objetivo* maior* fosse* o* de* atingir* certo*

transbordamento.*Ainda*que*haja*um*trabalho*mecânico*intenso*na*elaboração*de*meus*desenhos,*percebo*

que* permanece* o* tempo* do* pensamento* que,* segundo* Adauto* Novaes,* exige# virtudes# atribuídas# ao#
preguiçoso:#paciência,#lentidão,#devaneio,#acaso#–#o#imprevisto.65##

Pensa3se,* talvez,* que* o* desenhista,* devido* à* escolha* de*materiais* de* fácil*manuseio* como* lápis* e*

papel,*o*faça*para*não*passar*trabalho.*Ao*compararmos*os*instrumentos*de*trabalho*de*um*desenhista*aos*

de*um*pintor,*vemos*que*o*material*que*o*artista*utiliza*para*desenhar*não*precisa*de*um*preparo.*Já,*no*

********************************************************

*
65*Ensaio:*Apologia*da*Preguiça,*Adauto*Novaes*:*
https://docs.google.com/document/d/1sdtyhHNQUlYIpG6yJmRKoW3ube_CyKWbhQUhiWkpnFI/edit?hl=en_US*
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caso*do*pintor,*há*um*ritual*mais*elaborado*antes*de*começar*uma*sessão*de*trabalho,*isto*é,*separar*vários*

tubos*de*tinta,*paleta,*diluente,*pincéis,*suporte,*panos*para*limpeza.*Por*outro*lado,*o*desenhista,*com*um*

repertório* restrito* de* materiais,* também* produz* efeitos* impactantes.* Seria* este* um* típico* trabalho* de*

preguiçoso?* A* preguiça* supõe* um* descompromisso,* o* que* sob* o* ângulo* de* visão* pode* ser* associado* à*

liberdade.**

Sabe3se*que*uma*única*palavra*é*suficiente*para*arruinar*reputações*e,*entre*todas,*a*preguiça*
é,*certamente,*uma*das*mais*suspeitas*e*perigosas.*Dela*decorre* longo*cortejo*de*acusações*
bizarras,* mas* também* noções* de* obras* de* arte,* poesia,* romance,* pinturas,* reflexões*
filosóficas:* o* preguiçoso* é* indolente,* improdutivo,* nostálgico,* melancólico,* indiferente,*
distraído,* voluptuoso,* incompetente,* ineficaz,* lento,* sonolento,* silencioso:* quem* se* deixa*
levar* por* devaneios.* Apesar* da* oposição,* preguiça# e* trabalho* guardam* um* misterioso*
parentesco,* quase* simétrico* e* especular.* A* vida* íntima* que* a* preguiça* leva* com* o* trabalho*
pode3nos*revelar*que*o*preguiçoso*trabalha*muito.*(NOVAES,*2012:11)*

Se*na*preguiça*há* lugar* para*o*ócio,* talvez*possa*haver* também*um* lugar* para* a* lentidão,* para* a*

inoperância* e* dispêndio* de* tempo.* Estas* condições* são* essenciais* à* minha* poiética.* A* possibilidade* de*

repetir,* compulsivamente,* os* gestos* que* configuram* as* inscrições* em* meus* desenhos,* de* modo* que* a*

passagem* do* tempo* fique* suspensa,* simultaneamente,* concedendo* uma* sensação* de* liberdade,* faz3me*

experimentar*certa*transgressão*e*resistência,*sendo*que*não*há*uma*produção*acelerada.*Desvinculo3me,*

nestes* momentos,* de* várias* exigências* que* nos* são* impostas* rotineiramente.* Penso* que* ao* desenhar*

assumo*as*qualidades*de*um*preguiçoso.**
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2.2 Desenho!–!Escrita!

A*escrita*se*apresenta*como*um*assunto*de*interesse*nesta*tese,*no*que*concerne*ao*movimento*e*

gestos* que* são* aplicados* na* elaboração* de* meus* trabalhos.* Ao* reparar* os* desenhos* que* realizo* sobre*

suporte*plano,*percebe3se*que*há*certa*familiaridade*com*o*universo*da*escrita*pelo*caráter*de*anotação*e*

velocidade*de*movimentos*na*sua*fatura.*Há,*também,*uma*proximidade*que*se*dá*pela*via*dos*materiais*

que*escolho:*canetas*esferográficas*e*lápis*grafite,*que*não*são*instrumentos*típicos*do*desenho*artístico.*A*

origem*destes* trabalhos*se*dá*em*momentos*de*escrita,*quando*anoto* informações*em*aulas,* reuniões*e*

mesmo* ao* telefone.* Na* ação* da* escrita,* há* uma* continuidade* de* movimento* da* mão,* que* conduz* o*

instrumento* sobre* o* papel* e* a* cada* nova* palavra* tem* de* afastá3lo* da* superfície* para* que* aconteçam*os*

intervalos* onde* serão* identificados* diferentes* vocábulos.* Paralelamente* à* escrita,* realizo* rabiscos* nos*

cantos*e*margens*da*folha*de*papel,*os*quais*são*automatizados*e*não*possuem*um*objetivo*específico*de*

configurar*letras.*Nestes*rabiscos,*repito*um*mesmo*signo*gráfico*que*surge*aleatoriamente.*

Na*ação*de*escrever,*além*do*ato*mecânico*e*da*articulação*de*códigos*estabelecidos*dentro*de*um*

idioma,*há*a*transmissão*de*conteúdos.*Qual*seria*a*produção*de*sentido*de*um*desenho3escrita,*no*qual*a*

inscrição*repetitiva*de*um*mesmo*signo*gráfico*percorre*de*maneira*insistente*a*superfície*do*suporte*em*

que*se*aloja?*A*ordenação*sucessiva*dos*signos*que*inscrevo,*a*partir*de*um*determinado*momento,*segue*

um*direcionamento*estético.*Há*uma* intenção*de*criar*uma* imagem*que*possua*tais*características*e*não*

outras.* Possivelmente,* o* conteúdo* do* desenho3escrita* é* a* própria* imagem* que* dele* provém.* A* escrita*

associa* letras;* a* criação* artística,* no* caso* de* meus* desenhos,* articula* os* elementos* próprios* de* sua*

linguagem*visual,* produzindo*assim*um* sentido* imagético.* Percebo*a*presença*de*um*aprendizado*e*não*

somente* uma* compulsão* e* automatismo*no* ato* repetitivo* do*qual* resultam*esses* desenhos.* As* imagens*

criadas*atendem*a*uma*intenção*que*provém*de*uma*prática*artística*anterior,*assimilada*não*somente*pela*
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herança* da* escrita,* mas,* também,* pelo* exercício* do* desenho* que* me* acompanha* desde* muito* tempo.*

(Figuras*34*e*35)*
* *
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! Figura!34!–!DCE-07!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2008.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!50!x!86!cm!
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! Figura!35!–!DCE-07!detalhe!
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Outra*analogia*possível*de*se*fazer*em*relação*à*grafia,*é*pensar*o*parentesco*dos*desenhos*a*grafite,*

nos*quais* inscrevo*sucessivamente*pequenas*cruzes* justapostas,*com*a*escrita*em*letra*de*forma*onde*os*

caracteres*são*individuais,*porém*se*sucedem*para*a*formação*de*palavras.*Está*presente*a*ação*de*tirar*o*

lápis*do*papel*e*investir*na*realização*da*próxima*letra,*o*que*ordena*um*esforço*motor*maior.*

Escrever* é* uma* forma* de* desenho;* portanto,* se* você* dá* a* mesma* atenção* e* cuidado* ao*
trabalho*de*desenho*como*você*faz*para*a*escrita,*de*acordo*com*isto,*não*há*ninguém*que*
não* possa* ter* capacidade* para* desenhar* mais* ou* menos* bem…* Não* estou* dizendo* em*
momento* algum,* que* qualquer* um* possa* ser* desenhista.* Os* artistas* não* são* feitos,* eles*
crescem…*Você*pode*ensinar*um*simples*desenho*e*achar*que*é*um*implemento*de*extremo*
valor.*Eu*não*acho*que*o*seu*valor*deva*ser*exagerado,*porque*lhe*dá*os*meios*de*formação*
do*jovem*na*atenção*e*precisão,*que*são*as*duas*coisas*nas*quais*toda*a*humanidade*é*mais*
deficiente*do*que*qualquer*outra*qualidade*mental,*seja*qual*for.*66*(HUXLEY,*1908:23)67#*

********************************************************

*
66*Writing*is*a*form*of*drawing;*therefore*if*you*give*the*same*attention*and*trouble*to*drawing*as*you*do*to*writing,*depend*upon*
it,* there* is* nobody*who* cannot* be*made* to* draw,*more* or* less*well…* I* do* not* say* for* one*moment* you*would* be* an* artistic*
draughtsman.*Artists*are*not*made;* they*grow…*You*can* teach*simple*drawing,*and*you*will* find* it*an* implement*of* leaving*of*
extreme*value.*I*do*not*think*its*value*can*be*exaggerated,*because*it*gives*you*the*means*of*training*the*young*in*attention*and*
accuracy,*which*are*the*two*things*in*which*all*mankind*are*more*deficient*than*any*other*mental*quality*whatever.#
67*Reunião*de*alguns*pensamentos*e*anotações*de*Thomas*Henry*Huxley*sobre*temas*diversos,*selecionadas*e*organizadas*por*
sua* esposa* Henrietta* Huxley* em* formato* de* livro* no* ano* de* 1907.*
https://archive.org/stream/aphorismsreflect00huxliala#page/n7/mode/2up*
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! Figura!36!DLG-03!!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2013.!Lápis!grafite!sobre!papel.!59!x!67!cm!
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! Figura!37!-!DLG-03!detalhe!
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Uma* questão* proveniente* dos* trabalhos* em* que* passo* a* utilizar* cruzes* como* signos* gráficos,* é* o*

significado*atribuído*a*esta*forma.*O*que*me*levou*a*adotar*tal*signo*foi*a*sua*dinâmica*no*ato*de*inscrever;*

por* se* constituir* em* uma* forma* facetada,* tornou3se* mais* instigante* a* sua* configuração* por* meio* do*

desenho.*Porém,*o*que*investigo*com*esta*repetição*é*também,*a*possibilidade*do*sentido*aludido*por*um*

signo,*anulando3se*devido,*justamente,*à*sua*insistente*inscrição*no*suporte.*(Figuras*36*e*37).*Poderia*um*

signo,* tão* fortemente* carregado* de* um* sentido* reconhecível* e* quase* unânime* para* grande* parte* da*

civilização,*dissolver*sua*significação*através*de*sua*reiterada*configuração*em*uma*única*superfície?*Estaria*

tal* significado* se* diluindo* no* propósito* central* destes* trabalhos,* a* saber:* criação* de* uma*massa* tonal,* o*

trabalho*nas*passagens*de*claro*escuro,*por*meio*do*uso*de*uma*forma,*cujas*propriedades*de*angulação*e*

fácil*configuração*acionam*uma*manualidade*compulsiva?*

Algumas*vezes,*os*movimentos*automatizados*que*emprego*para*desenhar*podem*ter3se*originado*

de*um* tipo*de*aprendizado*e* internalização*do*próprio*gesto.*Em*meu*procedimento,*a*ação* repetitiva*e*

automática*não*se*apresenta*de*forma*totalmente*inconsciente,*uma*vez*que*estão*bastante*próximos*aos*

da* escrita.* Escrever* provém* de* um* desenvolvimento* manual* que* visa* a* um* objetivo* muito* preciso:* a*

legibilidade.* Meus* trabalhos,* porém* não* pretendem* alcançar* a* legibilidade* da* escrita.* Busco* sim,* uma*

nitidez*nos*traços*que*configuram*os*círculos*sequenciais*que*inscrevo,*valendo3me*de*uma*dinâmica*similar*

à* da* escrita* cursiva.* Do*mesmo*modo,* necessito* da* precisão* das* linhas* que* compõem*os* desenhos* com*

cruzes;*onde*o*ritmo*manual*adotado*é*sincopado*e*se*aproxima*ao*da*escrita*com*letra*de*forma.*Assim*

como*na*caligrafia,*evito*a*rasura*dos*traços,*não*por*questões*de*tornar*legível*um*conteúdo*expresso.*A*

firmeza*de*cada*linha*inscrita*e*a*sua*nitidez,*paradoxalmente,*é*o*que*confere*o*tipo*de*anuviado*que*se*

tem,*quando*vemos*os*desenhos*a*certa*distância.*Poderia*pensar3se*o*desfocado*como*resultante*da*soma*

das* inúmeras* linhas* nítidas* que* formam* o* contorno* dos* signos* gráficos* que* preenchem* a* superfície* do*

suporte.*Nesta*repetição,*a*parte*interna*e*externa*dessas*formas,*muitas*vezes,*equivalem3se*em*tamanho*
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e* ocupação*de* área*do* suporte.* Talvez,* este*dado*possa,* em* certa*medida,* conduzir* à* formação*de*uma*

imagem*diáfana.*

A* escrita* e* o* desenho* se* valem* de* materiais* e* procedimentos* similares:* inscrever* com* um*

instrumento* em* uma* superfície* plana,* de* forma* direta.* Ainda* que,* alguns* tipos* de* desenhos* possam*

apresentar* certa* semelhança* visual* com* a* escrita,* estas* duas* atividades* possuem* propósitos* distintos.* A*

escrita*prevê*uma*leitura*que*possa*decifrar*seus*conteúdos,*cumprindo*a*tarefa*de*comunicar*literalmente.*

É,* portanto,* um*meio* que* necessita* atingir* um* fim* específico.* Já,* o* desenho,* em* seu* caráter* autônomo,*

oferece*variadas*possibilidades*perceptivas*e*interpretativas.*Seu*desvendamento*passa*pelos*valores*da*sua**

linguagem*visual:*tipos*de*linhas,*contrastes,*texturas,*intensidade*de*traços,*entre*outros.*
* *
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A*estratégia*usada*por*mim,*para*que*os*pequenos*rabiscos*ocorridos*nos*cantos*de*folhas*pudessem*

adquirir* outro* status,* foi* a* de* aumentar,* radicalmente,* a* dimensão* do* suporte* e*manter* o* tamanho* dos*

signos*gráficos,*na*intenção*de*verificar*se*a*mudança*de*escala*teria*capacidade*de*potencializar*a*imagem.*

Os*desenhos*detêm,*em*média,*medidas*em*torno*de*80*x*85*cm,*o*que*não*é*um*tamanho*excessivamente*

grande*para*um*trabalho*artístico.*Porém,*se*comparados*às*áreas*ocupadas*pelos*rabiscos*nos*cadernos,*

por*exemplo,*aproximadamente*5x6*cm,*ocorre*um*aumento*de*aproximadamente*220*vezes.*(Figuras*1*e*

38)* Nesta* nova* escala,* o* desenho* conseguiu* apontar* para* outras* problemáticas* que* poderiam* ser*

desenvolvidas,* tais* como:* explorar* a* variação* tonal* permitida* pelo* campo,* trabalhar* a* diferenciação* de*

tamanhos* e* proximidades* entre* os* signos* gráficos* inscritos* repetitivamente,* aprofundar* a* investigação*

sobre* a* relação* entre* inscrição* e* borda* do* suporte,* prestar* atenção* às* áreas* brancas* do* papel* que* se*

manifestam,* tanto* no* interior* das* formas* quanto* em* seus* espaçamentos,* entre* outros.* Portanto,* pude*

constatar*não*ser*a*mera*mudança*de*tamanho*que,*por*si*só,*alterou*o*caráter*dos*desenhos.*O*aumento*

de*escala*acarretou*no*aparecimento*de*novas*possibilidades*de*aprofundamento*nas* imagens* criadas.*A*

ampliação* do* suporte* trouxe* legibilidade* ao* potencial* do* trabalho.* Os* desdobramentos* decorrentes* da*

ampliação*dos*suportes*de*meus*desenhos*serão*analisados*em*tópicos*específicos*ao*longo*da*tese.*

Uma*das*fortes*características*do*trabalho*de*Twombly*é*a*grafia.*Os*gestos*que*o*artista*aplica*na*

inscrição*de*seus*grafismos*lembram*o*movimento*que*fazemos*na*escrita*cursiva.*Porém,*na*escrita*formal,*

realizamos* pequenos* movimentos* com* a* mão,* gestos* contidos* que* têm* intenção* de* alcançar* uma*

legibilidade.*Juntamente*com*os*rabiscos,*o*artista*faz*uso*de*letras*que*articula*em*palavras.*Tal*escrita*fica*

incorporada* no* todo* do* trabalho,* de* maneira* que* sua* presença* parece* se* manifestar* mais* por* suas*

características*gráficas*do*que*por*seu*conteúdo*semântico.*Pierre*Restany*comenta*a*escrita*do*artista:*

Quando* Twombly* escreve* –* está* aí* o* milagre,* não* há* sintaxe* nem* lógica,* senão* um*
estremecimento*do*ser,*um*murmúrio*que*vai*ao*fundo*das*coisas.*O*rastro*é*alusivo,*por*que*
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corre* instintivamente* para* o* essencial.* Esta* figuração* que* finca* o* vazio* branco* de* todas* as*
virtualidades* significantes,* enriquecida* por* uma* intencionalidade* densa* e* contida.* Estas*
anotações* sintéticas* criam* um* clima* de* conjunto,* muito* próximo* ao* que* se* chama* de*
<universo*poético>.68*(RESTANY,*1961)69*

O* artista* se* vale* de* uma* caligrafia* canhestra* semelhante* às* garatujas* infantis.* Porém,* segundo*

Barthes,* diferentemente* de* uma* criança* que* se* esforça* para* atingir* a* inteligibilidade* da* escrita* adulta,*

Twombly*se*afasta*desses*códigos,*já*que*o*artista*não*se*interessa*pela*“boa*caligrafia”.**

TW*diz* à* sua*maneira*que*a*essência*da*escritura*não*é*nem*uma* forma*nem*um*uso,*mas*
apenas*um*gesto,*o*gesto*que*a*produz,*deixando3a*correr,*um*rabisco,*uma*mancha,*quase*
uma*negligência.*(BARTHES,*1979:144)*

Twombly*explora*o*potencial*da*linha,*o*caráter*gráfico*do*traço*que*configura*as*letras*que*inscreve*

na* tela.* A* diferente* pressão* que* exerce* no* instrumento* utilizado* na* realização* dessas* inscrições* confere*

expressividade*a*seu*traço.*Sua*linha*é*orgânica,*um*risco*que*incorpora*a*mesma*velocidade*de*ação*que*é*

aplicada*em*outras* áreas*da*pintura;* adquire* a*mesma*dinâmica*dos*demais* elementos*e*procedimentos*

que*se*apresentam*na*tela.**

********************************************************

*
68*Cuando*Twombly*escribe*–*he*ahí*el*milagro*–*no*hay*ni*sintaxis*ni*lógica,*sino*un*estremecimiento*del*ser,*un*murmullo*que*va*
al* fondo*de* las* cosas.*El* rastro*es*alusivo,*porque*corre* instintivamente*hacia* lo*esencial.*Esta* figuración*que*agujerea*al* vacío*
blanco*de*todas*las*virtualidades*significantes,*enriquecida*por*una*intencionalidad*densa*y*contenida.*Estas*notaciones*sintéticas*
crean*un*clima*de*conjunto,*muy*cercano*a*lo*que*se*llama*un*<universo*poético>.*(RESTANY,*1961)*
69* O* texto:# La# revolución# del# signo,* consta* no* catálogo* da* exposição:* Cy# Twombly# cuadros,# trabajos# sobre# papel,# esculturas,*
realizada*em*Madri*em*1987.*Originalmente*foi*escrito#para*o*catálogo*Galerie*J.*Paris,*15*de*novembro*de*1961.*
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* *
Figura*39*–*Cy*Twombly.#Apollo,#1975.*Tinta*a*óleo,*giz*de*cera,*

lápis*e*colagem*sobre*papel.*142*x*128*cm*
*

Figura*40*–*Cy*Twombly.*Venus,*1975.*Bastão*a*óleo,**
grafite*e*colagem*sobre*papel.*150*x*137*cm*

Desde* o* ano* de* 1975* Twombly* começa* a* agregar* combinações* de* texto* e* imagens* em* seus*

trabalhos,* integrando*esses*elementos*com* linhas*escritas,*desenhadas*e*cores.*Nas*obras*Apollo#and# the#
Artist* (Figura* 39)* e# Venus# (Figura* 40),# feitas* sobre* papel* e* realizadas* em* 1972,* o* artista* utiliza*materiais*

como:* tinta* de* parede,* caneta* e* tinta* a* óleo,* fazendo* também* uso* da* colagem.* Ao* olhar* a* obra*Venus,#
minha*visão*se*fixa*primeira*e*instantaneamente*no*traço.*Dentre*os*elementos*inseridos*na*composição,*o*

traço*vigoroso*é*o*que*prepondera*aparentemente.*O*que*vemos*na*flor?*Antes*da*imagem*representada,*

vejo*o* traço.*O*que*vemos*na*palavra*Vênus?*Antes*da* figura*mitológica,*à*qual*a*palavra* remete,*vejo*o*

traço.* E* nas* linhas* e* rabiscos?* Evidentemente,* vejo* o* traço.* Percebo* de* forma* semelhante* a* outra* obra*
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citada* acima,* mesmo* tendo* conhecimento* de* que,* para* o* artista,* a* sua* temática,* seu* universo* de*

referências* está* amalgamado* com* a* sua* prática* enquanto* processo* e* forma* e* como* resultado* visual.* A*

descrição* minuciosa,* apresentada* por* Claire* Daigle70,* corrobora* o* sentido* do* processo* de* criação* de*

Twombly:*

Em*Vênus,*o*nome*da*deusa*é*gravado*em*um*palimpsesto*de*linhas*vermelhas*com*uma*flor*
desenhada* com* bastão* por* baixo.* Ela* é* acompanhada* por* uma* lista* de* seus* vários* nomes,*
feitos* a* lápis* (Nadyomene,* Aphrodite,* Nymphaea…)* e* de* suas* associações* (mirto,* papoula,*
maçã,*pardal*...).*'Venus'*é*escrito*de*forma*a*enfatizar*a*abertura*do*‘V’,*‘N’*e*‘U’.*No*desenho*
pendente,* ‘Apollo’* é* delineado* em* azul* escuro* com* um* triângulo,* o* delta* grego,* servindo*
como*a*primeira*inicial*e*dobrando*como*um*ponteiro*direcionado*para*cima.*Como*o*delta,*as*
duas* letras* ‘o’*do*nome*são*formas*fechadas,*em*oposição*às*cinco* letras*abertas*de*Venus.*
Apollo,* também,* é* acompanhado* por* uma* lista* de* seus* vários* nomes* e* atributos* (louro,*
palmeira,* falcão,*gafanhoto...).*Nesses*desenhos,*não*é*dada*nenhuma*definição*direta* (sem*
deusa*do*amor*ou*do*deus*da*medida),*mas*sim*uma*rede*de*alusões*dadas*tanto*à*palavra*
quanto*à*forma.71*

Antes* de* estudar* a* obra* de* Cy* Twombly,* o* que* sempre* me* fascinou* foi* o* seu* traço* e* tipo* de*

grafismo;* uma* expressividade* ímpar* em* sua* linha* que* não* está* ligada* somente* à* dramaticidade,* mas*

********************************************************

*
70*Escritora,*historiadora*e*crítica*de*arte.*Diretora*do*programa*History*and*Theory*of*Contemporary*Art*–*MA.*
71*Venus*the*name*of*the*goddess*is*written*out*in*a*palimpsest*of*red*lines*with*a*blossom*drawn*in*crimson*oil*stick*beneath.*She*
is* attended*by*a*pencil3drawn* list*of*her* various*names* (Nadyomene,*Aphrodite,*Nymphaea…)*and*of*her*associations* (myrtle,*
poppy,*apple,*sparrow…).*‘Venus’*is*written*out*so*as*to*emphasise*the*openness*of*the*‘V’,*‘N’*and*‘U’.*In*the*pendant*drawing,*
‘Apollo’*is*delineated*in*dark*blue*with*a*triangle,*the*Greek*delta,*serving*as*the*first*initial*and*doubling*as*a*directional*pointer#
upward.*Like*the*delta,*the*two*letters*‘o’*of*the*name*are*closed*forms,*as*against*the*five*open*letters*of*Venus.*Apollo,*too,*is*
accompanied*by*a* list*of*his*many*names*and*attributes* (laurel,*palm,* tree,*hawk,*grasshopper…).* In* these*drawings,*no*direct*
definition* is* provided* (no* goddess* of* love* or* god* of* measure),* but* rather* a* network* of* allusions* given* both* word* and*form.*
http://www.tate.org.uk/context3comment/articles/lingering3threshold3between3word3and3image*em*22*de*julho*de*2012.*
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também* é* certeira* e* decidida,* apesar* de* sua* aparente* fragilidade* ou* inépcia.* Ao* tomar* contato* com* os*

conteúdos*destas*obras,*que*são*de*fundamental*importância*para*o*artista,*minha*fruição*se*ampliou.*Por*

outro*lado,*colidiu*com*o*sentido*que*sempre*tive*como*sendo*o*mais*relevante*de*seu*trabalho.*Ou*seja,*

em*minha*visão,*o*conteúdo*essencial*de*um*Twombly*é*o*que*fica*traduzido*em*grafismo*através*do*gesto*

do* artista.* É* aquele* resíduo* que* se* depositou* no* suporte,* ora* tranquilo* e* apaziguador,* ora* nervoso* e*

pulsante.**

Em* relação* à* ligação* que* percebe* entre* a* escrita* e* a* caligrafia,* Barthes* afirma* que* uma* tela* de*

Twombly*é* somente*o*que* se*pode* chamar*de* “campo#alusivo#da# escrita”.* Barthes*menciona* 'alusão'* no*

sentido* de* dizer* uma* coisa,* intencionando* levar* a* compreender* outra.* Twombly* utiliza* letras,* palavras,*

alude*à*escrita,*referindo3se*a*ela,*utiliza*seus*signos,*mas*muda*de*direção*uma*vez*que*foge*aos*padrões*

de*uma*boa*caligrafia,*do*tipo*de*escrita*que*é*desenhada*e*elaborada*com*esmero.*O*artista*não*faz*uso*da*

habilidade*que*se*espera*encontrar*naquilo*que*é*realizado*com*a*mão*direita.*As*palavras*que*inscreve*em*

suas*telas*confirmam*que*o*que*importa*não*é*apenas*expressar*o*significado*do*vocábulo,*mas,*também,*

utilizar*a*escrita*como*elemento*gráfico*nas*obras,*equiparando,*de*certa*forma,*as*linhas*que*configuram*as*

letras*àquelas*que*desenham*imagens.*

Demosthenes*Davetas*apresenta*a*questão*da*escrita*em*Twombly*sob*outro*prisma,* identificando*

em*sua*obra*a*presença*do*que*considera*uma*Escrita3Sujeito.*O*autor*apresenta*a*etimologia*da*palavra*

<pintura>*que,*em*grego,*denomina3se*Zographike;*decompõe*seus*elementos,*proporcionando*um*acesso*

mais*completo*ao*significado*do*termo:*

Da*raíz*zo3*e*da*de*graph3,*[...]*não*significa*outra*coisa*que*<<a*arte*da*representação*gráfica*
da* vida* e* do* que* está* vivo>>* e* isto* sem* esquecer,* ao* mesmo* tempo,* que,* com* a* palavra*
graphiké,* entende3se* a* disposição* e,* sobretudo,* a* vontade* da* pessoa* para* consignar*
graficamente*(ou*seja,*por*escrito)*aquilo*que*da*vida*(zôn),*a*surpreendeu*ou*impressionou.*O*
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conceito*de*<<vida>>*é*aquilo*que*<<é>>,*que*<<existe>>*imerso*no*infinito,*no*que*não*tem*
limites*(o*ápeiron).*(DAVETAS,*1987:24).72#

Davetas* percebe* que* o* artista* toma* uma* decisão* consciente* ao* se* valer* de* símbolos* gráficos*

semelhantes* a* rabiscos,* já* que* estes* permanecem* apenas* nos* cantos* de* páginas* como* em* cadernos*

escolares.* Não* há* somente* uma* atitude* de* desobediência,* de* transgressão* na* maneira* de* se* referir* à*

História* e* à* Cultura.* Seus* riscos* dão* a* impressão* de* apenas* quererem* burlar* ou* subverter* regras*

estabelecidas.**

...* possui,* ademais* em* sua* constituição* um* elemento* de* vontade,* de* maneira* que,* os*
resquícios*do*alfabeto*perdem*sua*forma*convencional*para*converterem3se*em*meros*traços,*
em*uma* linha*que,*por* sua*vez,*pode*converter3se*em*esboço,* figura,*esquema*geométrico,*
nota*musical,*etc.*(DAVETAS,*1987:24)73#

O*autor*identifica*na*obra*de*Cy*Twombly*uma*vontade*expressa*da*escrita*para*penetrar*no*visível*e*

no*invisível*e*se*converter*assim*em*Sujeito.74*(ibid.24)*

Davetas*vê*na*obra*de*Twombly*o*que*denomina*de*Escrita3Sujeito,*ideia*que*decorre*principalmente*

da*vontade*do*artista*de*expressar*graficamente*as*coisas*da*vida.*

********************************************************

*
72*De*la*raíz*zo?#y*de*la*de*graph3,*[...]*no*significa*otra*cosa*que*<<el*arte*de*la*representación*gráfica*de*la*vida*o*de*lo*que*está*
vivo>>*y*esto*sin*olvidar*a* la*vez*que,*con* la*palavra*graphiké,#se*da*a*entender* la*disposición*y,*sobre*todo,* la*voluntade*de* la*
persona* para* consignar* gráficamente* (o* sea* por* escrito)* aquello* que* le* ha* impressionado* o* sorprendido* de* la* vida* (zôn).* El*
concepto* de* <<vida>>* es* aquello* que* <<es>>,* que* <<existe>>* immerso* en* el* infinito,* en* lo* que* no* tiene* limites* (el* ápeiron).*
(DAVETAS,*1987:24).#
73* …* posee* además* en* su* constitución* un* element* de* voluntad,* de* manera* que* los* rasgos* del* alfabeto* pierden* su* forma*
convencional*para* convertirse*en*mero* trazo,* en*una* línea*que,* a* su* vez,*puede*volverse*esbozo,* figura,* esquema*geométrico,*
nota*musical,*etc.*(DAVETAS,*1987:24)*
74*Voluntad*expresa*de*escritura*para*penetrar*en*lo*visible*y*lo*invisible*y*convertirse*así*en*Sujeto.*(ibid.*24)*
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Esta*<<Escrita3Sujeito>>,*esta*linha,*que*não*pretende*perturbar*a*superfície*pictórica,*que*não*
busca* destruir* o*material* histórico* já* existente,* senão* que,* ao* contrário,* tenta* disseminá3lo*
por* situações* distintas* das* anteriormente* conhecidas,* leva* dentro* de* si* toda* uma* ascese*
dirigida* a* um* fim* estratégico:* o* ponto* em* que* a* <<Escrita>>* se* converte* em* Linguagem.75*
(ibid.24)*

Chama3me*a*atenção*a*reflexão*apresentada*por*Davetas,*uma*vez*que*sempre*existiu*em*mim*uma*

vontade* de* expressão* pela* grafia.* Não* propriamente* no* sentido* de* configurar* algo,* mas* de* riscar*

constantemente,* sem* ter* um* objetivo* ou* fim* específico.* Essa* necessidade* é* a* coluna* vertebral* de* meu*

processo*de*criação.*A*partir*do*momento*em*que*passo*a*criar*um*trabalho*artístico,*começa*a*haver*uma*

intenção.*Os*rabiscos*já*não*são*totalmente*casuais.*Porém,*continua*havendo*o*desejo*expresso*de*riscar,*

de* inscrever* graficamente* de* forma* insistente.* Expressar* graficamente* as* coisas* da* vida,* como* refere*

Davetas,*significa*valer3me*do*risco,*do*traço,*do*rabisco.*A*vontade*está*e*se*satisfaz*no*ato*de*inscrever*e*

não*propriamente*no* resultado*atingido.*Mesmo*que*um*trabalho*não*seja* satisfatório,*não* terá*sido*em*

vão,*ele*serviu*uma*vez*que*fez*uso*de*uma*manualidade*estocada.*

Referente* às* questões* apontadas,* tanto* por* Barthes* quanto* por* Davetas* em* relação* ao* uso* da*

escrita*nas*obras*de*Twombly,*o*que*é*colocado*como*sendo*o*mais*relevante*é*o*traço,*a*linha*da*qual*são*

feitas*as*letras;*o*seu*grafismo,*ainda*que*não*desconsiderem*o*valor*e*a*importância*dos*vocábulos*e*seus*

significados*semânticos*nas*obras*do*artista.*

Ambos* os* autores* salientam* o* fato* de* que* os* rabiscos* de* Twombly* se* assemelham* àqueles* que*

realizamos*com*displicência*em*momentos*de*distração.*Esta*característica*está*muito*relacionada*ao*que*

********************************************************

*
75* Esta* <<Escritura3Sujeto>>,* esta* línea,* que* no* pretende* trastornar* la* superfície* pictórica,* que* no* busca* destruir* al* material*
histórico*ya*existente,*sino*que,*al*contrario,*intent*diseminarlo*por*situaciones*distintas*de*las*antes*conocidas,*lleva*dentro*de*sí*
toda*una*áscesis*dirigida*a*un*fin*estratégico:*el*punto*en*que*la*<<Escritura>>*se*convierte*en*Lenguaje.*(ibid.24)*
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impulsiona*o* processo* de* criação*de*meus* desenhos.*Os* rabiscos,* no* caso* de*meus* trabalhos,* provocam*

uma*busca*posterior* ao* seu* surgimento.* É* a*partir*do*descompromisso*destes* rabiscos*que*me* lanço*em*

uma*pesquisa*e*aprofundamento*de*meu*trabalho.*A*afinidade*que*encontro*com*a*obra*de*Twombly*está*

ligada*à*sua*concepção*sobre*o*que*possa*ser*desenhar.*

2.3 Desenho!como!trama!–!o!corpo!da!l inha!

As*acepções*do*vocábulo* 'linha'*aparecem,*primeiramente,*e*com*mais* frequência*nos*dicionários,*

referidas*ao*sentido*de*fio:*fio*de*fibras*torcidas*de*linho*(e,*p.ext.,*de*algodão,*seda,*sintéticas*etc.),*us.*em*

costuras,* bordados,* rendas* etc.* ou* também* como* corda* fina;* fio* para* atar;* barbante,* cordel,* guita.76* A*

etimologia* da* palavra* linha77* se* aproxima* do* universo* feminino,* uma* vez* que* está* ligado* à* ideia* de* fio,*

remetendo*à*tessitura,*bordado*e*costura.*Fica*destacada*nesta*acepção*uma*visão*da*linha*no*sentido*de*

sua*existência*material;*descrevendo3a,*prioritariamente,*como*um*fio*mole,*maleável,*acenando*assim*para*

o*seu*potencial*como*matéria3prima.*O*manuseio*de*um*fio*que,*ao*possibilitar*tramas*e*junções,*permite*

que* se* criem* planos* ou* superfícies.* Em* seu* sentido* ligado* à* geometria* encontramos:* traço* contínuo,*

alongado,*real*ou*imaginário,*representativo*de*uma*extensão*que*se*considera,*hipoteticamente,*como*não*

********************************************************

*
76*Houaiss,*Antônio,*Mauro*Villar.*Dicionário*Houaiss*da*língua*portuguesa.*Instituto*Antônio*Houaiss*de*Lexicografia*e*Banco*de*
Dados*da*Língua*Portuguesa*S/C*Ltda.*Rio*de*Janeiro:*Editora*Objetiva,*2009.*
77* lat.*linèa,ae*'fio,* linha,* cordelinho,* fiado,* cordão,* cordel,* barbante;* colar',* fem.substv.* de*linèus,a,um*'de* linho',* der.*
de*liínum,i*'linho';*ver*lin(o)3;*f.hist.*sXIII*linna,*sXIII*lyna,*sXIV*linha,*sXV*lynhas,*1799*lia.*Dicionário*da*Língua*Portuguesa*Houaiss.*
http://200.241.192.6/cgi3bin/houaissnetb.dll/frame.*Acessado*em*02/07/2013.*
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tendo* largura* nem* altura,* apenas* comprimento.78* Aqui* ficam* salientadas* as* características* que* se*

manifestam*quando*a*linha*é*tratada*como*inscrição*em*um*plano.*

Com*a*dissolução*da* rigidez*que* separava* as* categorias* artísticas,* no*momento*em*que* começa*a*

haver* a* hibridização* dos* meios,* percebe3se* que* a* linha* do* desenho* passa* a* ser* explorada* em* outros*

âmbitos,*não*unicamente*como*inscrição*no*plano,*passando*a* intervir*no*espaço*quando*reivindica*a*sua*

materialidade.*O*desenho*deixa*de*representar*o*espaço,*exclusivamente,*para*se*manifestar*juntamente*a*

ele*como*coisa*do*mundo.*

Com* a* linha* se* tornando* uma* presença* física* ou* uma* ausência,* destacada* do* plano* e*
independente*da*representação,*o*desenho*emergiu*da*primeira*metade*do*século*vinte*como*
um* campo* coextensivo* ao* espaço* real,* já* não* descrevendo* uma* demarcação* ilusória* do*
mundo.*Como*a*arte*se*moveu*entre*duas*e*três*dimensões,*o*desenho*–*e*a*sua*marca*básica,*
uma* nova* linha* dinâmica* –* subitamente* hibridizado,* tornou3se* inextricavelmente,*
emaranhado*com*outros*meios*e*materiais.*Na*segunda*metade*do*século,*o*desenho*tornou3
se*ambos:*independente*e*interdependente.*Suas*diferenças*da*pintura,*gravura*e*escultura*se*
borraram.* O* suporte* não* mais* serviu* como* uma* separação* entre* as* disciplinas.* Uma* nova*
linguagem* visual* foi* desenvolvida* baseada* no* campo* expandido* de* cada* disciplina* estética,*
uma*nova*relação*entre*elas,*e*o*uso*de*tecnologia*e*eventualmente*de*meios*digitais.79* (DE*
ZEGHER,*2010:68)*

********************************************************

*
78*Ibid.*nota*76*
79*With* line* becoming* a* physical* presence* or* absence,* detached* from* the* plane* and* independent* of* representation,* drawing*
emerged*from*the*first*half*of*the*twentieth*century*as*a*field*coextensive*with*real*space,*no*longer*outlining*an*illusion*marked*
off*from*the*world.*As*art*moved*between*twoo*and*three*dimensions,*drawing*–*and*its*basic*mark,*a*newly*dynamic*line*–*subtly*
hybridized,* becoming* inextricably* entangled* with* others* mediums* and* materials.* In* the* second* half* of* the* century,* drawing*
became*both* independente* and* interdependent.* Its* differences* from*painting,* printing,* and* sculpture* blurred;* the* support* no*
longer* served* as* separation* between* disicplines.* A* new* visual* language*was* developing* based* on* an* expanded* field* for* each*
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A*linha*do*desenho*que*se*instaura*no*ambiente*pode*ser*ativada*de*maneiras*diferentes*como,*por*

exemplo,* em* toda* a* sua* amplidão,* situando3se* de* forma* a* manter* um* diálogo* com* o* entorno.* Outra*

possibilidade* é* a* de* se* relacionar* apenas* com* o* plano* da* parede;* neste* caso,* não* importa* toda* a*

espacialidade*do*ambiente.*Há*uma*problemática*mais*específica*de*tratar*o*plano*material*como*suporte*

da*obra.*Este*é*o*aspecto*de* interesse*em*meus*trabalhos*com*a* linha*tridimensional,*uma*vez*que*é*um*

desdobramento*do* raciocínio*que*esteve*presente*nos*desenhos*anteriores*de* inscrições*da* linha*em*um*

plano.*

Os*pensamentos*e*possibilidades*que*estão*envolvidos*nestas*ações*têm*sido*expandidos*no*campo*

do* desenho* com* a* adoção* por* parte* de* artistas* da* linha* tridimensional.* Arames,* cordas,* fios* de* nylon,*

barbantes,* fios*de* lã,*galhos,*sarrafos*de*madeira,*mangueiras;*toda*uma*série*de* linhas*que*possuem*um*

corpo* e* que* são* tratadas* pelo* artista* em* relação* ao* espaço* e* problematizadas* sob* os* preceitos* do*

vocabulário*do*desenho.*

As* propriedades* físicas* dos*materiais* utilizados*pelos* artistas,*muitas* vezes,* são*determinantes* da*

poética*do*trabalho.*Artistas*como*Pierrete*Bloch*e*Eva*Hesse*se*valem*de*fios*com*origens*distintas,*porém*

ambos*moles.*Bloch,*em*suas*esculturas*com*linhas*tridimensionais*utiliza,*como*material,*crinas*de*cavalos.*

