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Resumo 
 
 
A pesquisa tem por objetivo investigar estratégias que possam ser criadas 

para alterar o modo de contemplação da obra. Traz como elemento iconográfico a 

imagem de uma boca que irá aparecer repetidamente em inúmeras variações. As 

imagens são pinturas soterradas pela colagem de mínimas unidades visuais, dentre 

elas paetês, vidrilhos, botões, pastilhas de lantejoulas e padronagens diversas. A 

repetição, o excesso e a saturação são utilizados como dispositivos para criar uma 

certa desordem visual onde poderão ser percebidos os diversos detalhes que 

compõe as imagens. A montagem é fator determinante para essa proposta, uma vez 

que as peças não possuem posição fixa e se espalham no ambiente formando um 

grande painel. Dessa forma, o trabalho se modifica a cada vez que é exposto, 

evidenciando aspectos do jogo pela mobilidade das peças e pelas diferentes 

combinações nos inúmeros desdobramentos internos. 

 

Palavras-chave: boca, repetição, excesso, saturação e montagem. 
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Abstract 
 

The research has the objective of investigating strategies that can be created 

to alter the contemplation of the work. Its iconographic element is an image of a 

mouth that will appear repeatedly in countless variations. The images are paintings 

buried by the gluing of minimal visual units, amongst them sequins, beads, buttons, 

paillettes and other diverse patterns. The repetition, the excess and the saturation 

are used like devices to create a certain visual disorder where they will be able to be 

perceived as diverse details that compose the image. The assembly is a determinant 

factor for this work, since the pieces do not possess a fixed position and spread 

themselves in the environment forming a large panel. This way, the work is modified 

each time it is displayed, showing aspects of change by the movement of the pieces 

and by the different combinations in the endless internal implications. 

  

Key words: mouth, repetition, excess, saturation and assembly. 
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 Introdução 
 

Tenho a tendência de fazer uma analogia da representação vislumbrada para 

o meu trabalho em arte com um filme que assisti em 1999: Amor Além da Vida, um 

romance que mostra cenas em que o protagonista caminha imaginariamente dentro 

de uma das telas pintadas por sua esposa. O personagem entra em uma pintura, 

caminha na paisagem e pisa nas plantas feitas de pura tinta; caminha sobre a 

matéria pictórica. Ele experimenta e vivencia aquela obra tornando-se parte dela. 

Enquanto assistia ao filme, tive a sensação de que eu buscava uma obra que se 

aproximava dessa idéia de um espectador podendo interagir, vivenciando e 

experimentando a materialidade da obra. Eu buscava a experiência e, para isso, 

procurei encontrar formas de acolher o espectador em meu trabalho através de 

inúmeros recursos visuais, de efeitos de luz, riqueza de materiais e opções de 

montagem1.  
A partir dessa analogia, a pintura passou a significar para mim 

experimentações, com grande variedade de tintas e materiais, optando pela tinta 

acrílica, devido ao tempo de secagem. Havia, no entanto, uma sensação que não 

me abandonava: uma grande insatisfação com o material e com as possibilidades 

pictóricas. Comecei a introduzir a colagem de rendas plásticas e pequenos materiais 

de adorno, recobrindo minhas imagens, que passaram a ser constituídas de mínimas 

unidades e recortes de padronagens, numa busca constante de completar, de 

abarrotar a superfície da tela. Com o passar do tempo, o preenchimento - de forma 

quase que obsessiva - tornou-se uma necessidade: minha obra desejava 

vorazmente se expressar pelo excesso, pelo brilho, pelos fragmentos de realidade 

construindo novas imagens.  

Como elemento iconográfico desta pesquisa de mestrado, utilizo a imagem da 

boca: o órgão que come, que experimenta, que engole, que devora, mas também 

que urra, que cospe, que expele. Uma imagem banal, facilmente identificada, que 

                                                 
1 Acredito que essa imersão a que me refiro diga respeito a uma experiência virtual, por eu trabalhar 
com esse conceito de forma puramente visual, não existindo o contato do espectador com a 
materialidade da obra, mas com os estímulos visuais. 
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faz alusão à fala, à sensualidade, ao prazer e à tantas outras possíveis relações. 

Através desse signo, explicito meu desejo, essa vontade exagerada de preencher, 

de acumular e uma necessidade de trazer materiais diversos provindos de diferentes 

lugares, despertando lembranças. Uma boca feminina - isolada de seu contexto 

original e repetida inúmeras vezes, estabelece relações metafóricas, uma vez que 

essas imagens são colocadas em contigüidade. No decorrer deste texto, a palavra 

boca aparece em itálico como forma de diferenciação das demais, sendo ela o 

objeto principal da análise, mas percebida no contexto sugerido pela obra. 

Esta pesquisa se dispõe a investigar quais as estratégias que podem ser 

criadas como possibilidade de alterar a percepção da obra, optando pela inserção da 

diferença na repetição de uma imagem como alternativa. Surgiram inúmeras 

hipóteses de soluções, mas a resposta apareceu reavaliando o trabalho já existente. 

Dali, foram evidenciadas as constatações: pela não aceitação de limitações técnicas 

proporcionadas pelas tintas, é introduzida a colagem como forma de suprir a 

necessidade de volume, brilho intenso e materialidade. Minha proposta de trabalho 

traduz ainda a necessidade de ampliar o espaço físico da obra, expandir suas 

dimensões sugerindo uma experiência visual. Uma obra constituída por peças, 

dentre elas telas e cartões de papel revestidos com tecidos de diversas estampas e, 

sobre elas, materiais brilhantes como lantejoulas, pastilhas, vidrilhos, etc. As peças 

estão dispostas lado a lado recobrindo as superfícies de onde a obra será exposta. 

A montagem segue um critério de relação entre as estampas podendo ser por 

semelhanças ou oposições.  

O resultado é um grande painel – da parede ao chão - formado por imagens 

repetidas de bocas como continuidade às investigações anteriores – entre 2001 e 

2003 - referentes à estética neobarroca, ao kitsch e a arte pop. Procuro justamente 

compreender o que de cada conceito investigado deverá ser pinçado e utilizado 

como fator edificante. Esta pesquisa propõe a exacerbação do kitsch, o elogio ao 

artifício. Através de uma imagem construída por um conjunto de fragmentos e 

unidades ornamentais, são estabelecidas as relações desses elementos com a 

imagem obtida; a obra vai do fragmento que constrói a imagem à imagem-fragmento 

que constrói a instalação.  

O processo de trabalho não consiste em simplesmente repetir uma imagem e 

trabalhar as relações por ela evidenciadas, mas discutir a simultaneidade dessas 

imagens e o próprio espaço da pintura, uma vez que a montagem é determinante 



 9

para a apresentação da obra. Apesar de manter as características da pintura como a 

planaridade do suporte2 e o formato geometrizado, a obra busca se consolidar no 

espaço; há um objetivo primordial, que é a forma como essas imagens são 

construídas e, em seguida, agrupadas. O conjunto, em si, procura a sedução e a 

saturação visual, manipulando o espaço de representação, e tem a necessidade de 

tomar conta de um ambiente ou de uma parede de grandes dimensões.  

Existem procedimentos que se inclinam na obtenção de uma determinada 

resposta e, no meu processo, isso aparece na maneira como utilizo a variação da 

escala do objeto escolhido – a boca – bem como o apelo visual pelo excesso de 

brilho, cor e ornamento, além da repetição das imagens. Com essas escolhas tentei 

expressar o efeito de saturação fazendo apologia ao que é artificial: as imagens 

apresentadas nas diversas telas aparecem repetidamente e apresentam tamanhos 

diferenciados umas das outras. Por serem construídas com elementos de tamanho 

mínimo, sugerem que o olhar, após percorrer a obra em seu conjunto, se prenda nos 

detalhes, descanse nas pequenas extensões. A imagem dominante da boca perde 

importância devido à potência que os detalhes adquirem quando se tornam sistema: 

não há espaço vazio para desviar o olhar, mas também não há um centro para fixá-

lo. A obra sugere uma experiência do observador diante de um trabalho que o 

convida a perceber os materiais, as formas e suas relações sugeridas: pode tocar, 

pode sentir, pode participar.  

A riqueza dos detalhes e o preciosismo com que eles são dispostos, bem 

como a variação de tamanhos entre estes elementos mínimos e as imagens por eles 

criadas, permite que o olhar passe de um detalhe da obra à montagem total 

constantemente. O movimento do olhar é intensificado quando nos deparamos com 

telas de bocas em diferentes escalas, perdendo-se a referência da imagem 

proposta. As imagens poderiam ser vistas como formas brilhantes no espaço – não 

fosse pela categorização do signo eleito. 

Com relação aos conceitos suscitados pela obra, tive a preocupação de 

apresentar a reflexão de alguns pensadores, que não serão elencados de forma 

hierárquica, mas buscando coerência teórica. Inicialmente, busquei em Panofsky 

fundamentação para realizar uma análise iconográfica dos elementos que aparecem 

de forma recorrente na obra. Não basta simplesmente identificar os objetos 

                                                 
2 As obras obedecem a planaridade no momento de execução, mas pelos materiais e pela 
sistematização de montagem, sutilmente pretende-se romper com a bidimensionalidade da obra. 
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representados partindo de um conhecimento preliminar, sendo necessário 

desvendar as camadas de significação. Sendo a boca o objeto preponderante desta 

análise, foi necessário um estudo das possibilidades semânticas dessa imagem por 

se tratar de um signo de forte marca simbólica. Para essa investigação, a teoria de 

Charles Peirce fundamenta as definições da boca como um ícone e determina a 

significação pertinente a essa pesquisa.  

Quando nos deparamos com o mesmo objeto, aparentemente, representado 

diversas vezes percebemos que é também o mesmo gesto e os mesmos 

procedimentos que se repetem e somos levados a refletir sobre o conceito da 

repetição, especialmente quanto às diferenças que passam a existir. 3 Entendendo o 

mundo moderno como um lugar em que a identidade das coisas se coloca em 

questão, pensar a diferença, mesmo que pequena entre elementos ou séries, 

instaura novos posicionamentos. A repetição de uma boca traz reflexões sobre como 

a representação de uma mesma imagem inserida em um sistema pode alterar a 

maneira como esse objeto é percebido e ainda reflete conceitos como originalidade 

e cópia, o que me permite entender este trabalho como um conjunto de peças 

originais.  

Pela atitude de preencher as imagens, a repetição de materiais, bem como a 

ocupação da superfície em que a obra é inserida, minha pesquisa é levada a discutir 

a saturação e o excesso de ornamentação. Evidencio a escolha dos materiais que, 

por serem comumente utilizados como adorno, fazem alusão à decoração e ao 

barroco, pela necessidade de revestir as formas de elementos artificiais e pelo uso 

indiscriminado de objetos vulgares sobre as pinturas. Gilberto Paim torna-se 

referência importante quando apresenta o pensamento de nomes de destaque no 

cenário da arte no momento em que o ornamento foi o centro de um ativo debate. 