Pelo*fato*de*ser*orgânico*e*de*origem*animal,*apresenta*uma*tensão*e*flexibilidade*muito*particular.*A*crina*

possui*um*aspecto*frágil*devido*a*sua*pouca*espessura,*mas*por*outro*lado,*tem*grande*capacidade*de*se*

estender*sem*se*romper.*Bloch*tenciona*os*fios,*fixa3os*horizontalmente*na*parede*com*pregos*e,*de*tanto*

em*tanto,*são*amarrados*com*nós*que*deixam*pontas*de*fios*irregulares,*assemelhando3se,*assim,*a*rabiscos*

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

*
aesthetic* discipline,* on* new* relations* among* them,* and* on* the* use* of* technological* and* eventually* digital* means.* (ZEGHER,*
2010:68)*
*
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e*garatujas.*(Figura*41).*A*parede*passa*a*fazer*parte*da*obra*cumprindo*a*função*de*fundo.*Já,*Hesse,*na*

instalação* No# Title* (Figura* 42),* de* 1970,* cria* tramas* com* látex,* barbantes,* cordões* e* fios* que* ficam*

suspensos* desde* o* teto,* situando3se* num* canto* de* parede.* Percebe3se,* aqui,* um* diálogo* entre* fio* e* o*

ambiente*em*que*se*situa,* tanto*em*relação*ao*espaço*de*seu*entorno,*quanto*à*superfície*da*parede.*A*

situação*das*linhas*no*ambiente*fica*dúbia;*a*artista*promove*interlocução*do*desenho*expandido*em*dois*

âmbitos:*a*confrontação*com*a*parede*e*a*possibilidade*circundante*em*torno*dela.**

*

* *
Figura*41*–*Pierrete*Bloch.*Sem#título,*1985.*Escultura*com*crina*de*

cavalo*detalhe*
Figura*42*–*Eva*Hesse.*Sem#título,*1970.*Latex,*corda*barbante*e*

arame.*Dimensões*variáveis.*

A* investigação* que* proponho* para* meus* trabalhos* refere3se* à* relação* da* tríade:* a* linha*

tridimensional*que*desenha,*o*prego*que*sustenta*e*a*parede*que*acolhe*e*suporta*o*desenho.*A*partir*daí,*

aparecem* outros* desdobramentos* que* apresento* analisados* a* seguir.* Cabe* salientar* que* houve* uma*

preferência*em*adotar*um*material*industrializado,*pela*sua*capacidade*de*se*isolar*de*conteúdos*ligados*à*
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natureza,*a*atividades*do*universo*feminino,*entre*outros.*Encontrei*nos*fios*de*telefones*certa*neutralidade*

simbólica,*o*que*é*importante*para*não*me*desviar*das*questões*específicas*que*busco*para*estes*trabalhos.**

Na*análise*da*gênese*dos*trabalhos*com*a*linha*tridimensional*em*que*me*valho*de*fios*de*telefone*

como*material* é* preciso* um* fazer* recuo* considerável* no* tempo.* Sabe3se* que* faz* parte* do* processo* de*

criação*de*um*artista*certas*recorrências*que,*em*alguns*casos,*levam*muitos*anos*para*se*manifestar.*Algo*

que* aconteceu* anteriormente* e* fica* hibernando* reaparece,* não* raro,* apontando* novas* questões* para* o*

trabalho.**

No*início*da*minha*formação*em*artes*visuais,*por*um*longo*período*me*dediquei*a*fazer*desenhos*

de*observação*da*figura*humana,*a*partir*de*modelo*vivo.*A*figuração,*tanto*na*pintura*como*no*desenho,*

sempre* aconteceu* em*meu* trabalho* como* fruto* da* observação* de* algo* real,* objetos* ou* corpo* humano.*

Neste* processo,* enfoquei* meu* interesse* nas* áreas* desenhadas* que* me* ofereciam* a* possibilidade* de*

explorar,* graficamente,* planos* e* volumes* por* meio* de* traços* justapostos* ou* hachuras,* o* que,*

paulatinamente,* fez3me* abandonar* a* figuração.* Ao* perder* o* referencial* da* figura,* os* desenhos* assumem*

uma*linguagem*abstrata.*A*partir*de*então,*desenhar,*mover*e*tratar*a*linha*no*plano*passou*a*ter*sentido*

apenas*em*seu*caráter*abstrato.*Interessava3me*na*exploração*das*especificidades*da*linguagem:*texturas,*

passagem* tonal* e* construção* de* cor* por* meio* de* linhas* justapostas,* repetição* de* rabiscos;* trabalhar* a*

modelagem,* entre* outras.* Perdi* o* interesse* de* usar* o* desenho* para* configurar* formas* na* representação*

figurativa.**

No*ano*de*2008,*ao*encontrar*ao*acaso*um*fio*de*telefone*verde*no*chão,*percebi,*através*de*sua*

manipulação,*as*possibilidades*que*suas*propriedades*físicas*ofereciam*para*trabalhar*a*linha*como*corpo*e*

elemento* que* ocupa* um* lugar* no* espaço.* Este* material,* que* pode* ser* facilmente* moldado,* levou3me* a*

considerá3lo* como* uma* via* possível* de* pensar* a* figuração* no* desenho.* Duas* variantes* estimularam* este*

fazer:*configurar*um*objeto*sem*utilizar*a*inscrição*da*linha*no*plano*e*representar*a*concepção*visual*que*
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eu*tinha*daquele,*sem*partir*de*uma*observação*do*modelo*real.*Realizei*alguns*trabalhos*de*representação*

de*objetos*triviais,*mostrando3os*em*três*diferentes*posicionamentos,*sob*três*ângulos*distintos*de*visão.*A*

linha*que*usei*para*moldar*as*formas*era,*previamente,*tramada*por*mim.*A*primeira*forma*que*construí,*

desenhando*no*espaço,*foi*uma*mala*de*pequenas*dimensões*(5x8x1cm),*cujas* linhas*a*definiam*pelo*seu*

contorno*volumétrico.*Em*sua*segunda*instância*de*representação,*era*o*que*poderia*se*chamar*de*planta*

baixa,*a*planificação*do*objeto,*com*todas*as*suas*faces*abertas*como*quando*desmontamos*uma*caixa.*O*

terceiro* modo* de* representação* configurava* a* sua* vista* lateral* direita* planificada* e* definida* pelos* seus*

contornos.* As* três*modalidades* de* apresentação* do* objeto* ficavam* expostas* uma* abaixo* da* outra,* com*

intervalos* de* 2,5cm*entre* elas,* alinhadas* pelo* eixo* central* de* cada* uma*na* seguinte* ordem:* vista* lateral*

direita,* abaixo*dela*a* sua* representação* tridimensional,*por*meio*das* linhas*de* contorno*e,*por*último,*a*

planificação* da* forma.* O* trabalho,* composto* por* estes* três* elementos* era* fixado* na* parede* através* de*

pequenos*pregos*brancos.*

Considero* que* o* exercício* de* pensar* a* espacialidade* da* linha* tridimensional* no* desenho* teve* sua*

origem*nestes*trabalhos*em*que*experimentei*a*manualidade*meticulosa*de*tramar*fios*com*pequenos*nós*

e,* posteriormente,* moldá3los* em* três* diferentes* possibilidades* de* apresentação.* O* tipo* de* nó* e*

entrelaçamento*que*realizei*nos*fios*tinha*uma*ligação*indireta*com*o*tipo*de*rabiscos*e*arabescos*que*eu*

rascunhava*em*cantos*de* folhas*de* cadernos.* Pareciam*percorrer,* de*maneira* similar,* os* trajetos*que*eu*

fazia* com* a* mão* na* elaboração* daqueles* desenhos.* Talvez,* certa* conversão* de* espacialidades* e*

materialidades*de*ordens*diferentes.**

Esteve*presente*também*neste*processo*um*raciocínio*de* imaginar*a*estrutura*dos*objetos*que*eu*

estava*representando*por*meio*de*linhas*tridimensionais.*Um*jogo*com*as*possibilidades*daquele*material*

que,*por*um*lado*era*rígido,*podendo*dar*sustentação*e,*por*outro,*flexível,*podendo*ser*achatado.*Definir*o*

volume*e*a*tridimensionalidade*da*forma*através*de*linhas*de*contorno,*formalizar*o*que*seria*o*desmanche*
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e*a*planificação*daquele*volume*e*intuir*sua*visualização*lateral;*traduzir*suas*linhas*tridimensionais*para*um*

plano.*Esta*fase*se*constituiu*de*três*trabalhos,*realizados*em*2008,*cujos*objetos*representados*foram:*uma*

mala*(Figura*43),*um*apontador*de*lápis*(Figura*44)*e*uma*televisão.*No*processo*de*construção,*houve*uma*

pesquisa*sobre*como*lidar*com*a*linha*tridimensional*e*as*possibilidades*de*situá3la*no*espaço.*Penso*que*tal*

raciocínio* ficou*estocado*e* reapareceu*de*maneira* indireta.* Esse*aprendizado*alimentou*e* instigou*novas*

problemáticas*que*se*manifestaram*nos*trabalhos*realizados*a*partir*de*2010,*também*com*fios*de*telefone.*

Nestes,* abandono*a* representação* figurativa*e*dou* início*à*exploração*dos*diferentes*grafismos*e* tramas*

que*poderiam* ser* criados,* com*aquelas* linhas* tridimensionais,* direcionando*minha*prática* para* o* uso*da*

linguagem*do*desenho*em*seu*campo*expandido.**
* *
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! Figura!43!–!Flávia!Duzzo.!Mala,!2008.!Fio!de!telefone!tramado!e!prego!sobre!parede.!42!x!9,5!x!1,8!cm!
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! Figura!44!–!Flávia!Duzzo.!Apontador,!2008.!Fio!de!telefone!tramado!e!prego!sobre!parede.!46,5!x!11!x!2,7!cm!
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No* primeiro* trabalho* desta* fase,* DFT301* (Figura* 45),* pensei* exclusivamente* em* rabiscos* e* nos*

movimentos* contínuos* de* traços,* cujos* trajetos* remetiam* à* dinâmica* da* escrita* cursiva.* Percebi* certo*

parentesco*com*o*movimento*e*velocidade*dos*traços*de*Twombly*em*seus*trabalhos*giz*sobre*tela*de*1970,*

tanto*no*aspecto*visual*quanto*na*ação.*(Figura*46).*Ao*usar*a*linha*tridimensional*pude*explorar,*sob*outra*

ótica*e*em*um*âmbito*distinto,*a*criação*de*grafismos,*rabiscos,*traços*e*grafias.*Dei3me*conta*de*que*estes*

elementos*surgiam*como*desdobramentos*de*meus*desenhos*anteriores;*assim,*articulei3os*em*relação*ao*

plano*da*parede,*mantendo*um*registro*na*linha*que*se*instaura*em*um*suporte.*Estava*buscando*um*risco*

que* não* fosse* inscrito* e* sim* moldado* e* que* estivesse* situado* na* parede* e* não* no* papel* ou* tela.* O*

procedimento*de* construção*deste* trabalho* foi*extremamente* simples*e* correspondeu,*de* forma*clara,* à*

ideia*que*eu*estava*buscando.*Havia*uma*série*de*fios*cor*de*laranja*e*azuis*enrolados*conjuntamente,*a*fim*

de*serem*guardados.*Desenrolei*e*estiquei*estes*rolos,*cujo*diâmetro*aproximado*era*de*6*cm,*de*modo*a*

não* separá3los* totalmente,* mantendo* certo* emaranhamento* das* linhas.* O* aspecto* de* tais* linhas* se*

assemelhou*à*grafia*ou*mesmo*a*exercícios*de*caligrafia.*Seu*modo*de*apresentação*é*fixado*na*parede,*na*

altura* dos* olhos* num* percurso* linear* e* horizontal.* As* cores* dos* fios* utilizados* foram* casuais;* naquele*

momento*não*havia*um*interesse*em*trabalhar*a*linha*enquanto*cor.**

*
* *
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! Figura!45!–!DFT.01!Flávia!Duzzo.!Sem.título,!2010.!Fio!de!telefone!e!fita!adesiva!sobre!parede.!Dimensões!variáveis.!
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*
Figura*46*–*Cy*Twombly.*Sem#título,*1970.*Têmpera*e*giz*sobre*tela.*345,5*x*495,3*cm*

O*trabalho*DTF302*(Figura*47),*que*se*seguiu*a*esse,*esteve*também*ligado*a*questões*referentes*à*escrita*e*
grafia,* problematizando* a* linha* em* seu* caráter* tridimensional.* Neste,* criei* o* que* considerava* ser* a*
configuração*espacila*de*garatujas.*Enrolei*em*torno*de*minha*mão*fios*azuis*de*vários*comprimentos,*não*
mais*extensos*que*30*cm,*fazendo*uma*pequena*torção*em*uma*das*pontas,*a*fim*de*que*o*enrolado*não*se*
desfizesse.*Por*serem*de*comprimentos*diferentes,*alguns* fios* ficavam*com*as*pontas*para* fora*da* forma*
elíptica* que* configuravam.* Uma* série* destas* peças* foi* fixada* na* parede* dispostas* lado* a* lado,*
horizontalmente*e*com*certo*espaçamento*entre*si.*A*seguir*acomodei*outro*grupo*destas*peças,*no*mesmo*
sentido*e*abaixo*das*que* já*haviam*sido*colocadas*anteriormente*na*parede,* como*se* fosse*um*exercício*
caligráfico.** *
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! Figura!47!DFT.02!!Flávia!Duzzo.!Sem.título,!2010.!Fio!de!telefone!e!prego!sobre!parede.!Dimensões!variáveis.!
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Nos*demais*trabalhos*desta*fase*tramei*os*fios*no*sentido*de*conceber*signos*gráficos,*sem*aludir*a*

formas* ou* conceitos* que* deles* pudessem* advir.* Confeccionei* peças* iguais* com* algumas* variações* de*

tamanho*para,*em*um*segundo*momento,*utilizá3las*na*composição*de*um*novo*trabalho,*dispondo3as*de*

acordo*com*uma*intenção*inicial.**

Há,*por*exemplo,*um*trabalho,*(Figuras*48*e*49),*para*o*qual*utilizo*apenas*fios*pretos,*com*os*quais*

construo*círculos*que*possuem*uma*torção*em*suas*duas*pontas*para*fechar*a*forma.*Após*esta*etapa,*os*

gestos*deste* fazer* já*não* são*mais*automatizados.* Este*processo*de*elaboração*é* similar* aos*do* trabalho*

branco*DFT303*(Figuras*2,*23*e*25),*cuja*descrição*detalhada*se*encontra*no*primeiro*capítulo.*Aqui,*porém,*

há*um*contraste*entre*fio*preto*e*o*prego*branco*que*lhe*concede*a*fixação*na*parede*também*branca.*A*

escolha*da*cor*branca*para*o*prego* teve*como*objetivo* transpô3lo*para*o*âmbito*da*parede,*aproximá3lo*

daquilo*que*no*trabalho*considerei*como*sendo*suporte.*No*código*que*estabeleci,*o*fio*preto*é*a*linha*do*

desenho,* aquela* que* se* curva,* molda3se* e* detém* certa* mobilidade* para* ser* configurada* de* formas*

diferentes.*O*prego,*por*sua*vez,*assumiu*neste*contexto,*uma*posição*ambígua.*Por*ser*um*elemento*de*

ligação* do* fio* preto* com* a* parede* branca,* adquire* um* status* de* 'entre'.* Ainda* que* sua* participação* não*

possa*ser*definida*como*linha*de*desenho*ou*como*suporte,*sua*presença*é*fundamental,*é*um*elemento*de*

tensão*no* trabalho;* dele* decorre*muita* informação* visual* e* estrutural.* Importa*que*o*prego*participe*do*

trabalho*por*sua*funcionalidade*e*forma,*como*objeto*capaz*de*perfurar*determinadas*superfícies,*oferecer*

sustentação* e* permitir* junção* de* partes.* Contanto,* também*é* de* grande* importância* que* apareça* como*

elemento* gráfico* participador* da* composição* do* trabalho;* ele* é* linha,* tem* corpo,* espessura,* dureza,*

comprimento.*Provém*de*sua*presença,*a*manifestação*da*sombra*no*sistema*compositivo*do*trabalho.*O*

prego* distancia* as* argolas* da* parede* em* medidas* mínimas* e* variáveis* que* não* ultrapassam* 8* mm.* As*

sombras* provenientes* das* argolas* possuem* distinta* nitidez;* por* estarem* penduradas,* apresentam* certa*

mobilidade* que* também* interfere* em* sua* projeção.* O* prego,* invariavelmente,* posiciona3se*
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perpendicularmente* à* parede,* com* alguns* eventuais* desvios* oblíquos* que* decorrem*de* sua* colocação,* a*

projeção*de*sua*sombra*aparece*de*forma*mais*uniforme*e*previsível.*As* linhas*estão*presentes*de*forma*

material*e*virtual;*em*seus*diversos*modos*de*apresentação,*conferem*certa*dinâmica*à*imagem.**

*

*

*

*
* *
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! Figura!48!.!DFT.04!Flávia!Duzzo.!Sem.título,!2010.!Fio!de!telefone!e!prego!sobre!parede.!170!x!115!x!1,7!cm!
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! Figura!49!–!DFT-04!detalhe!
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No*sentido*de*seguir* investigando*o*contraste*máximo*oferecido*pelo*fio*preto*confrontado*com*a*

parede*branca,*desenvolvi*o*trabalho*DTF305*(Figuras*50*e*51)*em*que*as*peças*eram*tramadas*constituindo*

um*só*corpo.*A*sua*composição*foi*se*dando*à*medida*que*os*fios*eram*tramados*em*formatos*circulares*

entrelaçados.* Aqui,* o* ato* se* assemelhou* ao* de* tecer,* criando* uma* malha* em* que* as* torções* de* fios*

enlaçados* uns* aos* outros* iam* compondo* um* plano.* As* tramas* se* desenvolviam* desde* o* seu* núcleo* às*

extremidades;*tal*procedimento*passou*a*definir*o*tamanho*e*o*formato*do*trabalho.*O*prego*foi*utilizado*

apenas*nas*pontas*do*trabalho,*sua*presença*ficou*marcada*mais*pela*funcionalidade.*Para*o*trabalho*DTF3

05,*busquei*três*espessuras*de*fios*pretos*e,*em*algumas*partes,*utilizei*fios*duplos.*Esta*prática*remeteu*a*

vários*exercícios*que*se*costuma*fazer*ao*explorar*as*possibilidades*de*uso*da*linha*do*desenho*sobre*papel.*

Surgiu*um*dado*curioso*que*foi*o*de*perceber,*num*mesmo*plano,*intensidades*diferentes*de*linhas*e*das*

sombras*decorrentes*delas.*Penso*que,*aqui,*a*aproximação*ao*desenho*se*deu*mais*pela*questão*do*traço.*

As*diferentes*espessuras*de*fios,*bem*como*as*linhas*duplas*e*as*respectivas*sombras,*alteraram*de*maneira*

peculiar*a*nitidez*do*trabalho.**
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! Figura!50!–!DFT-05!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2011.!Fio!de!telefone!e!prego!sobre!parede.!120!x!140!x!1,8!cm!
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! Figura!51!–!DFT-05!detalhe!
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Ainda* com*o*uso*dos* fios*de* telefone,*novos*desdobramentos* foram*aparecendo*no*processo.*No*

trabalho*DTF307*(Figuras*52*e*53),*além*da*pesquisa*de*cor,*inusitadamente*surgiu*uma*situação*distinta*em*

relação*a*seu*posicionamento*na*parede.*A*ideia*geradora*deste*trabalho*brotou*de*um*pensamento*sobre*a*

visualidade* das* oscilações* que* aparecem* em* gráficos* como,* por* exemplo,* de* um* eletrocardiograma* ou*

medição* de* ondas* sonoras.* Há* um*eixo* central* representado* por* uma* linha* horizontal,* e* os* desvios* que*

aparecem,*acima*ou*abaixo*deste*traço,*estão*de*acordo*com*os*índices*que*se*está*medindo.*Esta*imagem,*

desde*muito*tempo,*corresponde*a*uma*das*concepções*que*tenho*de*grafismos*no*desenho.*A*trama*dos*

fios*para*este*trabalhos*foi*concebida*pensando*na*manutenção*de*um*eixo*horizontal.*Inicialmente,*tramei*

uma* sucessão* de* argolas* que* formavam* uma* tira,* cujo* posicionamento* na* parede* era* vertical,* a* seguir*

juntava3se*a*ela*uma*nova*tira*e*assim*sucessivamente;*elas*se*entrelaçavam*apenas*na*parte*central*de*seu*

comprimento,*ficando*dispostas*lado*a*lado,*de*forma*a*manterem*a*configuração*de*um*eixo*horizontal.*Os*

fios* verticais* excedentes* que* iam* para* cima* e* para* baixo* do* eixo,* com* distintos* comprimentos,* foram,*

posteriormente,* fixados* em* suas* pontas* para* que* ficassem* esticados.* A* confecção* das* tramas* que*

compunham*o*trabalho*era*feita*no*chão;*em*alguns*momentos,* fazia3se*necessário* levá3lo*à*parede*para*

avaliar*o*seguimento*que*se*lhe*queria*dar,*tanto*na*escolha*das*cores*quanto*nos*comprimentos*das*tiras*

de*argolas.*A*questão*central*que*estava*sendo*problematizada*partia*da*ideia*inicial*da*manutenção*de*um*

eixo* horizontal,* portanto,* no* processo* de* sua* fatura,* cada* vez* que* o* colocava* na* parede,* não* sentia*

necessidade*de* fixar*as*pontas*das* tiras*verticais.*À*medida*que* fui*percebendo*aqueles* tufos*de* tiras*de*

argolas* que* saltavam* para* frente,* dei3me* conta* da* importância* de* sua* participação* como* elemento* do*

trabalho.* Este* dado,* ao* desestabilizar* a* ideia* inicial* concebida,* provocou* um* desvio* que* trouxe* novas*

questões*a*serem*exploradas.*Houve*a*projeção*de*um*volume*que*partiu*desde*a*parede,*estendendo3se*

para*frente;*a*irregularidade*no*comprimento*dos*fios*tramados*concedeu*certo*movimento*e*dinamismo*ao*



*212*

trabalho;*sua*ocupação*do*espaço*ficou*ampliada.*Questões*como*os*limites*de*dimensão,*da*concepção*do*

formato*e*da*importância*das*bordas*na*constituição*de*um*trabalho,*tornaram3se*mais*evidentes.**
* *
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! Figura!52!–!DFT-07!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Fio!de!telefone!e!prego!sobre!parede.!120!x!255!x!30!cm!
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! Figura!53!–!DFT-07!detalhe!da!vista!lateral!
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Muitos* destes* trabalhos* realizados* com* os* fios* têm* a* sua* superfície* alterada* no* que* tange* à*

planaridade*que*é*apresentada*em*sua*matriz,*a*saber,*o*desenho.*Dependendo*da*espessura*dos*fios*e*da*

proximidade*das*tramas,*a*superfície*adquire*maior*ou*menor*relevo.*No*entrelaçamento*dos*fios*produzido*

pelas* argolas* que* compõem* o* trabalho* DTF308* (Figura* 74)* são* dadas* duas* voltas.* Este* procedimento*

concede*uma*configuração*distinta*aos*arames.*A*textura*que*provém*deste*enlace*torna*visível*o*tipo*de*

junção*que*a*concebeu.*São*tramados*com*nós*bastante*irregulares*que*não*escondem*o*processo*manual*

que*o*formou.*Os*entrelaçamentos*de*fios*são*diferentes*uns*dos*outros,*assim,*a*malha*que*resulta*de*sua*

junção* adquire* uma* aparência* irregular* e* orgânica.* Os* formatos* das* argolas* não* são* perfeitamente*

circulares,*as*emendas*de*fios*ficam*muitas*vezes*aparentes,*constituindo3se*um*depoimento*da*sua*fatura.**

Encontro,* na* obra* de* alguns* artistas,* a* abordagem*de* problemáticas* semelhantes* às* que* busquei*

desenvolver*nos*trabalhos*acima*citados.**

No*ano*de*1976,*a*artista*Gego*iniciou*a*fase*Dibujos#sin#papel#(Figuras*54*e*55)*que*se*constituiu*de*
trabalhos* em* formatos* pequenos,* para* os* quais* utilizou* como* materiais* varas* de* aço,* fios* de* metais*

flexíveis,*fixando3os*diretamente*na*parede.*A*artista*trabalhou*a*linha*tridimensional,*criando*composições*

em*que*o*vazado*das*formas*convocava*a*parede*a*participar*da*obra*como*suporte.**

Peruga*descreve*os*trabalhos*desta*fase,*apresentando*a*distinção*percebida*entre*eles.*

…* Os* ‘desenhos* sem* papel’* iniciais,* realizados* com* varetas* de* aço* ou* bronze* e* pequenos*
canudos*metálicos,* que* apresentam* estruturas* retangulares* pelo* cruzamento* de* verticais* e*
horizontais,*e*as*outras*propostas*que*classifica*em:*Desenhos*sem*papel*em*tela*industrial,*As*
molduras* como* desenhos* sem* papel,* As* grades* quebradas,* As* molduras* casuais.*
Independentemente* das* diferenças* que* se* podem* apreciar,* a* elaboração* de* peças* de*
pequenos* formatos*mantêm3se* constante,* e,*penduradas*à*parede,*permitem*criar* sombras*
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para* jogar* com* a* ideia* do* desenho* etéreo* sobre* a* parede,* que* se* cria* a* partir* do*
redimensionamento* da* rede,* quer* seja* cortando3a,* multiplicando3a,* forçando3a,* intervindo*
nessa*a*partir*de*várias*perspectivas.80*(PERUGA*in*HERNANDES)81*

Nos*dibujos#sin#papel,*o*que*está*entre*as*linhas*problematiza*questões*como*o*espaço*entre*linha*e*

parede,* espaço* das* linhas* entre* si* e* a* sombra* que* se* manifesta* devido* ao* afastamento* do* corpo* do*

trabalho,*em*relação*à*parede*em*que*está*fixado.*

Como* escreveu* Gego* sobre* o* jogo* de* linhas* (que* chamou* um* trabalho* meditativo),* “Eu*
descobri*o*encanto*da*linha*em*si*e*por*si*–*a*linha*no*espaço*assim*como*a*linha*traçada*sobre*
uma* superfície,* e* o* nada* entre* as* linhas* e* o* brilho* quando* elas* se* cruzam,* quando* são*
interrompidas,*quando*são*de*cores*ou*tipos*diferentes.*Eu*descobri*que*algumas*vezes*o*que*
está* entre* as* linhas* em* entre3linhas* é* tão* importante* quanto* à* linha* em* si.”* (ZEGHER,*
2010:118)82*

* *

********************************************************

*
80* …*Los* dibujos* sin* papel* iniciales,* realizados* en* varilla* de* acero* o* bronce* y* canutillos* metálicos* que* presentan* estructuras*
rectangulares* por* cruces* de* verticales* y* horizontales,* y* las* otras* propuestas* que* clasifica* en:*Dibujos* sin* papel* de* malla*
industrial,*Los*marcos*como*dibujos*sin*papel,*Las*cuadrículas*rotas,*Los*marcos*casuales.*Independientemente*de*las*diferencias*
que* se* pueden* apreciar,* se* mantiene* como* constante* la* elaboración* de* piezas* en* pequeño* formato,* que* adosadas* al* muro,*
permiten*crear* sombras*para* jugar* con* la* idea*del*dibujo*etéreo* sobre* la*pared*que* se*crea*a*partir*de*una* redimensión*de* la*
cuadrícula,*ya*sea*cortándola,*multiplicándola,*forzándola,*interviniéndola*desde*muchas*perspectivas.*(PERUGA*in*HERNANDES).*
81*http://av.celarg.org.ve/Recomendaciones/CarmenHernandez.htm*
82*As*Gego*wrote*of*the*play*of*lines*(which*she*called*un*trabajo*meditative,*a*meditative*work),*“I*discovered*that*charm*of*the*
line*in*and*of*itself*–*the*line*in*space*as*well*as*the*line*drawn*on*a*surface,*and*the*nothing*between*the*lines*and*the*sparkling*
when*they*cross,*when*they*are*interrupted,*when*they*are*of*different*colors*or*different*types.*I*discovered*that*sometimes*the*
in3between3lines*is*as*important*as*the*line*by*itself.*Tradução*da*autora.*
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* *
Figura*54*–*Gego.*Sem#título,*c.*1988.**

Aço*inoxidável*e*chumbo*94*x*69,5*x*7,6cm*
Figura*55*–*Gego.*Dibujo#sin#papel#85/16,#1985.*
Aço*inoxidável*e*ferro.*55,9*x*53,3*x*12,7*cm*

O*entre?linhas* de* que* nos* fala* Gego* atribui* dados* bastante* instigantes* à* sua* obra.*Os*dibujos# sin#
papel,#além*de*incorporarem*a*parede*como*parte*do*trabalho,*absorvem*para*si,*também,*as*linhas*que*se*

projetam*pela* incidência*de* luz.*Com* isto*a*obra*passa*a* ter*diversas*camadas,*deixa*de*existir*apenas*na*

superfície*formada*pela*estrutura*de*arame*e*fios*de*cobre;*adquire*uma*espessura*que*parte*da*parede*até*

o*ponto*mais*próximo*que*a*linha*chega*do*espectador.*Este*espaço*físico*interno*do*trabalho*lhe*acrescenta*

elementos*e*significados.*Linhas*de*diferentes*ordens*passam*a*habitar*o*seu*espaço*interno.*O*prego,*que*é*

responsável*pela* fixação*e*que*mantém*a*distância*entre*a*estrutura*de*arame*e*a*parede,*é* igualmente*

elemento*constitutivo*da*obra;*detém*um*corpo*de*metal,*também*tem*sua*sombra*projetada,*também*é*

linha.*O*entre?linhas*de*Gego*corresponde*ao*que*poderia*ser*denominado*de*áreas*de*não*desenho,*a*área*



*220*

em* que* a* linha* não* se* instaura* e* não* se* inscreve,* mas* manifesta* a* sua* presença.* É* um* hiato* que* dá*

visibilidade* aos*demais* elementos*da*obra* e* que* se*mostra,* ainda,* como*dado*expressivo*que* informa*o*

trabalho.*

Alguns* questionamentos* que* são*da*mesma*ordem*das* problemáticas* que*busco*desenvolver* nos*

meus* trabalhos* com* fios* e* com*os* abordados*por*Gego*nos*dibujos# sin#papel,* podem*ser*percebidos*nas*

obras*do*artista*Richard*Tuttle.*Nos*anos*70,*Tuttle* realizou*uma*série*de*48* trabalhos,*utilizando* fios*de*

arame*sobre#parede,#nos*quais#está*presente*o*seu*pensamento*sobre*a*relação*entre*desenho*e*escultura.*

(Figura* 56).* Contudo,* sendo* o* estudo* da* linha* uma* das* partes* centrais* desta* pesquisa,* será* dada* uma*

atenção* maior* aos* aspectos* relacionados* às* questões* gráficas.* Nas* obras* deste* período* aparece* um*

procedimento*bastante*dirigido*e*intencional*em*promover*um*diálogo*entre*a*linha*material,*a*desenhada*

a*lápis*e*a*resultante*da*sombra*que*fica*projetada*na*parede.*O*artista*escolhe*o*comprimento*e*largura*do*

arame*de*que*necessita*para*criar*uma*determinada*peça,*coloca*pequenos*pregos*nas*duas*extremidades*

do* fio,* de* forma* que* não* fique* totalmente* esticado,* provocando* certa* ondulação* na* linha.* Devido* ao*

posicionamento* do* fio* de* arame* instaurado* na* parede,* configuram3se* diferentes* intensidades* de*

luminosidade* na* superfície* daquele,* bem* como* nas* projeções* das* sombras.* Esta* tríade* de* elementos* se*

comunica*de* forma*coerente,*no*sentido*de* tornar*clara*a*discussão* levantada*pelo*artista*nesta*série*de*

trabalhos.*Questões* como*materialidade*e* imaterialidade*da* linha,* a*mobilidade* visual* que*acompanha*a*

obra,*devido*às*variações*nas*projeções*das*sombras,*o*espaço*que*fica*entre*o*fio*metálico*e*a*parede,*a*

distância*que*o*mesmo*mantém*em*relação*à*inscrição*a*lápis*que*o*representa.*O*elemento*que*participa*

mais* efetivamente* na* inclusão* do* suporte* na* obra* é* o* desenho* feito* a* grafite,* inscrito* diretamente* na*

parede* sobre* a* projeção*da* sombra*do* arame.*Os*diversos* tipos*de*nitidez*que* as* linhas* adquirem,* bem*

como*sua*leveza*podem*ser*observados,*como*também*a*sombra,*que*fica*determinada*pela*iluminação*do*

trabalho*e*que*variará*a*cada*vez*que*ele*for*exposto.*
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*
*

Figura*56*–*Richard*Tuttle.#44th#Wire#Piece,*1972.*Fio,*prego*e*lápis*sobre*parede.*47*x*22*x*11*1/4*

Os* procedimentos* apresentados* a* seguir* provêm*de* trabalhos* em*que* a* linha* se* relaciona* com*o*

entorno,* portanto,* considero* importante* que* se* atente* à* concepção* adquirida* pelo* espaço* na* arte*

contemporânea.**

Na*modernidade,*a*arte*passa*a*incorporar,*a*reivindicar*para*si*o*espaço*do*entorno.*A*obra*deixa*de*

olhar*exclusivamente*para*o*seu*interior,*quando*abandona*a*representação*ilusionista*de*um*espaço*que*se*

localizaria* dentro* dela* mesma.* O* espaço* da* obra* era* pensado* no* interior* da* cena* representada* e,* ao*

configurar*um*ambiente*interno,*afastava*uma*possível*comunicação*com*o*que*estava*fora*do*quadro.*

A* partir* do*momento* em* que* a* pintura* assume* a* sua* planaridade,* abre3se* uma* possibilidade* de*

diálogo*da*obra* com*o* seu*espaço*externo.*A* ausência*da* representação*de*um*espaço* interno,* além*da*

superfície*da*obra,*faz*com*que*ela*passe*a*se*relacionar*com*o*entorno.*No*momento*em*que*a*tela*é*vista*

como*plano,*abre*uma*via*de*questionamento*referente*à*sua*localização*no*mundo.**
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Lucio*Fontana,*por*volta*de*1949,*realizou*pinturas*monocromáticas*e,*a*partir*de*1958,*começou*a*

fazer*incisões*em*suas*superfícies.*Tal*atitude*trouxe*consigo*um*questionamento*sobre*o*espaço*interno*da*

obra,* mas* pela* via* da* materialidade* e* não* mais* pela* da* representação.* Os* rasgos* na* superfície* da* tela*

rompem*com*a*planaridade*física*da*pintura*e*apontam*para*uma*possível*comunicação*entre*a*superfície*

do*quadro*e*o*que*está*para*trás*do*seu*plano.*Observo*que*esses*cortes*radicais*na*superfície*da*tela*são*

gerados*por*linhas*retas.*

Estas* concepções* de* espaço* se* alargam* cada* vez* mais* na* medida* em* que* diversas* obras*

incorporaram* o* local* no* qual* estavam* situadas.* No* campo* do* desenho,* com* o* pensamento* voltado* às*

questões* da* linha,* Catherine* de* Zegher,* curadora* da* exposição* Freeing# The# Line83,# realizada* em*2006* na*

Marian*Goodman*Gallery*em*New*York*comenta:**

Durante*o*curso*do*século*XX,*a*liberação*da*linha*ocorreu*de*mãos*dadas*com*a*contenção*da*
escultura*no*espaço*e* a* reinvenção*deste* espaço* (social).*Desde*que* a* linha*do*desenho* se*
libertou*da*representação*e*trouxe*a*sua*essência,*artistas*como*Gego,*(Venezuela),*Eva*Hesse*
(Alemanha/EUA),* Karel* Malich* (Republica* Tcheca)* e* Richard* Tuttle* (EUA)* lançaram3a* no*
espaço,* efetivamente* liberando* a* linha*do*próprio* pensamento.* Caracterizada* também*pela*
busca*da*desmaterialização*do*objeto*de*arte,*esta*geração*pode*ser*vista*silmultaneamente,*
talvez* paradoxalmente,* como* geradora* simultaneamente* da* materialização* da* linha.* Nos*
cordões* e* pedaços* de* arame* destes* artistas* dos* anos* 70,* apresentados* na* North* Galery,*
assistimos*o* compromisso* renovado* com*a*materialidade* e* a* sensibilidade* tátil* do*desenho*
como*um*traço*que*se*move*no*tempo*e*no*espaço.84*(ZEGHER,*2006)85**

********************************************************

*
83* Participaram*desta* exposição*os* seguintes* artistas:*Gego,*Monika*Grzymala,* Eva*Hesse,* Karel*Malich,* Julie*Mehretu,* Ranjani*
Shettar,*Joelle*Tuerlinckx,*Richard*Tuttle.*
84* Through* the* course* of* the* twentieth* century,* the* liberation* of* line* occurred* hand* in* hand* with* the* breakaway* from* the*
containment*of*sculpture*in*space,*and*the*reinvention*of*that*(social)*space.*As*the*drawn*line*was*freed*from*representation*and*
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As*obras*sobre*as*quais*discorrerei*estão*mais*próximas*de*outras*linguagens*que*do*desenho;*são,*

em* sua* maioria,* esculturas* e* instalações.* Porém,* nelas* analiso,* especificamente,* a* presença* da* linha*

tridimensional*em*relação*ao*espaço*em*que*está*situada.*Ademais,*a*crescente*dissolução*das* fronteiras*

entre*as*categorias*acolhe*este* tipo*de* reflexão*e*proporciona*uma*percepção*dos*possíveis*diálogos*que*

possam*se*estabelecer*entre*meios*distintos.**

A* linha* em* sua* materialidade* apresenta* diversas* propriedades* físicas:* dureza* e* flexibilidade,*

resistência*e*fragilidade,*maleabilidade*e*rigidez,*além*de*diferentes*espessuras.*O*uso*que*os*artistas*fazem*

das*propriedades*apresentadas*pelos*materiais*que*utilizam,*e*a*maneira*que*os*engendram*no*espaço*em*

que* situam* a* obra,* manifestam* algumas* operações* como* enrolamento* e* estiramento,* movimento* e*

equilíbrio,*sustentação*e*caimento.*Algumas*destas*articulações*podem*ser*percebidas*em*obras*de*Gego,*

no*sentido*de*como*a*artista*problematiza*a*linha*em*relação*ao*espaço.**

Gego,*em*seus*trabalhos,*as*Esferas#(Figura*57)*e,*nas*obras*da*fase*Reticulárea*que*são*apresentadas*
como*peças*isoladas,*atua*com*o*conceito*de*suspensão.*Nessas*fases*a*artista*utiliza*vários*segmentos*de*

arame*que*ficam*unidos*em*suas*extremidades*por*pequenas*argolas*resultantes*da*torção*de*suas*próprias*

pontas.*Gego*articula*a*junção*destes*segmentos*de*fio*de*arame,*de*forma*a*gerar*planos*virtuais*vazados,*

geralmente* triangulares,* produto* da* delimitação* que* o* agrupamento* das* varetas* lhes* confere.* Como*

resultado,*ela*constrói*esferas*e*também*formas*mais*cilíndricas.*As*combinações*e*ângulos*em*que*estes*

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

*
brought* to* its* essence,* artists* such* as*Gego* (Venezuela),* Eva*Hesse* (Germany/US),* Karel*Malich* (Czech*Republic),* and*Richard*
Tuttle* (US)* released* it* into* space,* effectively* liberating* the* line* of* thought* itself.* Characterized* as* also* pursuing* the*
dematerialization* of* the* art* object,* this* generation* can* be* seen,* perhaps* paradoxically,* to* have* generated* simultaneously* the*
materialization*of* the* line.* In* the* cord*and*wire*pieces*of* these*artists* from* the* seventies,* presented* in* the*North*Gallery,*we*
witness*a*renewed*commitment*to*materiality*and*tactile*sensibility*with*drawing*as*a*"moving"*trace*in*time*and*space.*
85*http://vvp.avu.cz/en/aktivity/vystavy/freeing.*Pesquisado*em*14*/08/2012*



*224*

filetes* se* contatam*e* se*unem*parece* ser* infinitos.*Vão* tecendo*no*espaço* como*que* sucessivas* teias*de*

aranha.*Nesse*jogo,*parece*que*a*artista*tenta*o*tempo*todo*driblar*a*força*da*gravidade.*Por*conterem*o*ar*

dentro* de* seu* corpo* vazado,* estas* obras* reiteram* o* seu* aspecto* de* leveza.* É* através* do* vazado* destas*

estruturas*que,* segundo*Ariel* Jiménez,* a* artista*mostra* a* importância*que* atribui* à* luz* e* à* transparência*

nessas*obras.**

*

*

Figura*57*–*Gego.*Esfera,*1976.*Aço*inoxidável*99,1*x*91,4*x*88,9*cm*

Antes* de* tudo,* porque* nela* a* transparência* não* resulta* de* uma* superfície* com* materiais*
transparentes,* [...]*mas* pelo* fato* de* suas* obras* serem,* a* tal* ponto* aéreas* e* tênues,* que* se*
deixam*penetrar*pelo*espaço*e*pela*luz,*os*quais*integra.*Por*isso,*para*ela,*foi*tão*significante*
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o*emprego*da*palavra*“reticular”,*pois*indicava*uma*estrutura*que,*de*certo*modo,*anexa*e*dá*
forma*à*área,*à*região*do*espaço*onde*a*obra*se*inscreve.*(JIMÉNEZ,*2010:31).*

Pertencem*também*a*esta*fase,*as*Reticuláreas,#obras*em*que*a*artista*utiliza*os*mesmos*materiais*e*

procedimentos,*porém*no*sentido*de*uma*ocupação*quase*total*do*espaço*(Figura*58).*Gego*instaura*na*sala*

expositiva*várias*destas*redes*que*ficam*suspensas*e*se*estendem*próximas*ao*chão.*Rina*Carvajal86,*uma*

das*grandes*pesquisadoras*da*obra*de*Gego,*comenta*sobre*essas*obras:*

“[…]* refletem* um* novo* sistema* estrutural* baseado* em* módulos* repetitivos* e* o* uso* do*
triângulo.*As*séries*incluíam*uma*imensa*escultura*como*rede*envolvente*construída*de*linhas*
de* alumínio* anodizado* e* de* aço* inoxidável* de* diferentes* camadas* conectadas* por* sutis*
articulações* nas* extremidades.* Em* uma* dinâmica* inter3relação* de* tensões,* ritmos* e* planos*
sobrepostos,* as* linhas* criam* discretos*módulos* geométricos* de* variados* tamanhos,* em* sua*
elasticidade*dada*por*uma*complexa*estrutura*que*[...]*chega*a*ocupar*uma*sala*completa.*[...]*
parece*expandir3se*infinitamente*quando*quer*ser*apreendida:*isto*recusa*qualquer*noção*de*
totalidade*na*ordem*de*criar*uma*relação*crescentemente*aberta*com*o*espaço.”*(CARVAJAL,*
1999:*1243125).87*

O* espectador* pode* entrar* e* se* sentir* efetivamente* dentro* da* obra,* assim* como* o* ar* que* esteve*

contido*nas*obras*anteriormente*citadas*(esferas*e*cilindros).*Estas*varetas*são*articuladas,*presas*umas*nas*

********************************************************

*
86*Curadora*e*crítica*de*arte.*Atua*como*curadora*adjunta*do*Miami*Art*Museum*desde*2007.**
87*“…*reflejan*un*nuevo*sistema*estructural*basado*en*módulos*repetitivos*y*el*uso*del*triángulo.*Las*series*incluían*una*inmensa*
escultura*como*red*envolvente*construida*de*líneas*de*aluminio*anodinado*y*de*acero*inoxidable*de*diferentes*capas*conectadas*
por*sutiles*articulaciones*en* los*extremos.*En*una*dinámica* interrelación*de*tensiones,*ritmos*y*planos*sobre*puestos,* las* líneas*
crean*discretos*módulos*geométricos*de*variados* tamaños,*en*su*elasticidad*dada*por*una*compleja*estructura*que* […]* llega*a*
ocupar*una*habitación*completa.*[…]*parece*expandirse*infinitamente*cuando*se*quiere*ser*aprehendida:*esto*rechaza*cualquier*
noción*de*totalidad*en*el*orden*de*crear*una*relación*crecientemente*abierta*con*el*espacio”*



*226*

outras,*ocupando*a*quase*totalidade*de*uma*sala,*perdem*o*caráter*de*objeto,*não*podem*mais*ser*vistas*

integralmente*de*fora*para*dentro.*O*que*está*em*jogo*é*a*experiência*para*o*corpo*do*expectador,*uma*vez*

que*o*que*a*artista*propõe*é*algo*a*ser*vivido*e*sentido*mais*do*que*contemplado.*

*

*
Figura*58*–*Gego.#Reticulárea,#Montagem*Sala*Permanente,*Galeria*de*Arte*Nacional,*1981.*

Por*mais*que*vejamos*linhas*em*profusão*nas*obras*de*Gego*em*suas*diversas*fases,88percebe3se*que*

a*artista*está*também*muito*atenta*à*localização*que*concede*à*sua*linha.*Gego*problematiza*em*sua*obra,*

tanto* no* plano* quanto* no* espaço,* o* lugar* da* linha* no* ambiente* físico,* bem* como*nas* artes* visuais.* Esta*

********************************************************

*
88*Paralelas,*reticuláreas,*chorros,*troncos,*entre*outras.*
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consciência*determina,*de*forma*bastante*pontual,*a*sua*poética*e*a*potência*que*vemos*em*grande*parte*

da*sua*obra.**

Apresento,*a*seguir,*os*trabalhos*de*alguns*artistas*que*travam*este*diálogo*através*do*uso*da*linha*

tridimensional;*operam*no*limite*da*materialidade*e*apresentam*a*peculiaridade*de*levarem*o*espaço*para*

dentro*de*suas*obras.*Eles*não*incorporam*propriamente*o*espaço*arquitetônico,*o*que*fazem*é*captar*o*ar*

do*ambiente*e*levá3lo*a*participar*do*corpo*da*obra;*carregam*o*vazio*para*o*seu*interior.*

O*artista*americano*Fred*Sandback*(Figuras*59*e*60),*através*do*uso*de*fios*acrílicos*que*são*fixados*

do*chão*ao*teto*ou*da*parede*ao*chão,*estirados,*instaura*no*espaço*o*que*se*poderia*chamar*de*um*plano*

virtual* que* é* estabelecido* quando* estes* fios* se* encontram,* formando* arestas* e* configurando* assim* um*

plano* geométrico.* Segundo* Catherine* de* Zegher* Sandback# constrói# uma# geometria# mínima# que# é# tanto#
concreta#quanto#desmaterializada.#Suas#instalações#de#cordas#são#ambas:#desenhos#no#espaço#e#construções#
espaciais#feitas#com#linhas.*(2010:168).89#Estes*fios*passam*a*funcionar*como*o*contorno*de*uma*forma.*Para*

o*artista,*as#linhas#são#uma#consequência#da#busca#do#volume#da#escultura#sem#a#massa#opaca.*(SANDBACK,*
2010:83).*

********************************************************

*
89*Sandback*constructs*a*minimal*geometry*that*is*both*concrete*and*dematerialized.*His*string*installations*are*both*drawings*in*
space*and*spatial*constructions*made*whit*line.*Tradução*da*autora.*
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* *
Figura*59*–*Fred*Sandback.*Sem#título,*1997.*Construção*vertical*em*

duas*partes,*fio*acrílico*vermelho**
Figura*60*–*Fred*Sandback.*Sem#Título,197732008.*Construção*vertical*

em*seis*partes,*fio*acrílico*preto.**

Sandback*utiliza*os*fios*no*espaço*de*forma*similar*ao*que*faz*com*o*lápis*2B*quando*desenha*sobre*

uma*folha*de*papel.*Entretanto,*considera3se*um*escultor,*não*devido*apenas*à*sua*formação,*mas*também*

por*que*lida*com*um*plano*no*espaço.**

Ao*longo*do*tempo*preferi*o*titulo*de*“escultor”.*[...]*Logo,*porém,*abandonei*o*modelo*desses*
volumes*escultóricos*discretos*por*uma*escultura*que*se*tornou*menos*uma*coisa*em*si,*mais*
uma*interface*difusa*entre*mim,*meu*ambiente*e*outros*povoando*este*ambiente,*construída*
de*linhas*finas*que*deixavam*espaço*suficiente*para*nos*movermos*através*e*em*volta.*Ainda*
escultura,*embora*menos*densa,*com*uma*ambivalência*entre*exterior*e*interior.*Um*desenho*
que*é*habitável.*(SANDBACK,*2010:87)90*

********************************************************

*
90*Este*depoimento*encontra3se*no*catálogo*da*exposição*Fred*Sandback,*espaço*nas*entrelinhas.*(2010)*
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No* diálogo* que* estabelece* com* o* espaço* em* que* instaura* seus* fios,* o* artista* incorpora* à* obra* o*

campo* espacial* como* superfície* do* trabalho,* uma* interferência* mínima* de* matéria* que* carrega* grande*

potencial*de*significação.**

Em*entrevista91,*Sandback*comenta*a*diferença*de*posicionamento*de*um*adulto*e*de*uma*criança*

ao*se*depararem*com*a*sua*obra.*O*adulto*geralmente*apenas*circunda*o*que*seria*o*plano*que*o*artista*

estabelece;*pode*pensar3se*em*duas*possibilidades*no*seu*relacionamento*com*a*obra:*o*espectador*crê*na*

representação* ilusionista*que*advém*da*obra*ou*o*que*é*mais*provável,* aciona*vários* códigos*absorvidos*

pelo* seu* conhecimento* da* arte* contemporânea.* A* criança,* por* outro* lado,* invade* o* que* poderia* ser*

chamado* de* ‘painel* de* vidro’* sem* temeridade* ou* cautela.* São* experimentações* de* ordens* bastante*

distintas.*Sandback*declara*não*ter*a*intenção*de*instaurar*tal*‘painel*de*vidro’*no*espaço.**

Meu* trabalho* não* tem* nada* de* ilusionista.* A* arte* ilusionista* nos* põe* para* fora* de* sua*
existência*factual*e*faz*referência*a*outra*coisa.*Meu*trabalho*é*cheio*de*ilusões,*mas*elas*não*
se* referem*a*nada.* Fato* e* ilusão* são*equivalentes.* Tentar* eliminar* um*em* favor*do*outro* é*
lidar*com*uma*situação*incompleta.*(SANDBACK,*2010:73)*

Com*uma*lógica*similar,*Waltercio*Caldas*discute*a*relação*entre*o*vazio*e*a*obra.*A*questão*central*

em*seus*trabalhos,*como*o*próprio*artista*afirma,*tem*sido*o*ar*e*a*linha.92*Na*instalação*Longínqua!(Figura*
61)*realizada*em*1987,*o*artista*emprega*vidro*e*fio*de*nylon*fazendo*uma*interferência*mínima*no*espaço,*

mas*com*potência*suficiente*para*ativar*o*vazio*da*sala.*Nesta*obra*o*artista* instaura*um*sólido*virtual*no*

********************************************************

*
91*Michael*Govan,*Fred*Sandback,*Marianne*Stockebrand,*and*Gianfranco*Verna.*Esta*conversa*encontra3se*na*revista*October*6,*
2001*e*aconteceu*em*Chinati*Foundation,*Marfa,*Texas,*por*ocasião*da*abertura*de*Fred#Sandback:#Sculpture.*
Disponível*em:*http://fredsandbackarchive.org/atxt_2002conv.html*acessado:*24/07/2012.*
92*Waltercio#Caldas:#o#outro#lado#do#ar.*DVD*da*série*Arte*na*Escola*produzido*por*no*ano*de*2001.*



*230*

ambiente.* A* respeito* desta* obra,* Ilse* Kuijeken* comenta:* ‘Longínqua’# é# uma# extensão# entre# lugares# não#
marcados,# cria# um# buraco# no# espaço,# uma# transparência# não# vista,# que# não# pode# ser# definida# por# suas#
fronteiras.*(in#CANONGIA,*2001:60)*

*

* *

Figura*61*–*Waltercio*Caldas.*Longínqua,*1997.*Vidro*e*fio*de*
náilon.*600*x*100*x*12*cm*

Figura*62*–*Waltercio*Caldas.*O#ar#mais#próximo,*1991.**
Fios*de*lã*dimensões*variáveis.*

A*obra,*O#ar#mais#próximo#(Figura*62),*do*ano*de*1991,*constitui3se*de*linhas*de*lã*que*caem*do*teto.*

Duas*delas*estão*fixadas*em*dois*pontos*e*outras*duas*fixadas*em*apenas*um*ponto,*ou*seja,*a*primeira*tem*

caimento*circular*e*a*outra*cai*verticalmente.*Estas*linhas*penduradas*apresentam*o*movimento*de*queda*

que* o* próprio* peso* do* material* possibilita.* Estão* vulneráveis* a* movimentos* que* possam* decorrer* de*

eventuais*deslocamentos*de*ar*que*aconteçam*na*sala*expositiva.*Penso*que*devido*a*este*estado*de*quase*



*

*

*

* * 231*

flutuação* no* espaço,* decorrente* da* leveza* dos* fios,* estas* linhas* estejam*mais* próximas* do* ar,* com*mais*

afinidades*com*as*suas*propriedades.*Não*há*nada*que*as*force*para*baixo*a*não*ser*o*seu*pouco*peso.*

Ambas*as*obras*não*encostam*o*chão.*Em*Longínqua,#a*tensão*da*obra*está*mais*nítida,*pois*de*certa*

forma*é*percebida*pelo*resultado*direto*de*sua*fisicalidade.*O*fio*de*nylon*fica*tensionado,*devido*ao*peso*

da*placa*de*vidro*que*ele*sustenta.*Em*O#ar#mais#próximo,*a*tensão*do*trabalho*não*está*tão*localizada,*ela*
perpassa*todo*o*ambiente.*Neste*sentido*o*entorno*é*convocado*de*forma*mais*abrangente*a*participar*do*

‘corpo’*da*obra.*Em*Longínqua,*a*atmosfera*do*ambiente*parece*habitar*apenas*o*espaço*interno*da*obra,*

aquele* que* fica* definido* pelas* quatro* faces* virtuais* que* configuram* uma* espécie* de* coluna* suspensa.*

Percebe3se*que*o*artista*está*jogando*com*o*ar*de*formas*distintas.*

Como*duas*oscilações*próximas,*mas*diferentes*que*entram*em*fase,*pensamento*e*matéria*
criam*assim*uma*perturbação,*uma*vibração*secundária,*que*não*pode*ser*reconduzida*nem*a*
uma* nem* a* outra* das* frequências* principais,* embora* seja,* com* toda* evidência,* um* reflexo*
delas.*A*substância*do*trabalho*de*Waltercio*está*justamente*nessa*vibração,*algo*que*não*é*
corpo*nem* ideia,* algo*que*não*enxergamos*na*obra,*mas*que*podemos* intuir*através*de*ou*
graças* a* ela.* Onde* está* a* obra,* neste* caso?* Não* apostaríamos* em* sua* realidade* física,*
tampouco*em*seu*caráter*de*mera*ilusão*dos*sentidos.*(MESQUITA,*2001:67)*

A*partir*da*análise*destas*duas*obras,*pode*afirmar3se*que*Waltercio*Caldas*as*apresenta*mais*em*

busca*do*ar*do*que*no*sentido*de*um*plano*ou*forma;*ele*quer*o*traço,*a*linha.*Como*vimos*acima,*o*artista*

Fred*Sandback*se*intitula*escultor*por*lidar*com*plano*e*espaço*em*sua*obra.*Fazendo*um*paralelo*entre*os*

procedimentos*dos*dois*artistas,*não*poderíamos*considerar*Waltercio*Caldas*como*um*escultor,*pois*sua*

relação*com*o*espaço*se*dá*pela*linha*e*não*pelo*plano.*Waltercio*desenha*no*ambiente,*o*suporte*de*sua*

linha*é*o*ar.**

Os* artistas* mostrados,* acima,* trabalham* no* sentido* de* incorporar* o* que* de* mais* rarefeito* e*

impalpável* se* pode* encontrar* no* ambiente.* Simulam* um* plano* no* espaço* por* meio* do* uso* da* linha*



*232*

tridimensional,*atuando*como*contorno.*Percebe3se*que*são*maneiras*distintas*de*se*situar*no*espaço*e*de*

se* relacionar* com* o* vazio.* A* ocupação* espacial* que* elejo* em*meus* desenhos* com* fios* permite* que* seja*

abarcada*apenas*numa*visão*de*180*graus.*Este*trajeto*que*se*pode*percorrer*diante*da*obra*oferece*que*

seja* visto* em* vários* ângulos* distintos,* porém*mais* limitados* se* comparados* às* instalações* de*Waltercio*

Caldas,*Sandback*e*as*Reticuláreas*de*Gego.*Opto*por*esta*restrição*nos*ângulos*de*visão,*pois*não*tenho*
interesse* de* que* o* trabalho* seja* visto* como* um* volume* no* espaço.* É* fundamental* manter* a* matriz* do*

desenho.*É*um*trabalho*que*quer*ser*desenho*em*sua*expansão.*Necessita*da*contraposição*a*um*plano,*

assim*como*os*Dibujos#sin#papel*de*Gego*e*os*trabalhos*de*Tuttle*com*fios*de*arame.**

2.4 Relação!entre!inscrição!e!trama!com!a!borda!

Os* tipos* de* relações* que* se* estabelecem* entre* as* inscrições* de* um* desenho* com* as* bordas* do*

suporte*são*elementos*significantes,*que*serão*aqui*analisados.*

Geralmente,* pelo* fato* de* o* desenho* ser* realizado* em*papéis* de* pequenos* formatos,* ele* costuma*

preencher* todo*o*nosso* campo*visual.*Nesse* tipo*de* situação,* trabalhamos* tendo*a*noção*dos* limites*do*

tamanho* do* papel.* Nos* desenhos* realizados* por* mim,* com* caneta* esferográfica* sobre*MDF* que* variam*

entre* 80x85cm* e* 100x120cm* em* suas* dimensões,* a* distância* que* eu* mantinha* do* suporte,* pelo* tipo* e*

tamanho*das*inscrições*que*fazia,*era*equivalente*à*que*eu*teria*desenhando*em*um*papel*de*caderno,*por*

exemplo.*A*materialidade*do* suporte*desses*desenhos*permitiu*que*eu* trabalhasse*debruçada* sobre*ele.*

Conforme*a*região*em*que*eu*estava*desenhando,*nem*sempre*via*as*bordas*do*suporte.*Portanto,*trabalhei*

como* se* estivesse* num* campo* aberto,* sem* delimitações.* Talvez,* esta* situação* induziu3me* a* conduzir* as*

inscrições* das* sequências* de* círculos* em* direções* variadas,* percorrendo* trajetos* lineares* sinuosos.*

Geralmente,* começava* pelo* centro* do* suporte;* os* traçados* iam* se* expandindo* em* direção* às* margens,*
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porém*nem*sempre*tais*limites*estavam*dentro*do*meu*campo*visual.*Houve*desenhos*em*que*fui*criando*

ilhas* de* inscrições,* formavam3se* núcleos* isolados* que,* posteriormente,* eram* conectados* entre* si,* à*

proporção* que* as* áreas* eram* preenchidas* com* os* grafismos.* Em* determinado* ponto* do* andamento* de*

elaboração* daqueles* desenhos,* iniciava* uma* etapa* em* que* eu* me* afastava* do* trabalho,* colocava3o* na*

vertical*para*olhá3lo*de*longe.*Somente*a*partir*deste*momento*começava*a*visualizar*as*suas*bordas.*Sendo*

assim,* parte* do* trabalho* era* realizada* num* curso* aleatório* de* direcionamento* das* linhas* em* relação* às*

margens*do*suporte.*

Fronteiras*podem*mostrar*onde*cruzar*ou*onde*recuar.*A*fronteira*entre*o*desenho*e*o*resto*
do*mundo*é*a*borda*do*papel*e,*é*claro,*há*um*senso*de*que*a*imagem*de*um*desenho*deve*
recuar*quando*atinge*esta*borda.*O*lápis*do*artista*pode*preencher*até*o*último*milímetro*do*
papel,*no*entanto,*quanto*mais* insistentemente*o*faz,*mais*claramente*demonstra*a*eficácia*
de*um*tipo*particular*de*fronteira*do*desenho.*(RADCLIFF*in*KOVATS,*2007:50)93*

Nos*desenhos* iniciais*da* fase*em*que*utilizei* canetas*esferográficas,*os* traços* se*estendiam*até*as*

bordas*do*suporte;*havia*uma*tendência*de*preenchimento*total*da*sua*superfície.*O*próprio*procedimento*

adotado* em* sua* construção* levava* a* isto;* a* repetição* compulsiva* na* configuração* das* sequências* de*

círculos.*O*limite*do*suporte*era*o*que*determinava*o*final*das*inscrições*e*a*consequente*formalização*do*

trabalho.*Assim,*estando*o*suporte*ocupado*pelos*traços*até*as*suas*margens,*a*imagem*dava*a*sensação*de*

********************************************************

*
93*Borders*can*show*where*to*cross*or*where*to*turn*back.*The*border*between*a*drawing*and*the*rest*of*the*world*is*the*edge*of*
the*paper,*and*of*course*there*is*a*sense*in*which*a*drawing’s*image*must*turn*back*when*it*reaches*that*edge.*The*artist’s*pencil*
can* crowd* right* up* to* the* last* millimeter* of* paper,* yet* the* more* insistently* it* does* so* the* more* clearly* it* demonstrates* the*
effectiveness*of*drawing’s*particular*kind*of*border.*
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ser*um*recorte*de*um*todo*maior.*Em*trabalhos*posteriores,*nesta*mesma*fase,*a*relação*entre*inscrição*e*

borda*passa*a*ser*problematizada.*

À*medida*que*o*processo*poiético*avança,*novas*questões* vão* sendo*apontadas*pelo* fazer*e*pelo*

próprio* trabalho* que* está* se* constituindo.* Saliento* a* importância* da* imersão* do* artista* nesta* fase* de*

criação.*É*na*produção*sistemática*e*constante*reflexão*que*os*aportes*provenientes*do*trabalho*que*está*

sendo*gerado*poderão*manifestar3se*com*maior*veemência.*Isto*permite*que*questões*importantes*não*se*

esvaiam* no* andamento* do* processo.* Intervalos* nos* períodos* de* criação* são* bem3vindos* no* sentido* de*

podermos*processar*as*problemáticas*que*se*instauram,*mas*um*espaçamento*muito*longo*dilui*a*relação*

artista,*obra*e*criação.*Trago*este*comentário*uma*vez*que,*naquele*período*em*particular,*em*que*criei*os*

desenhos* com*canetas*esferográficas,* pude*mergulhar*no*processo*de* criação* sem*muitas*distrações.* Tal*

imersão*estabeleceu*um*diálogo*e*um* trânsito*muito* intenso*entre*as*questões*que* iam*surgindo*a* cada*

trabalho.* Um* novo* desenho,* ainda* que* articulasse* elementos* semelhantes* àqueles* que* o* antecedera,*

estabelecia*novas*regras,*especificidades*a*serem*desenvolvidas*e*exploradas.*Por*serem*desenhos*de*uma*

fatura*demorada,* foi* importante*dispor*de*uma*continuidade*de*tempo*para*a*percepção*e*adensamento*

das*novas*diretivas*que*iam*se*impondo.*

Em* determinado* momento,* passei* a* observar* a* relação* entre* as* inscrições* e* as* bordas* e* a*

possibilidade*de*não*se*estenderem*até*os*limites*do*suporte.*No*trabalho*DCE308*(Figura*63),*penso*que*a*

atenção* e* a* elaboração* aconteceram* de* forma* mais* consciente* nesta* problemática.* Os* traços* que*

configuravam* as* sequências* de* círculos* não* chegavam* todos* até* a* borda* do* suporte.* Decorreu* deste*

procedimento*a* formação*de*uma* imagem*mais* irregular.*Ao*mesmo* tempo*em*que*busquei* afastar* sua*

configuração*do*desenho*do* formato*geométrico* já*estabelecido*pelo* suporte,*que* se*evidenciava* com*o*

preenchimento*total*de*sua*área,*quis*evitar*que*o*conjunto*das* inscrições*dispostas*de*maneira* irregular*

em*relação*às*margens,*pudesse*aludir*ou*se*assemelhar*a*algum*tipo*de*forma*que*pudesse,*em*alguma*
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medida,*gerar*associações*com*figurações*ou*elementos*reconhecíveis.*A*intenção*era*a*de*criar*uma*forma*

mais*orgânica,*que*desse*a*impressão*de*que*a*parede*adentrava*certas*áreas*do*trabalho,*propiciando*ao*

olhar*a*direção*e*atenção*ao*que*estava*posto*desde*as*bordas*até*o*seu*centro.**

A* aparição* do* branco* do* suporte* nas* proximidades* das* bordas* se* deu* de* forma* tênue.* Decisões*

como:*até*que*ponto*as*linhas*deveriam*avançar*ou*se*encostar*nas*margens;*em*que*medida*o*recuo*das*

linhas*seria*profícuo*e*como*se*comportariam*no*todo*do*trabalho,*fizeram3se*presentes*e*exigiram*grande*

grau*de*reflexão.*Uma*fase*do*processo*bastante*demorada,*de*muita*ponderação*em*relação*a*como*seguir*

em*frente.*Constantemente,*o*trabalho*era*colocado*na*vertical*para*que*pudesse*ser*visto*de*longe,*a*fim*

de*avaliar*a* relação*do*branco*aparente*do*suporte*com*o*branco*da*parede.*A*pouca*espessura*do*MDF*

evitou*que*houvesse*um*desnível*muito*acentuado*entre*a*superfície*do*desenho*e*a*da*parede,*o*que*foi*

fundamental*para*dar*a* sensação*de*continuidade*das* linhas*e*promover*certa* interpenetração*das*áreas*

brancas.* Esta* etapa,* em* que* o* olhar,* a* intuição* e* razão* estiveram*mais* atuantes,* tardou*mais* do* que* a*

inicial,*em*que*preponderou*o*ato*mecânico*e*compulsivo*de*desenhar.**
* *
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! Figura!63!-!DCE-08!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2009.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!90!x!93!cm!
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As*questões*referentes*ao*limite*do*trabalho*se*acentuaram*na*fase*seguinte*em*que*utilizei* linhas*

tridimensionais* para* compor* o* desenho.* Nesses* trabalhos* não* há* uma* borda* pré3estabelecida,* devido* à*

ausência*de*um*suporte*material.*O*formato*que*o*tramado*assumirá*não*vem*dado*de*antemão*como*nos*

desenhos*feitos*sobre*papel*ou*MDF.*A*forma*do*trabalho*vai*sendo*gerada*à*proporção*que*a*trama*vai*se*

desenvolvendo,* ou* seja,* o* que* será* o* seu* contorno* final* se* altera* constantemente* no* transcurso* de* sua*

fatura.*Conviver*com*este*dado*evidenciou*a*importância*expressiva*e*as*inúmeras*possibilidades*de*diálogo*

com*a*borda,*questão*que*está*presente,*tanto*nos*tramados*que*possuem*um*só*corpo,*quanto*naqueles*

em*que*construo*peça*por*peça*e,*posteriormente,*distribuo3as*e*as*articulo,*fixando3as*na*parede.**

Em*DFT308* (Figura* 64),* seu* limite* externo* insinua*o* formato* retangular* sem,*no*entanto,* defini3lo*

com*exatidão*de*contorno.*As*reentrâncias*do*branco*da*parede*em*que*é*colocado,*deram3se*nas*margens*

em*que*optei*por* interromper*o* trajeto*dos* círculos*de*arame* tramados.*Este* trabalho* foi*o*que*mais* se*

aproximou* da* operação* cautelosa* da* configuração* e* relacionamento* com* a* borda.* Isto* por* que,*

diferentemente*dos*desenhos*com*canetas,*em*que*as*inscrições*não*podem*ser*apagadas,*com*os*fios*pude*

lançar*mão*do*desmanche*das*argolas*tramadas.*Onde*percebia*que*uma*sequência*avançava*mais*do*que*

eu*previa*para*configurar*um*formato*que*mantivesse*sua*matriz*no*retângulo,*era*possível*recuar,*desfazer*

o* tramado.*Na* fatura* deste* trabalho* deixei* pontas* de* fios* sobrando,* caso* necessitasse* prolongar* alguma*

sequência*de* trama*próxima*às*bordas.*Aqui,* foi*exigida* também*uma*constante*ponderação*no* fazer;*os*

avanços*e*recuos*em*sua*construção*eram*frequentemente*revistos.*

Houve*momentos*em*que*a*configuração*alcançada*correspondia*ao*que*eu*buscava*como*formato,*

porém*o*tamanho*ainda*não*estava*de*acordo*com*o*que*era*necessário.*Assim,*abria*mão*do*formato*de*

borda* satisfatório,* com* as* saliências* e* reentrâncias* de* acordo* com* o* exigido* pelo* trabalho* e* seguia*

tramando,*não*apenas*para*aumentar* suas*dimensões,*mas* também,*para*que*pudessem*ser* trabalhadas*

mais*variações*de*cores*de*fios,*passagens*tonais,*diversificação*nos*tamanhos*e*concentração*dos*círculos.**
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Neste*trabalho*explorei*problemáticas*de*ordens*diferentes.*As*passagens*tonais*variadas;*havia*uma*

diversidade*de*verdes*que*não*poderiam*ser*desconsiderados*como*elementos*significativos*e*potentes*no*

trabalho.*Houve*a*articulação*das*concentrações*das*áreas,*que*se*davam*em*decorrência*da*construção*de*

círculos*mais*abertos*ou*fechados,*podendo*também*se*intensificar*como*pontos*de*contraste*em*função*do*

uso*de*verdes*mais*ou*menos*escuros.*Estas*duas*instâncias*foram*levadas*em*conta*na*concepção*do*tipo*

de* borda:* quais* cores* utilizar* nas* áreas* de* delimitação* da* forma,* qual* o* tamanho* e* concentração* dos*

círculos*nas*regiões*periféricas*do*trabalho.*Até*que*ponto*o*contorno*do*formato*deveria*ser*irregular.*Na*

poiética*deste*trabalho*houve*uma*ação*de*tramar*e*destramar,*fazer*e*desfazer*que*visava*atingir*um*tipo*

de*borda*sem*rigidez.*

*Diferentemente,* em* DTF305# (Figuras* 50* e* 51)* há* uma* expansão* de* suas* margens* por* meio* dos*

trajetos* dos* círculos* tramados,* sucessivamente,* que* se* espalham* para* as* pontas.* Aqui,* a* trama* é*

basicamente*linear*e*dá*a*impressão*de*estar*se*expandindo*do*núcleo*para*as*extremidades.**
* *
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! Figura!64!–!DFT-08!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!90!x!125!x!1!cm!
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Nos*desenhos*a*lápis*que*realizo,*a*partir*de*2012,*há*uma*tendência*inicial*em*preencher*toda*a*área*

do*suporte;*já,*os*trabalhos*posteriores*dão*lugar*à*manifestação*do*branco*em*suas*bordas.*Pode*pensar3se*

que,*em*ambas*as* fases*de*desenho,* com*canetas*e*a* lápis,*há*um*recolhimento*da* imagem*criada;*uma*

necessidade*do*próprio*trabalho*em*pontuar*o*seu*campo*de*existência;*a*afirmação*de*que*as* inscrições*

pertencem*a*um*sistema*mais*próprio*e*específico*do*desenho,*o*que,*de*certa*forma,*poderia*fortalecer*a*

imagem.* Tal* situação* reforça* a* visibilidade* de* suas* características* internas.* A* rigidez* das* retas* que*

determinam*o*formato*do*suporte*fica*diluída*através*do*branco*do*fundo*que*se*encontra*com*o*branco*da*

parede,*o*que*é*uma*exigência*em*seu*modo*de*exibição.*O*contorno*de*cada*trabalho*conta,*então,*com*a*

irregularidade*que*provém*das*diferentes*distâncias*que*as*inscrições*mantêm*em*relação*às*suas*margens.*

Têm3se,* aqui,* uma* imagem*mais* fluida.* (Figura* 65).* A* geometria* que* se* fazia* presente* pelo* formato* do*

suporte* totalmente*preenchido*dá* lugar*a*desenhos*orgânicos,*devido*à* irregularidade*das*bordas.*Penso*

que*tal*organicidade*no*formato*se*encontra*em*maior*sintonia*com*o*tipo*de*inscrição*e*movimentos*dos*

signos*gráficos*desenhados*em*sua*superfície.**

Os* desenhos* desta* fase,* por* serem* posteriores* aos* de* arame,* nos* quais* a* borda* esteve*

constantemente*sendo*problematizada,*assimilam*e*desdobram*tais*questões*de*maneira*própria.*Devido*

ao* signo* gráfico* repetido* ser* facetado,* a* imagem* configurada* possui*maior* pulsação,* se* comparada* aos*

desenhos* de* canetas* esferográficas.* A* delimitação* da* forma* resultante* da* repetição* e* justaposição* das*

cruzes*inscritas*tem*um*aspecto*denteado,*como*se*pode*ver*no*desenho*DLG307*(Figuras*65,*66*e*67).*Há*

um* jogo* de* expansão* e* contenção* das* cruzes* que* configuram* a* fronteira* da* imagem.* Instaura3se* uma*

tensão* ao*mesmo* tempo* em* que* a* forma* se* espalha* no* interior* do* desenho,* ficando* comprimida* pelos*

limites*da*folha*de*papel.*As*diferentes*distâncias*que*os*traços*mantêm*dos*limites*do*papel*são*bastante*

díspares*em*certas*regiões;*algumas*inscrições*são*interrompidas*de*maneira*a*deixar*aparente*uma*grande*

área*branca*do*papel.*Há*partes*em*que*apenas*uma*ponta*de*aresta*da*cruz*encosta*na*borda*do*papel.*São*
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várias*as*articulações*estabelecidas*entre*os*elementos*inscritos:*claro/escuro,*gradação*tonal,*diferenciação*

de*seus*tamanhos*e*proximidades.*Interessa*tornar*visível*o*efeito*provocado*por*estas*disposições*entre*os*

elementos.* A* modelagem,* a* ondulação,* a* sensação* de* volume* e* a* rarefação* da* imagem.* O* que* busco*

enfatizar*é*a*relação*interna*no*trabalho*e*não*o*apresentar*como*um*recorte*de*um*todo*infinito.*

*
* *
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! Figura!65!–!DLG-07!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2013.!Lápis!grafite!sobre!papel.!66!x!66!cm!
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2.5 A!linha!como!cor!

A*cor*sempre*esteve*ligada,*primordialmente,*aos*conteúdos*da*pintura,*enquanto*que*o*desenho*ao*

traço,*o*qual,*com*o*fim*de*manter*o*contraste*máximo*com*a*superfície*em*que*é* inscrito,*reforça*a*sua*

propriedade*de*precisão*e*de*esboçar*ideias.*

Para*refletir*sobre*a*importância*da*cor*em*meus*trabalhos,*parto*do*desenho*DCE302*(Figura*68)*em*

que* utilizei* várias* canetas* esferográficas* azuis* e* fui* obedecendo* a* um* esquema* prévio* de* mudança* de*

caneta*no*preenchimento*da*superfície*que* instituí.*Comecei*pelo*canto*superior*esquerdo*até*o*direito*e*

descendo*até*o*canto*inferior*direito*e*assim,*sucessivamente,*como*se*num*percurso*em*espiral.*Percorri*

este*trajeto,*mudando*a*cor*da*caneta*e,*na*transição*de*uma*área*para*outra,*o*desenho*era*feito*com*os*

dois*tipos*de*azul*vizinhos.*A*elaboração*deste*trabalho*me*trouxe*um*dado*importante.*A*surpresa*de*ver*

que*cada*caneta*possuía*um*azul*diferente*da*outra:*azuis*mais*acinzentados,*outros*esverdeados,*turquesa*

ou* tendendo* para* o* roxo.* Um* azul* não* é* somente* ‘um* azul’,* possui* gamas* de* tons.* A* caneta* é* um*

instrumento*corriqueiro,* ligado*a*funções*como*anotar,*assinar,*escrever,*portanto*dificilmente*atentamos*

para* a* diversificação* de* suas* tonalidades.* Este* desenho* contribuiu* para* o* desenvolvimento* dos* demais*

trabalhos*no*sentido*de*pesquisa*de*cor.**

Identifiquei,*neste*desenho,*uma*característica*que*me*acompanha*desde*muito*tempo*em*relação*à*

construção* de* cor;* penso* em* cores,* não* por* meio* de* mistura,* mas* por* justaposição.* Identifico* tal*

característica*em*desenhos* figurativos*que* realizei*no* início*da*minha* formação*em*artes.*Optei,*naquele*

período,*pela*utilização*de*pastel*seco*por*ser*o*material*de*desenho*que,*na*época,*maior*variação*de*cores*

oferecia.* A* propriedade* que*mais* caracteriza* o* pastel* seco* é* a* capacidade* que* oferece* de* se* explorar* o*

esfumado* e* criar* passagens* tonais,* recurso* que* nunca* explorei* por* pensar* as* cores* como* resultados* de*
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justaposição* de* traços.* Vejo* que* este* tipo* de* concepção* em* relação* à* cor* persiste* em* vários* dos*meus*

trabalhos*atuais.*Tanto*nos*de*caneta*esferográfica,*quanto*nos*de*fios*de*telefone.*

No* trabalho* DCE301* (Figuras* 69* e* 70),* fiz* uso* de* canetas* em* diversos* tons* de* verde* e* algumas*

tonalidades* de* azul* que* não* destoavam* tanto* dos* verdes,* podendo* dar* um* sentido* de* continuidade* na*

escala* cromática* que* escolhi.* Os* verdes*mais* claros* pareciam* amarelados,* quando* colocados* ao* lado* de*

verdes* em* que* se* percebia* serem* provenientes* de* uma* mistura* com* quantidade* quase* equivalente* de*

amarelo*e*azul.*Alguns*verdes*de*tonalidade*escura,*conforme*a*localização*se*mostravam*tão*azuis*quanto*

das*canetas*desta*cor.*Evidenciou3se*neste*trabalho*o*fato*de*que*uma*cor*não*é*absoluta,*suas*qualidades*

cromáticas*se*manifestam*de*distintas*formas,*de*acordo*com*as*cores*que*lhe*são*vizinhas,*as*quais*podem*

variar,* também,* conforme* o* tipo* e* intensidade* de* luz* que* recai* sobre* elas,* variáveis* que* ampliam*

consideravelmente*as*possibilidades*de*se*obter*diferentes*coloridos.*
* *
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! Figura!68!–!DCE-02!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2008.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!60!x!66!cm!
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! Figura!69!-!DCE-01!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2008.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!60!x!66!cm!
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! Figura!70!–!DCE.01!detalhe!
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Houve*um*único*desenho*desta*fase*no*qual*trabalhei*com*uma*só*caneta.*Neste,*DCE309*(Figuras*71*

e*72),*com*medidas*de*71*x*135*cm,*utilizei*uma*esferográfica*marrom.*Na*época,*não*encontrei*outras*que*

fossem* dessa* cor* ou* que* tivessem* alguma* proximidade* cromática* que* permitisse* trabalhar* a* passagem*

tonal.* Percebi* que* o* uso* de* um* único* instrumento* para* inscrição* afastou3me* de* algumas* distrações* no*

processo*de*elaboração*deste*desenho.*Tal*restrição*propiciou*o*aprofundamento*e*aparecimento*de*outras*

questões* importantes*no*trabalho.*A*uniformidade*da*cor*e*da*espessura*do*traço*de*uma*mesma*caneta*

me* levou* a* explorar* mais* intensamente* a* modelagem,* variando* os* tamanhos* dos* círculos* e* suas*

proximidades.*As*áreas*de*espaçamentos*e*de*concentração*das*inscrições*se*mostraram*com*um*aspecto*

de*leveza.*Foi*bastante*instigante*operar*com*novas*regras.*O*formato*horizontal*conferiu*uma*atmosfera*de*

passagem,* como* se* os* traços* tivessem* um* prolongamento* em* sua* extensão,* dando* a* impressão* que*

percorriam* o* suporte* da* esquerda* para* a* direita.* Em* certa* medida,* aludindo* ao* movimento* lento* das*

nuvens.* Outro* acontecimento* inusitado* foi* o* fato* de* o* término* do* trabalho* ter* sido* determinado* pelo*

instrumento.*O*desenho*ficou*concluído*quando*acabou*a*tinta*da*caneta.*Nos*trabalhos*anteriores*desta*

mesma*fase,*por*utilizar*diversas*canetas*em*um*mesmo*desenho,*elas*nunca*se*gastavam*totalmente.*Por*

muito* tempo* olhei* e* analisei* este* trabalho,* para* ver* se* poderia* ser* dado* como* concluído* ou* se* estaria*

incompleto.*Na*ocasião,* pude*perceber* que* a* sua* configuração* correspondia* ao*que* eu* estava*buscando*

para*aquela*imagem.**

Percebe3se,* nestes* trabalhos* de* linhas* coloridas,* que* o* que* se* relaciona* com* a* pintura* não* está*

materialmente*presente*em*sua* superfície,* decorre*de*uma* sensação*visual.*Há* certa* fusão*das* cores;* as*

linhas* configuram* formas* diminutas* que,* estando* justapostas* e* próximas* entre* si,* apresentam3se* de*

maneira*difusa*no*todo*do*desenho.*Passa*a*acontecer*um*fenômeno*óptico;*como*se*a*cor*da*linha*que*dá*

o* contorno* do* signo* gráfico*migrasse* para* o* seu* interior.* Assim,* quando* vista* de* longe,* a* imagem* dá* a*

impressão* de* ser* um* campo* de* cor,* cujas* passagens* tonais* percorrem* a* superfície* do* suporte.*



*260*

Paradoxalmente,* a* precisão* e* nitidez* da* linha* que* configura* cada* uma* das* formas* inscritas* provoca* um*

anuviado*na*imagem*ao*ser*vista*à*distância;*uma*estranha*equação*em*que*a*soma*da*nitidez*resulta*em*

desfocado.*
* *
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! Figura!71!–!DCE.09!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2009.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!71!x!135!cm!
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! Figura!72!–!DCE.09!detalhe.!
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Em* 2010,* quando* passei* a* explorar* a* linha* tridimensional,* a* cor* continuou* sendo* um* dado*

importante,* uma* vez* que* o* material* que* escolhi* era* colorido.* Os* fios* de* telefone* e* de* alarme* se*

apresentavam*em*cores*variadas,*o*que*permitiu*que*eu*continuasse*tratando*as*passagens*tonais*pela*via*

da*justaposição.**

No*trabalho*DFT307*(Figuras*52,*53*e*73)*fiz*uma*passagem*de*cores*que*considerei*pertencentes*a*

uma*mesma*família*tonal:*a*cor*laranja*e*suas*variações,*passando*pelo*amarelo,*fazendo*fronteira*com*os*

marrons.*Busquei*uma*passagem*horizontal*de*cores*que*se* repetia*alternadamente.*Adotei*uma*escolha*

bastante* subjetiva,* pois* no* espectro* das* cores* há* distâncias* significativas* entre* estes* tons.* Estas* lacunas*

entre* as* tonalidades* acabou* gerando* uma* configuração* agitada* na* imagem.* O* olho* que* buscasse* uma*

gradação*sutil*entre*as*cores,*deparava3se*com*quebras*e*lapsos*na*passagem*de*seus*tons.*

O*trabalho*posterior*ao*citado*acima,*DTF308*(Figuras*64*e*74)*compôs3se*por*vários*fios*tramados,*

desenvolvendo*círculos*que*entrelaçados*formaram*um*só*corpo;*a*pesquisa*de*cor*se*manifestou*de*forma*

mais*intensificada*e*minuciosa.*O*repertório*de*fios*coloridos*que*obtive*para*a*sua*elaboração*foi*bastante*

diversificado:* verde* bandeira,* esmeralda,* claro,* escuro* em* tom* fechado,* tom*médio,* cintilantes* claros* e*

escuros,* esbranquiçados.* A* partir* desta* variedade* foi* possível* realizar* diversas* passagens* tonais.* Em*

algumas*partes,*a*fronteira*entre*as*áreas*de*cor*tramadas*se*dava*gradativamente;*em*outras,*optava*pelo*

contraste*entre*elas.*A*diferença*de*tamanho*dos*círculos*tramados*também*influenciou*na*dinâmica*de*sua*

visualidade.* O* resultado* obtido* foi* uma* imagem* que* se* assemelhava* a* uma* malha,* porém* bastante*

ampliada,*como*se*fosse*vista*através*de*um*microscópio.*O*núcleo*dos*círculos*tramados,*por*terem*a*cor*

uniforme* do* branco* da* parede* em* que* eram* fixados,* possibilitou* que* as* peculiaridades* cromáticas* que*

compunham*o*trabalho*ficassem*ressaltadas.**
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! Figura!73!–!DFT.07!detalhe.!
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! Figura!74!–!DFT.08!detalhe.!
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*

Ao*analisar*estes*trabalhos,*percebo*ser*impossível*desconsiderar*a*importância*da*presença*da*cor,*

mesmo*que*o*foco*seja*a*materialidade*da*linha.*Penso*aqui*na*minuciosa*descrição*de*cores*que*Van*Gogh*

apresenta*nas*cartas*a*Theo.*Impressiona*o*fato*de*o*artista*ter*encontrado*um*vocabulário*tão*vasto*para*

descrever* cada* tonalidade* que* descobria* e* utilizava* em* seus* quadros.* Tal* preciosismo* demonstra* o*

envolvimento* que* o* artista* mantinha* com* o* universo* das* cores.* Em* pintura,* sempre* prezei* por* saber*

identificar*os*tipos*e*denominações*dos*azuis:*ftalocianina,*prússia,*cerúleo,*ciano,*cobalto,*turquesa;*dado*

fundamental*na*construção*de*novas*cores.*Penso*que,*em*minha*preferência*pela*construção*de*cores*por*

meio* da* justaposição,* tem* uma* afinidade* direta* com* a* maneira* como* as* obras* dos* impressionistas*

apresentam*a*cor:*como*se*mostrassem*a*equação*de*soma*e*não*somente*o*resultado*final*da*operação*do*

tom*construído.*

2.6 O!que!se!vê!que!não!está!na!obra.!

Nos*desenhos*que*realizo*no*plano,*tanto*nos*que*são*feitos*sobre*MDF*quanto*os*sobre*papel,*cada*

signo*gráfico*inscrito*tem*sua*legibilidade*individual.*E*isto*importa*muito.*A*nitidez*do*traço*que*configura*

cada* pequena* forma* é* que* vai* compor* a* visualidade* final* do* trabalho,* aquela* que,* quando* vista* em* sua*

totalidade,*devolve3nos*uma*imagem*desfocada.*Os*materiais*que*escolho*para*estes*dois*tipos*de*desenhos*

(com* círculos* ou* cruzes)* permitem* a! realização* de* um* traço* contundente* e* demarcado.* Reside* aí* um*

paradoxo:*o*aspecto*anuviado*do*todo*decorre*da*definição*do*traço*de*cada*pequena*unidade*inscrita.*A*

precisão*das* linhas*afirma*que*o*desfocado*da* imagem*não*provém*de*um*eventual*borrado*no*desenho.*

Estes* desenhos* contrapõem* dois* tipos* de* leitura:* o* detalhamento* dos* pequenos* signos* gráficos* quando*

vistos*de*perto,*e*o*desmanche*de*sua*nitidez*ao*serem*abarcados*de*longe.*Se*atentarmos*à*repetição*dos*
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elementos,* veremos* que* há* um*detalhamento* que* os* diferenciam* e* os* individualizam.* À* distância,* estes*

mesmos*elementos*nítidos*se*fundem;*tem3se*a*impressão*de*estarmos*diante*de*uma*pintura*de*campos*

de* cor,* parecendo* haver* passagens* tonais* oscilando* em* suas* superfícies* ou*mesmo* de* desenhos* que* se*

valem*da*técnica*do*esfumado.*O*desfocado*acontece*no*olho*e*não*na*superfície*do*trabalho.!