As conseqüentes aproximações e as reflexões quanto ao espaço da pintura 

me levaram às palavras de Alberto Tassinari, onde encontro terreno favorável à 

discussão que compreende a montagem final como um sistema formado pela 

coexistência de peças autônomas, como um padrão que se repete para compor uma 

                                                 
3 Essa pesquisa não é sobre “diferença e repetição”, mas se vale destes conceitos como agentes 
construtores de significados. Nesse sentido a leitura de Gilles Deleuze foi importante quando toca de 
forma bastante pontual nas reflexões que a obra propõe. 
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trama. É importante considerar a malha4 como repetição de um código – ao infinito – 

compreendendo a obra como um pequeno recorte de algo muito maior.  

De forma objetiva, as considerações trazidas buscam firmar as atitudes, mas 

antes de tudo, apresentar uma obra que será sustentada por fundamentações, 

compreendendo a colagem e a montagem como fatores determinantes para essa 

proposta – que só é possível porque repito os elementos na obtenção das imagens. 

A partir dessa operação, cada um dos trabalhos produzidos vai se tornar elemento 

de construção – como peças da montagem final. “Sob o prisma da obra em 

processo, a produção de sentido se configura nas operações realizadas durante a 

sua instauração,”5 evidenciando alguns conceitos que irão articular a produção 

prática com embasamento teórico, sustentando e especificando o trabalho.  

Ao longo do texto, privilegio alguns artistas que contribuíram para esta 

pesquisa – alguns por influência de sua obra e outros por estabelecerem conexões 

importantes entre minha pesquisa e suas produções. Gustav Klimt e Beatriz 

Milhazes foram nomes que sempre me inspiraram pela maneira como trabalharam o 

ornamento e o excesso de informação na pintura. Andy Warhol contribuiu para o 

diálogo com minha produção no momento em que investigo o modo como trabalhou 

imagens da cultura de massas as convertendo em meros produtos, objetos de 

consumo por meio do uso da serigrafia. Na obra de Mike Kelley encontrei materiais 

muito próximos daqueles aqui citados e, dessa forma, busquei na sua produção 

investigar as motivações para que a reflexão pudesse avançar a análise meramente 

formal. Referencio ainda outros artistas e técnicas que constroem a imagem através 

de fragmentos como unidade. 

 É na evolução da pesquisa que são apontadas algumas respostas para meus 

objetivos iniciais, alicerçadas principalmente pelas leituras que me colocaram 

dúvidas, mas também possibilitaram novas descobertas. Pensar em sobreposições, 

acumulações e excesso de informação visual é pensar esta pesquisa: uma 

possibilidade poética contemporânea que encontra no método da colagem o modo 

preferencial para o seu desenvolvimento na cosmologia da arte. 

 
                                                 
4 KRAUSS, Rosalind. Retículas. In: La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: 
Alianza, 1996, p.23. Krauss fala do conceito de malha, que investigo sua pertinência para essa 
pesquisa. 
5 REY, Sandra. A colocação do problema: arte como processo híbrido. In: BRITES, Blanca;  
TESSLER, Elida. O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: 
UFRGS, 2002 p.129. 



 12

 
 
 
1. O processo 
 

 

1.1 A proposta 

 

Venho utilizando há algum tempo inserções de colagem sobre pintura, e neste 

projeto procurei investigar que estratégias poderiam ser criadas de modo que a 

recepção das obras fosse alterada. Apresento uma proposta que parte de um 

trabalho já existente e busco avançar para a pesquisa sem alterar procedimentos 

que já vinham sendo realizados, mas procurando novas possibilidades de resultado. 

Minha proposta pode ser resumida através desse questionamento: como o excesso 

de informação e a saturação visual podem alterar a contemplação de uma obra de 

arte? 

A técnica utilizada nesse projeto baseia-se em recortar manualmente um 

retângulo de 14 x 21 cm que será revestido com uma padronagem escolhida. Sobre 

esse cartão, será colada a imagem de uma boca estereotipada, também revestida. A 

maneira é sempre a mesma: partindo de um molde, inúmeros cartões vão sendo 

produzidos de forma aparentemente serial. A imagem da boca é excluída do rosto do 

qual se originou. Neste momento, ela é signo emancipado, livre (ver Anexos 2 – Fig. 

1, p.99). 

 
Emancipação do signo: liberado dessa obrigação ‘arcaica’ de ter de 
designar alguma coisa, ele se torna enfim livre para um jogo estrutural, ou 
combinatório, de acordo com uma indiferença e uma indeterminação totais 
que sucedem à regra anterior de equivalência determinada.6  
 
 

Junto às peças, especificamente num plano à frente delas, são apresentadas 

telas com dimensões variadas, também revestidas com tecidos e materiais 

brilhantes de adorno, seguindo o critério de proximidade e de acordo com as 

padronagens. Anexo peças para a construção de imagens que logo se tornam novas 

peças na construção de uma imagem maior e, nesse processo, não teria motivos 

                                                 
6 BAUDRILLARD, Jean. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996, p. 16. 
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para interromper. Paro porque quero definir uma imagem ou porque o suporte 

termina, pois do contrário, poderia ir ao infinito, colando e reiterando cada elemento.7  
Nos procedimentos, a ação da colagem aparece constantemente, mas de 

forma repetida. Na repetição dos elementos mínimos - como a lantejoula - é sempre 

a mesma peça que se repete, uma vez que é parte constituinte de uma imagem. O 

quadro pronto, torna-se um novo elemento, na medida em que se constitui parte da 

construção de outra imagem – a instalação final. Quando analisamos o conjunto 

formado por todas as peças desse sistema, percebemos que, através da repetição e 

criando uma espécie de padronagem, a lantejoula, enquanto elemento, deve 

obedecer determinada posição, respeitando alguns limites para o resultado 

desejado. O quadro pronto, diferentemente do componente inicial, que obedecia 

uma certa disposição, é elemento autônomo, sem posição determinada, livre nos 

seus processos associativos. 

Convém especificar o que define o critério de seleção dos materiais. Quando 

se tem toda a liberdade de escolha, como é feita essa eleição? Na busca de uma 

pintura construída, me cerco de inúmeros fragmentos que serão colados à 

superfície. O primeiro critério é que os materiais deveriam despertar interesse por 

suas qualidades formais. Apesar da possibilidade, a escolha nunca é aleatória; todas 

as etapas são premeditadas. São criadas peças únicas que partem de um mesmo 

molde, constituindo uma espécie de jogo, um mosaico.  A atitude do artista frente 

aos materiais, sua predileção por determinados elementos, por combinações 

cromáticas são recursos que estão à sua disposição para edificar a forma ideal. 

 
Estamos diante de uma tela móvel de operações: a intencionalidade do 
artista vai plasmando, graças ao domínio das técnicas aprendidas, o seu 
próprio modo de formar que, a certa altura, pode alcançar o nível de estilo 
pessoal. (...) A escolha de uma palavra, e não de outra, de um traço, e não 
de outro, responde ora a determinações do estilo da época (a face cultural 
do gosto), da ideologia e da moda, ora as necessidades profundas de raiz 
afetiva ou a uma percepção original da realidade.8  

 

                                                 
7 Desde o neolítico, pode-se constatar a presença de pequenas peças na construção de imagens ou 
formas. Em processos mais rudimentares estão presentes nas cestarias ou nos procedimentos de 
tecelagem, originando “os padrões ornamentais teriam surgido mais ou menos espontaneamente em 
diferentes cantos do mundo, a partir das técnicas e dos materiais utilizados na prática dos 
artesanatos, mais especialmente na tecelagem.” PAIM, Gilberto. A beleza sob suspeita. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p.38. Na atualidade, estes procedimentos também fazem alusão ao pixel 
na imagem de tv. 
8 BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1995, p. 24. 
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Os elementos utilizados para recobrir essas imagens são especialmente 

significativos para esta pesquisa. Trata-se de pequenos objetos que estão 

intimamente ligados a fatos pessoais, o que lhes confere uma carga de afetividade. 

Não foram escolhidos por acaso, uma vez que cada um deles desperta lembranças 

de vida: um simples pedaço de tule aciona toda a nostalgia das fantasias de 

carnaval construídas na infância. As lantejoulas são elementos que sempre fizeram 

parte do meu cotidiano e os botões eram guardados como jóia rara.  Importa 

perceber como cada uma das peças utilizadas na elaboração dos trabalhos toca 

quem observa de modo diferente, para uns não passam de materiais baratos 

menosprezados por remeterem ao popular, para outros abre-se um mundo mágico 

ou saudade de um tempo que não volta mais. Para mim as pequenas peças fizeram 

parte de todos os dias, pois na minha casa nada ia fora e tudo ia sendo guardado 

numa grande cesta de sucatas que me acompanhou por muitos anos e foi se 

desfazendo lentamente.  

Estes materiais freqüentemente utilizados como adorno na confecção de 

fantasias e ornamentação foram adquiridos, geralmente, em lojas de aviamentos, 

mas também encontrados em caixas de guardados de algum conhecido, restos de 

colares, pulseiras, pedaços de fantasia. Dou preferência aos materiais que já 

pertenceram a alguém, mesmo que a origem seja desconhecida. Seria muito mais 

fácil ir a alguma loja da cidade e comprar peças diversas, mas nada se compara à 

sensação de selecionar botões, pedaços de broches, enfeites quebrados que 

contam uma pequena história simplesmente por sua origem ou pelo que já 

significaram. Alguns destes pequenos materiais têm uma história peculiar: foram 

adquiridos em uma pequena e antiga loja de aviamentos no bairro Cidade Baixa, em 

Porto Alegre. O dono da loja, um senhor de certa idade, num belo dia sem entender 

o que poderia querer eu que, uma ou duas vezes por semana passava ali e 

comprava um punhado de botões muito antigos, me propõe que leve a caixa toda, 

repleta de muitos botões totalmente empoeirados, que deviam contar histórias 

incríveis  dos locais que já fizeram parte e das roupas que enfeitaram no decorrer de 

uma vida. 

É interessante pensar como qualquer objeto que já pertenceu ao outro  afeta 

algo na distância entre esse objeto e a pessoa. Um botão que lembra alguém 

querido que deixou saudade, um tecido que recorda uma época que  por algum 

motivo tornou-se especial ou mesmo o simples ato de manusear objetos de outra 
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pessoa permitem que se crie uma história imaginando as inúmeras possibilidades 

para que aquele pequeno camafeu tenha chegado até ali. Qualquer outro tipo de 

material poderia ser utilizado para construir as imagens, mas pequenos adereços 

são peculiares porque são tidos como materiais vulgares e trazem um vínculo muito 

forte com a decoração. Acredito ainda que a maior contribuição do trabalho 

apresentado se encontre justamente na escolha dos materiais, onde transponho 

objetos que isolados significam a espera do que virão a ser. Geralmente, já se 

pressupõe o destino de um botão ou de um pacote de paetês, mas o que proponho 

é trabalhar com esses pequenos objetos como pontos, ou fragmentos de um 

mosaico, construindo novas possibilidades. Lantejoulas e paetês dão o caráter de 

artifício às superfícies que buscam seduzir pela materialidade. 