No* ano* de* 2009,* realizei* o* trabalho* Metadesenho,* a* partir* de* um* fenômeno* óptico* que* se*

manifestou* no* desenho* MT3I* (Figura* 75),* que* consta* da* inscrição* repetitiva* e* sequencial* de* pequenos*

círculos*feitos*com*canetas*esferográficas*sobre*MDF*com*medidas*de*100*x*110*cm.*Vali3me*de*três*canetas*

pretas*da*mesma*marca*(o*que*garantiu*que*o*tom*do*preto*fosse*o*mesmo),*variando*unicamente*as*suas*

pontas:* 1.6,* 1.0* e* 0.8.* O* efeito* causado* por* esta* pequena* alteração* de* espessura* do* instrumento* e* o*

tamanho* dos* círculos* inscritos* se* aproximou* da* visualidade* de* desenhos* que* exploram* a* técnica* do*

esfumado.*Este*recurso,*geralmente,*é*feito*a*carvão*ou*lápis*grafite*com*a*ponta*deitada*e*comumente*é*

exercitado* em*práticas* de* aprendizado* de* desenho,* com*o* fim*principal* de* configurar* volumes* e* formas*

tridimensionais*por*meio*de*exercícios*de*observação*de*modelo.*
* *
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! Figura!75!.!MT.I!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2009.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!100!x!110!cm!
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! Figura!76!–!MT-II!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2009.!Lápis!grafite!sobre!papel.!27!x!30!cm!
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! Figura!77!–!DCE-09!Flávia!Duzzo.!Metadesenho,!2009.!
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O*Metadesenho94# (Figura*77)*é*composto*de*duas*unidades:*MT3I* (Figura*75)*e*MT3II* (Figura*76);*o*

segundo*foi*feito*com*lápis*9B*sobre*papel*canson*medindo*27x30*cm.*Ao*observar*o*desenho*MT3I*a*uma*

distância* de* 7*metros,* pensei* em* transferir* o* tamanho* ocupado* por* ele* em*meu* campo* visual* para* um*

papel.* Neste* papel*menor,* realizei* um* desenho* de* observação* do*MT3I,* utilizando* o* lápis* grafite* com* a*

ponta*inclinada*e*posicionando*o*cavalete*a*7*metros*de*distância*daquele,*com*o*objetivo*de*reproduzir*a*

imagem*anuviada*que*provinha*do*desenho*maior.*Tal*situação*foi*transposta*para*a*sala*em*que*realizei*a*

exposição,*aqui,*analisada.*O*espectador*foi*convidado*a*compartilhar*da*minha*percepção.*Evidentemente,*

cada*um*encontrou*o*seu*lugar*de*foco*para*tentar*participar*no*jogo*de*percepção*de*imagem*que*eu*havia*

proposto.**

Neste*trabalho*são*discutidas*questões*que*abarcam*o*desenho*e*a*pintura,*no*entanto,*na*segunda,*

a*materialidade*que*caracteriza*o*seu*meio*não*se*faz*presente.*A*relação*possível*de*ser*estabelecida*entre*

o* desenho* e* os* aspectos* da* pintura* aqui* e* em* outros* dos*meus* trabalhos,* dá3se* pela* formação* de* uma*

mancha* ótica,* decorrente* da* justaposição* dos* pequenos* signos* que* inscrevo.* As* inscrições,* tanto* dos*

círculos* quanto* das* cruzes,* não* são* preenchidas* com* textura* ou* cor* em* suas* partes* internas.* Assim,* o*

branco*do*suporte* fica*visível,* tanto*no* interior*das* formas* repetidas*quanto*nos*espaços*mantidos*entre*

elas.*Penso*que*esta*dupla*manifestação*do*fundo,*no*interior*e*na*parte*de*fora*da*forma*inscrita,*provoca*

certa* pulsação* na* superfície* do* trabalho,* sendo,* possivelmente,* a* responsável* pela* formação* de* uma*

mancha*ótica.*

********************************************************

*
94* Este* trabalho* esteve* exposto* no* Museu* Victor* Meirelles* em* novembro* de* 2009* na* exposição* individual* intitulada:*
METADESENHO.*
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A*alusão*à*mancha*me*levou*a*refletir*sobre*as*colocações*de*Benjamin*em*seu*ensaio*Sobre#Pintura,#
ou#Sinal#e#Mancha95,#do*ano*de*1917*no*qual*o*filósofo*faz*uma*diferenciação*do*que*seria*sinal*e*mancha.*

Na*concepção*apresentada*por*Benjamin,*o*sinal*estaria*exclusivamente*ligado*ao*repertório*e*elementos*do*

desenho*e*a*mancha*aos*da*pintura:*a#primeira#diferença#fundamental#reside#no#fato#de#o#sinal#ser#impresso,#
enquanto#a#mancha,#pelo#contrário,#se#manifesta.*(BENJAMIN*in#MOLDER,*1999:15).**

Benjamin*considera*que*a*mancha*não*reconhece*o*fundo,*uma*vez*que*o*encobre;*ela*se*dá*por*si*

só,*dispensa*o*uso*da*linha*na*demarcação*de*suas*áreas.*Em*sua*visão,*seria*através*da*composição*que*um*

quadro*alcançaria*uma*nomeação,*sairia*da*não*diferenciação*da*mancha,*do*âmbito*do* irrepresentável*e*

passaria*a*se*relacionar*com*uma*coisa*que*ele*próprio*não*é;*com*o*que*é*transcendente*à*mancha.*Nesta*

operação,*Benjamin*aponta*para*a*existência*de*uma*neutralidade*da* composição*que*não* se*estabelece*

através*do*uso*da*linha,*não*recorre*ao*sinal.*

Parece*pertinente*analisar*de*que*modo,*a*questão*abordada*por*Benjamin,*acerca*da*diferenciação*

entre*desenho*e*pintura,*poderia*apresentar3se*em*meus*desenhos.*Percebo*que,*de*forma*indireta*e*como*

já*foi*visto,*alguns*aspectos*do*âmbito*da*pintura*participam*em*meus*trabalhos*não*como*materialidade,*

mas* pela* percepção* visual.* Aspectos* como* passagem* tonal,* massa* de* cor,* modulação,* poderia* dizer3se,*

manifestam3se*de*forma*semelhante*às*máculas*descritas*por*Benjamin.*Tais*imagens*não*são*efetivamente*

pintura.*(Figuras*78*e*79).*A*superfície*do*suporte*não*fica*totalmente*oculta,*já*que*sua*área*é*coberta*de*

linhas*que*configuram*pequenas*formas*detentoras*de*um*núcleo.*O*dentro*das*cruzes*que*compõem*tais*

desenhos,* bem* como* os* intervalos* entre* sua* justaposição,* deixam* aparente* o* branco* do* papel.* Desta*

********************************************************

*
95*Über*die*Malerei*oder*Zeinchen*und*Mal.*Título*original**
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situação*de*soma*entre* inscrição*de*traços*e*áreas*de*vazios,*obtém3se*a*sensação*visual*de*uma*imagem*

que*se*assemelha*à*mancha.*

Em*meus*desenhos,*o*sinal*que*inscrevo*é*o*que*gera*a*mácula,*aquela*que,*segundo*o*autor,*emana*

da*superfície.*Ainda*que,*na*pintura,*a*mancha*seja*depositada*fisicamente*no*suporte,*Benjamin*considera*

que*ela*se*dá*por*causa*de*algo*que*provém*de*dentro*e*aflora*na*superfície*do*quadro.*Em*meus*trabalhos,*

por*não*haver*colocação*de*tinta*sobre*a*superfície*do*suporte,*acontece*uma*situação*que*não*está*prevista*

no*texto*de*Benjamin.*A*mancha*aflora*do*traço*justaposto*que,*enquanto*sinal,*está*inscrito*no*suporte.*

Em* Metadesenho,* um* aspecto* recorrente,* que* me* acompanha* nas* diversas* fases* de* minha*

produção,* fica*mais*explicitado*o* interesse*em*evidenciar*algo*que*caracteriza*o* trabalho*e*que*acontece*

fora*dele.*Acena*para*a*ideia*de*que*nem*tudo*o*que*se*vê*está*presente,*fisicamente,*no*trabalho.*Há*uma*

imaterialidade*que* é* responsável* por* plasmar* certo* tipo* de* imagem.* Em*alguns* dos* desenhos,* nos* quais*

trabalho* com* caneta* colorida,* identifico* também* tal* fenômeno* óptico.* O* interior* de* cada* circunferência*

inscrita*captura*a*cor*da*linha*que*a*delimita,*acentuando,*assim,*o*caráter*de*mancha*que*estes*desenhos*

apresentam.*Este*fato*se*tornou*mais*evidente*quando*foram*feitas*as* fotos*para*a*documentação*destes*

trabalhos.*A*nitidez*das*linhas*que*circunscrevem*as*circunferências*desenhadas*é*quase*impossível*de*ser*

conseguida*através*da*fotografia.*Tal*característica*provoca*uma*fusão*na*imagem;*o*contraste*entre*linha*e*

fundo* branco* do* suporte* fica* reduzido,* tendo3se* a* impressão* de* estar* “tingido”* pela* cor* do* traço*

desenhado.*O*núcleo*de*cada*circunferência*fica*tonalizado*da*cor*da*linha*dos*pequenos*intervalos*que*se*

estabelecem*entre*elas.**

Ainda,* no* sentido* de* analisar* os* aspectos* que* em* meus* trabalhos,* de* certa* forma,* levam3nos* à*

situação*fronteiriça*entre*o*desenho*e*a*pintura,*recorro*a*algumas*colocações*de*Wolfflin*sobre*este*tema.*

O*autor*apresenta*dois* tipos*de*visão*que*considera*ser*diferentes:*a* linear*e*a*pictórica.*Ver*de*maneira*

linear*seria*atentar*à*forma,*a*partir*de*seu*contorno.**
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[...]* os* olhos* são* conduzidos* ao* longo* dos* limites* das* formas* e* são* induzidos* a* tatear* as*
margens.* A* visão* em*massa* ocorre* quando* a* atenção* deixa* de* se* concentrar* nas*margens,*
quando*os*contornos*tornam3se*mais*ou*menos*indiferentes*aos*olhos*enquanto*caminhos*a*
serem* percorridos* e* os* objetos,* vistos* como*manchas,* constituem* o* primeiro* elemento* da*
impressão.*(WOLFFLIN,*2000:26).**

Poder3se3ia*pensar*que*este*dois*modos*de*visão,*linear*e*pictórico,**são*acionados*quando*olhamos*

para*os*desenhos*em*que*utilizo*caneta*ou* lápis.*De*perto*captamos*as* formas*circulares*sucessivamente*

inscritas*pelo*seu*contorno;*de*maneira*semelhante,*nossos*olhos*acompanham*as*linhas*delimitadoras*das*

pequenas*cruzes*que*se*encontram*justapostas.*Ao*nos*afastarmos*desses*desenhos,*abandonamos*a*visão*

do*detalhe*e,*à*medida*que*sua*totalidade*é*abarcada*pelo*olhar,*captamos*a*imagem*em*sentido*pictórico.*

Percebe3se*assim,*as*manchas,*os*claro3escuros*e*as*massas*tonais.**

Os* aportes* teóricos* apresentados*por*Wolfflin* e* Benjamin* respaldaram*a*minha* reflexão* sobre*os*

aspectos*da*pintura*que*se*manifestam*em*meus*desenhos.*
* *
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*

2.7 Quando!o!artista!vê!a!l inha!

Há* momentos,* ao* longo* da* trajetória* de* um* artista* em* que* ele* se* encontra* mergulhado* num*

determinado*processo*de* criação,*de* forma*que*alguns* conceitos* com*os*quais*está*operando* se* tornam*

bastante* cristalizados* em* seu* pensamento* e* percepção.* Momentos* em* que* passamos* a* enxergar* os*

elementos*com*os*quais*estamos* trabalhando*em*diversos*outros*contextos.*Na* realidade*são*objetos*ou*

formas* que* estão* no* mundo* e* que* passariam* despercebidas* não* fora* a* imersão* do* artista* em* certo*

conteúdo.* São* relações* e* associações*que* ficam*estabelecidas*por*uma* lógica* interna*do*pensamento*do*

artista* referente* ao* seu* trabalho.* O* que* o* artista* vê* não* está* situado* em* um* “onde”,* mas* sim* em* um*

“quando”,* no* seu* tempo,* no*momento* em* que* seu* olhar* está* atento* e* envolvido* o* suficiente* com* seu*

repertório*imagético*para*encontrar,*de*forma*seletiva,*afinidades*subjetivas*no*seu*entorno.*

Tomo*como*exemplo,*primeiramente,*a*curiosa*associação* feita*por*Mira*Schendel*entre*as* linhas,*

que*estiveram*presentes*em*seus*trabalhos*da*série*Monocromáticos*(1986387)*e*as*linhas*deixadas*no*céu*
pelos*rastros*de*fumaças*de*aviões.*Neste*período,*a*artista*contava*com*auxiliares*para*a*execução*de*seus*

trabalhos.*Para*tornar*mais*clara*a*concepção*das*linhas*que*desejava*e*a*noção*de*paralelismo*entre*elas,*

costumava# apontar# os# traços# brancos# deixados# no# céu# pelos# aviões,# na# tentativa# de# mostrar?lhe# mais#
claramente#o#tipo#de#relação#que#procurava#estabelecer#entre#as#superfícies#e#as#duas#espécies#de#linha#que#
corriam#por#elas.*(NAVES,*2010:57).*Este*relato*demonstra*que,*para*a*artista,*a*associação*que*estabeleceu*

entre*as*imagens*dava*conta*perfeitamente*de*expressar*a*sua*intenção*aos*seus*ajudantes.*

Várias* etapas* desta* pesquisa,* tanto* no* âmbito* teórico* quanto* no* prático,* tem* me* propiciado*

constante*reflexão*sobre*a*linha.*A*partir*de*leituras,*pesquisas*em*obras*de*outros*artistas*relacionados*a*
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este*tema*e*o*processo*que*envolve*a*minha*prática*artística,*formei*uma*concepção*muito*particular*na*sua*

percepção.* Esta* percepção* acompanha* meu* olhar* de* forma* indireta* e,* muitas* vezes,* inconsciente,*

acionando*um*interesse*por*coisas*que,*provavelmente,* fora*deste*momento*de* imersão*na*pesquisa*não*

chamariam*a*minha*atenção.**

Ao*realizar*um*estudo*mais*aprofundado*sobre*os*grafismos*na*obra*de*Cy*Twombly*e,*apoiada*pelas*

leituras* dos* ensaios* de* Roland* Barthes* sobre* este* artista,* instaurou3se* um* interesse*mais* acentuado* por*

imagens* com* semelhante* tipo* de* inscrição* gráfica.* Em* determinada* situação,* encontrei* ao* acaso* uma*

imagem*cuja*aparência*me*remeteu*aos*grafismos*de*Twombly.*(Figuras*81*e*82).*O*objeto*encontrado*foi*

uma*etiqueta*cinza*autoadesiva*com*medidas*de*6,5*x*11*cm.*(Figura*80).*

*

*
Figura*80*–*Riscos*com*caneta*esferográfica*sobre*etiqueta*adesiva.*6,5*x*11*cm*

Esta*etiqueta*foi*grudada*para*proteger*a*parede*que*estava*muito*próxima*à*caixa*registradora*de*

uma*loja,*pois,*cada*vez*que*um*funcionário*utilizava*uma*caneta,*esta*provocava*riscos*aleatórios*em*sua*
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superfície.*Percebo*uma*proximidade*entre*os*dois*tipos*de*imagem,*mas*que*são,*sem*dúvida,*de*ordens*

diferentes* principalmente* no* que* tange* à* questão* da* intencionalidade.* Há* um* aspecto*muito*marcante,*

decisivo*na*concepção*do*traço*de*Twombly*que*me*levou*a*estabelecer*tal*tipo*de*associação.*Penso*que,*

talvez,*tal*semelhança*esteja*ligada*ao*descompromisso*do*gesto*que*parece*acompanhar*tais*riscos.*Porém,*

sabe3se*que*o*despojamento*do*traço*de*Twombly*está*estreitamente*ligado*a*um*‘saber*fazer’,*termo*que*

Pareyson*utiliza*em*sua*“Teoria*da*Formatividade”:**

*

* *
Figura*81*–*Cy*Twombly.*Nini’s#painting,*1971.*Tinta*de*parede*a*base*de*

óleo,*giz*de*cera*e*lápis*de*chumbo*sobre*tela.*260*x*300*cm*
Figura*82*–*Cy*Twombly.*School#of#Athens#II,*1964.*Tinta*a*óleo,*giz*de*

cera,*lápis*de*chumbo*sobre*tela.*250*x*219*cm.*

Formar,*portanto*significa*“fazer”,*mas*um*fazer*tal*que,*ao*fazer,*ao*mesmo*tempo*inventa*o*
modo* de* fazer* [...]* significa* “fazer”* e* “saber* fazer”* ao*mesmo* tempo:* fazer* inventando* ao*
mesmo* tempo* o*modo* em* que* no* caso* particular* aquilo* que* se* deve* fazer* se* deixa* fazer.*
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Fazer*de*tal*modo*que*sem*se*apelar*a*regras*técnicas*predispostas*[...]*se*pode*e*deve*afirmar*
que*aquilo*que*se*fez*foi*feito*como*deveria*ser*feito.*(PAREYSON,*1993:59,*60).*!

No* caso* da* etiqueta,* ao* contrário,* foi* apenas* a* real* exigência* do* ato* que* gerou* aquele* tipo* de*

configuração* das* linhas* à* caneta* em* sua* superfície.* Tal* ação* se* repetia* e* necessitava* ser* realizada,*

rapidamente,*para*garantir*a*eficácia*da*atividade,*o*que*acabou*gerando*riscos*casuais*e*desenvoltos.*Pelo*

fato*de*o*meu*olhar*estar*formado*e*informado*por*especificidades*do*campo*das*artes*visuais*e,*neste*caso,*

pelo*trabalho*de*Twombly,*é*que*atribuí*certa*expressividade*àquele*objeto*trivial.*

O*repertório*de*imagens*que*nutre*a*concepção*e*produção*de*meus*trabalhos*foi*sendo*construído*

ao* longo* de* minha* imersão* e* envolvimento* no* mundo* das* artes,* por* meio* de* filtros* muitas* vezes*

inconscientes.* Penso* que* ao* longo* do* processo* de* criação* acionamos* imagens.* Muitas* vezes,* elas* não*

provêm,*necessariamente,* do* contexto*das* artes.*Nalguns*momentos,* registro* algumas* imagens*que,* sob*

uma*ótica*peculiar,*atribuo*como*pertencentes*ao*universo*da*pintura*e*outras*como*sendo*do*vocabulário*

do*desenho.* Toalhas* de*banho*de*uma* só* cor,* estendidas* após* terem* sido* centrifugadas* adquirem* certo*

amassado*com*texturas*aleatórias*que*se*mesclam*com*a*materialidade*que*é*propria*do*tecido,*sendo,*para*

mim,*uma*imagem*pictórica.*(Figura*83)*Já,*as*mangueiras*de*jardins,*enroladas*em*seu*suporte*considero3as*

grafismos*do*desenho.*(Figura*84).*

*
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* *
Figura*83*–*Fotografia*da*autora.*Sem*dimensão*definida.*2004*

*
Figura*84*–*Fotografia*da*autora.**
Sem*dimensão*definida.*2012*

Determinadas* analogias* e* associações* feitas* pelos* artistas* estão* diretamente* ligadas* à* articulação*

que* eles* concedem* as* suas* ideias,* pensamentos,* elaboração* e* formalização* de* seu* trabalho.* Decorre* do*

meu* envolvimento* com* a* pesquisa* sobre* desenho* outra* associação* subjetiva* que* estabeleci* entre* duas*

imagens*de*naturezas*diferentes*e*pertencentes*a*âmbitos*afastados.*Ao*olhar,*à*noite,*os*pingos*de*chuva*

que* batiam* na* vidraça,* vi3os* como* grafismos* e* registrei* aquela* imagem* em* fotografia.* (Figura* 85).* Ao*
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verificar*o*enquadramento*da*cena*fotografada,*relacionei*de*imediato*a*uma*obra*específica*de*Twombly:*

Sem#Título,#1970,*feita*com*tinta*de*parede*à*base*de*óleo*e*crayon*sobre*tela.*(Figura*86).**

*

* *
Figura*85*–*Fotografia*da*autora.*Sem*dimensão*definida.*2012.**

*
Figura*86*–*Cy*Twombly.#Untitled.*1970.*Tinta*de*parede*a*base*de*

óleo*e*crayon*sobre*tela.*13ì*3*3/8î*x*21ì*1/8î*

Ambas*as*imagens*parecem*conter*certa*luminosidade*que*provém*de*trás*da*superfície*do*suporte.*

O*foco*de*luz*que*aparece*na*fotografia*é*decorrente*do*flash*refletido*no*vidro.*No*quadro*de*Twombly,*a*

luminosidade* central* aparece* pela* concentração* de* riscos* de* crayon* branco* sobre* o* fundo* preto.* Duas*

imagens,* resultantes* de* procedimentos* totalmente* diferentes,*mas* que* em*minha* percepção* assumiram*

aspectos*semelhantes.*

Este* tipo*de*envolvimento*do*artista* ao* seu*processo*de* criação*é* comum.*O* trabalho* se*estende*

além*das* sessões*em*atelier;*o* raciocínio,*o*entendimento*e* conceitos*articulados*na*elaboração*da*obra*
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acompanham3no* muitas* vezes* no* dia* a* dia.* É* possível* que* o* olhar* adquira* uma* inteligência* própria,*

estabelecendo*uma*troca*simbiótica*inusitada,*na*qual*o*olho*se*alimenta*dos*elementos*articulados*pelos*

artistas*em*suas*obras,*e*o*artista,*por*sua*vez,*potencializa*seu*trabalho*por*meio*da*autonomia*adquirida*

pelo*olhar.*

No* ano* de* 2011,* estive* envolvida* na* realização* de* trabalhos* com* a* linha* tridimensional* ligada* à*

linguagem* do* desenho,* com* interesse* em* tramar* fios* de* telefone* e* ordená3los* em* relação* ao* plano* da*

parede,* tendo* como* referência* o* retângulo* típico* dos* quadros* modernistas.* Penso* que* o* fazer,* olhar,*

elaborar*tais*trabalhos*e*manusear*os*materiais,*possibilitou3me*o*estabelecimento*de*uma*relação*de*outra*

ordem*com*a*linha.*Percebi*o*potencial*de*visualidade*que*os*trabalhos*poderiam*assumir;*a*busca*de*certo*

tipo*de*formalização*que*não*veio*determinada*ou*pré3estabelecida.*Tal*imersão*no*processo,*uma*vez*mais,*

levou*meu*olhar*a*recair*sobre*um*objeto*encontrado*fora*do*contexto*das*artes:*a*estrutura*de*metal*de*

um*colchão*de*molas*de*berço.*(Figuras*87*e*88).*Atribuí3lhe*valores*estéticos;*considerei*sua*formalização*

plasticamente*interessante*e*instigante.*Visto*que*não*trabalho*com*apropriação,*cabe*ressaltar*que*o*quê*

me*levou*a*pegar*e*guardar*este*objeto*foi*por*considerá3lo*como*uma*anotação*paralela*ao*meu*processo*

poiético,*no*sentido*de*esta*imagem*nutrir*a*minha*produção.*A*proporção*de*suas*medidas,*a*formação*dos*

círculos*de*linhas*de*metal,*dispostos*lado*a*lado,*compondo*as*molas,*sua*estrutura*e*sua*espessura,*eram*

características* que* sintonizavam* com* as* discussões* que* estavam* sendo* lançadas* em* meus* trabalhos*

naquele*momento.*Ao*pendurá3lo*na*parede,*horizontalmente*e*na*altura*dos*olhos,*suas*propriedades*se*

tornaram*mais*evidentes.*Assim,*pude*perceber*mais*claramente*a*relação*do*objeto*com*as*problemáticas*

que* eu* estava* desenvolvendo.* Características* como:* a* distância* perpendicular* que* as* molas* do* colchão*

mantinham* com* plano* vertical,* os* vazios* existentes* dentro* dos* círculos* e* entre* eles,* a* sombra* que* suas*

linhas* projetavam* na* parede.* A* estrutura* do* colchão* de*molas* cristalizou,* de* forma* exemplar,* o* tipo* de*
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visualidade*que*ocupava*naquele*momento,*os*propósitos*a*serem*desenvolvidos*na*criação*e*investigação*

dos*trabalhos*com*os*fios*de*telefone*como*linhas*do*desenho.*

*

*
*

Figura*87*–*Fotografia*da*autora,*2012*

Percebo* estes* 'encontros'* como* experiências* bastante* frutíferas,* momentos* em* que* acontecem*

trocas,*em*que*o*artista*pode*alimentar*sua*criação*com*elementos*que*não*foram*feitos*por*ele*próprio.*Há*

um*dado*do*acaso,*capaz*de* informar*ou*mesmo*tornar*mais*complexa*as*problemáticas*dos*trabalhos.*É*

importante* que* se* considere* a* atuação* do* olhar* nesta* relação.* No* processo* de* formação* de* uma* obra*

artística,*além*do*fazer,*é*necessário*que*haja*o*momento*da*pausa,*a*qual*propicia*que*o*olhar*trabalhe.*É*

importante*atentar*ao*que*está*dentro*e*ao*que*está* fora*da*obra;*ao*que*foi*e*ao*que*poderá*surgir*em*

decorrência* desta* troca.* É* essencial* permitir* que* tal* dinâmica* participe* do* processo.*O* olhar* desenvolve*

uma*inteligência*própria*que*não*deve*ser*subestimada,*tampouco*negligenciada;*é*um*órgão*sensível,*cuja*



*

*

*

* * 295*

capacidade* seletiva*permite,*muitas* vezes,*que* se* fixe*nas* coisas*mais* insignificantes.*No*que* se* refere*à*

criação*de*imagens*no*âmbito*das*artes,*o*olho*desenvolve*filtros*decorrentes*do*repertório*com*o*qual*se*

está*lidando.**

*

*
*

Figura*88*–*Fotografia*da*autora,*2012*

Ainda* que* a* peça* encontrada* ao* acaso* seja* um* produto* que* provenha* de* fabricação* industrial,*

encontrei*certa*sintonia*com*o*tipo*de*manufatura*que*aplico*na*construção*dos*trabalhos*que*elaboro*com*

fios.* Identifiquei,* por* trás* do* formato* da* estrutura* do* colchão,* a* repetição,* justaposição,* bem* como* um*
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movimento*orgânico*e*compassado*no*enrolado*de*suas*linhas.*O*desgaste*do*material*que*se*encontrava*

oxidado*conferiu3lhe*densidade*e*organicidade*o*que,*pela*via*da*oposição,*estabeleceu*certa*relação*com*

os* materiais* novos* e* coloridos* que* escolho* para* meus* trabalhos.* As* molas* impregnadas* de* ferrugem*

carregam*a*história*do*que*este*objeto*possa*ter*sido.*Diferentemente,*busco*o*frescor*e*a*neutralidade,*um*

material*isento*de*passado*e*de*memórias.*
* *
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3 ACONTECIMENTOS*

A*noção*usual*que*se*tem*do*termo*acontecimento*está*ligada*a*algo*que*ocorre,*algum*evento*que*

se*passa*e*que*muitas*vezes*se*dá*de*forma*imprevisível.*Uma*das*acepções*deste*vocábulo*aponta*para*o*

que# se# realiza# de# modo# inesperado;# acaso,# eventualidade.96# Aparece* em* decorrência* de* alguns*

procedimentos*sem,*no*entanto,*estar*previsto*ou*ser*buscado*como*objetivo*final*de*determinado*fazer.*

Mesmo* lançando* clara* e* intencionalmente* questões* como* repetição* e* justaposição* em* meus*

trabalhos,* algumas* vezes* fui* interpelada* por* efeitos* inesperados.* Acontecimentos* que* se* instauraram*

inusitadamente,* surpreendendo3me,* como,* por* exemplo,* alguns* dados* provenientes* do* suporte* que* se*

evidenciaram,* assumindo* expressividade* e* importância* decisiva* nas* imagens* criadas.* Em* determinado*

momento,*desloquei*a*atenção*exclusiva*ao*que*era*inscrito*ou*agregado*ao*suporte,*passando*a*me*ater*às*

informações*provenientes*do*fundo.*A*partir*daí,* identifiquei*sua*potência*como*elemento*constitutivo*no*

conjunto*de*meus*trabalhos.**

Roland*Barthes*apresenta*uma*reflexão*sobre*o*que*considera*ser*o*Acontecimento*na*pintura*de*Cy*
Twombly.*O*filósofo*propõe*que*se*olhe*para*uma*pintura*de*forma*semelhante*a*que*olhamos*para*uma*

peça*de*teatro,*uma*cena*onde*algo*acontece.**

...*é*preciso*encarar*o*quadro*[...]*como*uma*espécie*de*teatro*à*italiana:*o*pano*abre3se,*nós*
olhamos,* esperamos,* recebemos,* compreendemos;* e* quando* a* cena* passou* e* o* quadro*
despareceu,*recordamo3nos:*já*não*somos*os*mesmos*de*antes:*como*no*teatro*antigo,*fomos*
iniciados.*(BARTHES,*1979:153)*

********************************************************

*
96*FERREIRA,*Aurélio*Buarque*de*Holanda.*Dicionário*Aurélio*Básico*da*Língua*Portuguesa.*Rio*de*Janeiro:*Nova*Fronteira,*1988.*
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Baseado* nessa* concepção,* de* que* de* alguma* forma* somos* processados* pela* obra,* a* partir* do*

momento*em*que*entramos*em*contato*com*ela,*Barthes*propõe*um*olhar*à*obra*de*Twombly*sob*o*prisma*

do*Acontecimento.#

O* que* se* passa* sobre* a* cena* proposta* por* Twombly* (tela* ou* papel),* é* qualquer* coisa* que*
participa* de* vários* tipos* de* acontecimentos,* que* os* Gregos* distinguiam*muito* bem* no* seu*
vocabulário:*passa3se*um*facto* (pragma),*um*acaso* (tyché),*uma*saída* (telos),*uma*surpresa*
(apodeston)*e*uma*acção*(drama).*(BARTHES,*1982:153).#

Barthes*considera*que*um*instrumento*de*pintura*é*um#fato*e*percebe*que*Twombly,*na*relação*com*

seus*materiais,*permite*que*se* instaurem*como*uma*matéria*absoluta,*não*tendo*de*cumprir*um*objetivo*

determinado*ou* ser*portadores*de* sentidos*pré3estabelecidos.*O#poder#demiúrgico#do#pintor#é#o#de# fazer#
existir#o#material#como#matéria;#mesmo#se#do#sentido#surge#a#tela,#o#lápis#e#a#cor#continuam#a#ser#<coisas>,#
substâncias#obstinadas,#a#que#nada#(nenhum#sentido#posterior)#pode#desfazer#a#obstinação#de#<estar#ali>.*
(Ibid.*154).*O*artista*permite*que*a*matéria*se*manifeste*na*obra*como*um*fato*(pragma),*ou*seja,*em*sua*

verdade;* sua* presença* não* é* apenas* um* meio* de* alcançar* um* efeito* previsto* ou* mesmo* efetivar* as*

determinações*do*artista.**

O*filósofo*percebe*nas*obras*de*Twombly*um*sentido*de*força*do*acaso*(tyché)*e,*ainda*que*possam*

ter* sido* feitas* em*base*de* ideias*prévias,* o*que* fica* é*o*efeito#de#acaso,* resultante*de*dois*movimentos:*

lançamento#e*dispersão.*No*ato*de*lançar*estariam*presentes,*ao*mesmo*tempo,*uma#decisão#inicial#e#uma#
indecisão# final:# ao# lançar# sei# o# que# faço,#mas# não# sei# o# que# produzo.* (ibid.156).* Evidenciam3se,* assim,* os*

amplos* espaços* que* habitam* a* superfície* da* tela,* bem* como* uma* sensação* de* respiro* e* leveza* nas*

composições.* Os* ambientes* que* Twombly* institui* em* suas* pinturas* são* decorrentes* do* que* nessa* foi*

lançado*e*da*sua*consequente*dispersão,*o*que,*segundo*Barthes,*alcança*o*estado*do*Raro:*Rarus#quer#dizer#
em#latim:#que#apresenta#intervalos#ou#interstícios,#espalhado,#poroso,#esparso,#(ibid.156).**
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Ao*vermos*que*uma*tela*de*Twombly*possui*um*título,*naturalmente*buscamos*uma*analogia,*um*

sentido*a*partir*da*nomeação.*O*que*encontramos*é*a*própria*tela:*o*Acontecimento.*

Num* primeiro* passo,* o* título,* de* certa*maneira,* bloqueia* o* acesso* à* tela,* porque,* pela* sua*
precisão,*pela*sua*inteligibilidade,*pelo*seu*classicismo*(nada*de*estranho,*nada*de*surrealista),*
arrasta3nos* por* uma* estrada* analógica,* que* rapidamente* aparece* borrada.* Os* títulos* de*
Twombly*têm*uma*função*labiríntica:*tendo*percorrido*a*ideia*por*eles*lançada,*é3se*obrigado*
a*voltar*atrás*para*partir*noutra*direcção.*(ibid.158)#

As*telas*produzem*o*seu*telos,*uma*impressão;*algo*que*não*pode*ser*decomposto,*uma*vez*que*este*

não*provém*de*dados*objetivos*ou*matemáticos*e*não*promove*associações*diretas.*...*o#espectador#tem#o#
pressentimento#de#uma#outra#lógica#(o#seu#olhar#começa#a#trabalhar):#ainda#que#muito#obscura,#a#tela#tem#
uma#saída;#o#que#nela#se#passa#tem#a#ver#com#um#certo#telos,#uma#certa#finalidade.*(ibid.*158).*A*finalidade*
da*tela*é*o*efeito,*impressão*de*ordem*sensorial*e*visual.**

O*efeito*não*é,*pois,*um*truque*retórico:*é*uma*verdadeira*categoria*da*sensação,*definida*por*
este* paradoxo:* unidade* indecomponível* da* impressão* (da* mensagem)* e* complexidade* das*
causas,*dos*elementos:*a*generalidade*não*é*misteriosa* (inteiramente*confiada*ao*poder*do*
artista),*mas*ela*é,*contudo:*irredutível.*(ibid.159).*

Outra* etapa*do* acontecimento* identificado*pelo* filósofo*nas* telas* de* Twombly* é* o* surgimento*da*

surpresa*(apodeston),*que*seria*decorrente*de*algumas*dicotomias*lançadas*pelo*artista,*certa*desconexão*

nos*motivos,*temas*e*conteúdos*como,*por*exemplo:*valer3se*de*temáticas*da*mitologia*grega*e*ao*mesmo*

tempo*fazer*uso*de*uma*caligrafia*canhestra.*Do*ponto*de*vista*de*estilo,*alto*valor*que*suscitou*o*respeito*

de* todos*os*clássicos,*o*que*há*de*mais*afastado*do*Véu*de*Orfeu*do*que*estas*poucas* linhas* infantis*de*

medidor* aprendiz?# (ibid.160).*Neste* decurso,* o* filósofo* identifica* uma* atitude* zen*nos* procedimentos* de*

oposições*adotados*pelo*artista,*que*é*denominado*de*satori.#
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O*importante*para*nós*é*que*o*satori*zen*é*procurado*com*ajuda*de*técnicas*surpreendentes:*
não* somente* irracionais,* mas* também* e,* sobretudo* incongruentes,* desafiando* a* seriedade*
que*nós*associamos*às*experiências*religiosas*[...],*um*gesto*surpreendente*que*vem*quebrar*
a* solenidade* de* um* rito,* [...]* Fora* de* toda* a* perspectiva* religiosa,* certas* telas* de* Twombly*
contêm*destas*impertinências,*destas*sacudidelas,*destes*pequenos*satori.*(ibid.161)#

O*drama*em*grego*está*ligado*ao*fazer,*à*ação.*Para*Barthes,*o#Drama#é#simultaneamente#o#que#se#
faz#e#o#que#se#representa#numa#tela.#No*fazer*de*Twombly,*identificam3se*dois*graus*de*ações:*uma#espécie#
de#encenação#da# cultura,# a# <histórias>,# cujas* ações#não* são* representadas,*mas* sim*evocadas* através*da*

nomeação*e*o*<assunto>*que*aparece*como*um*conceito.#Porém,*Barthes*nos*apresenta*uma*ambiguidade*

que*está*presente*no*idioma*francês:**

o* assunto* duma* obra* tanto* é* o* seu* <objecto>* (aquilo* de* que* ela* fala,* o* que* ela* propõe* à*
reflexão,* a*quaestio* da* antiga* retórica),* como* é* o* ser* humano* que* aí* está* em* cena,* que* aí*
figura* como* autor* implícito* do* que* é* dito* (ou* pintado).* Em* Twombly,* o* <assunto>* é,* bem*
entendido,*aquilo*de*que*a*tela*fala;*mas*como*este*sujeito3objecto*não*é*senão*uma*alusão*
(escrita),* toda* a* carga* do* drama* passa* para* aquele* que* a* produz:* o* assunto* é* o* próprio*
Twombly.*(ibid.163).**

Contudo,* a* aparente* falta# de# habilidade# técnica* permite* que* o* <assunto>* da* tela* seja* também* o*

próprio* espectador* que* se* vê* atraído* por* esta* simplicidade# (o* autor* associa* também* ao* Raro* e* ao*
Desajeitado)*e*quer*alcançar#a#tela,#não#para#consumir#esteticamente,#mas#para#por#sua#vez#a#produzir,#para#
se#testar#numa#feitura#de#que#sua#nudez#e#a# inabilidade# lhe#dão#uma#inacreditável# (e#bem#falsa)# ilusão#de#
facilidade.*(ibid.163).*

Barthes*retoma*a*noção*de*Rarus#(esparso)*para*evidenciar*aquilo*que*considera*ser*o*ponto*central*
da*pintura*de*Twombly:*ser*absolutamente*inimitável.*Em#sua#dispersão,#no#<lançado>#e#o#descentramento#
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(sic)#das#marcas:#nenhum#traço#parece#dotado#de#uma#direção#intencional#e,#contudo#todo#o#conjunto#está#
misteriosamente#dirigido.*(ibid.164).*

Referente*ao*trajeto*percorrido*por*Barthes,*para*afirmar*que*a*pintura*de*Twombly*decorre*de*um*

Acontecimento,* é* interessante* pensar* a* noção* de* transcurso,* de* ação.* Ao* se* referir* a* um* espetáculo* de*

teatro,*que*consiste*numa*sucessão*de*cenas,*o*filósofo*salienta*o*dinamismo*que*atribui*às*telas*do*artista,*

identificando* em* sua* não* fixidez* a* possibilidade* do* inesperado* se* manifestar.* A* obra,* portanto,* não* é*

estanque,*é*resultado*de*um*evento*em*que*várias*coisas*ocorrem.*

A* partir* da* reflexão* de* Barthes* sobre* Acontecimento,* passo* a* perceber* que* certos* dados* de*
imprevisto*e*surpresa*se*manifestaram*em*alguns*momentos*no*meu*processo*de*criação.*Uma*obra*não*é*

um*produto,*é*algo*que*se*sucede;*faz*parte*do*seu*transcurso*de*elaboração*elementos*que*aparecem*de*

maneira*casual*e*provocam*desvios*que*poderão*potencializar*o*trabalho.*O*inusitado*toma*lugar*em*meus*

trabalhos* por* questões* que* provêm* do* suporte;* aponta* para* os* vazios,* tanto* nos* desenhos* como* nos*

tramados*de* fios.* Fica* instaurada* certa*dicotomia;* inscrevo* inúmeras* formas* repetidamente*e,*por* fim,*o*

que*se*destaca*no*trabalho*é* justamente*a*ausência*destas* inscrições.*Partindo*da* ideia*de*que*uma*obra*

decorre*de*um*Acontecimento,*no*sentido*apresentado*por*Barthes,*identifico*que*a*etapa*do*acaso*em*meu*

processo*provém*do*fundo,*portanto*se* faz*necessário*atentar*para*a*participação*do*suporte,*bem*como*

para*o*que*dele*advém.**

Segundo*Benjamin,*o*desenho*é*o*resultado*da*relação*entre*o*fundo*e*o*que*nele*é* inscrito.*Aqui*

porém,*irei*discorrer*sobre*o*que*provém*especificamente*do*fundo*de*um*desenho.*Refiro3me*a*situação*

em* que* a* profusão* de* inscrições* em* uma* superfície* faz* com* que* o* branco* do* fundo* se*manifeste* como*

forma.*Neste*caso,*a*inscrição*em*sua*repetição*assume*a*visualidade*e*características*de*fundo.*

* *



*302*

No*ano*de*2002,*Derrida*proferiu*uma*conferência*intitulada*Os#debaixos#da#pintura,#da#escrita#e#do#
desenho:# suporte,# substâncias,# sujeito,# sequaz# e# suplício,97# em* que* lançou* a* hipótese* de* que* algo,* em*

trabalhos*de*pintura,*escrita*e*desenho,*provém*do*suporte;*nos#acontece,#nos#chega#pelo#lado#debaixo,#por#
baixo,#chegando#àquilo#que#chamamos#do#debaixo#da#arte,#isto#é,#algo#acontece#hoje#ao#suporte#da#obra,#à#
sua#substância,#ao#seu#subjétil.98*(DERRIDA,*2012:281).*

Derrida*traz*uma*reflexão*teórica*em*que*não*dispensa*pensar*a*materialidade,*a*concretude*daquilo*

a*que*sua*proposição*está* ligada;* cita*uma*variedade*de*suportes:*papel,#papiro,#a#pele,#o#pergaminho,#a#
cartolina,# a# tela,# a#madeira,# (ibid.281)* o* que* torna*mais* palpável* e* inteligível* o* tema* que* desenvolve.* O*

filósofo,* ademais,* aponta* para* a* importância* que* concede* às* especificidades* das* propriedades* físicas* de*

cada* um* daqueles* materiais.* Ao* refletir* sobre* os* conteúdos* da* conferência* desse* autor,* direciono* meu*

entendimento*e*interpretação*de*suas*ideias,*prioritariamente*para*o*universo*do*desenho.*Para*o*filósofo:*

Os* debaixos* sempre* abrem* em* nós* um* abismo* possível,* no* fundo* do* sem3fundo,* no* vazio*
possível*de*um*jazigo*ou*no*cenotáfio;*é*por*isso*que*os*debaixos*viram*a*cabeça*e*provocam*
literalmente* o* que* chamamos* de* vertigem.* Nos* dois* casos* o* debaixo* significa* ao* mesmo*
tempo*o*esconderijo*do*que*está*escondido*e*do*que*está*escondendo,*de*um* lado*do*que*
permanece* escondido* no* fundo,* ou*mesmo* no* sem3fundo* [...]* e,* de* outro* lado,* do* que* se*
esconde,*não*na*profundidade*de*um*fundo,*ou*de*um*fundamento,*mas*na*superfície*de*uma*
superfície.*(DERRIDA,*ibid.283)#

********************************************************

*
97*Fragmento*de*uma*conferência*ministrada*por*Jacques*Derrida*em*1º*de*março*de*2002*na*Fundação*Maeght*de*Saint3Paul3de3
Vence.*
98* O* termo* subjétil# (palavra* intraduzível),* foi* lançado* por* Antonin* Artaud* (poeta,* escritor,* dramaturgo;* França* 189631948),* e,*
segundo*Derrida,*seria*aquilo*que*se*encontra*espacialmente*entre*o*sujeito,*o*subjetivo*e*o*objeto,*o*objetivo.*
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Derrida*considera*que*os*debaixos,#tanto#nas#artes,#política,#diplomacia,#direito#criminal,#são#sempre#
inquietantes#e#atraentes,*pois,*devido*ao*fato*de*estarem*encobertos,*trazem*implicitamente*a*ideia*de*que*

algo*não*deve* ser*enxergado,*permanece*velado.*Os*debaixos*estariam*associados*às* zonas*erógenas,* ao*

desejo*ficando,*portanto,*atrelados*à*ideia*do*que*é*interdito#e#da#ameaça.*(ibid.283).*No*momento*em*que*

nos*referimos*a*um*embaixo,*vem3nos*a*ideia*de*superfície*e*profundidade;*e,*nesta*topografia,*em*que*se*

faz*presente*o*visível*e*o*invisível,*várias*outras*oposições*se*tornam*presentes,*o*que,*segundo*o*autor,*leva*

a*uma*hierarquia.*

O*debaixo,*na*hierarquia*de*uma*topologia,*pode*ser*o*inferior,*mas*pode*também*ter*o*valor*
da*fundação*ou*do*fundamento,*logo*da*justificação,*como*quando*se*está*fundamentado*ao*
fazer,* pensar,* dizer* alguma* coisa.* O* que* é* então,* que* todos* esses* debaixos* podem,* assim,*
parir,*assujeitar,*mas,*também*oferecer*recusando,*exibir*ocultando?*(DERRIDA,*ibid.284)#

O*autor*aponta*para*o*fato*de*que*o*em*baixo*tem*sido*frequentemente*negligenciado.*Costuma3se*

considerar*e*valorizar*o*que*está*inscrito,*escrito*ou*pintado*em*uma*superfície*como*se*isto*exclusivamente*

se*caracterizasse*como*o*todo*da*obra.*Propõe,*assim,*que*se*pense*na*obra*como*um*corpo*indissociável*

que,*em*sua*unicidade*e*singularidade,*não*separa*o*em*baixo*e*o*em*cima,*não*se*reduz*à*superfície:*não#
pode#separar?se#daquilo#que#a#sustenta#por#baixo.*(ibid.287).*

Não* podemos* nos* separar* daquilo* que* no* corpo* de* uma* obra* não* tolera* a* separação,* não*
podemos*e*não*devemos*nos*separar*do*que*mantém*e*retém*como*inseparáveis*esses*dois*
corpos*que*são,*de*um*lado,*a*substância*do*suporte*ou*do*subjéctil*(...)*e,*de*outro*lado,*o*por*
cima* da* forma:* a* superfície,* o* volume,* a* representação,* o* traço,* a* cor,* etc.* (DERRIDA,*
ibid:289).*
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O*filósofo*lança*uma*questão*instigante:*poderia*o*inseparável*dividir*ou*multiplicar*a*si*mesmo,*ou*

mesmo,*separar*sem*separar3se*de*si*mesmo?*Para*abordar*tal*proposição*discorrerá*sobre*três*aspectos99,*

dos*quais*me*deterei*no*primeiro:*o*afeto.#
O*afeto*estaria*ligado*à*ideia*de*cuidar*e*salvaguardar*aquilo*que*é*único*e*original.*O*desejo*de*velar#

e# assumir# a# responsabilidade# de# salvar# a# imunidade# da# obra.# A* unicidade* do* corpo* de* uma* obra,* a*

impossibilidade*de*separação*entre*o*suporte*e*o*que*nele*é*colocado,*o*seu*caráter*ímpar,*segundo*o*autor,*

incitam* a* um* sentimento* de* zelo.* O* afeto* desenvolve,* portanto* um* sentido* de* apego,* de* querer* fazer*

perdurar*aquilo*que*nos*é*caro*e*valioso.*Derrida*estende*este*tipo*de*sentimento,*não*somente*aos*artistas*

e* criadores* como* também* aos* especialistas* da* área* como* museólogos* e* galeristas* e* a* aficionados* e*

espectadores.**

O* afeto* da* amarra,* que* nos* afeta* ao* ditar* que* não* nos* separemos* do* que* na* própria* obra*
permanece*inseparável,*do*corpo*único*da*obra;*do*corpo*a*corpo*entre*o*artista*e*a*obra*no*
momento* genético,* de* sua* gênese,* do* momento* da* invenção* propriamente* poética.*
(DERRIDA,*ibid.291).#

Porém,* neste* ponto* de* sua* reflexão,* o* autor* se* refere* ao* que* denominará* de*dobra# trágica,* que*
estaria* presente* na* cena* das* duas# separações# impossíveis# ou# interditas.* Tendo* deixado* claro* todos* os*
adjetivos* que* caracterizam* uma* obra* única* e* original,* citados* anteriormente,* o* filósofo* aponta* para* um*

paradoxo*que*abalará*as*concepções*apresentadas* inicialmente.*Um*dado*novo,*referente*ao*suporte*que*

desestabilizará*a*lógica*da*unicidade,*da*valoração*e*da*relação*de*caráter*inseparável*entre*o*em*baixo*e*o*

em*cima.*

********************************************************

*
99* Derrida* apresenta* estes* temas* classificando3os* em* três* tempos.* O* primeiro* diz* respeito* ao* afeto.* O* Segundo:* descrição*
fenomenológica*das*diferenças*nas*relações*suporte/corpo*da*obra.*Em*terceiro:*mutações*tecnológicas*que*alteram*os*suportes.*
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É*que,*como*sabemos*muito*bem,*nem*toda*a*coisa*única*é*valorizada,*desejada,*fetichizada,*
sacralizada*como*tal,*simplesmente*por*ser*única;*nem*toda*coisa*única*é*considerada*rara.*O*
que*nos*afeta,*neste*único*que*consideramos*uma*obra,*o*que*é*investido*de*sacralidade*e*de*
mais3valia,* é* justamente* o* que* é* permitido* pelo* debaixo* do* suporte,* a* saber,* uma*
emancipação,*um*desligamento*da*obra*que*subsiste*fora*de*nós,*subsistência*assegurada*por*
uma* certa* substancialidade* autônoma* que* lhe* permite* privar3se* de* nós* [...],* sobreviver* à*
nossa*ausência*e*à*nossa*morte.*(ibid.*292)*

Próximo*ao*término*de*sua*conferência,*Derrida*nos*fala*de*um*paradoxo*em*relação*ao*conceito*que*

vinha,*até*então,*desenvolvendo:*a*unicidade*e*inseparabilidade*entre*suporte*e*o*que*é*suportado.*Em*sua*

visão,*o* caráter* físico*do* suporte*é* responsável*pela*emancipação*da*obra,*uma*vez*que*possibilita*a* sua*

circulação*e*seu*afastamento*do*espectador,*o*que*reforça*o*desejo*de*estarmos*próximo*a*ela.*A*iminência*

de*perda*da*obra*aumenta*nossa*necessidade*de*salvaguardá3la.*O* filósofo*denominará*de*dobra# trágica,*
justamente*a*característica*material*do*suporte*que*permite*o*desligamento*e*a*subsistência*da*obra*à*nossa*

ausência.**

Em*contato*com*diversos*textos*que*compõem*a*estrutura*da*tese,*percebi*que*a*manifestação*de*

um*traço*é*tributário*ao*suporte*no*qual*ele*se*deposita.*Refletir*sobre*a*presença*do*fundo*conferiu*uma*

nova*tônica*à*minha*pesquisa*que,*inicialmente,*centrava3se*na*linha*do*desenho*que*se*inscreve*num*plano*

ou*que*se*instaura*no*ambiente.*Esta*mudança*de*olhar*desencadeou*uma*consciência*maior*dos*elementos*

e*procedimentos*que*vinha*adotando*em*minha*poiética,*bem*como*nas*suas*concepções.**

Em*certo*sentido,*existe*o*papel,*como*suporte*material,*como*uma*totalidade*fechada;*e*as*
marcas*ou*as* linhas*não*existem*por* si*próprias:* têm*que*compor*algo*no* interior*do*papel.*
Mas,*em*um*outro*e*mais*importante*sentido,*o*papel*como*fundo*não*existe,*porque*é*criado*
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como*tal,*como*uma*superfície*aberta,*pelas*marcas.*É*esse*tipo*de*reciprocidade*móvel*entre*
a*existência*e*a*inexistência*que*constitui*a*própria*essência*do*Desenho.100*(BADIOU)101*

A*noção*de* reciprocidade*que*Badiou*encontra*na* relação*entre* fundo*e* inscrição*sintoniza*com*a*

concepção*de*Benjamin*sobre*a*interdepêndencia*entre*io*traço*e*o*suporte*em*um*desenho,*bem*como*as*

problemáticas*que*passaram*a*ocupar*meus*pensamentos*poiéticos.*Há*uma*espécie*de*membrana*entre*o*

que*inscreve*e*o*que*recebe*a*inscrição.*Uma*película*permeável*se*interpõe*entre*os*materiais*do*desenho*

e*suas*funções.**

Baseando3me* na* concepção* de* Barthes* sobre* o* que* considera* ser* o*Acontecimento,* do* qual* um*

trabalho*artístico*provém,*apresento*o*que*identifico*ser,*em*meus*trabalhos,*as*surpresas,*o*inusitado,*as*

sacudidelas*a*que*o* filósofo*se*refere.*Percebo*as*ausências*que*se*manifestam*em*meus*desenhos*como*

Acontecimentos,* as*quais# surgiram*de* forma* imprevisível* e* em* fases*distintas;* não* foram*buscadas* como*

efeito*no*trabalho.**

A*primeira*forma*de*manifestação*da*ausência*decorre*de*lapsos*pela*suspensão*do*ato*contínuo*de*

inscrever*sobre*o*suporte.*(Figura*90).*Estes*intervalos*são*consequência*da*ação*manual*que,*ao*possuir*um*

limite* de* alcance* em* sua* capacidade* de* estender* as* inscrições* sem* levantar* a* mão* do* suporte,* é*

interrompida*sempre*no*mesmo*ponto.*A*soma*destas*interrupções*criam*lacunas,*permitindo*que*o*fundo*

se*manifeste*como*forma*em*algumas*áreas*do*trabalho.*Na*fase*seguinte,*com*o*uso*da*borracha,*instaura3

se* na* superfície* do* papel* uma* 'falta'* que* carrega* consigo* vestígios* do* que* poderia* ter* sido* a* imagem*

********************************************************

*
100* In* one* sense,* the* paper* exists,* as* a* material* support,* as* a* closed* totality;* and* the* marks,* or* the* lines,* do* not* exist* by*
themselves:*they*have*to*compose*something*inside*the*paper.*But*in*another*and*more*crucial*sense,*the*paper*as*a*background*
does*not* exist,* because* it* is* created*as* such,* as* an*open* surface,* by* the*marks.* It* is* that* sort* of*movable* reciprocity*between*
existence*and*inexistence*which*constitutes*the*very*essence*of*Drawing.*Alain*Badiou.*
101*http://lacan.com/symptom12/?p=65*em*25/07/2012*
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desenhada*anteriormente,*aquilo*que*se*ausentou*e,*parcialmente,*foi*removido*do*suporte.*(Figura*03).*A*

seguir,* um*desgaste* de* grafite* se* faz* presente* nas* regiões* de* vincos* nos* desenhos* realizados* a* partir* de*

2012,* que* possuem* grades* ortogonais* resultantes* de* dobras* no* papel..* O* borrado* do* grafite* provoca* o*

desmanche*dos*traços*e*assim*nos*indica*outro*tipo*de*ausência.*(Figuras*66*e*67)*

3.1 Áreas!de!não!desenho!

Em*geral,*quando*pensamos*em*desenho,*atentamos*mais*ao*que*está* inscrito*na*sua*superfície*e*

deixamos*de*lado*as*características*que*provêm*do*suporte.*Na*construção*de*uma*imagem,*a*informação*

visual*que*ela*pode*nos*oferecer*se*dá*a*partir*da*totalidade*das*áreas*que*a*constituem.*A*área*de*fundo*de*

uma* obra* tem* uma* importância* decisiva* em* sua* capacidade* de* significação* e* expressão,* ainda* que* não*

receba* intervenção*gráfica.*Percebe3se*que*o*desenho*é*meio*privilegiado*para*manter*um*diálogo*com*o*

fundo,* sobretudo* devido* à* sua* concepção,* decorrente* da* relação* direta* entre* o* fazer* do* artista* e* uma*

superfície.**

A*linha*desenhada*consiste*sempre*em*uma*marca*sobre*uma*superfície.*Sua*presença*está*ligada*à*

possibilidade*de*o*suporte*a*acolher*e*dar3lhe*“voz”.*Neste*acolhimento*não*há*omissão*do*fundo,*ainda*que*

tenhamos* a* tendência* de* atentar* mais* ao* traço* do* que* ao* local* onde* ele* está* posto.* Walter* Benjamin*

apresenta* a* sua* concepção* de* desenho* no* ensaio* referido* aqui* anteriormente,* apontando* para* a*

impossibilidade*do*fundo*e*do*traço*serem*dissociados.*O*filósofo*afirma*que*o*desenho*só*existe*como*uma*

relação* entre* a* marca* e* o* suporte* em* que* ela* é* depositada.* Desenho* é* essencialmente* a* presença*

simultânea*do*suporte*e*do*que*nele*é* inscrito.*Apenas*a*partir*de*uma*marca*em*sua*superfície*é*que*o*

fundo*passa*a*ser*desenho;*por*outro*lado,*uma*marca*só*pode*existir*à*medida*que*se*a*deposita*em*uma*

superfície.*
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A*linha*do*desenho*designa*a*superfície*e,*assim,*a*determina,*na*medida*que*a*linha*chama*a*
si,*como*seu*fundo,*a*superfície.*Inversamente,*uma*linha*desenhada*também*só*existe*sobre*
este* fundo,* de*modo*que,* por* exemplo,* se* um*desenho* cobrisse*o* seu* fundo* inteiramente,*
deixaria* de* o* ser.* Consequentemente,* ao* fundo* é* atribuído* um* lugar* determinado* e*
indispensável* ao* sentido*do*desenho,* de*modo*que,* no* interior* do*desenho,* duas* linhas* só*
podem* determinar* as* suas* relações* recíprocas* por* comparaçao* com* o* seu* fundo,* [...]*
(BENJAMIN*in*MOLDER,*1999:14)*

A* partir* dos* desenhos* em* que* utilizei* caneta* esferográfica* sobre* MDF,* observei* a* existência* de*

intervalos*na*inscrição*das*sucessivas*linhas*sobre*o*fundo*branco*do*suporte*que*surgiram*inusitadamente.*

(Figuras*89*e*90);*adotei*um*movimento*manual*que*se*assemelha*ao*que* fazemos*na*escrita*cursiva.*Na*

sequência*dos*pequenos*círculos*inscritos,*há*um*momento*de*pausa*devido*ao*limite*de*alcance*da*mão*em*

seguir*desenhando*ininterruptamente.*Como*consequência,*criam3se*lacunas*em*alguns*pontos*do*trabalho;*

o*branco*do*fundo*se*manifesta*como*forma.*A*imagem*plasmada*alcança*uma*configuração*que,*de*certo*

modo,*subverte*a*noção*usual*que*temos*do*desenho,*na*qual*o*que*é*inscrito*no*suporte*é*o*que*obtém*

maior*visibilidade*no*trabalho.*

Denomino,*aqui,* as*partes*do* suporte*que*não* recebem* inscrição*como*áreas*de*não*desenho.*As*

áreas* de* não* desenho* são* as* lacunas,* nas* quais* o* branco* do* fundo* fica* preservado* devido* a* sucessivas*

interrupções* de* traços.* Evidenciam3se* formas* que* emanam* do* fundo;* mesmo* não* sendo* ‘desenhadas’,*

tornam3se*desenhos.*

Na* realização*do*DCE305* (Figura* 91),* a* sucessão*dos* círculos* desenhados* formam* linhas,* como*os*

elos* de* argolas* que* compõem*uma* corrente.* Elas* foram* inscritas* no* suporte,* percorrendo,*muitas* vezes,*

trajetos* sinuosos* em* sua* superfície.* Tais* linhas* eram* dispostas* uma* abaixo* da* outra* e* percorriam* um*

caminho* similar;* começavam*e* terminavam*no*mesmo*ponto*das*que*as* antecediam*acima.*Portanto,* as*

interrupções*coincidiam*num*mesmo*local*do*suporte,*configurando*formas*em*negativo.*Neste*trabalho,*as*
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formas*decorrentes*das*áreas*de*não*desenho*são*lineares*e*possuem*movimentos*curvilíneos.*Na*superfície*

deste* desenho* parece* haver* uma* pulsação* constante,* que* resulta* da* dinâmica* dos* trajetos* das* linhas*

inscritas*e*da*sinuosidade*das*que*provêm*do*branco*do*fundo.**

*
* *
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! Figura!89!–!DCE-03!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2008.!Caneta!esferográfica!sobre!MDF.!60!x!66!cm!
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Alguns*artistas,*em*determinada*fase*de*suas*produções,*trabalharam*no*sentido*de*promover*mais*

intensamente*um*diálogo,*no*qual*a*neutralidade*do*fundo*passa*a*ser*elemento*constitutivo*do*trabalho.*

Analisarei,*a*seguir,*algumas*obras*de*Mira*Schendel,*Michel*Seuphor,*Sophie*Tottie,*Gego*e*Richard*Tuttle,*

além,*é*claro,*de*minha*produção,*objeto*desta*tese.*

Na*extensa*série*de*monotipias*de*Mira*Schendel,*aproximadamente*duas*mil*obras,*realizadas*entre*

1962*e*1964,*percebo*uma*valorização*do*branco*do*suporte*como*tônica*dos*trabalhos.*(Figuras*92*e*93)*

Apesar*de*a*artista*fazer*uso*da*técnica*da*monotipia,*o*que*se*vê*nestes*trabalhos*são*desenhos*resultantes*

de*um*processo*de*impressão*única.*Segundo*Mira,*a*escolha*desta*técnica*foi*casual,*estabeleceu3se*devido*

ao*material* que* tinha* diante* de* si;* um* papel* japonês* extremamente* frágil* e* difícil* de* lidar* sem* que* se*

rasgasse.*A*respeito*das*propriedades*desse*material*a*artista*relata:**

...,*não*aguentava*água,*não*aguentava*isso,*não*aguentava*aquilo.*Finíssimo.*Aí*conheci*uma*
moça*que* fazia*monotipia*e* imaginei*que,*se*usasse*a* técnica*da*monotipia*–*não*visando*à*
monotipia,* mas* simplesmente* pela* razão* prática* de* não* rasgar* o* papel* cada* vez* que* eu* o*
manuseasse3,*poderia*desenhar*em*cima*dele.102*

********************************************************

*
102*Trecho*de*depoimento*para*o*Departamento*de*Pesquisa*e*Documentação*de*Arte*Brasileira*da*Fundação*Armando*Penteado*
(São*Paulo,*19*de*agosto*de*1997).*in*ALVES,*Cauê,*Mira*Schendel:*o*avesso*do*avesso.*São*Paulo:*Bei*Comunicação,*2011.*
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* *
Figura*92*–*Mira*Schendel.*Sem#título.*Década*de*1960.*Desenho*com*

transferência*à*óleo*sobre*papel3arroz*fino.*47,5*x*22,9*cm*
Figura*93*–*Mira*Schendel.*Sem#título.*Década*de*1960.*Desenho*com*

transferência*à*óleo*sobre*papel3arroz*fino.*47*x*23*cm*

Os*dados*relativos*à*fatura*desses*trabalhos*são*importantes*para*entendermos*suas*peculiaridades.*

Na*monotipia* o* desenho*é* feito* por* trás;* a* folha* de*papel* é* depositada* em* cima*de*uma*placa* de* vidro*

entintada*e*com*um*pouco*de*talco*para*que*o*papel*não*absorva*a*tinta*de*imediato.*O*passo*seguinte*é*a*

realização* do* desenho* por* meio* de* um* instrumento* pontiagudo* que* calcará* o* verso* da* folha.* Neste*

procedimento,*a*noção*que*a*artista*tem*da*imagem*que*irá*plasmar*se*dá*mais*através*do*gesto*que*utiliza*

na*inscrição*do*que*pela*visão.*É*como*desenhar*às*cegas.*Talvez*se*deva*a*este*fato,*ao*modo*de*concepção*

em*que*o*gesto*é*o*mais*determinante,*a*sensação*de*movimento*passada*por*estes*desenhos.*Tais*linhas*

são*econômicas,*precisam*de*muito*pouco*para*instaurar*a*sua*presença*no*suporte.*Também*é*importante*
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notar*que*o* trabalho* resultante*de*uma*monotipia* será* sempre*a* imagem*espelhada*do*desenho*que* foi*

executado.*

Percebe3se* que* a* artista* trabalha* com* a* linha,* de* forma* a* deixar* visível* a* importância* das* áreas*

brancas*do*papel*arroz*em*que*essas*se*depositam.*A*preservação*do*fundo*confere*potência*as*suas*linhas*

e*salienta*as*características*de*leveza*e*fluidez*que*acompanham*o*traço.*O*vazio*nas*monotipias*de*Mira*é*

ativado,*à*medida*que*o*papel,*em*toda*a*sua*fragilidade*material*deixa*emergir*o*resultado*da*ação*que*lhe*

foi*feita*por*trás.*O*corpo*destas*obras,*ao*mesmo*tempo*em*que*é*débil,*possui*resistência,*uma*vez*que*na*

sua*condição*de*suporte,*suporta*a*inscrição*da*linha.**

O*vazio*de*muitas*dessas*monotipias*não*se*opõe*à*linha,*à*marca*desenhada*por*trás,*antes*é*
um* companheiro* que* depende* do* outro* para* existir.* Se* o* papel* não* é* totalmente* passivo,*
porque*é*ele*que*entra*em*contato*com*a*superfície*entintada,*também*não*é*apenas*suporte,*
base* física* que* dá* sustentação,* uma* vez* que* é* dele* que* parte* a* ação.* Portanto* o* vazio* do*
suporte* é* um* vazio* ativo,* e* a* linha,* antes* de* dominar* expressivamente* o* campo* em* que* é*
traçada,*é*sugada*e*absorvida*por*ele.*(ALVES,*2011:54)*

A* área* branca* do* suporte* não* está* totalmente* isenta* de* inscrição,* ela* traz* resíduos* da* situação*

desenho#ao#revés,#já*que*o*papel,*mesmo*nas*áreas*em*que*não*foi*calcado*por*um*instrumento,*contamina3

se*com*um*mínimo*de*tinta*que*provém*das*irregularidades*que*lhe*são*próprias.*Isto*não*significa*que,*se*

não*houvesse*este*‘contágio’*de*tinta*em*sua*superfície,*o*branco*do*papel*não*seria*igualmente*partícipe*da*

obra.* Decorre* da* relação* do* suporte* com* o* vidro* entintado,* a* presença* de* um* branco* que* é* diferente*

daquele*que*recebe*a*inscrição*de*um*lápis*grafite*no*seu*anverso.**

Nas* ‘Monotipias’,* o* desenho* na* verdade* é* translucido.* Seu* corpo* habita* precisamente* a*
transparência*do*papel;* suas* características* se*mantêm*no* traço,*no*gesto* físico,*no*esforço*
muscular*com*que*foram*produzidas,*assim*como*na*acentuada*presença*do*papel.*É*como*se*
a*obscuridade*da* linha*desenhada* surgisse* integralmente*da* claridade*branca*do*papel* sem*
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comprometer* nenhum* de* seus* valores.* Para* Naves,* o* significado* poético* dessa* técnica* de*
Schendel*está*em*sua*capacidade*de*fazer*com*que*o*desenho*pareça*emergir*do*interior*do*
suporte,*em*vez*de*ser*imposto*a*este*de*fora.*(PÉREZ3ORAMAS,*2010:25)103*

Nas*monotipias*de*Mira*Schendel,*o*branco*do*papel*é*valorizado*como*entorno*da*linha*inscrita*em*

sua* superfície,* participando* como* elemento* ativo* na* obra;* depõe* sobre* as* riquezas* dos* resíduos*

depositados* que* decorrem* de* sua* própria* fatura,* ademais,* sustenta* e* dá* visibilidade* à* linha* inscrita.* A*

presença*do*branco*do*papel*dessas*monotipias*difere*da*concepção*de*área*de*não*desenho*que*mencionei*

anteriormente.*Seu*branco,*ainda*que*ativado*pela*presença*do*traço,*funciona*como*área*de*entorno,*não*

configura*uma*forma*que*emerge*do*fundo*em*decorrência*da*falta*de*inscrição.*Nas*monotipias*da*artista,*

a*forma*se*imprime*por*adição*de*matéria,*ao*passo*que*nos*trabalhos*que*contêm*áreas*de*não*desenho,*a*

forma*aparece*pela*ausência*de*matéria*em*sua*superfície.**

Michel*Seuphor104,*artista*nascido*na*Antuérpia,*esteve*muito*ligado*a*questões*do*Neo3plasticismo,*

tendo* como* forte* referência* os* artistas*Mondrian* e* Theo* van* Doesburg.* A* partir* de* 1932,* realizou* seus*

primeiros*desenhos*unilineares*que*lhe*proporcionaram*a*sua*primeira*exposição*em*Genebra.*Desde*1951,*

Seuphor* iniciou* uma* série* de* desenhos* constituídos* de* linhas* horizontais;* tais* linhas* foram* feitas* com*

caneta*sobre*o*papel*e*posicionadas*paralelamente*uma*acima*da*outra,*com*distâncias*diversas*entre*si.*As*

linhas* inscritas*são* interrompidas,*afastam3se*do*suporte*e,*após*um*pequeno* lapso,*voltam*a*deslizar*na*

superfície*do*papel.*Estes*hiatos*de*inscrições*deixam*aparente*o*branco*do*papel*que*passa*a*se*manifestar*

como* forma,* geralmente* linear.* Os* desenhos* desta* fase* são* denominados* pelo* artista* de*desenhos# com#

********************************************************

*
103*Este* texto*encontra3se*no*catálogo*da*exposição* 'Alfabeto*Enfurecido'.* Luis*Pérez3Oramas*ao*citar*o* comentário*de*Rodrigo*
Naves*apresenta*a*fonte*de*seu*ensaio:*Pelas*costas*que*se*encontra*em*No*Vazio*do*Mundo*in*Salztein*(org.),*1996.*
104* Seuphor* (1901* –* 1999)* pintor,* desenhista* e* designer* de* tapetes.* Escreveu* e* editou* dois* livros:*A# Dictionary# of# Abstract#
Painting#(1958)*e*Abstract#Painting:#50#Years#Of#Accomplishment*(1964).*
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lacunas# em# linhas# horizontais.* (Figuras* 94* e* 95)* O* artista* compõe* estas* áreas* em* branco,* de*modo* que*

configurem*formas*geométricas.*A*respeito*desses*desenhos*de*Seuphor,*Eliane*Chiron105*comenta*em*seu*

artigo*Desenhar:#uma#prática#lacunar.*#

Os* brancos,* estes* vestígios* de* ausência,* são* zonas* sensibilíssimas* do* suporte,* as* partes*
intocáveis*de*nós*mesmos,*o*essencial*que*conhecemos*apenas*em*negativo.*Nos*Desenhos*
com* lacunas,* de* Michel* Seuphor,* o* que* falta* esboça* as* figuras* do* desenho,* interrupções*
necessárias*para*a*monotonia*da*linhagem*horizontal.*Elas*são*respiros*das*linhas,*a*irrupção*
do*fundo*(o*papel*branco)*onde*vemos*o*nascimento*das*figuras*pela*ausência*de*contato*da*
pena*e*do*suporte.*[...]*É*esta*matéria*que*o*traçador*modela,*deixando*continuamente*elevar3
se*o*fundo*branco.*(CHIRON,*2005:10)*

O*procedimento*adotado*por*Seuphor,*em*seus*desenhos#com#lacunas#em#linhas#horizontais,*permite*

uma* ampliação*nas* possibilidades* de* leitura* destas* imagens.*Ao* vermos* estes* trabalhos* de*perto,* são* as*

linhas* pretas* inscritas* sobre* o* papel* que* têm*maior* força* na* configuração* da* forma.* No* entanto,* se* os*

virmos*à*distância,*aquelas*linhas*desenhadas*horizontalmente*se*fundem*em*uma*área*tonalizada*de*cinza,*

e*o*que*fica*mais*aparente*são*as*linhas*brancas*que*provêm*do*fundo,*assumindo*um*caráter*de*contorno*

dessas*mesmas* formas*geométricas.*Percebe3se*haver*em*seus* trabalhos*o*mesmo*sentido*de*criação*de*

imagem*que*denomino*como*área*de*não*desenho.*

*

********************************************************

*
105*Eliane*Chiron*é*artista*plástica,*professora*titular*na*UFR*de*Artes*Plásticas*da*Universidade*de*Paris*I.*
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* *
Figura*94*–*Michel*Seuphor*–*Perpetuum#mobile,*1987.**

Desenho*com*caneta*tinteiro.*10x10cm*
Figura*95*–*Michel*Seuphor*–*Perpetuum#mobile,*1987.**

Desenho*com*caneta*tinteiro.*10x10cm*

*Outra*artista*que*trabalha*no*sentido*de*valorizar*pequenos*intervalos,*permitindo*que*o*branco*do*

fundo* se*manifeste* como* elemento* da* obra,* é* Sophie* Tottie.* A* artista,* nascida* em* Estocolmo* em* 1964,*

realizou,* em* 2009,* uma* série* de* desenhos* que* denominou*Written# Language# (Idiomas# Escritos),* cujas*
medidas* ultrapassam* as* dimensões* humanas.* (Figuras* 96* e* 97). Tottie* começou* seus* trabalhos*Written#
Language,*desenhando*linhas*horizontais*à*mão*livre,*seguindo*a*inclinação*natural*da*sua*mão;*utiliza*como*

material*caneta*tinteiro*preta*sobre*papel.*As*linhas*inicialmente*pretendem*ser*paralelas.*Cada*linha*que*se*

sucede*tenta*seguir*o*percurso*da*linha*que*está*acima.*À*medida*que*a*mobilidade*da*mão*vai*inscrevendo*

estas*linhas,*que*são*feitas*numa*grande*superfície*de*papel,*ocorre*o*que*a*artista*chama*de*“erros”.*Tais*

desvios*vão* se* somando*sucessivamente*e,*devido*ao*paralelismo*horizontal*existente*entre*as* linhas*e*a*

leve*ondulação*de*seus*trajetos*sobre*o*papel,*cria3se*uma*espécie*de*movimento*no*corpo*da*imagem.*As*

linhas*pretas* feitas* à* tinta*deixam*entre* si* um* intervalo*muito*pequeno;* o*branco*do*papel* se*manifesta*
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como*uma*linha*extremamente*fina.*Sua*presença,*ainda*que*sutil,*ocupando*uma*pequena*área,*provoca*

uma*tensão*na*superfície*do*papel.*É*pelo*contraste*com*o*preto*que*a*linha*reitera*a*sua*presença*na*obra.**

*“Written*Languages”*acentua*a*crescente*importância*do*pequeno*desvio*na*medida*em*que*
esse* vai* sendo* repetido,* aumentado* e* adquire* a* sua* forma* própria* –* uma* forma* que,*
finalmente,*assume*todo*o*desenho.*O*efeito*visual*das*múltiplas*linhas*também*transformam*
“Written* Language”* numa* superfície* estruturada* não* diferente* da* grade* modernista* da*
repetição* sem* fim.*Mas*em*vez*de*apenas* sublinhar*a*auto3referencialidade*dos*materiais*e*
processos* –* os* trabalhos* revelam* os* erros* e* as* variações* da* prática* diária.* Apenas* quando*
paramos* em* frente* dos* desenhos* de* grande* escala* a* soma* da* configuração* dos* desenhos*
feitos* à* mão* e* suas* diferentes* camadas* de* significado* podem* ser* vislumbradas* em* sua*
totalidade.106*

*

********************************************************

*
106*"Written*Language"*accentuates*the*small*deviation’s*increased*importance*as*it*is*being*repeated,*enlarged*and*takes*on*its*
own* form* –* a* form* that* finally* takes* over* the* entire* drawing.* The* visual* effect* of* the*multiple* lines* also* transforms*Written*
Language* to* a* surface* structure*not* unlike* the*modernistic* grid* of* endless* repetition.* But* instead*of* only* underlining* the* self3
referentiality*of*the*materials*and*the*process*–*the*works*reveal*the*mistakes*and*variations*of*every*day*practice.*Only*when*
standing*in*front*of*the*large3scale*drawings*can*the*sum*of*the*hand*drawn*configuration*and*their*different*layers*of*meaning*be*
glimpsed*in*their*entirety.##
Disponível* em:* http://artnews.org/konradfischerberlin/?exi=16750&Konrad_Fischer&Sophie_Tottie.* acessado* em* 27/07/2012.*
Texto*de*apresentação*extraído*de*material*gráfico*de*sua*exposição*Written*Language*na*Konrad*Fischer*Gallery*Berlin*no*ano*de*
2009.*Tradução*da*autora.*
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* *
Figura*96*–*Sophie*Tottie.*Written#Language,*2009.*
Nanquim*sobre*papel.*216*cm*x*113*cm*(cada)*