Também foram utilizados diversos recortes de tecidos em diferentes 

tamanhos; funcionam como pintura cobrindo superfícies. Estes deveriam ser 

estampados ou apresentar cores muito atraentes, mas principalmente aludir ao que 

é vulgar, ao artificial. Ao lado de lantejoulas nacaradas, um tecido que imita paetês e 

outro que é simulacro de pele de leopardo. Assim, vão formando um sistema que 

atrai pelo artifício que prende o olhar. Nas pinturas, os tecidos funcionam como 

tintas e os objetos colados são como gotas que, juntas, tornam-se novas cores. 

Trabalho com uma pintura feita com tintas acrílicas como um pano de fundo, 

na expectativa do revestimento. Para tanto, a colagem me pareceu a melhor 

linguagem para traduzir imagens que seriam construídas pela justaposição e 

sobreposição de pequenos objetos. As imagens são as inúmeras bocas, feitas em 

diferentes escalas e cores. Cada uma delas é constituída por esses mínimos 

elementos visuais que, um a um, enriquecem as superfícies por eles recobertas. 

Uma boca é fragmento de um rosto e, assim sendo, Calabrese toca na questão da 

“geometria” do fragmento como um rompimento, em que as linhas de limite - 

aparentemente estimuladas por uma força maior - resultaram no isolamento deste 

para com o seu todo. Escolho a imagem e depois corto, colo e recubro com minhas 

tintas – de plástico, de lantejoula, de pérola ou tinta de botão. 

Muitas vezes, permaneço extremamente absorta nesse processo de colar, 

recortar, anexar e sobrepor e gostaria que essa imagem de boca desaparecesse, 

submersa nos materiais; que o objeto, em si, fosse vencido, restando apenas a 

metáfora. Mas, de fato, nunca consigo: a imagem da boca sempre se sobressai, seja 

porque respeito demais os limites da forma ou pela força de seu conteúdo 
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categorizado. A imagem se repete inúmeras vezes, até que o olhar se perca em um 

ritmo e itinerários próprios. Assim, forma-se uma espécie de tabuleiro de jogo, onde 

as regras de análise combinatória passam a existir, dando margem a outras 

possíveis regras determinadas pelo observador (ver Anexos 2 – Fig. 2, p.100).  

 

 

1.2 A escolha do tema 

 

Em um determinado momento percebi que repetia essa forma de boca em 

grande variedade, mas afastava a causa, o estímulo da escolha. As pessoas que 

tinham contato com o trabalho perguntavam o porquê de tantas bocas. Faço uma 

ressalva ao fato de serem todas elas bocas femininas e, na sua maioria, fechadas. 

Ficava desconfortável com a pergunta porque, a bem da verdade, não sabia se 

havia uma causa imprescindível, o que tornava o questionamento um tanto 

incômodo.  

A opção da iconografia se deu da seguinte forma: partindo de uma das 

imagens feitas anteriormente, Madonna (ver Anexos 2 – Fig. 3, p.101), escolhi uma 

tela com uma grande imagem de boca na parte central. Passei a elaborar pequenos 

protótipos para um futuro projeto, mas quando percebi, os inúmeros esboços que eu 

havia produzido se constituíram em um produto, principalmente pela forma 

minuciosa como foram construídos e pela quantidade que havia feito, surgindo um 

projeto inesperado. Estes, que eram para ter sido esboços, são os diversos cartões 

revestidos que constituem o conjunto que apresento como montagem. Um certo dia, 

espalhei todos os cartões pelo chão e, ao observar todas as peças agrupadas, 

percebi que ali existiam potencialidades a serem exploradas, tendo como iconografia 

dominante a imagem de uma boca. 

O que predominava era o excesso, a mistura de elementos e uma imagem 

que se repetia, mas com algumas peculiaridades. Apesar de ser sempre a mesma 

imagem, elas nunca eram iguais. Uma vez escolhido um processo manual, por mais 

que fosse utilizada a mesma quantidade de peças ou partisse do mesmo molde, as 

imagens sempre apresentavam variações entre si. 

O que ficava claro era que, por algum motivo, a imagem da boca parecia 

bastante coerente como escolha, se colocando no trabalho de forma sistemática, 

sem justificar o porquê de se repetir ao infinito. Quando  escolho a imagem da boca, 
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diria que se trata de uma imagem clichê – com forte impacto visual, farta de adornos, 

brilhos e cores apelativas – indo ao encontro de um público que deseja ser seduzido 

e envolvido por imagens. 

Além das inúmeras possibilidades semânticas dessa imagem, a maneira 

como ela aparece também sugere leituras. Em alguns casos, como a obra Madonna, 

existe uma alusão à pop arte em especial às imagens de propagandas devido à 

relação de cores e o modo como a boca aparece na tela: em posição frontal,  

centralizada e deixando em evidência a comissura labial. John Berger vai falar das 

imagens publicitárias, lembrando que passamos por elas inúmeras vezes e temos a 

liberdade de ignorá-las. O interessante é que, conforme Berger, estamos tão 

acostumados ao poder de atração dessas imagens que nem percebemos o efeito 

que nos causam e, mesmo sabendo que somos nós que passamos por elas, “tem-se 

a impressão de que as imagens publicitárias estão constantemente a passar por 

nós”9. A obra que apresento, sugere um certo status, por ser uma pintura mas 

construída por tintas brilhantes, pastilhas de lantejoulas em cores quentes e 

vibrantes. A superfície da tela celebra algo relativo ao falso luxo e à ostentação, 

provocando o desejo. A publicidade tem o objetivo de nos despertar uma 

necessidade, como se aquele produto em evidência pudesse alterar algo em nós. “A 

publicidade convence-nos dessa transformação mostrando-nos pessoas que 

aparentemente se modificaram e são, portanto, invejáveis.”10 

É importante que leve em consideração o caráter apelativo das imagens que 

buscam o recurso das cores intensas, fazendo uso de contrastes com um objetivo, 

de certa forma oculto, de uma promessa de glamour e felicidade idealizada. Vale 

lembrar ainda que as técnicas utilizadas para capturar a atenção são estratégias da 

teoria da comunicação.  Muito usadas em propagandas de cosméticos e produtos 

ligados à beleza em geral, a escolha de uma boca parece ideal por ser facilmente 

identificada com consumo, apelo e sedução visual e, associada aos elementos 

escolhidos, torna-se bastante adequada. 

 

 

 

 

                                                 
9 BERGER, John. Modos de Ver. Lisboa: Edições 70. 1972. p. 134. 
10 Ibid., p. 135. 
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1.3 A defesa da técnica 

 

Apesar da maneira como proponho esta produção plástica, continuo 

justificando o trabalho como pintura: pelo modo como cada superfície é preenchida e 

recoberta, pelo processo de trabalho e elaboração de cada peça deste grande 

tabuleiro e, principalmente, por respeitar o formato geométrico. Compreendo cada 

trabalho como peça avulsa, mas enquanto proposição, como obra desta pesquisa, 

considero-as constituindo  um único objeto de arte, como uma grande tela espalhada 

ao infinito. 

Ao longo da história da arte, a atividade artística distancia-se cada vez mais 

das questões estéticas, passando a ser um modo de designação. A partir de 1912, 

Duchamp rompe com a estética, no sentido específico da prática do “feito à mão” e 

introduz objetos prontos como os ready-mades. Com isso, a ruptura estaria em 

mostrar que o local de exposição faria a obra de arte e não mais o “estilo”. Anne 

Cauquelin, em sua obra Arte Contemporânea: uma introdução,  nos coloca que  “agir 

no domínio da arte é designar um objeto como arte. A atividade de designação faz a 

obra existir enquanto tal. Pouco importa que ela seja isto ou aquilo, deste ou daquele 

material, sobre este ou aquele suporte, feita a mão ou já existente.”  

A pintura que faço sempre exigiu uma materialidade, um volume e um brilho 

que nas tintas não encontrava. Através da colagem, numa quase obsessão por 

preencher e recobrir cada espaço vazio é que encontro o que faltava ao trabalho. 

Nos procedimentos, fundo e figura possuem a mesma importância e, por isso, torna-

se necessário preencher todas as superfícies utilizadas como suporte, dando forma 

e corpo às estampas escolhidas. O trabalho assume essa aproximação do “feito à 

mão”, no momento em que abrevia o processo pictórico introduzindo elementos 

prontos –  pastilhas de lantejoulas e tecidos - na obtenção de determinadas 

qualidades da pintura, como luz e materialidade.  

Desde os tempos do cubismo, a colagem desempenhou um importante papel 

na história e evolução da pintura e escultura. Conforme Clement Greenberg, as 

intervenções da colagem, faziam com que o olhar do espectador parasse na 

superfície da tela: explicitamente essa superfície era agora indicada. Quando 

Picasso e Braque, em 1912, começam a incorporar substâncias estranhas às tintas 

que utilizavam, obtinham um resultado que reclamava atenção ao aspecto tátil da 



 19

pintura. E, assim, utilizaram papéis, tecidos, cores, texturas, padrões. O objetivo era 

criar uma desordem, uma ida e vinda entre profundidade e superfície plana. 

Greenberg afirmava ter o cubismo encontrado um novo tipo de decoração, ao 

reconstruir a superfície plana do quadro por sua própria negação. Através desses 

elementos, decorativos em sua essência, tinham o interesse de identificar, construir 

e não simplesmente adornar. Ao serem utilizados, estes adereços criavam obras de 

arte onde o caráter “monumental” transcendia a função decorativa.  

Incorporei em minhas telas lantejoulas, rendas, botões e tecidos, acreditando 

em uma arte onde exista a fusão dos diferentes meios e que, através da colagem, a 

pintura ganharia forma. O autor afirma que a pureza na arte consiste na aceitação 

voluntária das limitações do meio de cada arte específica. Procuro evidenciar o 

contrário: pela não aceitação das limitações do material, do suporte e do meio, é 

introduzida a colagem, como forma de suprir a necessidade de volume, de brilho 

intenso e de texturas, no desejo de uma experiência sensorial. As tintas, antes 

soterradas e recobertas por camadas de tecidos e padronagens já não são tão 

necessárias e pouco aparecem. Claros e escuros são substituídos por cores 

chapadas, fortes e cítricas. Os volumes e brilhos são parodiados por materiais 

volumosos, extremamente brilhantes, plastificados e artificiais. As estampas tomam 

corpo, e a pintura parece clamar pelo tridimensional. Mas o suporte se mantém, o 

formato regular simplificado não se altera substancialmente. Quando menciono o 

caráter e o espaço da pintura, é importante salientar a contribuição à arte trazida 

pelas pinturas matéricas devido à sua tridimensionalidade - que envolvia agregar e 

justapor materiais diversos, bem como densas camadas de tinta – um exemplo de 

uma pintura que adquiriu novas e múltiplas possibilidades. 