Figura*97*–*Sophie*Tottie.*Written#Language,*(line#drawings)#VI,*2009.**
Nanquim*sobre*papel.*216*cm*x*113*cm*(cada)*

Fazendo*um*paralelo*para*refletir*sobre*a*obra*dos*dois*artistas*acima*citados,*poderia*pensar3se*que*

Seuphor* explora* em* seu* trabalho* apenas* os* efeitos* visuais* resultantes* do* seu* modo* de* fazê3los,*

procedimento* que* adotou* de* 1951* até* o* final* de* sua* vida.* Percebo* nas* obras* de* Sophie* Tottie* da* fase,*

Written#Language,*um*maior*aprofundamento*e*busca*em*problematizar*seu*trabalho.*A*artista*coloca*em*

jogo* questões* sensíveis* e* instigantes* como* a* incorporação* dos* desvios* provenientes* de* suas* linhas*

horizontais* e* a* quase* desaparição* da* área* de* ocupação* das* linhas* brancas* que* provêm* do* fundo.* Os*

trabalhos*de*Seuphor,*mesmo*tendo*sido*feitos*à*mão*livre,*parecem*adotar*um*caráter*mais*técnico,*que*
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inibe*uma*maior*potência*sensível.*A*linha*é*expressiva,*porém*a*ordenação*e*distribuição*que*o*artista*lhe*

dá* na* composição* do* desenho* denotam*previsibilidade* e* estabilidade.* É* provável* que* tais* características*

permeiem*a*obra,*devido*à*sua*formação,*as*suas*atividades*nas*artes*gráficas*e*editoração*de*livros.*Assim,*

as*propriedades*que*Eliane*Chiron*apresenta*ao*se*referir*aos*trabalhos*de*Seuphor,*poderiam*estender3se*

aos* desenhos* de* Sophie.* Nos*desenhos# com# lacunas# em# linhas# horizontais#de* Seuphor,* suas* elaborações*
parecem* estar* pouco* aprofundadas* a* partir* de* sua* prática;* tem3se* a* impressão* de* que,* através* do* seu*

procedimento,*o*artista*chega*a*um*padrão*que*possibilita*limitadas*variações*interpretativas.*

À*medida*que*Sophie*Tottie*acolhe*o*erro*fica*implícita*a*presença*de*um*conceito*que*acompanha*a*

sua*obra,*que*não*parece*estar*centrada*apenas*em*sua*visualidade*formal.*O*imprevisível*se*instaura,dando*

indícios*dos*seus*conteúdos*filosóficos.*A*artista*agrega*as*variações*inexoráveis*que*acompanham*a*prática*

do* desenho.* É* como* se* fosse* um* diário* em* que* os* diferentes* acontecimentos* do* cotidiano* da* artista*

ficassem*relatados.*Devido*à*dimensão*dos*desenhos,*de*serem*maiores*do*que*a*própria*artista*torna3se*

mais*claro*o*envolvimento*do*seu*corpo*na*fatura*da*obra*e*o*tipo*de*gesto*que*decorre*desta*ação.*Tal*fato*

depõe*sobre*a*imersão*da*artista*na*concepção*e*execução*de*sua*obra.*

O*mesmo*sentido*de*trazer*o*branco*do*fundo*do*papel*como*elemento*integrante*da*imagem*pode*

ser*encontrado*nos*desenhos*de*Gego,*realizados*por*volta*de*1967,*que*compõem*a*fase*denominada*de*

líneas#paralelas;*os*mesmos*são#feitos*à*mão*livre*e*possuiem*dimensões*que*variam*em*torno*de*60*x*80*

cm.* (Figuras* 98* e* 99).* Nestes* desenhos* fica* perceptível* onde* começa* a* inscrição* do* traço,* devido* ao*

pequeno* acúmulo* de* tinta* depositada* no* papel.* Nos* trajetos* de* linhas* paralelas,* a* artista* provoca*

deliberadamente* algumas* interrupções,* configurando* o* que* se* poderia* chamar* de* “rasgos”* em*que* uma*

área* bem* maior* de* branco* fica* visível.* Percebe3se,* ainda,* a* clara* intenção* da* artista* em* promover* um*

diálogo*entre*as*linhas*inscritas*e*o*suporte.*Em*alguns*pontos,*em*que*as*linhas*desenhadas*se*encontram*e*

sobrepassam*umas*às*outras,*é*como*se*a*artista*criasse*lâminas*e*estabelecesse*alguns*planos*sobrepostos.*
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Os*desenhos*da*fase*líneas#paralelas,#são*bastante*emblemáticos*da*problemática*lançada*pela*artista*e*que*

terá*desdobramentos*em*etapas*seguintes*de*seu*processo*artístico.*
*

* *
Figura*98*–*Gego.*Sin#título,#1967.*Tinta*sobre*papel.*65,1*x*49,8*cm# Figura*99*–*Gego.*Sin#título,*1959.*Tinta*sobre*papel.*27,9*x*21,5*cm*

Nos* trabalhos* em* que* utilizo* a* linha* tridimensional* relacionada* ao* plano* da* parede,* enfatizo* a*

presença*desta*como*fundo.*Há*trabalhos*em*que*vou*fazendo*um*entrelaçamento*das*tramas*de*fios,*de*

maneira*que*se*estruturem*em*um*só*corpo.*Em*outros,*cada*elemento*que*os*compõem,*círculos*tramados*

ou*fios*enrolados*um*a*um,*apresentam3se*independentes*um*dos*outros*em*sua*fixação*no*plano*vertical.*A*

cada*argola*tramada*corresponde*um*prego.*(Figuras*23*e*48).*Há*um*jogo*de*concentração*das*áreas*que*se*

dá*por*duas*vias:*tamanho*dos*círculos*tramados*e*o*afastamento*entre*cada*unidade*que*compõe*o*todo.*A*

parede*que*atua*como*fundo*se*manifesta,*tanto*no*espaço*interno*de*cada*círculo,*quanto*no*espaço*que*

se*estabelece*entre*eles.*O*procedimento*de*construção*dessas*imagens*possui*um*raciocínio*semelhante*ao*
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dos* desenhos* feitos* com* caneta* esferográfica* sobre*MDF.*Devido* à* escala* e* ao* corpo* do* fio,* aumenta* a*

possibilidade*de*o* fundo* se*manifestar.* Surge*um*novo*dado*nestes* trabalhos:* o*espaço*que* fica*entre*a*

parede*e*o*fio*no*sentido*perpendicular*que*é*dado*pelo*prego.*Esta*distância*entre*linha*tramada*e*parede*

pode* ser*entendida* como* ‘área*de*não*presença*de*matéria’*–* vácuo.*O* trabalho*adquire*uma*espessura*

que,*em*parte,*é*imaterial.*O*ar*também*participa*do*seu*corpo*e*o*que*de*material*se*apresenta*nele*é*o*

comprimento*do*prego,*os*fios*enrolados*ou*tramados*e*a*fisicalidade*da*parede.*O*prego*participa*como*

elemento*funcional*e*compositivo,*apresentando*certa*neutralidade,*uma*vez*que*todos*são*brancos*e*têm*

a*mesma* bitola.* A* uniformidade* dos* pregos* é* importante,* pois* deles* decorrerá*muita* informação* visual*

como,* por* exemplo,* as* projeções* de* suas* sombras* que* variam* de* acordo* com* a* intensidade* de* luz* que*

incide*no*trabalho*quando*é*fixado.*A*neutralidade*visual*do*prego*possibilita*que*a*informação*proveniente*

de*tudo*o*que*na*obra*não*é*matéria*e*que*é,*igualmente,*parte*constituinte*do*trabalho*possa*manifestar3

se.* Por* ser* um* desdobramento* dos* desenhos* em* que* se* configuram* sequências* de* pequenos* círculos*

justapostos,* os* fios* tridimensionais* enrolados* traduzem* um* pensamento* do* desenho* no* espaço.* A*

espacialização* é* de* certa* forma* devolvida* ao* plano,* já* que* os* desenhos* são* fixados* na* parede,* onde*

comporão*um*baixo*relevo.**

O*trabalho*DTF306*(Figuras*100*e*101)*é*composto*por*uma*sucessão*de*nós*realizados*em*um*só*fio,*

formando*o*que*se*poderia*chamar*de*uma*tira*de*argolas.*Devido*à*irregularidade*dos*círculos*tramados,*

aparecem*diferentes*espaçamentos*entre*as*tiras,*cada*uma*delas*é*sustentada*por*um*prego*em*sua*parte*

superior,*colocado*na*parede*a*dois*metros*de*altura*aproximadamente,*provocando*um*caimento*vertical.*

A*força*gravitacional*que*atua*sobre*as*tiras*é*amortecida*pelas*partes*apoiadas*na*parede,*pois,*uma*vez*

que* as* tramas* das* argolas* são* irregulares,* alguns* círculos* ficam*mais* próximos* do* plano* vertical* em*que*

estão*penduradas.*A*cor*amarela*dos*fios*oferece*pouco*contraste*com*o*branco*da*parede,*o*que,*de*certa*

forma* dá* uma* sensação* de* fusão* entre* o* plano* e* a* linha.* Paradoxalmente,* este* trabalho* fica* anuviado*
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quando*visto*de*longe,*dando*a*impressão*de*levitação*da*imagem*ao*invés*de*caimento.*O*distanciamento*

entre* as* tiras* de* argolas,* em* algumas* partes,* formam* lacunas* e* assumem* características* semelhantes* às*

áreas*de*não*desenho.**
* *
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! Figura!100!–!DFT.06!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2010.!Fio!de!telefone!e!prego!sobre!parede.!Dimensões!variáveis.!
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! Figura!101!–!DFT.06!detalhe!
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Considero*importante*atentar*ao*espaço*que*fica*entre*a*materialidade*do*fio*e*a*parede*em*que*é*

colocada.*Constitui3se*num*espaço*de*tensão*que*possui*capacidade*de*potencializar*o*trabalho*por*meio*do*

que*não*é*visto,*não*tem*corpo*nem*densidade.*Uma*presença*que*é*silenciosa,*porém*não*é*muda.**

3.2 Concepção!de!imagens!através!do!apagamento.!

É*na*modernidade,*mais*precisamente*com*o* impressionismo,*que*tem*como*prerrogativa*eliminar*

desenhos* preliminares* e* as* linhas* de* contorno* na* pintura,* que* o* desenho* começa* a* conquistar* certa*

autonomia.*Ao*desvincular3se*da*função*de*esboço,*de*projeto*para*obras*que*eram*consideradas*de*maior*

importância,*as*experimentações*com*o*desenho*passaram*a*ganhar*espaço,*possibilitando*uma*exploração*

de*seu*potencial*poético.*Sabe3se,*porém*que*nem*sempre*foi*esta*a*concepção*que*se*teve*do*desenho.*No*

século* XVI,* um* bom* desenho* era* aquele* decorrente* de* uma* extrema* habilidade* do* artista,* que* deveria*

realizá3lo*sem*o*mínimo*esforço,*sendo*certeiro*em*sua*ação.*O*bom*traço*era*aquele*proveniente*do*dom*

natural*do*artista,*portanto*deveria*ser*feito*sem*dificuldade*ou*entrave.*Há*relatos*de*que*Michelangelo,*

em* seu* último* ano* de* vida* (1954),* destruiu* vários* de* seus* esboços* no# afã# de# apagar# a# lembrança# das#
dificuldades#do#trabalho#desde#a#primeira#conceituação,#os#esforços,#a#retomada#e#o#controle#esgotante#dos#
meios.#Arrependia?se#de#um#trabalho#anterior#que#delatava#os#detalhes#e#pormenores#dos#sofrimentos#de#sua#
experiência.*(MOLINA,*2006:295)107.*

********************************************************

*
107*…*el*afán*de*borrar*el*recuerdo*de*las*dificultades*del*trabajo*desde*la*primera*conceptualización,*los*esfuerzos,*reanudaciones*
y* el* control* agotador* de* los* medios.* Él* se* arrepentía* de* un* trabajo* anterior* que* delataba* los* detalles* y* pormenores* de* los*
sufrimientos*de*su*experiencia.*(ibid.*295)*
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A* herança* do* bom* desenho* nos* acompanha* de* certa* forma* até* os* dias* de* hoje,* quando* nos*

referimos*a*seu*aprendizado*nas*artes*visuais.*É*comum*a*pessoa*que*inicia*uma*prática*em*desenho,*querer*

fazer* uso* constante* de* borracha,* pois* opera* pela* via* de* pensamento* do* erro* e* acerto,* corrigindo* o* que*

considera*não*estar*perfeito.*Nestes*casos,*o*apagamento*acontece*para*eliminar*aquilo*que*não*se*quer*

ver,*para*ocultar*a*imagem*indesejada.*

A*seguir,*proponho*pensar*no*apagamento*como*dispositivo*de*aparição*e*construção*de* imagens,*

através*da*obra*de*dois*artistas*contemporâneos*que*o*utilizaram*na*concepção*de*suas*imagens*e*não*no*

sentido*de*destruição.*A*mesma*questão*será*analisada*em*alguns*de*meus*desenhos*em*que*faço*uso*da*

borracha.*

Em* 1953,* Robert* Rauschenberg108* que* era* então* um* jovem* artista,* no* intuito* de* trabalhar* com*o*

apagamento,* pediu* a*Willem* De* Kooning109,* o* qual,* naquela* época,* já* tinha* uma* projeção* artística,* um*

desenho*seu*para*que*pudesse*apagá3lo.*

Rauschenberg* havia* feito* algumas* tentativas* de* apagar* seus* próprios* trabalhos,*mas* o* resultado,*

segundo*seu*depoimento:*era#nada,#um#monte#de#Rauschenbergs#apagados110.#Para*atingir*a*densidade*que*
buscava,* Rauschenberg* percebeu* que* o* desenho* a* ser* apagado* deveria,* necessariamente,* ser* uma* obra*

reconhecida,* o* que*o*motivou* a* recorrer* a* um*artista* pelo*qual* tinha* grande* admiração.#De*Kooning,* ao*
aceitar*a*proposta*do*artista,*escolheu*uma*obra*difícil*de*ser*apagada,*acrescentando:*tem#que#ser#algo#do#
qual#eu#sinta#muita#falta,*o*que,*de*certa*forma,*acentuou*o*caráter*conceitual*buscado*por*Rauschenberg.*

O* desenho* de* De* Kooning* tinha* sido* feito* com* lápis,* tinta* a* óleo,* crayon* e* carvão;*materiais* difíceis* de*

********************************************************

*
108*Artista*americano*(1925*–*2008)*conhecido*por*suas*Combining*paintings*nos*anos*50.*
109*Artista*americano*(1904*–*1997)*ícone*do*expressionismo*abstrato.*
110*Declaração*do*artista*disponível*em:*http://www.youtube.com/watch?v=nGRNQER16Do*acessado*em*13/06/2013.*
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serem* removidos.* Rauschenberg* levou* mais* de* mês* para* apagar* um* trabalho* relativamente* pequeno,*

medindo*64,1*x*55,2*cm.**

*

*
*

Figura*102*–*Rauschenberg.*Ereased#De#Kooning,*1953.*Materiais*variados.*64,1*x*55,2*cm*

Rauschenberg*comenta*que*Erased#de#Kooning#Drawing111* (Figuras*102)* foi*visto*por*muitos*como*

uma*ação*de*protesto*ao*expressionismo*abstrato*ou*como*um*ato*de*vandalismo;*o*artista,*porém*o*viu*

como* algo* poético.* A# destruição# de# um# trabalho# e# a# criação# de# outro# simultaneamente.112# Houve* um*

investimento*na*construção*de*uma*nova*imagem;*o*fato*de*haver*escolhido*uma*obra*importante*salientou*

o*envolvimento*e*responsabilidade*de*Rauschenberg,*o*que*corroborou*a*relevância*desta*obra.*#

********************************************************

*
111*Desenho*de*De*Kooning*Apagado.*
112*The*simultaneous*unmaking*of*one*work*and*the*creation*of*another.*Rauschenberg.*Disponível*em:**
(http://theartdaily.blogspot.com.br/2010/06/robert3rauschenberg3erased3de3kooning.html).*10/07/2014.*



*336*

Em*Erased#de#Kooning#Drawing,#há*um*sentido*mais*direto*que*decorre*do*apagamento.*Essa*é*uma*

obra*claramente*conceitual,*que*se*efetiva*não*somente*pela* intenção*do*artista*em*fazê3la,*mas*tem*seu*

caráter* reforçado* também*pelo*entendimento*que*De*Kooning* teve*do*propósito*de*Rauschenberg*nessa*

criação.*

Um*propósito*diferente*no*uso*do*apagamento*de*Rauschenberg*pode*ser*visto*no*procedimento*de*

desenhos*que*William*Kentridge113*utiliza*para*suas*animações.*(Figuras*103*e*104).*

Os* desenhos* em* movimento* de* Kentridge,* por* escolha* do* próprio* artista,* provêm* de* um*

procedimento*de*baixa*tecnologia.*São*feitos*a*carvão,*pendurados*em*uma*parede*que*se*mantém*sempre*

à*mesma*distância*da*câmera,*sendo*retrabalhados*e*filmados*a*cada*vez*e,*assim,*sucessivamente.*

Em*vez*de*usar*um*desenho*diferente*para*cada*fotograma,*como*nos*métodos*convencionais*
de* animação* por* células,* Kentridge* retrabalha* continuamente* cada* desenho* num* ritual*
obsessivo* de* adição* e* subtração,* acumulação* e* apagamento.* Iconografias* evocativas* se*
dissolvem*em*marcas*cruas*que*operam*no* limite*do*discernível,*gerando*poderosos*efeitos*
expressivos.*(TONE,*2012:9)*

Os*apagamentos*vão*se*somando*gradativamente*para*a*animação*do*filme.*O*tempo*de*projeção*é*

diferente*daquele*gasto*na* realização*dos*desenhos,* são*distintas*velocidades*de*andamento.*A*execução*

dos*desenhos,*assim*como*as*etapas*de*construção*dos*filmes*adensa*a*passagem*do*tempo.*Parece*haver*

uma*retenção*e*soma*de*temporalidades.*

O*artista*aborda*o*tempo*como*um*fenômeno*quase*material*–*uma*substância*elástica*a*ser*
esculpida,*retardada,*revertida,*curvada,*encorpada*e*refinada.*[...].*Para*Kentridge:*Se*temos*

********************************************************

*
113*Artista*sul*africano,*nascido*em*1955,*vive*e*trabalha*em*Johanesburgo.*
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uma*imagem*estática,*temos*um*fato*congelado.*[...]*A*animação*é*um*modo*de*tentar*tornar*
visível*essa*passagem*invisível*do*tempo.*(ibid.12,13)*

Percebe3se,*nos*trabalhos*de*Kentridge,*o*uso*do*apagamento*para*formar*uma*narrativa*em*que*se*

fazem* presentes* o* movimento* e* o* transcurso* do* tempo.* A* construção* de* imagens* acontece* também,*

através*da*retirada*do*material*que*fora*colocado*anteriormente*nos*desenhos.*A*progressão*das*cenas*se*

dá*por*meio*de*subtração*e*adição*de*matéria.*A* intensidade*e*movimento*do*gesto* investido*nesta*ação*

concedem*densidade*e*drama*ao*desenho,*que*se*potencializa*na*soma*do*quadro*a*quadro*que*compõe*o*

filme.*
*

* *
Figura*103*–*William*Kentridge.*Johannesburg.#2nd#Greatest#City#after#

Paris,*1989.*Carvão*e*pastel*sobre*papel.*96*x*151cm*
Figura*104*–*William*Kentridge.*Johannesburg.#2nd#Greatest#City#after#

Paris,*1989.*Carvão*e*pastel*sobre*papel.*77,5*x*114*cm*(detalhe)*
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*

William* Kentridge* trabalha* com* variadas* mídias;* sempre* esteve* ligado* ao* cinema,* performance,*
teatro,*ópera,*mas*afirma*que*a*matriz*de*todas*as*obras*que*realiza*está*no*desenho.**

O* que* significa* dizer* que* algo* é* desenho* –* em* oposição* a* uma* forma* fundamentalmente*
oposta*como*a*fotografia?*Primeiro*de*tudo,*chegar*à*imagem*é*um*processo,*não*um*instante*
congelado.*Desenho*para*mim*é*algo*sobre*a*fluidez.*Pode*haver*uma*vaga*sensação*do*que*
você*vai*desenhar,*mas*ocorrem*coisas*durante*o*processo*que*pode*modificar,*consolidar*ou*
lançar*dúvidas*sobre*o*que*você*sabe.*Então*desenhar*é*um*teste*de* ideias,*uma*versão*em*
câmera*lenta*do*pensamento.*Ele*não*chega*instantaneamente*como*a*fotografia.*O*caminho*
incerto* e* impreciso* de* construção* do* desenho* é* às* vezes*um* modelo*de* como*
construir*significado.* O* que* termina* em* clareza* não* começa* dessa* forma.* (KENTRIDGE*
1999:8)114*

Parece*importante*pensar*sobre*o*que,*para*Kentridge,*estaria*embutido*no*ato*de*apagar*e*por*que*

a*escolha*deste*procedimento*na*animação*de*seus*desenhos.*

Sua* temática,* invariavelmente,* está* ligada* a* situações* sociais* e* políticas* de* seu*país,* a*momentos*

históricos*que*provavelmente*a*população,*assim*como*o*artista,*gostaria*de*borrar*de*suas*memórias.*O*

artista*afirma*que*seu*trabalho*nunca*teve*como*objetivo*fazer#ilustrações#do#apartheid,#mas#os#desenhos#e#
filmes#certamente#brotaram#e#se#apoiaram#na#sociedade#embrutecida#deixada#em#seu#rastro.*(ibid.*11).*Ao*
mesmo*tempo*em*que*está*contando*uma*história*através*da*sucessão*de*imagens,*ele*está*apagando*para*

********************************************************

*
114*What*does*it*means*to*say*that*something*is*a*drawing*–*as*opposed*to*a*fundamentally*different*form,*such*as*a*photograph?*
First*of*all,*arriving*at*the*image*is*a*process,*not*a*frozen*instant.*Drawing*for*me*is*about*fluidity.*There*may*be*a*vague*sense*of*
what*may*modify,* consolidate* or* shed* doubts* on*what* you* know.* So* drawing* is* a* testing* of* ideas;* a* slow3motion* version* of*
thought.* It*does*not*arrive* instantly* like*photograph.*The*uncertain*an* imprecise*way*of*constructing*a*drawing* is*sometimes*a*
model*of*how*to*construct*meaning.*What*ends*in*clarity*does*not*begin*that*way.*(KENTRIDGE,*1999:8)*
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construir*a*narrativa.*Há*uma*dicotomia*no*seu*procedimento,*o*caráter*simbólico*do*apagamento*é*o*que*

dá*a*ver*mais*intensamente*o*movimento*e*a*dramaticidade*das*cenas.*Talvez,*em*seu*trabalho*tal*atitude*

traduza*o*desejo*de*que*tais*fatos*não*tivessem*acontecido*e,*ao*mesmo*tempo,*a*constatação*e*reiteração*

de*que*não*podem*ser*alterados,*tampouco*esquecidos.*Segundo*depoimento*do*artista:*

Nos*filmes*animados,*temos*algo*que*foi*apagado,*mas*pode3se*ver*o*traço*que*foi*apagado.*O*
movimento* através* do* tempo* parece* tornar* o* tempo* visível,* o* que* é* similar* a* tornar* a*
memória*visível.*E*em*sociedades*politicamente*engajadas,*somos*muito*mais*conscientes*do*
mundo*como*algo*em*processo,*do*que*como*algo*estático.*Por*essa*razão,*suponho,*o*filme*
tornou3se*uma*mídia*na*qual*me*sinto*confortável,*na*medida*em*que*tudo*é*provisório.*Tudo*
pode*mudar*e*muda.*(TONE,*2012:12)*

Há*uma*coerência*entre*o*procedimento*que*o*artista*adota*e*a*poética*de*seu*trabalho;*um*sentido*

confessional,*na*medida*em*que*o*apagamento*não*se*esconde*enquanto*ação*e*não*remove*totalmente*as*

imagens;*sua*presença*declara,*de*maneira*intensa,*o*acontecimento*que*é*a*obra*e*não*apenas*a*narrativa*

carregada*por*ela.**

Ainda*que*não* se*possam*dissociar*os*elementos*gráficos*das* temáticas*do* trabalho*de*Kentridge,*

uma*vez*que*se*entrelaçam*no*conteúdo*da*obra,*cabe*examinar*algumas*questões*que*são*específicas*da*

linguagem*do*desenho.*

Linhas*grossas,* fluxo*e* refluxo*de* cores*esparsas,* resíduos*de*apagamento*parcial*perduram*
visualmente*na*forma*de*misteriosos*borrões*Traços*crus*se*transformam*em*linhas*elegantes,*
formas* fluidas* em* imagens* fugazes* –* que* são* então* convertidas* de* volta* em* inscrições*
gestuais*e*sinais*abstratos.*(ibid.10)*

Seus*filmes*são*a*presença*declarada*do*desenho,*onde*se*manifesta*enquanto*corpo,*identidade*e*

movimento.*O*artista*expõe*ao*espectador*seus*movimentos*e*gestos,*a* intensidade*de*seus*grafismos,*a*
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energia* que* emprega* no* que* é* colocado* e* retirado* no* papel.* O* desenho* não* é* concebido* como* sendo*

subjacente*ao* trabalho* final,*ao*contrário,*ele*é*o*protagonista.*É*o*corpo*da*ação,*mais*do*que*cena*em*

movimento;*é*o*desenho*que*adquire*vida.*

...*a*obra*de*Kentridge*testemunha*também*a*sua*própria*história*formal*de*fazer,*desfazer*e*
refazer.*Como*se*Kentridge*procurasse*iluminar*seu*trabalho*interior*com*a*própria*memória,*
em*que*os*traços*fugidios*do*lembrar,*do*esquecer*e*do*reconstruir*se*emaranham.*(ibid.11).*

A* partir* da* proposta* de* uma* reflexão* sobre* apagamento* nas* obras* de* Kentridge* e* Rauschenberg,*

estendo*alguns*questionamentos*para*meus*próprios*trabalhos.*Questões*que*possam*ir*além*da*retirada*de*

material*e*dos*instrumentos*deste*procedimento,*investigando*quais*conceitos*ou*conteúdos*acompanham*

o*uso*da*borracha,*bem*como*interrogando*o*sentido*de*construir*uma*imagem*detalhada,*por*meio*de*um*

trabalho*laborioso*e*apagá3la*posteriormente.*

A*construção*desses*desenhos*conta*com*ações*de*acréscimo*e*de*retirada*de*matéria.*Inicialmente,*

desenho* a* lápis* sobre* toda* a* superfície* do* papel* sucessivos* signos* gráficos* repetidamente,* num*

procedimento*semelhante*ao*que*realizei*em*2009,*com*esferográficas*sobre*MDF.*Os*traços*que*realizo*são*

aleatórios,*nenhum*é*mais*importante*ou*expressivo*que*os*demais,*estão*postos*na*superfície*com*o*intuito*

de*formarem*uma*malha.*Os*desenhos,*ainda*que*laboriosos*e*realizados*em*várias*sessões*de*trabalho,*são*

feitos*em*uma*velocidade* regular,* inclusive,*estão*ali*para*ser* retirados.*A*seguir,*utilizo*uma* lapiseira*de*

borracha,* cuja* ponta* é* circular* e* tem* 7* mm* de* diâmetro.* Pressiono* a* ponta* da* borracha* sobre* toda* a*

superfície*do*papel*anteriormente*desenhado,*de*modo*que*as*suas*marcas*fiquem*o*mais*próximo*possível,*

porém*sem*se*sobreporem.*Nesta*ação*não*utilizo*fricção,*pois*é*importante*que*se*mantenha*impresso*o*

formato*circular*da*ponta*da*borracha.*É*exercida*uma*força*perpendicular*ao*suporte;*realizo*um*pequeno*

giro*no*instrumento*para*conseguir*a*retirada*do*grafite.**
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Parece* haver* certa* resistência* por* parte* dos* traços* inscritos* que* insistem* em* permanecer*

perceptíveis.*O*suporte* retém*alguns*vestígios*das* inscrições*depositadas*em*sua*superfície,*em*maior*ou*

menor* grau,* de* acordo* com* a* propriedade* dos* materiais* empregados* e* com* a* intensidade* da* pressão*

colocada*na*mão*no*momento*da*feitura*do*desenho*e*do*apagamento.**

O* círculo* demarcado* pela* ponta* da* borracha* tem* formato* e* medidas* regulares,* porém* devido* à*

reminiscência*das*inscrições*a*lápis,*o*interior*de*cada*um*deles*difere*dos*demais.*Há*a*repetição*de*uma*

forma* previsível* que* aponta* para* a* semelhança,* porém,* além*destes* círculos* não* serem* idênticos,* estão*

presentes*em*seus*núcleos*os*resquícios*das*inscrições*gráficas,*que*instauram*de*maneira*mais*evidente*as*

suas*diferenças*e*individualidades.*

Poderia*pensar3se*que*estes*trabalhos*provocam*o*desafio*de*se*ter*de*olhar*para*o*que*restou*de*

uma*situação*que*não*mais*existe.*Olhar*para*a*falta,*para*o*resíduo.*Eles*nos*trazem*a*certeza*de*que*algo*

esteve*ali*e*não*mais*se*apresenta*em*sua*completude.*Afirmam,*por*outro*lado,*a*impossibilidade*de*haver*

um*apagamento*total,*que*não*deixe*rastros.*Algo*de*pregnante*fica*retido*na*imagem.*Estes*desenhos*são*

depositários*de*memórias.**

Não* possuímos* a* capacidade* de* ver* todos* os* vestígios* e* detalhes* na* parte* interna* das* marcas*

circulares*de*uma*só*vez.*A*totalidade*da*imagem*só*pode*ser*abarcada*por*nosso*campo*visual,*à*proporção*

que*nos*afastamos*dela.*À*distância,*as*inscrições*dos*traços,*tanto*as*que*permanecem*no*suporte*quanto*

as* que* foram* apagadas* perdem* a* nitidez.* A* lembrança* do* que* não* está*mais* presente* no* desenho* fica,*

assim,*atenuada.*
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! Figura!105!–!DLA.02!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Lápis!grafite!e!lapiseira!de!borracha!sobre!papel.!43!x!43!cm!
!
!

344!
! !



!

!
!
!
!
!
!
!

! !



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Figura!106!–!DLA.02!detalhe!
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O*desenho*DLA302*(Figuras*105*e*106)*permite,*quando*olhado*de*perto,*que*se*veja*a*continuidade*

dos* movimentos,* dos* trajetos* percorridos* pelos* traços,* seus* encadeamentos* na* superfície* do* papel.* O*

sentido*de*continuidade*do*desenho*feito*inicialmente*e,*a*sucessão*das*formas*inscritas*parece*manter3se*

ligada* mesmo* com* a* interrupção* da* sua* plena* visibilidade,* provocada* pela* ação* da* borracha.* Tal*

característica*pode*ser*percebida,*também,*no*desenho*DLA301*(Figura*03).*Neste,*porém,*os*espaçamentos*

entre* as* inscrições* são* maiores.* Próximo* à* borda* inferior* direita,* as* distâncias* entre* as* inscrições*

ultrapassam* a* medida* do* diâmetro* da* borracha.* Nesta* região* se* forma* uma* espécie* de* imagem*

fantasmática.* Instaura3se*uma*intensa*área*de*branco,*provinda*da*superfície*do*papel*que*não*recebeu*o*

grafite*e*das*áreas*sobre*as*quais*foi*pressionada*a*borracha.*

No* DLA303* (Figuras* 107* e* 108)* as* formas* repetidas* são* cruzes* e,* como* não* decorrem* de* um*

movimento* sequencial* em* suas* inscrições,* possuem* individuação* formal* do*mesmo*modo*que*as*marcas*

circulares* impressas* pela* borracha.* A* imagem* parece* ser* pulsante* e* fragmentada,* talvez* devido* à*

sobreposição*de*vários*intervalos,*os*que*ficam*entre*as*cruzes*e*os*que*estão*entre*os*círculos.*Por*haver*

mais*áreas*brancas*entre*as*cruzes,*o*círculo*do*apagamento*nem*sempre*se*evidencia* integralmente,*ou*

mantém*visível*todo*o*seu*contorno.**
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! Figura!107!–!DLA.03!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Lápis!grafite!e!lapiseira!de!borracha!sobre!papel.!59!x!59!cm!
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A* visualidade* alcançada* e* a*maneira* como* o* corpo* do* trabalho* é* afetado* pela* ação* da* borracha*

aludem*à*imagem*de*um*palimpsesto115.**

Os* palimpsestos* marcam* os* pergaminhos* em* que* fica* registrada* uma* sucessão* de* escritas*

sobrepostas,*visto*que*o*seu*total*apagamento*não*é*possível.*Com*o*uso*de*pergaminhos116*para*a*escrita,*a*

partir* do* século* V* A.C.* tornou3se* necessária,* devido* à* escassez* e* seu* alto* custo,* a* reutilização* desse*

material.* Por* suas* propriedades* físicas,* o* pergaminho* permitia* que* fossem* feitas* raspagens* em* sua*

superfície,*assim,*havia*a*remoção*de*uma*escrita*para*dar*lugar*à*outra.**

Ao*fazer*uma*analogia*entre*os*pergaminhos*reutilizados*para*a*escrita*e*os*desenhos*em*que*utilizo*

a*borracha,*a*aproximação*com*a*ideia*de*palimpsesto*é*parcial.*Em*meus*desenhos,*há*a*retirada*de*grafite,*

permitindo* que* os* resquícios* das* inscrições* precedentes* sejam* percebidos,* porém* não* há* uma* nova*

colocação*de*matéria*ou*informação*visual.*Diferentemente*do*palimpsesto,*a*imagem*que*construo*resulta*

de*dois*atos,*depósito*e*remoção*do*grafite*sobre*papel,*cuja*sobreposição*acontece*uma*só*vez.**

Nesta*ação*de*apagar,* foi*empregado*cuidado*para*que*o* formato*do* instrumento*pressionado* se*

mantivesse*visível,*justamente*por*isso*não*houve*fricção*da*borracha*sobre*o*papel.*O*formato*circular*da*

ponta*da*borracha*pressionada*na*superfície*do*papel*se*manifesta*como*uma*espécie*de*padrão,*pois*cada*

********************************************************

*
115* [Do* gr.* Palimpsestos.* ‘raspado* novamente’,* pelo* lat.* Palimpsestos.]* S.m.* 1.* Antigo* material* de* escrita,* principalmente* o*
pergaminho,*usado*em*razão*de*sua*escassez*ou*alto*preço,*duas*ou*três*vezes*[duplo*palimpsesto],*mediante*raspagem*do*texto*
anterior.*2.*Manuscrito*sob*cujo*texto*se*descobre*(...)*a*escrita*ou*escritas*anteriores.*(BUARQUE*DE*HOLANDA*FERREIRA:*1021)*
116*[do*lat.*Tardio*pergaminu.]*S.m.1.*Pele*de*cabra,*de*ovelha*ou*de*outro*animal,*macerada*em*cal,*raspada*e*polida,*para*servir*
de*material*de*escrita,*e*também*encadernação.*2.*Manuscrito*em*pele*assim*tratada,*e*cuja*utilização*determinou*a*forma*de*
códice* que* passou* a* ter* o* livro* manuscrito.* [V.* Velino]* [...]* Pergaminho* vegetal.* Papel* que* tem* o* aspecto* e* resistência* do*
pergaminho,*e*se*obtém*pelo*tratamento*a*ácido*sulfúrico*das*folhas*fabricadas*com*celulose*pura;*papel3pergaminho.*(BUARQUE*
DE*HOLANDA*FERREIRA:*1069)*
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área* apagada* possui* mesma* forma* e* tamanho.* Entretanto,* no* interior* de* cada* um* desses* círculos,* as*

imagens*remanescentes*diferem*entre*si.*

Abaixo* apresento,* isoladamente* e* de*maneira* ampliada,* alguns* dos* vários* círculos* apagados* que*

compõem*o* todo*de*um*mesmo*trabalho* (Figura*109).*Tais* imagens,*vistas*uma*a*uma,*aludem*em*certo*

grau* às* estruturas* de* células,* o* que* suscita* a* seguinte* questão:* o* que* acontece* no* núcleo* de* cada* uma*

destas*formas?**

*

****** ****** ****** ****** ****** *
*

Figura*109*–*DLA307*detalhes*

Sabe3se* que* na* citologia* o* núcleo* tem* funções* fundamentais* na* constituição* das* células.* Nas*

acepções* do* verbete,* interessa3me* pensar* a* ideia* de* ser* o* núcleo,* tanto* o* lugar* para* onde* as* coisas*

convergem*como*o*centro*de*onde*elas*emanam.*Se*considerarmos*que*esta*dicotomia*habita*o*interior*de*

cada* círculo,* veremos* que* há* uma* tensão* de* forças* opostas* provenientes* dos* diversos* pontos* de*

apagamento* que* se* manifestam* na* totalidade* do* desenho.* A* pulsação* resultante* da* oposição* entre* o*

emanar*e*o*convergir*dificulta*que*nosso*olhar*se*detenha*somente*em*um*dos*pontos*de*apagamento.**

Outra*dicotomia*presente*nestes*desenhos*seria*o*mostrar*ocultando;*a*formação*de*uma*imagem*

que*se*torna*visível*por*meio*de*vestígios.*Algo*fica*daquela*inscrição*anterior,*assim*como*no*palimpsesto.**
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A*pressão*da*lapiseira*de*borracha*que*configura*os*círculos*demarca*um*entorno,*já*que*eles*não*se*

sobrepõem.* A* inscrição* do* grafite* que* permanece* no* papel* forma* uma* espécie* de*moldura* ao* redor* da*

matéria*retirada,*fronteiras*que*se*estabelecem*entre*um*e*outro*círculo.*(Figura*110)*

*

****** ****** ****** ****** ****** *
*

Figura*110*–*DLA301*detalhes*

As* imagens* de* detalhe* mostram* os* entre3núcleos* que* se* formam* no* desenho.* As* áreas* que*

permanecem* com* as* inscrições* do* grafite* passam* a* se* configurar* como* fundo.* Os* círculos* brancos,* que*

fazem*reaparecer*parcialmente*o*branco*inicial*do*papel,*acabam*se*constituindo*como*forma.*Vê3se,*aqui,*

uma*inversão*do*que*usualmente*temos*como*forma*e*fundo*em*um*desenho.**

Uma* das* questões* que* interessa* nos* desenhos* em* que* utilizo* o* apagamento* é* a* de* discutir* o*

dispêndio* de* tempo* empregado*para* gerar* uma* imagem* com*o*mínimo*de* visualidade.* Busco* operar* na*

contramão* da* eficiência* e* da* otimização* para* conseguir* imagens* exuberantes.* Certo* anacronismo,* uma*

resistência*à*velocidade*com*que*as*coisas*devem*ser*geradas*atualmente.*Há*um*investimento*no*ato*de*

apagar,*que*é*mais*lento*que*o*de*desenhar.*A*retirada*do*grafite,*paradoxalmente,*acrescenta*uma*camada*

a* mais* no* trabalho.* Uma* camada* de* significação* e* de* visualidade.* O* rastro* do* que* esteve* ali* inscrito*

anteriormente.**

Alguns* artistas* deixam*mais* aparentes* as* etapas* de* elaboração* de* seus* trabalhos;* o* que* passa* a*

compor*a*poética*de*suas*obras.*Tal*característica*pode*ser*percebida*nas*obras*de*Cy*Twombly,*uma*vez*
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que*o* artista* não*esconde* suas* indecisões* na* feitura*de* suas*obras.*Os* acidentes* de*percurso* vão* sendo*

incorporados* ao* trabalho,* provocando* a* soma* de* camadas* e,* desse*modo,* acrescentam3lhe* potência.* O*

caráter*de*palimpsesto*confere*maior*densidade*a* suas*pinturas*e*desenhos;*podemos*escavá3los*com*os*

olhos*e*nos*aproximarmos*ainda*mais*do*que* teria* sido*o* seu*processo*de* construção*e*elaboração*num*

procedimento*arqueológico.*As*escavações* realizadas*pelos*arqueólogos*buscam*pistas*de*uma*existência*

desconhecida,* de* algo*que*pertenceu* à*outra* época* e*que*possivelmente* está* extinto.*A* arqueologia,* de*

certa*forma,*lida*com*a*memória;*busca*um*passado*e*o*traz*para*o*presente,*com*o*intuito*de*interpretá3lo*

e*também*conhecer*algo*que*possua*caráter*de*ineditismo.*A*relação*do*espectador*diante*de*uma*tela*de*