 Rauschenberg, em suas Combine paintings, rompe o limite do suporte. Em 

1953, o artista produz suas primeiras Pinturas Combinadas, agregando pintura, 

colagem e objetos. Pelas palavras de João Frayze-Pereira, “pensava Rauschenberg 

que uma sociedade se revela naquilo que rejeita, que o lixo pode ser tão provocante 

para o artista quanto o mercado de pulgas fora para os surrealistas”11. O artista 

grupava sinais de trânsito, peles de animais, imagens de revistas e estilhaços de 

uma pintura gestual e, de forma não-arbitrária, constrói uma trama harmoniosa 

aglutinando a expressividade de sua pintura às referências iconográficas por ele 

                                                 
11 FRAYZE-PEREIRA, João A. In. SOUZA, Edson André Luiz de; TESSLER, Elida; SLAVUTZKY, 
Abrão (Org.). A invenção da vida: arte e psicanálise. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001. p.139. 
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selecionadas.  Nos arredores de Nova York, Rauschenberg procurava os mais 

variados objetos que pudessem aproximar arte e vida, “partindo do princípio de que 

o banal e o lugar-comum são dotados de inesgotável potencial estético”12. Com 

influência do surrealismo – especialmente o objet trouvé, utilizando coisas já 

existentes – da action painting,  das colagens de Schwitters e dos ready-mades de 

Duchamp, o artista abandona a pintura que obedece convenções e parte para o 

tridimensional passando a incluir pedaços dos mais diversos materiais encontrados, 

desfazendo qualquer imagem de uma obra asséptica. Rauschenberg rompe com os 

limites da pintura, no que diz respeito a sua bidimensionalidade, no momento em 

que passa a anexar em suas telas, objetos variados, misturando o tridimensional ao 

pictórico, resultando nos seus “objetos combinados”. Essa definição se entendia 

como “o resultado de uma associação entre coisas acidental e arbitrária a priori, mas 

necessária a posteriori, uma vez que, dado o encontro, os objetos transformavam-se 

e passavam a complementares” 13. É uma importante referência, na arte, pela 

contribuição desse artista em um período de mudanças importantes para o contexto 

artístico, apesar de que o trabalho apresentado toca sutilmente a materialidade da 

pintura. Ao que Rauschemberg colava objetos ou pedaços destes, restrinjo meus 

procedimentos  a mínimos objetos. Diferentemente de encontrar no objeto banal 

potencialidade artística por um viés social, busco promover uma outra função ao 

objeto decorativo como construtor de significantes. 

Satisfazendo os anseios formais de apresentação da obra, a colagem vai 

além dos limites da pintura quanto à materialidade. A colagem proporciona ainda a 

exacerbação do que é falso, do brilho exagerado, dos simulacros nas peles de 

animais, do fake. Cobrindo pequenos cartões, existe a possibilidade dos mais 

diversos tipos de revestimentos e ainda de construir peça a peça o ambiente 

desejado  como um grande mosaico ou como um jogo, uma vez que estas peças 

são intercambiáveis entre si. Como Greenberg já havia constatado, o caráter de 

realidade dado pela colagem cubista não diminuía seu aspecto de simulação. 

Nenhum papel com aparência de madeira seria mais real que a representação 

pictórica desta superfície14. Portanto, Braque e Picasso estariam buscando muito 

mais este aspecto escultórico do que representar a realidade. Quando penso na 

                                                 
12 FRAYZE-PEREIRA, op. cit., p. 139. 
13 FRAYZE-PEREIRA, op. cit., p. 139. 
14 GREENBERG, Clement. Arte e Cultura. São Paulo: Ática, 1996. p. 84. 
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materialidade que a colagem proporciona, não busco um caráter de veracidade nas 

pinturas. Procuro evidenciar a simulação, aquilo que não é verdadeiro, o que tenta 

parecer, o que se pretende e não o é. 

Tanto a planaridade da pintura quanto os limites do suporte coíbem a 

expressão de determinados materiais como tecidos volumosos. Parece haver uma 

submissão para com o suporte. Nessas obras apresentadas, o material busca seu 

espaço, procura irromper, mas permanece contido pelo bastidor, pelo formato 

geometrizado. A evidência mais clara deste anseio pelo tridimensional é o fato de 

que, desde o projeto de graduação, a montagem das obras já experimenta se 

transformar em um local. A colagem parece a forma inicial de revelar uma pintura 

que em todos os seus princípios, em termos de formato, planaridade e pureza dos 

materiais reivindica um novo procedimento, adequado às suas ambições. 

A partir da arte neoconcreta, novos procedimentos foram instaurados, 

acarretando significativas alterações nos conceitos da obra de arte. Ricardo 

Basbaum comenta essas “experiências inauguradoras”, citando as mudanças quanto 

à autonomia e atuação da obra e o envolvimento entre artista e obra. Passando pelo 

modernismo, em que a obra autônoma era aquela que respeitava os limites da 

pureza dos meios – tão aclamada por Greenberg - e ainda com a instauração do 

ready-made, por Duchamp, em que a instituição promovia o objeto em obra de arte, 

chegamos à contemporaneidade, período este em que a obra vivencia 

desdobramentos diversos. Hoje, temos a obra de arte como forma híbrida, onde a 

criação ultrapassa as fronteiras dos meios e estabelece cruzamentos de categorias, 

o que torna desnecessária e improvável a categorização a partir de propriedades de 

um meio específico. Estabelecendo uma importante relação com o espaço, a 

proposta que apresento estabelece suas necessidades para sua realização e 

funcionamento, nos colocando frente a uma obra que busca interagir com o espaço 

e provocar o espectador, sendo pensada no momento em que assume um novo 

lugar e uma nova colocação neste ambiente. Diante de tais proposições, Basbaum 

traz algumas colocações quanto às novas possibilidades de fruição da obra que, a 

partir da contemporaneidade, teria assumido uma postura contemplativa vinculada a 

uma “atividade ético-estético-criativa”15, recordando a contribuição neoconcreta de 

                                                 
15 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk. 2007, p. 104. 
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participação do espectador, em que esta presença tornou-se fundamental para o 

desenvolvimento de suas propostas artísticas.  

Com a chamada “volta à pintura”, no início dos anos 80, temos um período 

“marcado, na realidade, por uma recuperação da questão da imagem”16, trazendo 

um retorno dessa imagem em conexão com o indivíduo e suas vivências. Apresento 

uma imagem estereotipada de boca como conteúdo para uma obra que utiliza o 

excesso de ornamentação que evidencia o fake como dispositivo. Este exagero do 

que é artificial traduzido pela vontade de pôr em causa uma ordenação como 

tentativa de apontar nosso desejo de gozar do que é ilusório. Se os materiais que 

utilizo, quando avulsos, não chegam a construir formas ou significados, no momento 

em que apresento grande quantidade deles agrupadas, o efeito pode ser 

arrebatador. Penso em Aldous Huxley quando descreve sua percepção do mundo 

sob efeito da mescalina.17 Sempre tive grande interesse no fascínio que as 

superfícies brilhantes causam sobre as pessoas em geral e em seu relato, Huxley 

mostra que a droga não gerou novas imagens, mas alterou sua percepção sobre o 

mundo já existente. Meu estímulo mais forte vinha dessas sensações provocadas 

pelo brilho sobre nossa retina, buscando sempre uma mudança na percepção a 

partir do excesso e da saturação dos elementos que, artificiamente, lembravam 

estas visões dos antípodas da mente a que Huxley se refere. 

Seleciono inúmeros materiais que se tornam indícios da linguagem e 

funcionam como vestígios do trabalho. Amparada nas definições dos conceitos 

semióticos de Charles Peirce, quando trata o signo indicial como um “dado que se 

pretende colocá-lo numa conexão real com o objeto” 18 – a obra, penso nessas 

definições relacionadas ao trabalho. Lembro de situações nas quais  havia levado 

alguns trabalhos para as avaliações de aulas no Instituto de Artes da UFRGS e 

alguém fazia um comentário: “A Juliana esteve aqui...” por ter encontrado uma 

lantejoula caída no elevador. A lantejoula, em si, é um mero objeto de adorno que, 

isolada, não chega a ter significado mas instaura um sensação de espera, como se a 

partir dela algo pudesse surgir. Uma lantejoula avulsa não pode significar nada além 
                                                 
16 Ibid., p. 119. 
17 Aldous Huxley descreve sua experiência após a ingestão de mescalina, um alcalóide extraído de 
um cacto mexicano. Essa obra foi de grande importância no término do meu Projeto de Graduação, 
quando pude perceber que desejava obter algo próximo de uma experiência visionária com 
linguagem que minha obra utiliza. HUXLEY, Aldous. As portas da percepção - céu e inferno. São 
Paulo: Globo, 2002. 
18 PEIRCE, Charles Sanders. Ícone, Índice e Símbolo. In: Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 
68. 
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de seu aspecto formal, mas no momento que se une à outras, inúmeras 

possibilidades são lançadas. 
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2. Análise iconográfica: a boca como signo 
 

 

2.1 Uma boca que se repete 

 

A pesquisa que apresento traz como elemento recorrente a imagem de uma 

boca, revestida e construída de formas diversas. Em uma primeira leitura pode-se 

deduzir que o trabalho fale de repetição ou, simplesmente, de bocas. Diante de uma 

obra de arte, não é suficiente a primeira camada de significados, sendo necessário 

investigar ainda mais. Seguindo o que Panofsky nos propõe, a imagem da boca e os 

materiais que compõem cada imagem tornam-se o ponto de partida dessa análise. 

Mesmo que as interpretações entre as pessoas que irão fruir uma obra sejam 

diferentes, deve existir a possibilidade de inquirir além do meramente formal. Em 

uma análise inicial, mostro uma imagem bastante conhecida, facilmente reconhecida 

em formato simples que é intensificado por cores bastante usuais como o carmim e 

o vermelho. As camadas seguintes permitem que essa imagem seja examinada e 

interpretada em relação aos demais elementos. A descrição pré-iconográfica para 

Erwin Panofsky19 seria a enumeração das formas reconhecidas em uma obra de arte 

que apresentam significados de fácil apreensão: trata-se de um signo da cultura 

popular, uma imagem corriqueira na nossa época.  

Nestes trabalhos, trata-se de uma boca estereotipada, em formato clichê, em 

cores vibrantes, cobrindo quase todo o suporte sobre um fundo estampado. Este 

fundo recebe as mais diversas padronagens, seja um tecido brilhante ou floral, até 

as colagens de tecidos simulacros de peles de animais. A partir de um signo em 

operações de colagem, preenchido com materiais de adorno – brilhos, rendas, 

paetês - inúmeros sentidos passam a ser enumerados, devido às relações 

produzidas entre figura, forma e materiais escolhidos, que sugerem possibilidades 

de leituras. Todo o processo de apreensão, reconhecimento e interpretação dos 

                                                 
19 PANOFSKY, Erwin. O Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1979, p.50. 
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significados atribuídos a cada uma das imagens que compõem a obra constitui o 

que Panofsky define como “iconologia”. 

Pensando a imagem recorrente, encontro em Charles Peirce considerações 

que permitem compreender a boca como um signo. Em seu estudo da semiótica, 

onde define signo como qualquer coisa que possa significar algo a alguém. 

Podemos compreender a boca inserida nessas definições, uma vez que o signo 

pode ser icônico, “isto é, pode representar seu objeto principalmente através de 

similaridade”20, assim como uma fotografia se parece com o objeto fotografado. Um 

ícone, conforme Peirce, é um representante do objeto, o qual apresenta qualidades 

que permitem substituir o próprio objeto, devido à sua semelhança e suas relações 

formais. Por ser uma imagem do objeto, por sua vez produz uma idéia.  O objetivo 

do ícone é transmitir, com eficiência, o significado do conceito que este representa.  