Cy*Twombly*mantém*certa*semelhança*com*a*atitude*do*arqueólogo.*Temos*curiosidade*em*encontrar*um*

sentido*oculto,*algo*soterrado,*que*não*esteja*na*superfície.*Entretanto,*a*soma*de*seus*passados,*de*suas*

etapas*de*feitura*se*atualiza*na*obra*acabada.*As*atitudes*do*artista,*ao*conceber*a*sua*obra,*deixam*rastros*

que*ficam*visíveis*através*da*profusão*de*acréscimos*e*retiradas*de*matéria*em*suas*telas.*A*obra*adquire*

um*caráter*confessional*e*traduz*a*ética*do*pintor*em*relação*a*seus*procedimentos,*permitindo*assim*que*

acessemos*a*totalidade*da*obra;*suas*tantas*camadas*de*sobreposição*não*apenas*de*matéria,*mas*também*

de*sensibilidade,*cognição*e*sentidos.*Segundo*Barthes:*

...* isso*apaga3se*pouco*a*pouco,*esbate3se*conservando*a*delicada*sujidade*da*apagadela*da*
borracha;* a*mão* traçou*qualquer* coisa* como*uma* flor* e* depois* pôs3se* a* divagar* sobre* este*
traço:*a*flor*foi*escrita,*em*seguida*desescrita*(sic),*mas*os*dois*movimentos*ficam*vagamente*
sobre3impressos.*...encontram3se*reunidos,*cada*um*tendendo*a*apagar*os*outros,*mas*dir3se3
ia* com* o* fim* de* dar* a* ler* este* apagamento:* verdadeira* filosofia* do* tempo.* (BARTHES,*
1982:143).*

Na* fatura*de*uma*obra,*as*mudanças*de* rumo,*dúvidas,* tentativas*desde*a* sua*concepção*até* sua*

finalização*podem*ficar*aparentes,*sendo*valores*que*passam*a*ser*apreciados*a*partir*do*século*XX*quando*

a*linguagem*do*desenho*ganha*autonomia*como*meio*de*expressão*artística.**
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Percebem3se* algumas* diferenças* no* modo* como* os* artistas,* acima* citados,* fazem* uso* do*

apagamento*em*suas*poiéticas.*Incluo*também*nesta*análise,*os*desenhos*em*que*faço*uso*desta*prática.**

Rauschenberg,*ao*conceber*Erased#De#Kooning,#valeu3se*apenas*do*ato*de*apagar.*Possivelmente*o*

que*determinou*a*finalização*daquele*trabalho*não*foi*algo*da*ordem*do*valor*estético*de*uma*imagem,*mas*

sim*o*esgotamento*da*possibilidade*de*retirada*da*matéria,*uma*vez*que*se*tratava*de*uma*obra*conceitual.*

A*imagem*do*desenho*feito*por*De*Kooning*manteve*seus*resquícios*ainda*que*mínimos.*Sabe3se*que*não*

houve* documentação* do* desenho* original,* portanto,* Erased# De# Kooning# atingiu* um* caráter* pleno* de*

palimpsesto.*

Kentridge* vale3se* do* apagamento* como* um* recurso* gráfico* que* irá* construir,* junto* com* outros*

elementos,* o* passo* a* passo* de* suas* imagens* fílmicas.* Por* meio* da* sobreposição* e* sequenciamento,* os*

apagados*dos*desenhos*vão*compondo*o*movimento*das*cenas.*Os*gestos*do*artista*no*ato*de*apagar*são*

da*mesma*ordem*dos*aplicados*na*criação*dos*grafismos*ao*desenhar.*Neste*sentido,*não*há*uma*intenção*

de* desmanche*da* imagem,* o* que* se* percebe* são* dois* recursos* distintos* que* costumam* ter* fins* opostos,*

utilizados*para*um*objetivo*em*comum:*configurar*os*quadros*do*filme.*

Nos*desenhos*e*pinturas*de*Cy*Twombly,*o*apagamento*aparece*como*um*dos* tantos* recursos*de*

que*o*artista*se*vale*na*criação*de*suas*obras.*Há*uma*dinâmica*em*sua*poiética*de*fazer,*desfazer,*refazer,*

retirar,* sobrepor,* raspar.* Vários* efeitos* visuais* se*misturam,* convivem* justapostos,* sobrepostos:* rasuras,*

incisões,*veladuras,*empastes,*borrões,*grafismos,*escritas.*O*apagamento*não*é*a*tônica*do*seu*trabalho,*

mas*sua*presença*é*o*que*alude*ao*palimpsesto;*atribui*mistério*e*convida*a*um*desvendamento*da*obra.**

Ainda* que* o* ato* de* apagar* uma* imagem* possa* ser* visto* como* um* 'desfazer',* no* caso* dos* meus*

desenhos,*considero*tal*procedimento*como*um* 'fazer',*uma*segunda*camada*de*construção*do*trabalho.*

Penso* que* não* desmancho,* mas* sim* crio* uma* imagem* que* se* constitui* da* sobreposição* de* retirada* e*

colocação* de* matéria.* Para* que* esta* imagem* se* efetive* plenamente* em* sua* visualidade* e* conteúdo,* é*
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necessário*confrontar*numa*mesma*superfície*a*adição*e*subtração*de*matéria.*Até*que*ponto*o*acréscimo*

seria*o*único* responsável* na* criação*de*um*desenho?*Qual* o* adensamento*que*este*duplo* fazer*poderia*

apresentar?* Interessa,*aqui,* justamente*esta* torção,*a*contraposição*dos*sentidos*de*retirar*e*colocar.*Ao*

mesmo*tempo*em*que*dediquei*uma*atenção*para*fazer*com*que*o*desenho*debaixo*desaparecesse,*investi*

nesta* ação* com* o* intuito* principal* de* construir* uma* nova* visualidade.* A* ausência* de* uma* imagem,*

possibilitando*a*aparição*de*uma*nova.*

3.3 A!dobra!–!a!presença!da!grade!–!o!desgaste!

A*dobra*aparece*em*meus* trabalhos*de* forma*circunstancial.*Houve,* inicialmente,*por*um*sentido*

funcional,*a*necessidade*de*reduzir*a*área*do*papel*sobre*o*qual*eu*estava*desenhando.*No*caso*específico*

desses* desenhos* a* lápis,* por* estar* viajando,* comecei* a* utilizar* como*base*de* apoio*uma*agenda*de* capa*

dura;*o*papel*era*dobrado*em* linhas*ortogonais,*de* forma*que*não*ultrapassasse*as*medidas*do*caderno,*

inclusive,* porque*eram*guardados*dentro*daquele.*Naquele*momento,* a*dobra*provinha*de*uma*questão*

operacional:* ser* transportável.* Posteriormente,* comecei* a* prestar* mais* atenção* na* configuração* destes*

desenhos* como* um* todo,* quando* o* papel* era* desdobrado.* A* partir* de* então,* incorporei* a* dobra* nos*

desenhos,*não*mais*pela*funcionalidade,*mas*como*elemento*constitutivo.*(Figuras*111*e*112).*

O* vinco* decorrente* da* dobra* alterou* o* ritmo* e* a* velocidade* do* ato* de* desenhar,* desafiou* o*

automatismo* da* manualidade* empregada* naquele* fazer;* impôs3se* como* empecilho* material,* já* que*

provocava*um*relevo*a*ser*transposto*pelas*linhas*inscritas*que*se*estendiam*sobre*a*superfície*do*papel.!A*

dobra*é*uma*presença*mínima,*porém*é*uma*marca*que*não*se*desfaz;*é*perene*assim*como*cicatrizes*ou*

rugas*na*pele.**
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O*desafio*da* linha*em*transpor*o*obstáculo*provocado*pela*dobra*me* interessou*à*medida*que*os*

procedimentos*de*construção*do*desenho*foram*alterados*e,*por*consequência,*o*tipo*de*imagem*que*foi*

criada.* A* presença* do* vinco* na* folha* de* papel* interferiu* mecanicamente* no* ato* de* desenhar,* visto* que*

naquele*fazer*a*mão*exercia*movimentos*muito*rápidos*e*automatizados.*No*momento*em*que*a*ponta*do*

lápis* esbarrava* com* a* linha* vincada,* o* continuum* do* movimento* da* mão* e* sua* velocidade* se*

desestabilizavam;*por*um*breve*lapso*de*tempo*tinham*de*ser*reformulados:*houve*uma*quebra*no*ritmo*da*

feitura*do*trabalho,*que*costumava*ser*regular*e*sequencial.**

À*proporção*que*a*presença*da*dobra*foi*sendo*incorporada*no*trabalho,*optei*por*papéis*de*maior*

gramatura,*a*fim*de*obter*vincos*mais*evidentes*e*que*se*constituíssem*em*obstáculos*mais*difíceis*de*ser*

transpostos.*A*partir*de*então,*a*importância*da*participação*do*suporte*nos*desenhos*se*evidenciou*no*que*

se*referia*também*à*sua*materialidade.*A*alteração*do*corpo*mesmo*do*suporte,*a*dobra*no*papel*provocou*

uma*mudança*na*direção*do*meu*olhar*na*hora*de*conceber*estes*trabalhos.*Dei3me*conta*de*que*a*gênese*

do*desenho*se*dava*no*momento*da*intervenção*de*dobrar*o*papel;*sua*matéria,*enquanto*suporte,*passou*

a* ter* 'voz'.* A* dobra* rompeu* com* a* total* planaridade* atribuída* até* então* ao* papel,* instaurando* assim,*

algumas*indagações.*Algumas*do*âmbito*das*inscrições,*outras*referentes*à*corporeidade*do*suporte,*bem*

como*aquelas*referentes*à*relação*entre*os*dois*elementos.*
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! Figura!111!–!DLG/01!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Lápis!grafite!sobre!papel.!59,5!x!60!cm!
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! Figura!112!–!DLG/04!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2013.!Lápis!grafite!sobre!papel.!66!X!79!cm!
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A*dobra*afirmou*a*matéria*do*suporte,*permitindo*que*se*olhe*para*ele*não*apenas*em*sua*condição*

de*superfície*neutra*sobre*a*qual*se* inscrevem*os*traços.*Com*a*presença*da*dobra*ficaram*salientadas*as*

diferentes*propriedades*físicas*dos*papéis.*Passei*a*dar3me*conta*do*grão,*espessura,*porosidade,*textura,*

maleabilidade*e*sua*capacidade*de*aguentar*o*vinco.**

...*algo*acontece*hoje*ao*suporte*da*obra,*à*sua*substância,*ao*seu*subjétil.*[...]*Tantas*palavras*
que*teremos*que*definir*[...]*elas*designam*o*que*encontra*debaixo,*o*que*põe,*coloca,*dispõe,*
sob* um* desenho,* uma* pintura,* uma* escrita* (o* papel,* o* papiro,* a* pele,* o* pergaminho,* a*
cartolina,*a*tela,*a*madeira,*ou*qualquer*outro*material).*(DERRIDA,*2012:281)*

O* grafite* do* lápis* que* se* depositará* no* suporte* depara3se* com* duas* características* de* ordens*

diferentes.*O*papel,*que*oferece*a*sua*brancura,*determinada*textura,*dureza,*porosidade*e*a*alteração*do*

seu* corpo,* a* formação* de* certo* relevo* marcado* pelas* linhas* ortogonais* vincadas,* constituindo3se* em*

saliências*e*reentrâncias*a*serem*transpostas.*

...*não*podemos*e*não*devemos*nos*separar*do*que*mantém*e*retém*como*inseparáveis*esses*
dois* corpos* que* são,* de* um* lado,* a* substância* do* suporte* ou* subjétil* (palavras* que* dizem*
bastante* bem*a* subjacência* do* que* está* debaixo)* e,* de* outro* lado,* o* por* cima*da* forma:* a*
superfície,*o*volume,*a*representação,*o*traço,*a*cor,*etc.*(DERRIDA,*ibid.288)*

Decorre*das*demarcações*destas*dobras*uma*espécie*de*grade*subjacente*ao*desenho.*Estabelece3se*

uma* relação* peculiar* no* sentido* de* que* esta* retícula* não* estrutura,* a* priori,* o* trabalho,* ainda* que* sua*

presença*se*dê*na*etapa*inicial*da*construção*do*desenho.**

Passo*a* ter* cuidado*em*relação*à*aparência*que*o*vinco* terá*na* superfície*do*papel.*É* importante*

atentar*ao*fato*de*que*a*dobra*não*altera*apenas*a*superfície*do*suporte,*como*acontece*com*as*inscrições*

feitas*a*lápis;*aqui,*ela*modifica*o*seu*corpo.*Utilizo*uma*régua*como*guia,*calco*um*instrumento*cuja*ponta*

marca,*mas*não*perfura*o*papel.*Pelo* lado*avesso,* levanto*sua*parte*posterior*para*que*a*dobra*aconteça*
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sem*ferir*o*papel,*deixando*que*esta*área*fique*em*90*graus*em*relação*à*parte*que*está*na*horizontal.*Este*

procedimento* é* reforçado* e* realizado* com*mais* cautela* nos* papéis* de*maior* gramatura.* No* preparo* da*

superfície*a*ser*desenhada*está*presente*uma*manualidade*que*não*se*evidencia,*uma*vez*que,*tratando3se*

de*um*desenho,*tendemos*prestar*atenção*mais*ao*gesto*que*gerou*as*inscrições,*aqueles*que*promovem*a*

configuração*dos*elementos*inscritos*repetidamente.*Estas*são*ações*que*agregam*matéria*à*superfície*do*

papel.*A*dobra,*por*sua*vez,*é*oriunda*de*um*gesto*mais*silencioso,*assim*como*a*sua*visualidade*que*não*

está* imbuída*de*pigmentação*nem*de*matéria* agregada.* Percebe3se*um* contraponto*no* tipo*de* ação*da*

mão* nas* etapas* de* elaboração* destes* desenhos.* A* construção* da* dobra* segue* um* ato* preciso,*

racionalmente*elaborado*em*sua*configuração*geométrica.*Na*segunda*etapa,*o*gesto*da*mão*é*mais*fluido,*

sequencial,*repetitivo*e*automatizado.*

Em*meus*trabalhos,*por*outro* lado,*as* linhas*ortogonais*resultantes*dos*vincos*perdem*visibilidade*

no*momento*em*que*realizo*as*primeiras*inscrições*a*lápis;*não*havendo*mais*o*contraste*com*o*branco*do*

papel,*elas*ficam*esmaecidas.*Porém,*à*medida*que*o*processo*de*fatura*vai*avançando,*as*linhas*vincadas*

recuperam*sua*presença*no*todo*do*trabalho,*devido*ao*desgaste*do*grafite*depositado*naquela*região.*A*

ação*de*dobrar*e*desdobrar*o*papel*várias*vezes,*a*partir*das*linhas*já*demarcadas*inicialmente*é*necessária,*

uma*vez*que*seleciono*algumas*áreas*para*desenhar,*geralmente*quatro.*As*demais*são*dobradas*para*que*

não* apareçam* naquele* momento;* a* seguir,* seleciono* outra* região* e* assim* sucessivamente.* O* contraste*

entre*o*borrado*das* linhas*que* sobrepassam*as* áreas*de* vinco* com*a*nitidez*dos* traços,* que* formam*os*

signos* gráficos* repetidos* sobre* toda* a* superfície* do* papel,* recupera* a* presença* visual* e* física* da* grade*

ortogonal.*

As*grades*foram*construídas*em*medidas*que*se*tornaram*mais*assimétricas*ao*longo*do*processo.*

As*dobras*que,* inicialmente,*compunham*um*esquema*simples*de*medidas,*por*exemplo,*uma*subdivisão*

formando*nove*ou*dezesseis*áreas*de* igual* tamanho,*passou*a*ser*pensada*de*maneira*a*desestabilizar*a*
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regularidade* e* a* simetria* da* grade.* Penso* que* ao* diminuir* a* previsibilidade* da* divisão* de* suas* partes,* a*

presença*da*grade*ficou*evidenciada*como*elemento*essencial.*Este*momento*coincide*ao*período*em*que*

deixei* de* viajar* e* transportá3los* de* um* lugar* a* outro.* Estar* desenhando* sempre* no* mesmo* ambiente*

possibilitou* um*olhar*mais* reflexivo,* constante* e* atento.* A* ação* de* dobrar* e* desdobrar* a* folha* do* papel*

ocorria* de* acordo* com* a* necessidade* do* processo* de* construção* do* trabalho* e* não* mais* devido* às*

circunstâncias*que*o*lugar*oferecia.*(Figuras*113*e*114)*

Pelo* esquema* abaixo* se* esclarece* a* sequência* do* procedimento.* As* linhas* verticais* e* horizontais*

representam*os*vincos*que*subdividem*o*papel,*conforme*as*áreas*com*letras.**

*

A* B* C*

D* E* F*

G* H* I*

J* L* M*

*

Aleatoriamente,* escolho* iniciar* o* trabalho,* por* exemplo,* nas* áreas* A,* B,* D* e* E;* as* demais* ficam*

dobradas* de* maneira* que* não* as* vejo.* Em* outro* momento,* desdobro* e* escolho* as* áreas* E,* F,* H* I.*

Novamente,*as*demais*áreas*deixam*de*estar*no*meu*campo*visual.*Neste*ponto*do*processo,*cada*conjunto*

de*subáreas*que*escolho*para*desenhar*tem*uma*composição*autônoma.*Porém,*à*medida*que*a*construção*

do* trabalho* avança,* desdobro* o* papel* cada* vez* com*mais* frequência,* dedicando* um* tempo*maior* para*

observar*a*composição*da*totalidade*da*superfície*do*suporte.*Fica*estabelecido*um*jogo*entre*fragmento*e*

totalidade*das*áreas*que*compõem*o*desenho.*É*importante*lidar*sempre*com*as*transposições*dos*traços*
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nas*regiões*de*dobras*para*evitar*que*se*forme*uma*imagem*compartimentada.*As*inscrições*dos*símbolos*

gráficos*não*se*interrompem*quando*encontram*o*vinco;*busco*um*sentido*de*continuidade*para*evitar*que*

se* forme* um* possível* efeito* de*moldura* em* torno* de* cada* subdivisão* de* área* e* visando* obter* algumas*

contraposições,* como* continuidade/interrupção,* velocidade* da* inscrição/* freio* no* movimento* da* mão,*

visibilidade/invisibilidade*das*linhas*vincadas.*
* *
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! Figura!113!–!DLG/05!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2013.!Lápis!grafite!sobre!papel.!66!x!72!cm!
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Estes* desenhos* necessitam* da* noção* de* fragmento* para* a* configuração* do* todo* na* superfície* do*

trabalho.*Apresenta3se*algo*de*mistério*e*surpresa*a*cada*vez*que*desdobro*o*papel,*o*que*consiste*num*

dado* fundamental* na* sua* concepção.* O* relacionamento* entre* as* inscrições* e* a* grade* sobre* a* qual* se*

depositam,*parece*ocorrer*de*forma*indireta.*Há*um*diálogo*subjetivo,*às*vezes,*não*identificável.*

No*desenho*DLG311*(Figura*122),*as*dobras*não*cruzam*de*ponta*a*ponta*a*superfície*do*papel:*

*

*

*

Quando*as*dobras*deixam*de*ser*contínuas*e*não*mais*atravessam*o*papel*de*uma*extremidade*à*

outra,*afastam3se*da*função*que*as*originou,*isto*é,*permitir*que*algo*seja*guardado*e*transportado*em*seu*

menor*tamanho;*sua*redução*é*apenas*parcial.**

A*linha*formada*pelo*vinco*se*torna*aparente*também*pelo*desgaste*do*grafite*depositado*(inscrito)*

na*região*da*dobra.*Este*desgaste*acusa*a*passagem*do*tempo*na*elaboração*do*desenho,*já*que*o*papel*é*

dobrado* e* desdobrado* várias* vezes,* conforme* a* região* em* que* estou* trabalhando;* são* diferentes*
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enquadramentos* a* cada* vez.* Porém,* a* totalidade*da*área*do*papel* é* levada*em*conta,* pois* a* cada*parte*

trabalhada*desdobro*o*papel*e*vejo,*de*forma*plena,*a*composição*que*vai*se*formando*no*desenho.**

A* não* diferenciação* da* sucessão* dos* signos* gráficos* desenhados* repetitivamente* na* superfície* do*

papel*é*interpelada*pelo*vinco*da*grade*subjacente.*Pela*variação*na*intensidade*do*grafite,*no*tamanho*e*

proximidade*entre*as*pequenas*formas*que*são*inscritas,*crio*imagens*que*se*aproximam*da*modelagem*e*

que* insinuam*certo*volume*em*sua*configuração.*Os*vincos*verticais*e*horizontais* tentam*estabilizar*uma*

imagem*anuviada*e* rarefeita*e,*portanto,* fugidia.* Fica* instaurado*um* jogo*de* continuidade/segmentação,*

fluidez/contensão.**

À*proporção*que*fui*acolhendo*a*presença*da*grade*nestes*desenhos,*percebi*que*o*fazia*por*uma*

necessidade*de*ver*as*imagens*inscritas,*estruturadas*a*partir*de*uma*ordem*que*lhes*era*oposta.*O*ritmo*

geométrico* e* previsível* da* grade* se* contrapunha* com* o* trajeto* dinâmico* e* oscilante* que* as* inscrições*

atribuíam*ao*desenho.*

A* configuração* compositiva* do* trabalho* é* vista,* em* primeira* instância,* apenas* pela* presença* das*

linhas*causadas*pelos*vincos*sobre*a*superfície*branca*do*papel.*Este*é*o*momento*em*que*a*grade*obtém*

sua*visualidade,*unicamente,*por*meio*do*vinco.*Há*um*pensamento*geométrico*que*é*pano*de*fundo*de*um*

trabalho,*o*qual* visa* à* configuração*de*uma* imagem*anuviada,* sem*muitos* contrastes*e*demarcações*de*

áreas,* característica* que* se* acentua* quando* vista* de* longe.* Estariam* estas* imagens,* que* possuem* um*

aspecto*informal*e*casual,*relacionadas*exclusivamente*com*as*linhas*ortogonais?*

Uma* reflexão* sobre* a* presença*da* grade*nas* artes* visuais* não*poderia* dispensar* uma* revisão*dos*

postulados*apresentados*por*Rosalind*Krauss*em*seu*texto*antológico*Grids,#publicado*pela*primeira*vez*na*

revista*October*em*1978.*Krauss*situa*o*aparecimento*da*grade*no* início*do*século*XX,*primeiramente*na*

França*e*depois*na*Rússia*e*Holanda.*Após*emergir*na*pintura*cubista*do*pré3guerra,*ela*considera*que*a*
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grade*manifesta*a#vontade#de#silêncio#da#arte#moderna,#sua#hostilidade#a#respeito#da#literatura,#à#narrativa#e#
ao#discurso.117*(KRAUSS,*2006:23).*

A*autora*considera*que*na*cisão*que*a*grade*produziu*entre*o*sagrado*e*o*profano,*o*artista*se*obriga*

a*fazer*uma*escolha*entre*um*ou*outro*modo*de*ver*o*mundo.*A*sacralidade*se*manifestava*nas*obras*de*

arte*através*da*narrativa,*da*representação*de*cenas*religiosas*entre*outras.*Krauss*considera*que*até*o*final*

do*século*XIX*foi*possível*o*artista*adotar*ambas*as*visões:*o*divino*e*o*profano.*A*partir*do*século*XX,*passa*

a*ser*inaceitável*que*a*fé*e*o*secularismo*coabitem.*A*autora*se*refere*à*grade*como*sendo*um*mito*da*arte*

moderna* e,* como* tal,* considera* que* este* não* enfrenta* o* paradoxo* entre* sagrado/profano,*

material/espiritual,* fingindo* sua* inexistência.*O# poder# mítico# da# grade# reside# em# nos# fazer# crer# que# nos#
movemos#no#âmbito#do#materialismo#(ou#da#ciência,#ou#da#lógica),#enquanto#que#ao#mesmo#tempo,#oferece?
nos#uma#liberação#à#crença#(ou#ilusão,#ou#ficção).118#(ibid.26).*

Krauss* aponta* para* a* pouca* fertilidade* que* encontra* na* grade.* Ela* atribui* esta* característica* à*

monotonia*de*suas*coordenadas*que*eliminam*a*multiplicidade*de*dimensões*do*real,*atendo3se*à*extensão*

lateral*de*uma*única*superfície.*(ibid.23).*

Poderíamos*pensar*que,* se*por*um* lado*a*grade* limita*o* trabalho*de*arte,*por*outro,*ao* restringir*

seus* elementos* propicia* um* aprofundamento* de* suas* questões.* Pode* considerar3se* a* grade* como* um*

mecanismo*de* síntese*e*não,*necessariamente,*de* restrição.*A* grade* foi* emblemática*da*arte*moderna*e*

continua*sendo*adotada*em*trabalhos*de*vários*artistas*contemporâneos.**

********************************************************

*
117*la*voluntad*de*silencio*del*arte*moderno,*su*hostilidad*respecto*a*la*literatura,*a*la*narración,*al*discurso.*
118*El*poder*mítico*dela*retícula*reside*en*que*nos*hace*creer*que*nos*movemos*en*el*ámbito*del*materialismo*(o*de*la*ciencia,*o*
de*la*lógica),*y*al*mismo*tiempo*nos*permite*dar*rienda*suelta*a*nuestra*fe*(o*ilusión,*o*ficción).*
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Agnes*Martin*desenvolve*um* trabalho*a*partir* dos* anos*60,* em*que*adota* a* estrutura*da* grade*e*

vincula*o*seu*uso*a*questões*ligadas*à*espiritualidade;*a*artista*atribui*a*essas*obras*o*caráter*do*infinito*e*do*

infinitesimal.*

Krauss* afirma* que:* achatada,* ordenada* e* geometrizada,* a* grade* é* antinatural,* antimimética* e*

antirreal.*É*a* imagem*da*arte*quando*dá*as*costas*à*natureza.* (ibid.23).* 119*Martin,*ao*contrário,*encontra*

extrema* conexão* do* uso* que* faz* da* grade* com* a* natureza.* Na* visão* da* artista,* quando* saímos* das*

montanhas* para* irmos* à* planície,* temos* uma* experiência* de* expansão* que* relata* como* sendo* muito*

emocionante:*...*e*eu*acho*que*é*a*expansão*que*está*relacionada*com*a*grade.*Você*sabe*a*expansão*desta*

experiência...*É*sobre*o*infinito.120*(MARTIN*in*CHAVE,*1992:144).*

Briony*Fer*analisa*o*desenho*de*Agnes*Martin,*Untitled,#realizado*com*tinta*preta*sobre*papel,*que*

data*de*1960121.*(Figura*115).*A*artista*inscreve*próximo*às*margens*do*papel*linhas*que*formam*três*bordas*

externas* de* um* retângulo,* as* quais* parecem* atuar* como*moldura* do* que* é* traçado* na* parte* central* do*

suporte.*Na*área*interna*do*retângulo*fica*marcada*uma*grade*ortogonal*composta*por*sete*linhas*verticais*

e* três* horizontais.* As* linhas* verticais* recebem,* de* cima* a* baixo,* hachuras* horizontais* perpendiculares*

àquelas.*A*largura*destas*sucessivas*linhas*horizontais*é*irregular,*o*que*provoca*que*o*branco*do*papel*que*

fica*entre*estas*hachuras*passe*a*compor*oito*colunas*também*assimétricas.*

O*equilíbrio*entre*regularidade*e*irregularidade,*precisão*e*imprecisão,*ênfase*e*intervalo,*se*
mantém* apenas* precariamente.* Outros* na* série* alternam* e* interrompem* a* grade* de* várias*
formas,*cobrindo3a*com*hieróglifos*com*formas*de*arcos*e*losangos*ou*reduzindo3a*a*pontos*e*

********************************************************

*
119*Allanada,*geometrizada*y*ordenada,*la*retícula*es*antinatural,*antimimética*y*antireal.*Es*la*imagen*del*arte*cuando*éste*vuelve*
la*espalda*a*la*naturaleza.**
120You*know,*the*expansion*of*that*experience…*It’s*about*the*infinite.’*(CHAVE,*1992:144)**
121*Esta*obra*pretence*à*coleção*do*Whitney*Museum*of*American*Art,*Nova*York.*
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pingos*semelhantes*aos*do*código*Morse.*O*all3over*que*cobre*a*superfície*é*ao*que*parece,*
formado* por* essas* descontinuidades* essenciais.* As* diferenças* são* infinitas,* as* grades* são*
repetitivas,*mas*nunca*mecânicas.*(FER,*2004:51).122*

Há*um*dinamismo*na*maneira*com*que*Martin*articula*seus*elementos,*que*se*afasta*do*que*Krauss*

identifica*como*monotonia#e#reducionismo#no*uso*da*grade.*
Na* obra* Untitled1231963,* (Figura* 116)* Agnes* Martin* configura* uma* grade* regular* com* linhas*

vermelhas,*em*que*o*vestígio*da*manualidade*se*manifesta*por*meio*da*descontinuidade*de*alguns*traços*e*

dos*acúmulos*de*tinta*que*se*instauram*nas*margens*direita*e*inferior*da*tela.*Os*pontos*que*se*formam*nas*

bordas* pelo* depósito* de* tinta* são* indícios* do* movimento* da* mão* quando* de* sua* elaboração.* Estas*

características*afastam*a*prática*de*Martin*de*um*procedimento*meramente*mecânico*e*padronizado.**
*

********************************************************

*
122*The*balance*between*regularity*and*irregularity,*precision*and*imprecision,*accent*and*interval,*precariously*maintained,*just.*
Others* in* the* series* alternate* and* interrupt* the* grid* in* a* variety* of* ways,* overlaying* it* with* hieroglyph3type* arcs* and* lozenge*
shapes* or* reducing* it* to*morse3like* dots* and* dashes.* The* all3over* covering* of* surface* is,* it* seems,*made* up* of* these* essential*
discontinuities.*The*differences*are*endless;*the*grids*are*repetitive*but*never*mechanical.*(FER,*2004:51)*
123*Esta*obra*pertence*à*coleção*de*Emily*Fischer*Landau,*Nova*York.*
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* *
Figura*115*–*Agnes*Martin.*Sem#título,*1960.**

Tinta*sobre*papel.*30,16*x*23,81*cm*
Figura*116*–*Agnes*Martin.*Sem#título,*1963.**

Tinta*sobre*papel.*21*x*21*cm*

Diferentemente*dos*artistas*minimalistas,*grupo*ao*qual*seu*nome*foi*frequentemente*associado*por*

alguns*críticos,*Martin*insistiu*em*desenhar*à*mão*livre,*usando*somente*uma*régua*como*guia.*Os*artistas*

minimalistas*queriam*afastar*a*presença*de*um*sujeito* ligado*à*obra,* inclusive,*alguns*pintores*utilizavam*

máscaras*de*fita*adesiva*para*isolar*a*área*da*pintura,*que*deveria*ser*geometricamente*exata.*

Em* seu* ensaio* intitulado:* Agnes* Martin:* “Humility,* the* beautiful* daughter...* all* of* her* ways* are*

empty”124,* Anna* Chave* comenta* sobre* a* intenção* de* Agnes*Martin* em* transmitir* um* estado* de* sossego*

perfeito,*não*no*sentido*de*estar*inconsciente*como*no*estado*de*sono,*mas*uma*consciência*expansiva*e*

meditativa.* (CHAVE,*1992:145).*A*artista*utiliza*como*metáfora,*para*descrever*tal*sensação* libertadora,*a*

********************************************************

*
124*Humildade,*a*bela*filha...*todos*os*seus*caminhos*estão*vazios.*
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percepção* que* podemos* ter* da* água:*Minhas# pinturas# não# têm# nem# objeto# nem# espaço# nem# linha# ou#
qualquer#coisa#–#sem#formas.#Elas#são...# sobre#a# falta#de# forma,#decomposição#da# forma.#“Você#não#pode#
pensar#em#uma#forma#para#o#oceano”.125*(CHAVE,*1992:145)*

Em*ensaio*que*data*de*1981126,*Rosalind*Krauss*analisa*obras*de*artistas*que*fizeram*uso*da*grade,*

entre*eles*Agnes*Martin*e*Mondrian;*discorre*sobre*o*par*de*oposições*originalidade/repetição*que,*em*sua*

visão,* caracterizam* a* arte* moderna.* A* ideia* de* originalidade* acompanhou* a* vanguarda* artística,* que*

acreditou*e* teve* como*objetivo*partir* do* zero*na* concepção,* não* apenas* formal* de* seus* trabalhos* como*

também*na*de*mundo.*Ingenuamente,*o*artista*de*vanguarda,*voltando*às*costas*à*tradição,*esteve*ligado*à*

ideia*do*ato*inaugural.*Na*visão*da*autora,*os*artistas*que*adotam*a*grade,*a*qual*considera*extremamente#
restritiva# em# relação# ao# exercício# real# da# liberdade,* inviabilizam* a* originalidade* em* suas* obras,* ficando*

condenados*a*uma*eterna*repetição.**

Agnes*Martin* foi* uma* artista*moderna,* portanto* considero* pertinente* questionar* sobre* qual* teria*

sido* seu* empenho* real* em* produzir* um* trabalho* original.* Estaria* a* artista* envolvida,* efetivamente,* na*

criação*do*‘novo’*em*suas*obras*ou*seu*foco*estaria*voltado,*exclusivamente,*ao*caráter*espiritual*e*infinito*

que*buscava*para*seu*trabalho,*por*meio*do*uso*da*grade?**

Segundo* a* visão* apresentada* por* Fer* a* repetição* nos* trabalhos* de* Martin* não* aparece* como*

problema*ou*como*falta*de*originalidade:**

O* lugar*de*Martin*nunca*fica*claro.*Há*aqueles*que*sempre* insistem*que*ela*resistiu*mais*do*
que*sucumbiu*à*repetição*–*como*se*insistir*na*repetição*pudesse*de*alguma*maneira*reduzi3la*

********************************************************

*
125*My*paintings*have*neither*object*nor*space*nor*line*nor*anything*–*no*forms.*They*are*…*about*formless,*breaking*down*form.*
You*wouldn’t*think*of*form*of*the*ocean.*
126*La*originalidad*de*La*Vanguardia*y*otros*mitos*modernos.*
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ou*deturpá3la.*[...]*Ao*contrário,*eu*gostaria*de*afirmar*a*necessidade*de*repetição*de*Martin,*
para*criar*o*máximo*de*diferença,*mas*também*para*demonstrar*o* interminável*trabalho*do*
trabalho.*(FER,*2004:57)127**

Agnes*Martin*adota*um*procedimento*repetitivo,*porém,*ao*realizar*pequenas*torções*no*raciocínio*

interno*de*cada*trabalho,*obtém,*como*resultado,*obras*que*se*diferenciam*entre*si.*Tais*diferenciações*não*

significam* progressões* no* processo* das* obras,* tampouco* devem* ser* vistas* por* uma* via* evolucionista* de*

leitura.*No*uso*que*a*artista*faz*da*grade,*percebe3se*que*ela*não*encerra*um*sentido*único,*uma*vez*que*

seu* interesse* está* na* incompletude* das* coisas* do* mundo* e* no* infinito,* questões* que* busca* através* da*

repetição.**

*A*ideia*de*infinito*por*si*só*pressupõe*um*sujeito*incompleto,*e*o*trabalho*de*repetição*marca*
a* impossibilidade* de* completude.* Este* é* o* cerne* disso:* o* olhar* contemplativo* como* uma*
extensão* infinita* ou* desdobramento* da* memória,* ainda* prometendo* um* momento* de*
plenitude*em*uma*circunstância*desfavorável.*O*que*Martin*faz*é*isolar*algo*precário*–*como*
as* diferenças* infinitas* de* suas* grades* –* e* torná3los* algo* temporariamente* coeso* de* uma*
maneira* que* permite* a* perda* de* si* mesma* na* superfície* infinita* da* tela.* A* repetição* que*
exacerbou*a*diferença*também*serve*para*segurá3la*no*lugar.*(FER,*2004:58).128*
*

********************************************************

*
127*Martin’s*place*is*never*clear.*There*were*those*who*always*insisted*that*she*resisted*rather*than*succumbed*to*repetition*–*as*
if*on*repetition*would*somehow*reduce*or*misrepresent*her.[…]*On*contrary,*I*would*want*to*claim*the*necessity*of*repetition*to*
Martin,*to*create*maximum*difference,*but*also*to*demonstrate*the*interminable*work*of*the*work.*(FER,*2004:57)*
128*The*idea*of*infinity*itself*presupposes*an*incomplete*subject,*and*the*work*of*repetition*marks*the*impossibility*of*completion.*
This* is* the* crux* of* it:* the* contemplative* gaze* as* an* infinite* extension* or* unfolding* of* memory,* yet* promising* a* moment* of*
completeness*in*unpropitious*circumstances.*What*Martin*does*is*to*isolate*something*precarious*–*like*the*infinite*differences*of*
her* grids* –* and*make* of* them* something* temporarily* cohesive* in* a*way* that* enables* the* loss* of* oneself* in* the* infinite* fabric*
surface.*The*repetition*which*has*exacerbated*difference*also*serves*to*hold*it*in*place.*(FER,*2004:58)*
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Diante*das* grades*nas*pinturas*de*Agnes*Martin,* percebe3se*que*as*manchas* e* traçados*de* régua*

passam*a*ser*o*corpo*da*obra.*Como*se*não*estivessem*colocadas*sobre*o*suporte,*mas* imbricadas*a*ele.*

Não*há*uma*determinação*ou* encarceramento* com*a* presença*da* grade.*Ana*Chave*demonstra,* em* seu*

comentário,*uma*visão*que*difere*da*análise*apresentada*por*Krauss.*Repara3se,*também,*que*a*autora*se*

aproxima*da*noção*deleuziana*de*repetição.**

Mas*as*grades*de*Martin*obrigam3nos*prestar*atenção*na*mudança*assim*como*na*repetição*
ou*na*semelhança.*Pela*própria*minucia*de*suas*diferenças,*de*uma*tela*para*outra,*e*por*sua*
diferença*em*relação*às*grades*de*outros*artistas,*elas*mostram*que*o*"conteúdo"*de*todas*as*
grades*está*longe*de*serem*idênticas.129*(CHAVE*in*HASKELL,*1993:150)*

Krauss*aponta*para*um*reducionismo*no*uso*da*grade.*Sua*análise*é*oriunda*das*problemáticas*da*

modernidade,*das*premissas*da*originalidade,*da*noção*de*superação*presente*nos* ideais*das*vanguardas*

artísticas,*do*declínio*das*narrativas.*A*autora*encontra*na*referencialidade*da*grade*o*fracasso*da*repetição*

do*mesmo.*Sabe3se*que*a*repetição*não*leva,*necessariamente,*à*falência.*Deleuze*percebe*a*singularidade*

onde* há* a* semelhança* e,* partindo* desta* premissa,* afirma* que* no* ato* criativo* a* repetição* ocorre* como*

diferença.**

Cattani*em*sua*análise*sobre*a*série*Walls#of#light,*do*artista*irlandês*Sean*Scully*situa*a*presença*da*
grade*em*produções*contemporâneas: 

Como*modalidade*de*construção*repetitiva,*ela*foi*analisada*negativamente*por*Krauss,*como*
impedindo* a* evolução,* nas* obras* dos* artistas* que* as* empregaram* sistematicamente.* Isto*

********************************************************

*
129*But*Martin's*grids*compel*us* to*pay*attention*to*change*as*well*as* repetition*or*sameness.*By*the*very*minuteness*of* their*
differences,*from*one*canvas*to*the*next,*and*by*their*difference*from*the*grids*of*other*artists,*they*show*that*the*"content"of*all*
grid*is*far*from*identical.*(CHAVE*in*HASKELL,*1993:150)*
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implica*em*transferir*à*arte,*valores*referentes*a*outras*áreas*da*sociedade*moderna,*como*as*
noções*de*progresso*e*de*evolução*num*tempo*cronológico.*Ora,*a*arte*tem*seus*tempos*que*
diferem* desse* último,* o* que* constitui* em* si* mesmo* uma* forma* de* resistência.* Segundo* a*
autora,* pelo* contrário,* se* trataria* de* um* sintoma,* uma* espécie* de* “repetição* cega”,* para*
empregar*o*termo*da*psicanálise*relativo*aos*atos*que*acobertariam*os*traumas*ou*os*medos*e*
desejos* reprimidos.* Segundo* Deleuze,* seria* aquela* repetição* que* não* leva* a* nenhuma*
inovação,* pois* não* a* suportaria.* A* repetição* na* arte,* pelo* contrário,* seria* aquela* que* lança*
mão*da* reiteração*dos*princípios* construtivos*e*os*mútuos* rebatimentos*que*esses*operam,*
abrindo*espaço*à*diferença.*(CATTANI,*2013)130*