Na maioria das obras que apresento, a boca aparece como forma, 

representada fora do contexto do corpo e, ainda assim, remete ao humano, 

imediatamente. Trata-se de uma boca em especial e, para tanto, faz-se necessário 

compreendê-la em uma abertura para novas significações. A boca é um órgão 

bastante exposto do corpo, servindo como entrada e saída. É por ela que o indivíduo 

se nutre e pode se contaminar, pois é um local de transferência de fluídos. 

Representa a entrada, sendo o órgão que recebe, seja o alimento ou, ainda, uma 

outra boca, no beijo,  expressando sexualidade e vontade. 

O tema pode adquirir significados polissêmicos que se intensificam se 

repetidos e colocados em contigüidade numa relação de jogos de significados, uma 

vez que a definição de ícone nos permite diversas possibilidades de leitura. A boca 

como metáfora é da ordem da condensação; aglutina coisas. Isolada funciona como 

metonímia e é da ordem do deslocamento, desloca um pormenor do seu todo e ele 

passa a representar o todo. No momento em que se dá a passagem dessa figura 

para o universo das representações, o signo perde sua função usual e assume 

importante papel em um novo contexto. O significado aqui abordado é apreendido 

pela determinação dos princípios subjacentes, que vêm a ser a interpretação das 

características composicionais ou iconográficas. A descoberta e a interpretação 

desses valores simbólicos é, muitas vezes, desconhecidos do próprio artista. Assim, 

a imagem da boca, isoladamente, pode representar o rosto, o corpo, o ser todo.  

                                                 
20 PEIRCE, op.cit., p. 64. 
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Imensamente rica, com fortes conotações desde o período da infância, em 

que está associada à fase oral, a boca também é relacionada ao ato de falar, à 

sexualidade, à sensualidade, à sedução e ao desejo. Há todo um universo passível 

de investigação, sejam teorias psicanalíticas, estéticas ou filosóficas. Na psicanálise, 

a boca é o primeiro veículo para se estabelecer uma comunicação: ao nascer, o 

primeiro ato de um bebê é chorar e  sugar o seio materno, e faz isto com a boca. É 

pela boca que a criança começa a reconhecer o outro - sua mãe – e, por extensão, 

o mundo. Reconhece os sabores, as temperaturas, emite sons e se comunica. A 

evolução intelectual, emocional e psicossexual do bebê se realiza através de fases 

de desenvolvimento: oral, anal e lactência. O lactente vivencia a mãe pelo contato 

da boca com o bico do seio. A boca está ainda ligada ao prazer, pelo paladar, 

quando no contato físico, onde é possível uma ligação direta, por ser uma parte do 

corpo humano que recebe estímulos - desde o beijo, o sussuro, o toque.  

Na medida em que avançamos na análise dos elementos de uma obra de 

arte, torna-se necessário estabelecer alguns limites para esta investigação. Nesta 

pesquisa, apesar de identificar as inúmeras possibilidades, a abordagem se dará, 

preferencialmente, fundamentada em conceitos da própria história da arte. 

 

 

2.2 Artistas e obras: possíveis conexões 

 

Destaco duas das últimas telas produzidas que, como uma citação, fazem 

alusão direta a algumas produções da história da arte. Uma delas é a obra Norma, 

que é um recorte das imagens de Marilyn Monroe serigrafadas por Andy Warhol, em 

que o artista condecora a diva do cinema. A obra recebe este título porque Norma 

era o verdadeiro nome de Marilyn Monroe. Já a obra Tarsila, tem como referência a 

boca de Tarsila do Amaral no seu Auto-retrato, em que sua boca assume posição de 

destaque na obra e, pelo formato peculiar, torna-se auto-referente.  

O recorte escolhido na obra Norma (ver Anexos 2 – Fig. 4, p.102) privilegia a 

boca de Marilyn Monroe, símbolo de sensualidade que marcou década. Ela, que “era 

uma verdadeira sedutora, não queria ser considerada um símbolo sexual ou 

qualquer outro símbolo, mas apreciava seu papel como uma pessoa sexual”.21 Seu 

                                                 
21 ROSTEN, Norman. Marilyn: a única estória não revelada. São Paulo: Nova Época, s.d., p.22. 
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rosto eternizado é reconhecido em todos os lugares, sendo inconcebível falar em 

boca e  trabalhar a iconografia deste signo sem falar em uma das bocas mais 

famosas da história do cinema e da humanidade. Ícone de sensualidade e 

popularidade do século XX agregou os dois estilos que marcaram a década de 50: 

sensualidade e aparente ingenuidade, o que a tornaram a imagem deste período. 

“Estrela das estrelas, ela seria o símbolo sexual da década, trazendo, junto com a 

provocação ingênua, um erotismo devastador e libertador”.22 Representada e 

homenageada nas serigrafias de Andy Warhol, Marilyn, assim como outros tantos 

personagens da Pop Arte, foram consumidos de forma voraz por um público faminto. 

Klaus Honnef, em seu livro sobre o artista pop, acredita que a escolha de Marilyn 

seja mais uma prova da sagacidade de Warhol, tendo escolhido a atriz já depois de 

sua morte, mas não somente por sua sensualidade arrebatadora e sim, como supõe, 

por tudo o que foi criado à sua volta23. A fama de Marilyn Monroe superou em 

grande proporção o que obteve em vida, ao que Warhol muito contribuiu mostrando 

a face desta sociedade que devorou estrelas como meros produtos.  

Iniciei o processo de trabalho de representação dessas imagens de forma 

habitual, partindo de uma pintura e, em seguida, o processo de colagem dos 

pequenos materiais que dariam a cobertura final à imagem. Mas os inúmeros 

vidrilhos e paetês ao meu redor, pareciam brilhar pouco diante do desejo de 

representar o que Marilyn Monroe significou. Ingenuamente acreditei que uma 

camada de lantejoulas cor-de-rosa seria o pano de fundo ideal para aquela enorme 

boca, mas fui surpreendida mais uma vez, pela força de uma imagem que traz 

consigo valores e significações arraigados. Passei então a agregar bolas maiores de 

acrílico transparentes e rosadas e gostaria que fossem como jóias que caíam sobre 

a boca de Marilyn, algo como pedras preciosas que tomavam conta de sua face. Era 

como se estivesse devolvendo a esta mulher uma pequena parte de toda a 

sofisticação e opulência que fez parte de seu universo, mesmo sendo alguém que 

repudiava seu passado, encontrando no mundo hollywoodiano uma forma de conter 

suas lembranças. Incorporando elementos mais brilhantes e um pouco maiores, foi 

feita uma tentativa de aproximação com o universo criado em torno de Marilyn e, 

dessa forma, resolvi parcialmente uma inquietação. Mas é espantoso o fato de os 

                                                 
22 CHAHINE, Nathalie. A beleza: Anos 50. In: FAUX, Dorothy Schefer et al. Beleza do Século. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2000, p.161. 
23 HONNEF, Klaus. Andy Warhol: a comercialização da arte. Colônia: Taschen, 2005, p.11.  
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mesmos materiais que anteriormente davam a certeza quanto aos resultados terem 

agora se tornado insuficientes. É sabido que não se consegue devolver, por meio de 

uma representação, a magia que envolve um mito como Marilyn Monroe: sua boca 

volumosa, tão bem apresentada por Andy Warhol, em preto e vermelho com partes 

coloridas merecedoras de um tratamento que lhes confiram um caráter mais 

aprimorado. Já o fundo, que nas serigrafias aparece em uma cor chapada, foi a 

parte mais difícil de elaborar, uma vez que parecia formar exatamente o cenário para 

a boca de Marilyn e, para tanto, deveria haver algo que traduzisse um pouco do 

contexto que envolveu essa figura. Anne Cauquelin24 acredita que Andy Warhol 

tenha tornado sensacionais suas imagens, principalmente pelo tamanho, na medida 

em que representou Marilyn Monroe em serigrafias de 205,5 X 567,5 cm e pela 

repetição. Diferentemente de Warhol, que utilizou a serigrafia como linguagem, 

essas telas apresentam o preciosismo de trabalhar com materiais mínimos que 

darão carga simbólica às imagens por eles formadas. Tratando-se especificamente 

da tela que faço referência ao rosto de Marilyn Monroe, recorro às mesmas cores 

utilizadas por Warhol, mas emprego materiais que agregam valor simbólico. São 

vidrilhos e paetês nacarados que imitam e sugerem glamour e sofisticação, como se 

fossem réplicas de jóias que poderiam estar sendo usadas pela atriz. Interessa o 

recorte que vai do nariz à boca, exatamente por ser a boca de Marilyn uma das 

partes que mais a identificam. Tanto nas cores quanto na abertura labial, as imagens 

de Monroe sempre buscaram valorizar sua aparência sensual e marcante.  

Andy Warhol optou pelas reprodução das imagens, de modo a torná-las 

quase um produto e que poderia ter perdido parte de sua aura, o que Walter 

Benjamin definiu como “uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.”25 

De forma a contrariar as afirmações de Benjamin, as reproduções fortaleceram a 

imagem de um mito criado pela cultura de massa. Suas serigrafias facilitaram o 

acesso de Marilyn Monroe na vida das pessoas, mas, por trás das imagens, o artista 

sutilmente passava a idéia de um produto. Por outro lado, a obra em que referencio 

a atriz e o próprio Warhol busca sacralizar a imagem de Marilyn pela linguagem 

                                                 
24 CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p.113. 
25 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.170. 
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escolhida e pelo caráter preciosista da obra opondo-se à técnica da serigrafia e 

valorizando o singular. 

Investigando imagens de bocas que foram notáveis na História, foi lembrado 

uma obra de Tarsila do Amaral. Artista de grande importância na cena nacional e 

grande relevância no período modernista, suas obras engajadas politicamente 

traziam o desejo de resgatar, através das cores e temas, as raízes e a cultura do 

país. Conforme as palavras de Luís Martins26, “Tarsila foi, certamente, uma criatura 

rara, excepcional, superior, reunindo em si um complexo de qualidades e virtudes 

que a tornaram, não só em seu meio como em seu tempo, uma dessas culminâncias 

quase fenomenais com que a Humanidade parece às vezes querer superar-se a si 

mesma, aproximando-se da perfeição”.  

Dentre suas obras, destaco  o Auto-retrato de Tarsila,  uma obra de 1926, 

com dimensões de 38 x 33 cm, sob propriedade de Rodolfo Ortemblad Filho.27 O 

ponto em que esta obra dialoga com o trabalho apresentado é, especificamente, o 

fato de que se trata de uma pintura de um rosto, isolado do seu contexto - o corpo - 

dando à boca posição de destaque pela situação de frontalidade, evidenciando os 

lábios – e não os dentes – sem ressaltar a expressão do semblante. A artista utiliza  

tons pastéis, passando pelos azuis, amarelos e, de forma predominante, o tom de 

pele. Essa escolha das cores deixa em posição de destaque a imagem da boca, que 

aparece em vermelho alaranjado e, por estar localizada no centro da tela, ganha o 

ponto de maior atenção, emoldurada por um longo brinco dourado que quase lhe 

chega aos ombros. No poema Atelier, do livro Pau-Brasil, Oswald Andrade retrata 

que sua amada na época maravilhava a todos com seu talento, tendo estudado com 

André Lhote. No verso A tua passagem entre brincos, a referência é aos acessórios 

extravagantes usados por Tarsila, com os quais ela se retratou.  

Optei por fazer uma referência ao recorte dessa imagem, indo do nariz até a 

metade do queixo, deixando aparecer um pedaço dos brincos, e trabalhar com  as 

colagens de paetês, botões e lantejoulas sobre tinta acrílica, respeitando as cores 

originais. Neste auto-retrato, a atenção volta-se para a boca devido às cores e sua 

centralização na tela e para os brincos, que, como diz Oswald Andrade, possuíam 
                                                 
26 Luís Martins, jornalista, escritor e crítico de arte, viveu com Tarsila do Amaral por dezoito anos, até 
a década de 50, e escreveu uma crônica sobre a pintora n’O Estado de São Paulo, em 18 de janeiro 
de 1973, ano de sua morte. MARTINS, Ana Luisa. Aí vai meu coração: as cartas de Tarsila do Amaral 
e Anna Maria Martins a Luís Martins. São Paulo: Planeta do Brasil, 2003. p. 242. 
27 Grande parte das informações sobre a artista foram extraídas do catálogo TARSILA ANOS 20. 
GALERIA DO SESI. SÃO PAULO, 1997. 
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grande valor sentimental para Tarsila. Na obra Tarsila (ver Anexos 2 – Fig. 5, p.103) 

por ser uma tela relativamente grande, medindo 90 x 120cm, os objetos que 

compõem as imagens são realmente mínimos e, durante a execução da obra, 

especificamente, pude perceber a potência do Auto-retrato, mesmo apresentando 

pequenas dimensões. Proponho uma citação da obra de Tarsila do Amaral, 

representada por uma imagem simples, com poucos elementos, mas com forte 

carga simbólica, sendo que tive a sensação de que não podia fazer nada que 

comprometesse aquela imagem. Foi como se estivesse utilizando alguma coisa que 

não me pertencia, como se estivesse tomando algo e não tivesse o direito de 

modificá-lo.  

Na obra de Tarsila, o rosto aparece de forma que as linhas estejam bastante 

definidas, fazendo com que a imagem seja clara, natural, sem enfeites ou ornatos. 

Até mesmo os acessórios são em tons pálidos de amarelo e ocre, o que tira 

completamente o aspecto de jóia. Busco,  na citação do Auto-retrato de Tarsila do 

Amaral, além de fazer referência a um formato de boca bastante marcante na 

história da arte e de representar o estereótipo da década de 20, trazer sofisticação e 

uma certa opulência à imagem da artista. Seus brincos, sua pele e, principalmente, 

sua boca mereciam um cuidado diferenciado. Apesar do olhar penetrante, é a boca 

que predomina, que vai de encontro ao espectador, permitindo a aproximação com a 

figura retratada. O recorte, privilegiando a parte central do rosto, evidencia a forte 

carga simbólica da boca como signo, aludindo à feminilidade de Tarsila, que 

encantava a todos por sua beleza e refinamento.  

Após alguns meses da conclusão desta tela, uma amiga emprestou o livro de 

Ana Luisa Martins, que muito me emocionou lendo as cartas de Tarsila e de Anna 

Maria Martins à Luís Martins, então companheiro de Tarsila, que tinha um plano de 

viajar, sigilosamente, com Anna Maria. As cartas foram encontradas por Ana Luisa, 

filha de Anna Maria com Luís Martins. Hoje, se constituiu em uma obra 

extremamente delicada que mostra a “infinita bondade, a recatada modéstia, a 

extrema polidez, a extraordinária simplicidade, a grande generosidade”28 de uma 

artista que despertava admiração por onde passava.  

Quando utilizo como referência a obra de algum artista, como as serigrafias 

de Marilyn Monroe ou a boca de Tarsila em seu auto-retrato, ou mesmo quando 

                                                 
28 MARTINS, op. cit., p. 242. 
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repito a imagem de uma boca que não é a boca de ninguém, não tenho o interesse 

de que pareça exatamente uma boca tangível, respeitando medidas exatas ou 

partindo da observação para os desenhos. São bocas inventadas, possivelmente 

bocas de qualquer pessoa, auto-retrato de ninguém. Sempre conservei o desejo de 

que essas imagens se parecessem com bocas comuns - poderia ser a boca de 

qualquer pessoa, reconhecível como signo em uma grande abertura de significações 

- não como retratos, em que logo se visualiza uma imagem muito próxima de um 

original, a imitação de um modelo. Definido por Annateresa Fabris como um “gênero 

complexo, que traz no próprio nome um vínculo inextricável com a reprodução, com 

a cópia, o retrato, desde meados do século XVI, coloca duas questões fundamentais 

para o artista: até que ponto deve ser levada a busca da semelhança? Até que ponto 

deve ser perseguida a idealização do modelo”?29 Dessa forma, as imagens - 

facilmente identificáveis, como as de Marilyn e de Tarsila - instauravam uma reflexão 

no caráter de semelhança com o modelo originário da imagem, mas, geralmente, 

não são fidedignas nem nunca pretenderam ser. O desenho das bocas, na maioria 

delas, não partiu da observação de uma boca real, humana, nunca tomou por 

objetivo reproduzir uma boca em seu formato verdadeiro, mas se valer da boca 

como instrumento de reflexão. 

O ato de “imitar o modelo significa oferecer-lhe o que ele busca num retrato: 

uma semelhança melhorada” 30 e, quanto a isso, proponho imagens que apenas se 

aproximam dos possíveis originais - um formato comum que, em alguns casos, nos 

remetem às imagens conhecidas, estereotipadas, apelativas, sensuais. Cabe aqui 

uma ressalva de que são sempre imagens femininas e, dessa forma, o conjunto de 

obras que apresento fala do feminino e a sensualidade, seja pelo formato das bocas 

ou pelo material que as recobrem. Recorro às palavras de Barthes falando sobre os 

momentos em que foi fotografado sabendo que o seria - ou seja, sem a surpresa 

que é própria do olhar do fotógrafo no momento exato – e que nessas 

circunstâncias, ele se põe a “posar.”31 Trago essa colocação porque proponho  

imagens obtidas por um molde - como nos diversos cartões que preenchem grande 

parte do painel – e também imagens que se assemelham à situação colocada por 

                                                 
29 FABRIS, Annateresa. A guerra das imagens. In: ZIELINSKY, Mônica (Org.). Fronteiras: Arte, Crítica 
e outros ensaios. Porto Alegre: UFRGS, 2003, p.135. 
30 FABRIS, op. cit., p.134. 
31 BARTHES, Roland. A câmara clara. Nota sobre fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 
22. 
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Barthes, em que o modelo posa, sendo este o instante escolhido para representá-

las, por ser o momento que registra a expressão de  certa forma artificial, provocada 

intencionalmente. Quando utilizo como referência bocas de revistas ou trabalhos de 

artistas, opto por imagens que propõem diferentes significados, mesmo quando se 

assemelham, mas que agregam valor diferenciado pelo uso de determinada cor ou 

mesmo uma escolha de representação, como uma abertura labial específica. 

Recentemente, encontrei uma imagem de Salvador Dali: tratava-se de um 

broche (ver Anexos 1 – Fig. 1, p.94) em formato de boca, traduzindo o paladar, que 

assim como a visão, eram os dois sentidos privilegiados pela obra do artista. A 

imagem de Dali é um objeto de design. Já as poltronas em formato de lábios 

vermelhos e os frascos de perfume foram amplamente utilizados pelo artista em sua 

relação especial com a moda. A obra Canapé – Lábios de Mae West, por volta de 

1936-37, foi feita com uma armação de madeira e forrada com feltro cor-de-rosa 

escuro e claro, seguindo outras versões que foram encomendados. Conforme as 

instruções de Dali para que estes fossem recobertos de cetim do mesmo tom dos 

lábios de Mae West, que seria um rosa bastante vibrante,  os outros modelos foram 

ainda ampliados e cobertos por tecido em duas diferentes tonalidades de vermelho.  

A imagem da boca-sofá parece importante de ser lembrada nesta pesquisa 

porque chama atenção para a questão da categorização dos objetos. Enquanto 

apresento uma montagem com inúmeras imagens de bocas, produzidas de formas 

diversas e agrupadas, não chego a interferir na função desta imagem: permanece o 

mesmo objeto, mesmo tendo sofrido alterações formais; continuam sendo bocas. O 

que Dali vai fazer é exatamente romper com a categorização: uma boca como objeto 

de design, que é um broche; outra boca que é um sofá. Isso modifica a maneira 

como percebemos o objeto.  

Uma outra leitura bastante pertinente ao signo da boca é seu encargo 

enquanto elemento contemporâneo inserido no contexto da comunicação. Numa 

investigação sobre a boca como representamen da atualidade, Romanita Disconzi 

traz uma produção de grande relevância quando se pensa a Teoria da 

Comunicação, indo buscar no pixel eletrônico possibilidades contrárias ao 

comportamento passivo em relação a esta substituição da realidade denominada 

simulacro. Pelas palavras de Antônio Hohlfeldt, “da produção altamente tecnológica 
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e massificada, chega-se à realização profundamente artesanal e personalizada,”32 

que Romanita, por meio da fragmentação das pinceladas, busca a imagem 

essencial. Diretamente ligada à imagem televisiva, Romanita apresenta a boca da 

Mulher Gato, Ampliação icônica: boca (ver Anexos 1 – Fig. 2, p. 94) representando o 

miado do felino, evocando a sensualidade e o poder, símbolo da comunicação de 

massas, um produto da sociedade de consumo. Sua pintura parte de princípios 

semiológicos e investiga os sinais compreendendo estes como mediadores de 

determinadas realidades. 

De certa maneira, a menção à imagens televisivas – especialmente ao pixel – 

também aparece na pesquisa quando penso nas pequenas unidades que constroem 

as imagens. O gesto, assim como a pincelada de Romanita, se fragmenta, na 

medida em que colo um a um os materiais escolhidos. Conforme sua tese de 

doutorado, a artista vai falar da Pintura Pós-TV, trabalhando com a justaposição de 

pinceladas. A referência ao pixel é apenas uma analogia, uma vez que além da 

justaposição, me valho das sobreposição de pequenas unidades na construção das 

imagens, pois me interessa o excesso, a imagem fragmentada pela acumulação, 

abrindo outras possibilidades. O pixel parte do princípio de unidades posicionadas 

lado a lado formando uma imagem e eu, de forma contrária, sobreponho materiais. 

Pensando por este caminho, é possível lembrar dos neo-impressionistas33 (ou 

pontilhistas), que construíam imagens pelas pinceladas. Através de ínfimas 

pinceladas de cores puras justapostas, criavam uma ilusão óptica na pintura, 

gerando profundidade, ritmo e contrastes. O que interessa é encontrar em 

linguagens diferentes uma idéia geradora que seja análoga. Parece-me mais 

importante que no cerne do trabalho – que é a idéia – se encontre mais as 

proximidades do que analogias meramente formais. Essas técnicas que faço 

analogias, são importantes para diferenciar o procedimento que utilizo, uma vez que 

na proposta de trabalho que apresento a justaposição dos materiais ocorre, mas 

normalmente as imagens são elaboradas por acumulações e sobreposições. 