Outro*exemplo*do*uso*da*grade*pode*ser*encontrado*em*obras*de*Gisela*Waetge,131*que*explora*essa*

questão*em*seus*trabalhos*desde*meados*da*década*de*oitenta.*A*partir*de*2011,*a*artista*desenvolve*uma*

série*de*pinturas*denominada*‘Campos#de#Energia’,*(Figura*117)#em*que*utiliza*como*material*tinta*acrílica,*

grafite,* nanquim* e* pigmento* sobre* tela,* mantendo* visível* a* estrutura* da* grade.* A* presença* das* linhas*

verticais*e*horizontais*traçadas*a*lápis*e*com*régua*produz*um*campo*de*liberdade,*no*qual*os*elementos*e*

procedimentos*adotados*por*Waetge*se*articulam*com*leveza;*não*se*percebe*rigidez*em*sua*configuração*e*

no* tratamento* dado* às* áreas.* As* demais* linhas* presentes* em* suas* telas* são* feitas,* tanto* a* lápis* grafite*

quanto* a* nanquim.* Nota3se,* aqui,* mais* uma* interpretação* do* uso* da* grade* que* difere* do* que* foi*

apresentado* por* Rosalind* Krauss* no* artigo* ‘Grid’.* Além* de* se* valer* da* grade,* Waetge* utiliza* régua* e*

esquadro,*instrumentos*que*preveem*rigidez*e*precisão.*A*artista*comenta*no*entanto,*que*ao*invés*de*ter*

estas*coordenadas*como*restritivas*encontra*nelas*uma*alavanca*para*a*expressão*e*criação.**

********************************************************

*
130*A*palestra*A#grade#na#pintura#contemporânea:#a#série#Walls#of#light,#de#Sean#Scully*foi*apresentada*no*Seminário*Pesquisa*na*
ABCA*em*agosto*de*2013: 
131*Artista*paulista*radicada*em*Porto*Alegre*/*RS*
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A*artista*afirma*sentir*uma*necessidade*da*grade,*há#um#prazer#de#ir#marcando#pontos#do#tempo#e#do#
espaço.#A#grade#estrutura#o#pensamento#que#possa#vir#a#partir#dela#e#com#ela.132#Percebe3se*como*indício*do*

movimento* que* ela* realizou* com* a* tela,* os* escorridos* que* não* estão* apenas* na* vertical.* Em* alguns*

momentos,*eles*aparecem*na*horizontal.*Este*duplo*sentido*no*escorrimento*remete*uma*vez*mais*à*ideia*

da*grade.*

*

* *
Figura*117*–*Gisela*Waetge.*Campos#de#Energia#III,*2011.*Tinta*acrílica*

grafite*e*pigmentos*sobre*tela*70*x*135*cm*
Figura*118*–*Gisela*Waetge.*Campos#de#energia#IX,#2011.*Tinta*

acrílica,*grafite*e*pigmentos*sobre*tela.*70*x*135*cm.*

Os* pontos* que* demarcam* os* encontros* das* linhas* verticais* e* horizontais* são*manchas,* pequenos*

pingos*de*nanquim;*em*outros*momentos,*aparecem*feitos*com*caneta*de*nanquim.*Cumprem#uma#função#
de#divisões#de#espaços,#localizações,#pontos#de#demarcação.133*Em*seus*trabalhos,*Gisela*geralmente*parte*

de* algumas* regras* iniciais,* estabelecidas* por* ela* e* que* vão* se* alterando* à* medida* que* o* processo* de*

********************************************************

*
132*Os*depoimentos*da*artista*foram*obtidos*através*de*entrevista*concedida*à*autora*em*abril*de*2012.*
133*Depoimentos*da*artista*obtido*através*de*entrevista*concedida*à*autora*em*abril*de*2012*
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construção* vai* acontecendo.* A* artista* acrescenta* que,* em* geral,* seu* trabalho* fala# de# pulsação,# vibração,#
gráficos,# ritmo# entre# outros# assuntos# específicos# da# pintura# como# cores,# contrastes,# levezas.* Salienta,*
também,*a*valorização*que*dá*à*presença*do*acaso,*ao*pingo*e*ao*escorrido.*Apreende3se*pela*transparência*

das* camadas* de* pintura* que* as* tintas* são* aguadas* e* deixam,* através* de* seus* escorridos,* alguns* traços,*

vestígios*de*linhas.*

Em* várias* pinturas* desta* fase* aparece* um* elemento* absolutamente* novo* e* que* chama* muito* a*

atenção*de*quem*acompanha*a* sua*poiética:*uma*borda*em*verde* luminoso,*bastante*distinto*do*que*se*

costumava*ver*em*sua*paleta.*A*cor* forte*que*emoldura*o* trabalho*mantém*sua*transparência,*apesar*de*

parecer*uma*área*de*cor*chapada.*O*suporte*absorve*a*tinta*verde*de*maneira*distinta*em*cada*área,*devido*

às* diferentes* diluições* adotadas* pela* artista.* Algumas* manchas* irregulares* e* quase* imperceptíveis,* bem*

como*o*trajeto*das* linhas*escorridas*que*estão*por*baixo,*permanecem*visíveis.*A*respeito*do*surgimento*

das*faixas*de*contorno*nos*trabalhos,*a*artista*comenta*sentir*necessidade*de*delimitar*um*campo*para*os*

mesmos:*este# é#meu# campo,# é# aqui# que# o# trabalho# acontece.* A* partir* desta* colocação,* observa3se* que* a*
presença*da*faixa*verde*não*encerra*o*trabalho*e*sim*o*pontua.*Determina*um*campo*de*energia.*

Esse*conjunto*de*trabalhos,*abstratos*e*geométricos,*permite*muitas*e*diferentes*associações.*
As* diversas* camadas* sobrepostas* lembram* o* pulsar* de* uma* cidade,* numa* trama* que* se*
entrelaça*como*no*nosso*cérebro*ou*como*numa*placa*de*computador.*A*malha*ortogonal,*os*
pontos* escorridos* ao* acaso,* as* linhas* e* as* cores* estabelecem*um* jogo,* um* ritmo,* que*pode*
irradiar* energia,* luz,* silêncio* e* induzir* a* reflexões* sobre* o* tempo,* a* medida,* a* ordem,* a*
precisão*e*o*lugar*da*própria*Arte.*(WAETGE,*2010)*

Pode*dizer3se*que*a*artista*constrói*sua*poética*pautada*em*oposições*que*constituem*a*sua*poiética:*

controle*/*descontrole,*estruturação*/*liberdade,*previsibilidade*/*acaso.**
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A*artista*articula*os*sentidos*de*expansão*e*de*contenção.*Há*uma*linha*rígida,*geralmente*traçada*a*

lápis,*que*delimita*cada*pedaço*do*quadro.*Com*o*uso*da*tinta,*porém,*a*cor*se*espalha*pela*superfície*da*

tela*em*vários*sentidos:*para*os*lados,*para*frente*e*para*trás,*devido*à*sobreposição*das*camadas.*

Os* desenhos* de* Gisela* são* fruto* de* um* pequeno* cardápio* de* gestos* que* calham* de* ser*
continuamente*repetidos.*Com*régua,*ela*traça*linhas*retas;*sobre*as*retas,*ela*pontua;*com*os*
pontos,* risca* novas* retas.* Os* pigmentos* diluídos,* ela* maneja* horizontalmente,* como* se*
equilibrasse*–*mal3*uma*xícara*trasbordando*de*chá*sobre*uma*bandeja.*A*água*escorre,*e,*dos*
pingos,*surgem*novas*retas.*(VERAS,*2011).*

Observando* a* obra* Campos# de# Energia# IX,* (Figura* 118),* vemos! que* Gisela* Waetge* não* faz* uso*

exclusivo*nem*da* linha*nem*da*mancha*para*obter*a*composição.*A*artista*se*vale,* tanto*de*um*como*de*

outro*recurso*plástico*e,*com*este*procedimento,*o*resultado*é*uma*composição*que*possui*tensão*entre*as*

suas* partes.* Essa* é* a* dinâmica* de* seu* trabalho:* a* convivência* da* pintura* com* o* desenho* no* mesmo*

ambiente,*tendo*ambos*o*mesmo*status.*

A* artista* posiciona* a* tela* em* sentidos* contrários* a* cada* vez,* para* que* as* aguadas* escorram*

perpendicularmente*umas*às*outras.*A*diferenciação*das*formas*geométricas*que*vemos*nessas*pinturas*se*

configura* não* apenas* pelo* contorno* das* linhas* a* lápis;* há* também* um* trabalho* interno,* com* diversas*

aguadas*de*tinta*nestas*diferentes*formas.*Estas*distinções*resultam*da*variação*das*cores,*texturas*e*pelo*

tratamento* que* lhes* é* dado.* Tal* propriedade* se* torna*mais* visível* quando* o* quadro* é* visto* de* longe;* a*

nitidez* das* linhas* verticais* e* horizontais* se* perde* e* a* estruturação* das* partes* se* desvincula* das* retas*

traçadas.**

O*modo*como*percebo*a*presença*das*inscrições*e*das*dobras*em*meus*desenhos,*remete3me*a*uma*

imagem* que* capturei* com* máquina* fotográfica,* aproximadamente,* dois* anos* antes* de* iniciar* estes*

trabalhos.* (Figura*119)*Ela*permeia*meu*olhar*diariamente*quando*estou*diante*de*uma* janela;*de*modo*
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peculiar,* vejo3a* como* linhas* de* desenho.* Há* uma* trepadeira* que* tem* como* apoio* para* seu* crescimento*

vertical*uma*tela*de*arame*fixada*em*um*muro.*É* interessante*perceber*a*convivência*de*linhas*orgânicas*

com* as* linhas* ortogonais* da* grade;* há,* também,* o* contraponto* referente* às* suas* procedências:* umas*

provêm*da*natureza*e*as*outras*de*fabricação*industrial.*Diferem*também*em*suas*configurações.*A*linha*da*

planta* se* espalha* em* diversas* direções;* ramifica3se,* percorre* caminhos* irregulares* e* imprevisíveis.* Seus*

movimentos*são*sinuosos*e*retorcidos.*As* linhas*da*grade*são*rígidas,*todas*com*a*mesma*espessura*e*se*

organizam*de*forma*previsível*em*seus*cruzamentos.*

*

*
*

Figura*119*–*Fotografia*da*autora,*2014.*Sem*dimensão*definida.*
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Considero* interessante*observar* como* se*dá*o* relacionamento*destas* linhas* tão*díspares.*A* grade*

que* fica* fixada*no*muro,* a* uma*distância* aproximada*de* 8* cm,* recebe*os* ramos* e* caules* que* se* apoiam*

sobre*si*desordenadamente;*muitas*vezes,*passam*por*trás*da*grade*e*voltam*para*a*sua*parte*frontal.*Meu*

interesse* por* esta* imagem* é* o* de,* também,* transpor* ao* âmbito* das* artes* visuais* o* seguinte*

questionamento:* em*que* sentido* a* existência* da* grade* poderia* sistematizar* e* padronizar* o* percurso* das*

linhas?* Faço* uma* analogia* com* os* desenhos* em* que* inscrevo* signos* gráficos* sobre* papéis* que* possuem*

grades*decorrentes*dos*vincos*das*dobras.*Penso*que*a*grade*mantém*um*diálogo*com*os*traços,*porém*não*

determina*a*sua*configuração*ou*localização*no*plano;*assim*como*na*imagem*que*vejo*através*da*janela.*A*

distribuição* das* linhas* decorrentes* do* crescimento* da* planta* se* expande* sem* estarem* determinadas* ou*

previamente*estruturadas,*a*partir*das*retas*perpendiculares*da*grade.*É*esta*a*relação*que*busco*em*meus*

desenhos*que*possuem*as*dobras*ortogonais.*A*grade*está*ali,* é*uma*presença* importante*que*pontua*a*

superfície*do*papel,*mas*não*define*o*tipo*de*trajeto*que*as*linhas*percorrerão*tampouco*o*modo*como*os*

signos* gráficos* serão* inscritos* ou* situados* na* folha.* Quando* as* linhas* sobrepassam* a* região* dos* vincos,*

deparam3se* com* um* empecilho* que* deverá* ser* transposto;* assim* como* as* ramificações* do* vegetal* que*

desviam*ou*se*enroscam*nos*vazados*e*nas*próprias*linhas*da*grade.*(Figuras*120*e*121)*
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! Figura!120!–!DLG.08!Flávia!Duzzo.!Sem$título,!2012.!Lápis!grafite!sobre!papel.!66!x!81!cm!
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O* sentido* de* repetição* em*meus* trabalhos* provém* de* uma* compulsão* e* necessidade* interna* do*

próprio*ato*de*repetir.*A*manualidade*da*qual*decorrem*as*formas*que*repito,*inviabiliza,*em*certo*sentido,*

que* se* estabeleça* o* igual.* A* inscrição* dos* signos* gráficos* e* as* tramas* realizadas* por* mim,* ainda* que*

sistemáticas*e*automatizadas*em*sua*fatura,*acusam*a*diferença*em*sua*aparência.*As*torções*dos*fios,*bem*

como* os* traços* desenhados* apontam* para* desdobramentos* e* novas* possibilidades* de* criação.* A* grade*

aparece*em*minha*poiética*de*maneira*a*promover*diálogos*e*articulações*que*possam*romper*com*a*noção*

excludente* entre* elementos* como:* rigidez* e* flexibilidade,* geometrização* e* assimetria,* contensão* e*

movimento,*homogeneidade*e*fragmentação.*Em*minha*conduta*criadora,*ainda*que*a*ação*seja*sistemática*

e* repetitiva,*o*que*busco*como*resultado*são*variações*sensíveis,*decorrentes*das*distintas*problemáticas*

lançadas*a*cada*novo*trabalho.**

As*ausências*que*foram*apresentadas*neste*capítulo*e*que*se*consolidaram*como*o*eixo*principal*de*

pesquisa*da*tese,*puderam*ser*percebidas*e*identificadas*como*tema*fundamental,*à*medida*que*fui*sendo*

processada*pelo*próprio*processo*de*formação*destes*trabalhos.*Estes*dados:*não*desenho,*apagamento*e*

desgaste*se*apresentaram,*inicialmente,*nos*trabalhos*de*forma*não*intencional.*Tardei*a*me*dar*conta*de*

que*tais*características*convergiam*para*uma*mesma*problemática:*as*ausências*que*se*manifestam,*a*partir*

do*suporte*como*elementos*potentes*e*com*capacidade*expressiva*nos*desenhos.**

Este* aspecto* acrescentou*desdobramentos* importantes* como:* atentar* aos* vestígios* que*passam*a*

atuar*como*elementos*formais*no*desenho,*acusando*a*existência*de*uma*imagem*anterior.*O*papel*que*é*

convocado*a*participar*do*desenho,*de*forma*a*deixar*patente*sua*propriedade*física:*a*sua*espessura,*o*seu*

corpo,*capaz*de*aceitar*as*dobras*que*alteram*a*sua*planaridade,*à*proporção*que*provocam*relevos*em*sua*

superfície.*Decorre*da*capacidade*deste*suporte*em*suportar*o*vinco,*a*instauração*de*um*novo*elemento*

expressivo:*o*desgaste*do*grafite*nestas*áreas*e*a*sua*vulnerabilidade*enquanto*material*que,*no*transcurso*

mesmo*da* fatura,* se*vê*afetado.*A* forte*presença*visual*que*uma*área*de*desenho*que*não* foi* investida*
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pode* alcançar* aparece,* também,* como* um* dado* instigante* no* trabalho.* A* ausência* que* participa* como*

espessura* nos* desenhos* com* a* linha* tridimensional,* bem* como* as* lacunas* que* provêm* de* seus*

espaçamentos*passam*a*compor,*de*forma*sensível,*a*poiética*deste*processo.*
* *
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4 CONSIDERAÇÕES*FINAIS*

A*fase*inicial*desta*pesquisa*teve*como*mote*principal*as*questões*relacionadas*à*repetição,*uma*vez*

que*foi*uma*característica*recorrente*em*meus*desenhos*desde*2008.*Os*trabalhos*dos*quais*parti*para*a*

formulação* do* projeto* de* tese,* constituídos* por* inscrições* sucessivas* de* círculos* feitos* com* caneta*

esferográfica,* provinham* de* um*movimento*manual* que* se* assemelhava* ao* da* escrita* cursiva.* Portanto,*

naquele*momento,*propunha3me,*através*da*pesquisa,*a*estabelecer*uma*possível*relação*do*desenho*com*

a*caligrafia*pelo*viés*da*repetição*de*um*módulo.**

Nos*trabalhos*posteriores,*realizados*a*partir*de*2010,*já*durante*a*realização*do*doutorado,*utilizei*

fios*de*telefone*para*tratar*de*questões*relacionadas*à*tridimensionalidade*da*linha*do*desenho.*A*repetição*

também* se* fez* presente* nesses* trabalhos,* tanto* nos* gestos* quanto* nos* elementos* que* eram* criados:*

argolas,*círculos*enrolados*ou*tramados.*Na*fase*seguinte,*realizei*desenhos*com*lápis*grafite*sobre*papel,*

inscrevendo*repetitivamente*um*mesmo*signo*gráfico*em*sua*superfície.*A*recorrência*da*repetição*nas*três*

fases*dos*trabalhos*direcionou*minha*atenção*para*tal*característica.*

A*repetição*sucessiva*de*formas*justapostas*configurou*uma*espécie*da*malha*quase*indiferenciada*

na*superfície*dos*desenhos,*principalmente*quando*vistos*à*distância.*Em*determinado*momento,*comecei*a*

perceber*alguns*lapsos,*algumas*ausências*que*se*tornavam*visíveis,*justamente,*por*habitarem*superfícies*

repletas*de*pequenas* inscrições.*A*partir*de*então,*o* foco*da*pesquisa* foi*alterado.*Ao*mesmo*tempo*em*

que*a*repetição*deixou*de*ser*o*mote*principal*dos*trabalhos,*percebi*que*a*sua*presença*era*o*que*permitia*

as* ausências* de* se* manifestarem.* No* momento* em* que* me* dei* conta* desse* aspecto,* fui* capaz* de*

redirecionar*o*meu*olhar,*tendo*de*realocar*os*conteúdos*que*já*possuíam*uma*ordenação*na*condução*e*
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encaminhamento* da* tese.* Esta* torção* concedeu* uma* nova* tônica* à* pesquisa.* As* problemáticas* trazidas*

pelas*ausências,*que*se*instauraram*no*trabalho,*ampliaram*o*espectro*de*referências*artísticas*e*teóricas.**

Encontrei* nos* trabalhos* de* Gego,* da* fase* Dibujos# sin# papel* uma* afinidade* com* os* seus*

questionamentos,*no*que*se*refere*à*linha*tridimensional*do*desenho*na*sua*relação*e*instauração*no*plano*

da*parede.*O*espaço*entre*o*corpo*da*linha*e*o*suporte*confere*espessura*ao*trabalho*juntamente*com*os*

elementos*de*fixação.*Esta*espessura*que*se*forma*com*o*mínimo*de*matéria*é*um*dado*instigante*e*que*eu*

estava* aprofundando* em* meus* trabalhos.* Estabelecer* um* diálogo* com* obras* de* outros* artistas,* que*

discutem*as*mesmas*problemáticas,*foi*fundamental*para*o*direcionamento*e*aprofundamento*dos*aportes*

lançados* pelos* meus* trabalhos.* O* contato* presencial* com* algumas* de* suas* obras* foi* importante,*

principalmente*porque*tratam*da*materialidade*da*linha,*bem*como*da*sua*relação*com*o*espaço.**

Foi* possível* constatar* que* o* novo* fio* condutor* da* tese,* as* ausências* no* desenho,* mostrou3se*

pertinente*em*relação*às*problemáticas*que*foram*lançadas*pelos*novos*trabalhos*realizados*ao* longo*do*

período*do*doutorado.*Alterar*o*foco*de*visão*e*estar*sensível*às*novas*demandas*do*trabalho*plástico*se*

tornou* fundamental,* à* medida* que* outros* aportes* foram* trazidos,* podendo* ser* aprofundados.* Frente* à*

instauração*desta*nova*problemática*central,* identifiquei*que*sua*manifestação*se*dava*em*três*instâncias*

distintas:*por*meio*de*lacunas*(áreas*de*não*desenho),*pelo*apagamento*e*pelo*desgaste*do*material*inscrito*

no*suporte.*

As* três*maneiras*distintas*de*como*as*ausências*se*manifestavam*nos*meus*desenhos,* levou3me*a*

identificá3las* como* sendo*acontecimentos*que*estavam*diretamente* relacionados*ao* suporte.* Poder3se3ia*

considerar,* em* certo* sentido,* que* são* resgates* da* presença* do* suporte.* As* lacunas* o* convocam* em* seu*

caráter*imaculado,*os*apagamentos*tentam*recuperar*o*aspecto*que*o*papel*tinha,*originalmente,*antes*de*

receber*o*grafite,*as*dobras*acusam*a*sua*materialidade*e*deixam*visíveis*os*desgastes*do*grafite*nas*regiões*

dos*vincos.*A*partir*desta*constatação,*encontrei*nas*reflexões*de*Derrida*sobre*o*suporte,*um*material*de*
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grande* valia* para* aprofundar* a* sua* condição*de* ser* o* embaixo,* a* parte*que* acolhe* as* inscrições* e*que*é*

inseparável* daquela.* Para* um* trabalho* poiético* em* que* as* questões* centrais* provêm* do* suporte,* é*

fundamental*observar*a* importância*da* indissolubilidade*entre*o*embaixo*e*o*em*cima,*entre*o*suporte*e*

aquilo*que*nele*é*agregado.**

A* ideia* de* que* há* um* investimento* no* apagamento* se* mostrou* procedente,* uma* vez* que* pude*

perceber,*por*meio*de*uma*análise*comparativa*com*outros*artistas,*como*Rauschenberg*e*Kentridge*que*

utilizaram* esta* prática* que,* no* caso* de* meus* trabalhos,* o* ato* de* apagar* é* uma* segunda* camada* de*

construção* e* não* um* desfazer.* Tais* desenhos* resultaram* de* duas* ações* de* ordens* distintas* que* se*

sobrepuseram*para*conceber*a*imagem.*Na*primeira*etapa*houve*a*colocação*do*grafite*sobre*o*papel,*na*

segunda,*a*sua*remoção.*Para*ambas*as*intervenções*fiz*uso*de*instrumentos*específicos:*o*lápis*e*a*lapiseira*

de*borracha;*cada*um*deles* imprime*uma*forma*diferente*na*superfície*do*suporte.*A*retirada*da*matéria*

que* havia* sido* colocada* primeiramente,* quando* é* considerada* como* um* fazer* subverte* o* significado*

tradicional*que*se* tem*do* termo*apagar,* como*desfazer*ou*desmanchar.*Subsistem*as*pequenas*áreas*de*

fronteira* entre* uma*marca* e* outra* da* borracha,* nas* quais* os* traços* feitos* a* lápis* permanecem* íntegros;*

estas*regiões*não*decorrem*de*um*duplo*investimento.**

À*proporção*que*eu*trouxe*algumas*questões*sobre*o*meu*percurso*em*artes,*somado*ao*estudo*e*

prática*realizados*nestes*quatro*anos*de*curso,*refleti*sobre*a*maneira*como*utilizo*os*materiais*e*o*tipo*de*

relação*que*estabeleço*através*deles.*Para*os*trabalhos*que*apresento*aqui,*escolhi*materiais*que*não*são*

os*tradicionais*do*desenho:*canetas*coloridas,*arames*e*suportes*rígidos*como*o*MDF*e*a*parede.*A*partir*de*

2012,* quando* adoto* materiais* usuais* no* desenho,* lápis* grafite* e* papel,* direciono* minha* intenção* para*

explorar*efeitos*que*não*provêm*propriamente*deles.*Trabalho,*dando*ênfase*a*elementos*como*a*dobra*e*o*

apagamento,*decorrentes*de*uma*ação*que*não*caracteriza*o*desenhar.*Aparecem*as*operações*de*adição*e*

subtração*de*matéria*e*as*intervenções*no*corpo*do*suporte.**
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Pode* verificar3se* que* as* ausências* no* desenho* o* compõem* de* maneira* distinta* das* áreas* que*

recebem*inscrições*ou*intervenções.*No*caso*das*áreas*de*não*desenho,*há*uma*diferença*que*é*da*ordem*

da*matéria.*O*que*se*manifesta*visualmente*como*forma*na*superfície*decorre*da*falta*de*inscrição.*Pensar3

se3ia*em*um*embate:*o*que*se*inscreve,*o*que*é*investido*no*suporte*possui*uma*visibilidade*débil,*ao*passo*

que* a* área* que* apenas* emerge* do* fundo* se* destaca* como* forma.* Já,* o* desgaste* é* resultado* de* todo* o*

processo* de* feitura* do* desenho.* É* um* borrado* que* vai* se* evidenciando* paulatinamente;* quanto*mais* o*

trabalho* está* perto* de* ser* acabado,* mais* evidentes* estarão* as* marcas* destes* desgastes.* É* interessante*

perceber*que*o*seu*efeito*visual*não*se*dá*apenas*por*retirada*de*matéria,*mas*sim*pelo*seu*espalhamento.*

Como*se*o*grafite*que*compôs*a*linha*inicialmente*nítida*se*aventurasse*a*explorar*e*contagiar*outras*áreas*

do* desenho.* Aqui,* o* que* se* esvai* é* a* nitidez* que* se* esperava* encontrar* nos* traços,* nas* áreas* de*

transposições,*nas*fronteiras*que*a*dobra*estabelece*na*superfície*do*papel.*

As*ausências,*à*medida*que*compartilham*o*espaço*com*as*áreas*que*possuem*inscrições*e*marcas*

de* instrumentos,*ampliam*suas*possibilidades*de*construção*de*sentidos.*As* lacunas,*os*apagamentos,*os*

desgastes*pontuam*sua*presença*como*elementos*potentes*na*constituição*dos* trabalhos.*Aludem*a*uma*

força*expressiva*que*é*proveniente*da* falta.*Porém,*as*ausências*dependem*de*tudo*o*que*está*posto*no*

trabalho,*de*toda*a*existência*de*matéria,*inscrição,*intervenção,*para*que*possam*se*manifestar.**

Barthes*utiliza*o*termo*Acontecimento*para*refletir*sobre*a*relação*de*Cy*Twombly*com*a*sua*própria*

obra.*Para*o* filósofo,*uma*obra*de*arte*deve*ser*vista*como*uma*peça*de*teatro*onde*algo*se*sucede.*No*

vocabulário*grego,*os*acontecimentos*se*distinguem*nas*seguintes*etapas:*há*um*fato,*um*acaso,*uma*saída,*

uma* surpresa* e* uma* ação.* (BARTHES,* 1979:153).* O* filósofo* usa* estas* instâncias* como* instrumento* de*

análise*da*construção*de*algumas*obras*do*artista.*Sob*a*ótica*de*Barthes*sobre*o*acontecimento,*estendi*

estes*aportes*para*uma*reflexão*sobre*o*meu*processo*de*criação.*Poderia*considerar3se*que*os*materiais*

usados*por*mim*se*mostram*como*‘fato’,*uma*vez*que*os*apresento*como*algo*que*está*lá,*sua*existência*
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pode* ser* constatada.* Neste* sentido,* penso* na* relação* que* estabeleço* com* o* prego* nos* trabalhos* com*

arame.*Ainda*que*participe*como*elemento*compositivo,*ele*está* lá*em*sua*verdade*de*objeto* funcional,*

sem* subterfúgios.*O* ‘acaso’,* no* sentido* de* ser* um* imprevisto,* acontece* pelos* dados* inesperados* que* se*

manifestam*a*partir*da*disposição*dos*materiais:*a*projeção*das*sombras*na*parede*e*o*prego*como*novos*

tipos*de*linhas*a*compor*o*trabalho.*A*‘saída’*seria*o*modo*como*resolvo*a*presença*do*inesperado,*neste*

caso,* incorporo3o* ao* trabalho.* A* ‘surpresa’* decorre* da* saída* encontrada* por* mim* para* lidar* com* o*

imprevisto* que,* trazendo* novas* problemáticas,* revitaliza* o* processo* e* gera* uma* sensação* prazerosa.* Por*

fim,*a*‘ação’*como*uma*disposição*de*agir*e*lidar*com*aquilo*que*me*foi*dado*pelos*desvios*do*processo*e,*

juntamente*com*a*minha*intenção,*conduzi3lo*de*modo*a*alcançar*um*resultado*satisfatório.*

Pensar*sobre*o*desenho,*suas* inscrições*e* lacunas*ampliou*as*possibilidades*de*análise*do*texto*da*

tese* enquanto* reflexão* imbricada* ao* trabalho* de* arte.* Ela* apontou* para* o* dispêndio* de* tempo* como*

conteúdo*de*densidade*no*trabalho.*Opto*por*uma*fatura*minuciosa*e*demorada,*na*qual*o*tempo*se*torna*

viscoso* e* flui* lentamente.* Ancorar* a* passagem*do* tempo* se* constitui,* aqui,* em* elemento* de* resistência,*

passando*a*compor*a*minha*poiética.*Diante*das*exigências*sociais,*percebo*como*transgressão*o*uso*que*

faço*do*tempo,*da*lentidão,*do*ritmo*oposto*à*rentabilidade.**

A*grade*ortogonal*decorrente*dos*vincos*das*dobras*no*papel*surgiu*circunstancialmente,*e*quando*

incorporada* como* elemento* formal* no* trabalho,* possibilitou* que* novas* estratégias* criativas* fossem*

adotadas*em*sua*fatura.*Sua*presença*passou*a*pontuar*os*espaços,*promovendo*um*jogo*no*próprio*fazer,*

tornando3se*imprescindível*e*ao*mesmo*tempo*instigante.*Trabalhar,*elegendo*áreas*geradas*pelas*dobras,*

de*modo*que*as*demais*não* ficassem*aparentes,* trouxe*outro* fator*de* surpresa,* constituindo3se*em*algo*

prazeroso* no* fazer.* Alternar* as* áreas* do* papel* a* serem* desenhadas,* escolhendo* outro* grupo* delas* e,*

deixando* ocultas* as* demais* e,* assim* sucessivamente,* é* prática* estimulante* no* processo* de* fatura,* assim*

como*as*etapas*em*que*passei*a*ver*o*todo*que*foi*sendo*gerado*por*tal*sistemática*de*construção.*
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Muitas*vezes*é*o*próprio*trabalho*que*direciona*o*nosso*olhar*para*o*que*ele*mesmo*está*apontando*

como*sendo*uma*via*fértil*a*ser*explorada.*Os*trabalhos*com*fios*me*levaram*a*atentar*à*questão*das*bordas*

e*suas*relações*possíveis.*Uma*peculiaridade*é*o*fato*de*que*a*estrutura*do*trabalho*é*construída*à*medida*

que*os*fios*vão*sendo*tramados;*seus*limites*e*formato*são*elaborados*paulatinamente.*Nos*casos*em*que*

os* fios* enrolados* formam* peças* individuais,* seus* formatos* e* tamanho* vão* se* estabelecendo* no* próprio*

processo* de* sua* instauração* na* parede.* O* prego* possibilita* a* ligação* entre* linha* e* suporte* e* também* é*

incorporado*como*elemento*formal.*Dele*depende*a*espessura*do*trabalho*e*o*afastamento*que*as* linhas*

terão*da*parede.*Decorre* deste* posicionamento*os* três* tipos* de* linha*que* compõem*o* trabalho:* o* fio,* o*

prego*e*a*que*provém*da*sombra*projetada*na*parede.*

Os* conteúdos* abordados*por* Pareyson*na* teoria* da* formatividade*no*que* tange* à* importância* da*

escolha* dos* materiais* mostrou3se* pertinente,* uma* vez* que* nas* diferentes* fases* de* criação* de* meus*

trabalhos* lidei* com* diversos* tipos* de* matérias.* Algumas* características* ou* propriedades* dos* materiais,*

muitas* vezes,* acabavam* sugerindo* novas* possibilidades* para* o* desenvolvimento* de* outros* trabalhos.* Os*

cabos*de*telefone*são*feitos*de*um*plástico*de*cor*cinza*que*envolve*fios*de*cores*variadas.*Alguns*trabalhos*

surgiram* a* partir* da* sobra* de* fios* com* cores* que* não* seriam* utilizados* para* o* que* eu* estava* realizando*

naquele*momento.*A*ação*repetitiva*de*enrolar*vários*pedaços*de*fios*de*uma*mesma*cor,*na*intenção*de*

guardá3los*de*forma*mais*organizada,*acabou*produzindo*peças,*geralmente*pequenos*rolos*ou*argolas*que*

geraram*novos*trabalhos.**

Pela*via*de*análise*da*poiética*foi*possível*"encontrar*uma*metodologia*de*trabalho*(...)*e*manter*o*

espírito* investigativo* sistemático* (...)* ampliando* a* sensibilidade* e* a* qualidade* do* processo* criativo".*

(CATTANI,* 2002:39).* Decisões* foram* sendo* tomadas,* motivadas* por* minhas* questões* internas,* sempre*

atentando* às* indicativas* do* próprio* trabalho,* a* sua* fisicalidade* no*momento*mesmo*da* sua* instauração.*

Penso*que*as*duas*abordagens,*uma*pela*via*da*poiética*a*outra*pela*da*formatividade,*foram*pertinentes*à*
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reflexão*sobre*a*fatura*de*um*trabalho*artístico,*já*que*analisei*a*obra*em*si*fazendo,*bem*como*as*etapas*

de*formação*implicadas*na*relação*entre*artista,*obra*e*processo*de*criação.**

Nem* todas*as*questões*apontadas*pela*produção*prática*puderam*ser*abordadas*ou*devidamente*

aprofundadas.* Houve* aquelas* que,* num* primeiro*momento* pareceram* ser* pertinentes,*mas* conforme* o*

rumo*que*a*pesquisa*poética*foi*tomando,*perderam*a*relevância,*dando*lugar*a*outras*problemáticas*que*

se*mostraram*mais*condizentes*com*o*novo*fio*condutor*da*pesquisa.*

Um* trabalho* visto* isoladamente* diz* muito* pouco,* ele* precisa* ser* observado* como* parte* de* um*

processo* para* que* seus* sentidos* possam* ser* abarcados* com*mais* plenitude;* esta* foi* uma* das* questões,*

senão* a*mais* importante* que* internalizei* desde* o* início* da*minha* formação* em* artes.* Igualmente,* pude*

perceber*a*importância*das*pausas*nesses*processos*de*criação;*não*estar*produzindo*não*significa*que*não*

se*esteja*trabalhando.*Tais*momentos*importam,*também,*para*processarmos*o*que*as*obras*nos*devolvem,*

o*que*nos*apresentam*como*problemáticas*ao*trabalho.*A*sensibilidade*de*escuta,*de*olhar*possibilita3nos*

encontrar* novos* significados* e* desdobramentos.*Os* vários* questionamentos* e* reflexões,* provenientes* de*

meus*trabalhos*puderam*ser*elaborados*e*aprofundados*pelo*cruzamento*da*prática*poiética*e*dos*aportes*

teóricos*adotados*na*tese.*
* *
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Nem*sempre*é*possível*resolver*todas*as*questões*que*são*apontadas*em*um*mesmo*trabalho;*por*

isto* a* importância* do* processo.* O* trabalho* DLG311* (Figura* 122)* trouxe,* com* muita* força* e* de* maneira*

incisiva,* a* autonomia* da* dobra* em* relação* ao* seu* caráter* funcional.* Este* aspecto* me* interpelou* no*

momento*inicial*de*sua*fatura,*quando*se*mostrou*como*o*único*elemento*a*ocupar*a*superfície*do*papel.*

Sua* presença* gerou* algumas* dúvidas* em* relação* a* seguir* com* inscrições* em* sua* superfície,* no* mesmo*

sentido* que* eu* vinha* fazendo* nos* desenhos* anteriores:* inscrever* insistentemente,* de* forma* repetitiva* e*

justaposta*os*mesmos* signos*gráficos.*Optei*por*dar* seguimento*a*esta*prática,* já*que*me* interessou*ver*

como*a*dobra*interrompida*se*relacionaria*com*as*inscrições*e*vice3versa.**

A*realização*deste*desenho*ocupou*um*período*muito*longo,*inclusive*com*intervalos*distendidos*no*

transcurso* de* sua* fatura.* Atualmente,* vejo3o* como* um* trabalho* chave* que* instaura* dúvidas* e*

questionamentos* em* relação* a* sua* configuração.* Chama3me* a* atenção* o* grande* afastamento* que* as*

inscrições*mantêm*das*bordas*do*papel.*Não*sei*ao*certo*se*está*acabado.*É*possível*que*esta* seja*a* sua*

configuração* final,* o* que* me* causa* certo* estranhamento.* Talvez* esteja* condensando* tudo* o* que* foi*

abordado* ao* longo* destes* quatro* anos* do* curso* de* doutorado.* Talvez* esteja* fechando* um* ciclo,* quiçá*

corresponda* ao* momento* de* pausa* no* processo* de* criação,* ao* qual* estive* mais* voltada* à* escrita* e*

sistematização* dos* conteúdos* na* fase* final* de* conclusão* da* tese.* Outra* possibilidade* é* a* de* que* ele* se*

constitua*em*um*desenho*de*transição.**

Este*trabalho*acena*para*algo*que*desconheço,*mas*é*provável*que*venha*nutrido,*reabastecido*por*

este* percurso* que* somou* produção,* reflexão,* estudo,* escrita,* bem* como* o* entrecruzamento* destas*

instâncias.**

A*construção*de*um*conceito*surgido*a*partir*de*um*dado*que*se*evidenciou*nos*trabalhos*poéticos,*

a* ausência* no*desenho.*Desde*então,* fui* tecendo* caminhos*nos*quais,* através* do* estudo*de* teóricos,* de*

obras*de*artistas*referenciais*e*da*minha*própria*prática,*conduziam3me*para*uma*abordagem*mais*densa*
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desta*questão.*Optei*por*apresentar,*primeiramente,*as*questões*referentes*à*fatura*de*uma*obra,*uma*vez*

que*constatei*que*a*manifestação*de*uma*ausência*só*é*possível*a*partir*de*uma*presença.*Examinei,*assim,*

as* instâncias* que* participam* da* construção* de* um* trabalho* de* arte,* apoiando3me* nos* teóricos* como*

Pareyson*e*Passeron.*A*presença*da*obra*decorre*de*um*fazer*e,*no*caso*do*desenho,*a*presença*do*gesto*é*

fundamental;*portanto*considerei*pertinente*atentar*às*reflexões*apresentadas*por*Flusser*e*Focillon*sobre*

este*tema.*Meus*trabalhos*decorrem*de*uma*manualidade*repetitiva,*minuciosa*e*lenta,*o*que*me*levou*a*

uma*aproximação*das*questões*que*Deleuze*apresenta*sobre*a*repetição.**

Uma*vez*que*a*linguagem*adotada*por*mim*é*a*do*desenho,*dar*atenção*à*linha,*suas*propriedades*

expressivas* e* como* ela* aparece* em* trabalhos* de* arte* contemporânea,* mostrou3se* fundamental.* Refleti*

sobre* a* presença* e* o* uso* que* faço* da* linha* em*meus* trabalhos;* pude* perceber* que*me* valho* dela* para*

construir* áreas* que* se* configuram* como* uma* espécie* de*malha* ou* tessituras.* Pela* repetição* dos* signos*

inscritos*e*dos*fios*tramados,*a*linha*perde*a*visibilidade*individual*que*a*caracteriza.*Este*aspecto*provocou*

outro*desvio*na*pesquisa*de*doutorado*que,*inicialmente*se*propunha*ter*uma*ênfase*no*estudo*da*linha*do*

desenho.*Uma* das* questões* que* apresento,* em* relação* à* linha* do* desenho,* é* a* sua* proximidade* com* a*

escrita*pela*via*dos*gestos*que*as*produzem*e*pelo*caráter*imediato*que*ambas*possuem.*A*linha,*em*sua*

presença* tridimensional* como*um*corpo*que* se* sustenta*no*espaço,* permitindo*operações* como* tramar,*

moldar*e*enrolar*é*exposta*aqui,*bem*como*o*seu*uso*na*arte*contemporânea.*

Percorridas*as*análises*que*se*referem*à*presença*dos*elementos*que*compõem*o*desenho,*passo*a*

refletir*sobre*as*ausências,*as*faltas,*as*retiradas,*os*borrados*dos*materiais*agregados*ao*corpo*do*suporte.*

Penso* ser* de* grande* importância* atentar* àquilo* que* no* desenho* não* é* inscrição.* As* leituras* de* filósofos*

como*Benjamin,*Derrida*e*Barthes,*que*se*dedicam*a*analisar*as*questões*que*emanam*do*suporte,*são*de*

grande*valia*para*estudos*e*ensinamentos*do*desenho.*Reparar*o*que*está*em*baixo,*ao*que*sustenta*aquilo*

que*é*inscrito*no*desenho*é*importante,*pois*nos*faz*olhar*para*tudo*o*que*constitui*um*desenho.*
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Na* certeza* de* não* haver* esgotado* as* análises* aqui* apresentadas,* penso* que* possíveis*

desdobramentos*decorrerão*deste*estudo*e*elaboração*de*tese,*tanto*no*âmbito*da*prática*artística*como*

na* pesquisa* teórica.* Espero* que* a* sistematização* dos* conteúdos* teóricos,* que* tiveram* como* ponto* de*

partida* a* minha* produção* prática* e* que* foram* aprofundados* ao* longo* do* curso* de* doutorado,* possa*

contribuir* para* futuras* pesquisas* acadêmicas* na* linguagem* específica* do* desenho* e* na* área* mais*

abrangente*das*poéticas*visuais.*
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