A boca sempre aparece ligada à palavra, à expressão. No entanto, encontrei 

na obra O Grito, de Edvard Munch, uma boca em que a melhor definição seria “o 

urro”, uma vez que o significante vem do berro, de um grito – a voz em estado puro 
                                                 
32 HOHLFELDT, Antonio. Abstrato Pós-TV: exposição. Porto Alegre:Bolsa de Arte, 1997. 1 folder. 
33 Georges Seurat foi um dos artistas mais importantes do Neo-Impressionismo, termo cunhado pelo 
crítico Félix Fénéon. RUHRBERG, Karl. A pintura da razão pura: Seurat e os neo-impressionistas.In. 
WALTER, Ingo (Org.) Arte no século XX. [Lisboa]: Taschen, 2005. p.12. 
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como o argumento supremo. Munch é o grande exemplo da representação que 

retrata uma época, onde as vozes não eram escutadas. Associamos o humano à 

palavra e, no caso de O Grito (ver Anexos 1 – Fig. 3, p. 94) a boca não tem voz, logo 

não emite significante algum. Nas obras que apresento, a boca ganha outras 

conotações, devido às relações estabelecidas mas, nos cartões em que aparece a 

boca estereotipada, ela se mostra fechada, não exprime nenhuma mensagem. É 

neutralidade quanto à expressão de sentido e, ao mesmo tempo, é pura significação 

enquanto forma e conteúdo. 

É difícil lembrar de alguém que tenha passado indiferente por essa imagem, 

ou que a tenha esquecido após tê-la visto. As pinturas de Munch sempre estiveram 

ligadas à sua vida pessoal e, com maestria, ele consegue marcar o suporte com 

suas intenções, de modo que suas imagens tornem-se extremamente tocantes. O 

grito parece fazer o contraponto com todas as referências de artistas que até então 

pareciam pertinentes. Em meio à tantas imagens de bocas expressivas, em cores 

vibrantes ou totalmente nacaradas, uma boca que representa a agonia e o horror. 

Fico pensando em como um simples detalhe, como a abertura desta boca, pode 

alterar completamente o significante e instaurar um novo cenário para a reflexão. 

A idéia de trabalhar com o signo de uma boca permite ainda outras 

aproximações. As imagens que, por algum motivo nos são recorrentes, evidenciam 

nossas vivências e experiências que, de certa forma, alteram  modo como 

percebemos as coisas. Acredito que, por trabalhar com maquiagem tenha sido 

levada aos livros de história da beleza e, por meio deles, compreendido as imagens 

e todo o contexto que envolve as mudanças da moda e dos padrões de beleza. 

Quando pensamos nas técnicas de maquiagem do passado, essa região do rosto 

sempre ganhou maior ou menor destaque, pelo uso de cores fortes e escuras ou 

quase inexistentes. É provável que se perceba as incontáveis possibilidades de 

leitura de uma imagem por detalhes bastante simples, onde a abertura criada pelos 

lábios pode remeter àquelas mulheres do início do século, mais especificamente à 

década de 10 em que predominava a imagem da vamp, que também será referida 

por Gustav Klimt em suas pinturas deste mesmo período.   

As mulheres do início do século são fontes preciosas para a história da 

humanidade e, de forma bastante especial, a boca feminina é uma das formas do 

corpo humano que sempre sofreu alguma alteração – seja no formato ou mesmo na 

coloração – acompanhando a sucessão das décadas. Cabe aqui privilegiar alguns 
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exemplos, com o intuito de elucidar como é possível identificar um período pela 

análise das inúmeras representações que a boca assumiu. Na década de 10, 

sofrendo influência do cinema mudo, “as belas mulheres do deserto, sensuais e 

tórridas, inspiraram a imagem da ‘vamp’, sedutora narcísica e impiedosa para com 

seus pretendentes” 34 e, como exemplo, podemos lembrar da atriz Theda Bara. 

Essas mulheres utilizavam maquiagem escurecida com kajal nos olhos e rosto 

bastante claro, intensificando a aparência lívida. Já as bocas eram pequenas, 

maquiadas em vermelho escuro no interior dos lábios, sugerindo uma imagem um 

tanto dramática, “sempre perseguidas por uma desgraça que precisavam expiar”.35               

Neste mesmo período, Gustav Klimt irá representar a mulher através da figura 

de Judith e de Salomé, evidenciando em suas pinturas os aspectos aqui analisados. 

Na obra JudithII (Salomé) o artista deixa em aberto a verdadeira identidade da 

pessoa retratada (ver Anexos 1 – Fig. 4, p.95): trata-se de Judith, “a heroína bíblica, 

cortando a cabeça do general Holofernes, após tê-lo seduzido para salvar a sua 

cidade”36 ou seria mesmo Salomé, “essa mulher fatal tão fim-de-século que já tinha 

fascinado todos os artistas e todos os intelectuais da época”.37 O que  importa nessa 

obra é a expressão do rosto da mulher, que traz, além do olhar quase cerrado, a 

boca entreaberta, numa expressão de gozo, de prazer próximo de um orgasmo. O 

período inicial do século XX tem a morte e a sensualidade como temas freqüentes, e 

Gustav Klimt consegue, com maestria, evidenciar este estereótipo da época: uma 

mulher elegante, sedutora, mas bastante enigmática. A obra dialoga com algumas 

das imagens que escolhi para representar como Judith III (ver anexos 2 – Fig. 6, p. 

104), em que aparece uma boca em foco, semi-cerrada, traduzindo apenas esta 

expressão de gozo, sendo interessante colocá-la ao lado de uma obra do início do 

século passado e perceber esta imagem que se repete através dos tempos. 

Neste mesmo contexto da história da beleza, na década de 20, o cinema 

influenciava cada vez mais. Louise Brooks representa o modelo feminino deste 

período, com uma beleza andrógina. A boca feminina novamente sofre uma 

transformação no aspecto visual, passando dos lábios finos pintados em seu interior 

com cores escuras ao formato de coração: a boca era delineada e as cores 

                                                 
34 CHAHINE, Nhatalie. A Beleza: Os anos 10. In: FAUX, Dorothy Schefer et al. Beleza do Século. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 94. 
35 CHAHINE, op.cit., p. 96. 
36 NÉRET, Gilles. Gustav Klimt. Colônia: Taschen, 2006, p.33. 
37 Ibid., p. 34. 
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utilizadas eram escuras e fortes. De forma coincidente, é desta década o auto-retrato 

de Tarsila do Amaral, 1926, apresentado como obra que optei por referenciar. 

Pensando na imagem da boca dentro do contexto histórico, tornou-se bastante 

significativo analisar essa obra em que a artista realiza a pintura em posição de 

frontalidade, excluindo a imagem do restante do corpo, como é comum nos auto-

retratos, deixando aparecer somente a cabeça. Por utilizar tons bastante suaves, a 

boca recebe destaque por estar localizada no centro da tela e, coerente com o 

período em que se insere, aparece em formato de coração e coberta por um tom de 

vermelho, que contrasta com as cores pálidas do restante da obra. Utilizei como 

referência a obra de Tarsila por evidenciar o período através do simples detalhe do 

formato e das cores escolhidas pela artista para representar-se. Pareceu apropriado 

utilizar esta obra ao lado de imagens de agora, justamente por essas diferenças de 

tratamento e expressividade que se acompanha na sucessão dos anos.                       

Fica evidente que a beleza, a moda, o cinema e a arte caminharam de forma  

bastante coesa para a construção dos estereótipos e padrões que a moda insiste em 

reinventar, tendo em vista que, “depois de meio século de puritanismo, dos direitos 

das mulheres, da pobreza, do masculino-feminino etc., os diversos aspectos 

adotados pela beleza nos serviram de espelhos”.38 A aparência foi sempre um 

reflexo de todos os processos de evolução até encontrarmos este modelo atual: uma 

beleza definida individualmente. Nos anos 30, seguindo o arquétipo da mulher fatal, 

e “para fazer sobressair o lábio superior e dar-lhe o beicinho sexy qualificado de 

‘picada-de-abelha’, era recomendado apertá-lo vigorosamente entre o polegar e o 

dedo médio pouco antes da maquiagem”.39 Passando pelo período de guerra, anos 

40 e 50, a mulher, que até este momento desfilava com batons vermelhos e 

alaranjados, chega aos anos 60 usando batom em cores pálidas e extremamente 

claras, quase inexistentes. Neste período de grande revolução sócio-cultural, o 

desejo de liberdade de padrões e valores se reflete na postura da sociedade frente 

aos fatos que ali eclodiam, e a maquiagem vai, então, tornar-se reflexo de um 

período. 

 

 

                                                 
38 FAUX, Dorothy Schefer et al. Beleza do século. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 22. 
39 CHAHINE, Nathalie. A Beleza: Os anos 30. In: FAUX, Dorothy Schefer et al. Beleza do século. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2000, p.130. 
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2.3 A repetição do signo 

 
 Fazendo um contraponto com a história da arte, podemos analisar, pelas 

afirmações de Anne Cauquelin40, que Andy Warhol, assim como Duchamp, 

abandona questões estéticas, se dedicando à arte dissociada das questões de 

gosto, do belo e do que é único. Ele nos propõe objetos usuais, prontos, duplicatas: 

Andy Warhol mostra o que já existe. Cauquelin nos coloca que Duchamp trouxe o 

ready-made, ao que Andy Warhol interfere e acrescenta a repetição em série, a 

saturação das imagens. Diferente do que acontece com Warhol, nenhuma pessoa 

poderia, se apropriando dos mesmos materiais e moldes, produzir um objeto 

semelhante ao que proponho; fato que poderia colocar em dúvida a autoria da obra. 

Existe aí, no caso de Andy Warhol, uma obra que apresenta a ausência de um 

original, constituída de múltiplos, criados a partir da serigrafia, uma técnica que 

produz, efetivamente, cópias. Proponho uma obra constituída por um signo repetido 

a partir de um molde, que se torna único na medida em que todos se convertem em 

originais: uma personalização do objeto.  

A linguagem utilizada por Warhol é esclarecida por Jean Baudrillard na 

segunda ordem do simulacro. Ele vai falar da produção: “trata-se da série. Trata-se 

da possibilidade de dois ou de n objetos idênticos. A relação entre eles já não é a de 

um original com sua contrafação, nem analogia nem reflexo, mas a equivalência, a 

indiferença.”41 Não existe mais a necessidade de comparação, de pensar em 

semelhanças ou diferenças. O problema é substituído por uma lógica operacional, a 

lógica da produção. Baudrillard, ciente do pensamento de Walter Benjamin42, afirma 

que os signos não mais serão cópia, falsificação; serão agora produzidos; oriundos 

da técnica; existe a possibilidade de inúmeros objetos idênticos. A referência de um 

original é anulada. Um múltiplo se propõe desde sua criação a ser cópia. Pela 

reprodutibilidade, a possibilidade de infinitas cópias de um mesmo produto, de um 

mesmo objeto, a reprodução despersonaliza, enfraquece a presença do autor.  
                                                 
40 CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p.134. 
41 BAUDRILLARD, Jean. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996, p. 71. 
42 Baudrillard fala sobre Walter Benjamin e sua teoria sobre A obra de arte na época de sua 
reprodutibilidade técnica, destacando as implicações deste processo, alterando o que rege o produto 
e o produtor. BAUDRILLARD, op.cit., p. 72. 
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Enquanto Andy Warhol com suas imagens repetidas, utilizando um meio 

mecânico – a serigrafia - reproduz ao máximo suas imagens, tornando-as 

“sensacionais”43, afasta-se cada vez mais do manual, do feito à mão. A partir de um 

original, reproduz inúmeras cópias; de forma serial, produz equivalente, cópias 

similares. Proponho a personalização dos objetos seriais e, contrariando o processo 

de Warhol, parto de um molde para a produção de inúmeros objetos únicos, que são 

diferentes da série, diferentes do equivalente ou do correspondente. As peças que 

produzo são análogos entre si.  

São inúmeros cartões em que a imagem de boca se repete, em que elas são 

coagidas a brilhar, a aparecer, se destacar. Como o signo emancipado, trazido por 

Baudrillard, essa boca, estaria livre do encargo de designar coisa alguma. Neste 

projeto, especificamente, a imagem de boca não se afirma como reprodução, não 

funciona como tautologia como as garrafas de Coca-Cola ou as imagens das 

celebridades multiplicadas por Andy Warhol. Cada arranjo abre diferentes 

possibilidades acerca de uma mesma imagem: a boca se repete, mas é sempre 

única. São imagens simuladas, são peles sintéticas, flores de plástico, brilho 

artificial, montagem programada. Warhol extrapola os limites da despersonalização 

no momento em que toma conhecimento do poder das redes e consegue invadir 

todos os suportes, todos os meios. Estaria aí o que Anne Cauquelin chama de 

“despersonalização hiperpersonalizada” quando Andy Warhol afirma: “Seria 

fantástico se mais gente empregasse a serigrafia, ninguém jamais saberia se meu 

quadro é de fato meu ou se é de outro.”44 Ou seja, todos os trabalhos poderiam ser 

seus. 

A repetição abordada por esta pesquisa, apresenta a especificidade de ser 

uma repetição com diferença: “Eis por que a repetição seria mais profunda que o 

simples gesto de refazer objetos plásticos homogêneos. Ela introduz um princípio 

dinâmico.”45 Aparentemente repetidas, as bocas que exponho são construídas de 

forma única, em que pequenas diferenciações são inseridas na sua elaboração. Por 

mais que a imagem se repita, existe uma variação de significantes em função da 

diferença. São essas pequenas flexões formais – um tecido ou algum revestimento 

das imagens - que permitem singularidade. A repetição de uma imagem que não 
                                                 
43 CAUQUELIN, op.cit., p. 112. 
44 CAUQUELIN, op.cit., p.110 
45 FRANCA, Patrícia. Uma repetição pode esconder uma outra? Revista Porto Arte, Porto Alegre, v. 
12, n. 21, 2004, p. 54. 
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quer se limitar à moldura espalha-se pela parede. Quando observada, leva o 

observador tanto para fora, em sua expansão, quanto para o interior da obra, na 

medida em que se detém nos pequenos fragmentos e materiais.  

Trazendo como referência o universo pop-kitsch, a obra individualiza objetos 

tidos como semelhantes e repetidos e, diferentemente das reproduções de Warhol, 

age no domínio da produção, do manual, do individual, do único, mesmo quando 

semelhante. A pretensão deste trabalho é saturar o olhar, produzir um efeito, 

seduzir, fazendo com que tudo seja percebido de forma rápida, sem que se 

reconheça todos os detalhes. A obra propõe o sincretismo de um conjunto de peças 

autônomas e fragmentos e, no momento em que estas peças são agrupadas, têm 

em comum apenas o material e os elementos repetidos, sendo, porém, 

independentes no que diz respeito à proposta individual.  

Apesar de utilizar uma imagem bastante específica como objeto, o estímulo 

que leva à repetição está oculto, dissimulado pelo revestimento ornamental. As 

palavras do filósofo francês Gilles Deleuze serviram como uma tentativa de 

esclarecer o conceito da repetição, no sentido da percepção da obra por meio da 

diferença, mas, no momento, não me detive em aprofundar o estudo a seu respeito 

optando por me valer, apenas, de algumas colocações bastante pontuais e 

coerentes com o assunto em questão. As considerações de outros autores como 

Michael Foucault, Teixeira Coelho e Daniel Buren, foram importantes na reflexão, 

possibilitando discutir as questões que surgiram e perceber que mais importante que 

a repetição da boca, importava o modo de fazê-la. Deleuze vai dizer que, “em suma, 

a repetição é simbólica na sua essência; o símbolo, o simulacro, é a letra da própria 

repetição. Pelo disfarce e pela ordem do símbolo, a diferença é compreendida na 

repetição.”46 Icléia Cattani afirma que repetição seriam todos aqueles processos que 

quase não permitem variações e repetem o já existente estabelecendo sistemas. A 

repetição pode aparecer como um procedimento ou como um estilo, utilizando uma 

forma constante. De forma totalmente determinada e constante, em momento algum 

aleatória, casual ou eventual, a boca aparece e se repete como uma boca pintada 

de batom que, quase como um carimbo, toca os lábios em um guardanapo de papel. 

E uma boca pintada de batom tem esse caráter múltiplo: trata-se da possibilidade de 

uma série de imagens até que o último resquício do cosmético apareça.  

                                                 
46 DELEUZE, Gilles, Diferença e Repetição. Rio de Janeiro, Graal, 2006, p. 41. 
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“Trata-se de saber por que a repetição não se deixa explicar pela forma de 

identidade no conceito ou na representação”47, expressando o “extraordinário contra 

o ordinário”, que compreende a repetição como algo que ultrapassa o que 

percebemos inicialmente. Concordo com as palavras de Deleuze quando pensa a 

repetição distinta de um universal e percebe a diferença dentro da repetição. Na 

medida em que utilizo um processo quase serial para conduzir o elemento utilizado - 

a imagem da boca - em procedimentos de particularização, torno-a única, mesmo 

quando diante de um semelhante. Aparentemente, trata-se da mesma imagem, 

porém sempre nova, sempre única, por ter sido elaborada de forma diferente. A 

repetição é determinante como saturação visual, como redundância, sendo possível 

que o observador saiba que ela irá aparecer novamente. Já a diferença que 

aparece, é conseqüência do método utilizado, uma vez que uma forma recorrente é 

sempre determinada pelo artista. Sendo assim, mais importante do que o objeto em 

questão passa a ser a maneira como ele é construído.  

Quanto à simultaneidade das imagens, Deleuze vai falar da possibilidade de 

um “sistema” em que as diferentes “séries” existiriam em conjunto, não existindo 

primeira ou segunda, antes ou depois, mesmo que suas presenças sejam 

sucessivas, sendo que “se todas as séries coexistem, também não é mais possível 

considerar uma como originária e a outra como derivada, uma como modelo e a 

outra como cópia”.48 Conforme seu pensamento, este “sistema” criado, não permite 

que se estabeleça uma ordem de existência ou mesmo de sucessão, ao que propõe 

a “coexistência” dessas séries. Pode-se perceber que, no caso de histórias 

discrepantes que se desenvolvem simultaneamente, não se pode analisar uma em 

relação à outra, o que não significa dizer que ambas se equiparam – está sendo 

falado da diferença entre elas. As palavras de Deleuze nos apresentam um sistema 

em que as diferenças coexistem e, nesse caso, a determinação de um original é 

abortada quando ele afirma que “o sistema exclui a designação de um originário e 

de um derivado”. Não tratamos mais de uma ordem de surgimento; a diferença 

passa a ser a origem da reflexão. As definições são coerentes com minha proposta, 

na medida em que concebo cada uma das obras como originais, mesmo quando 

parecem iguais; funcionam como peças integrantes de um conjunto formado por 

peças únicas, individualizadas na concepção.  

                                                 
47Ibid.,  p. 44. 
48 DELEUZE, op.cit., 182. 
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Construo imagens feitas de pequenos materiais pré-existentes que se tornam 

peças autônomas e independentes, podendo existir isoladamente, mas em 

decorrência da forma como as utilizo para a montagem desse trabalho - em formato 

de painel - as peças, as telas, constituem objetos que fazem parte de um “sistema”. 

Cada tela, pronta, conta uma história e revela significantes próprios, principalmente 

quando analisados isoladamente. Na medida em que as peças coexistem, os 

significantes são potencializados, devido às relações sugeridas pela contigüidade. 

Na medida em que os trabalhos, isolados uns dos outros, apresentam idéias – 

entenda-se por “todas as relações, suas variações e seus pontos”49 - que se 

expressam por suas intensidades e individualidades. Uma alteração acontece e “as 

variações dessas relações, os pontos notáveis; estão de algum modo separados. 

Em vez de coexistirem, eles entram em estados de simultaneidade”.50 Apesar do 

processo de criação em que utilizo uma mesma imagem – uma boca geralmente em 

forma bastante clichê e em posição de frontalidade - na maioria das peças a 

utilização de um molde propõe uma serialidade, uma produção, no sentido de uma 

fabricação em grande quantidade e a existência de múltiplos.  

Essa discussão analisando os processos de reprodução da obra de arte, já foi 

levantada por Benjamin, afirmando que a obra “sempre foi reprodutível. O que os 

homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens”.51 Conceitos como 

originalidade e autenticidade já foram propostos, e Benjamin vai falar da reprodução 

técnica como aquela que preserva a autenticidade do objeto, ao passo que as 

técnicas de reprodução manual seriam consideradas como falsificações. O autor 

afirma que, quanto ao original, “a reprodução técnica tem mais autonomia que a 

reprodução manual. Ela pode, por exemplo, pela fotografia, acentuar certos 

aspectos do original, acessíveis à objetiva – ajustável e capaz de selecionar 

arbitrariamente o seu ângulo”.52 Por meio da técnica que utilizo, não estou buscando 

uma maneira de reproduzir as imagens, e sim produzir imagens como códigos que 

se repetem. A repetição acontece decorrente da insistência de uma forma, de modo 

a potencializar as possibilidades semânticas. Deleuze introduz o conceito de 

multiplicidade, como uma organização que necessita da unidade para criar sistema, 

                                                 
49 DELEUZE, op.cit., p. 353. 
50 DELEUZE, op.cit., p. 354. 
51 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 166.  
52 BENJAMIN, op. cit., p. 168. 
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e alerta para o perigo das definições fechadas. Para o autor, “o verdadeiro 

substantivo, a própria substância, é ‘multiplicidade’, que torna inútil o uno, mas 

também o múltiplo”.53 Entendo suas palavras como a possibilidade de perceber 

multiplicidade na idéia, sem restrições no termo. É difícil trabalhar com conceitos 

como originalidade e multiplicidade quando os modelos que se colocam para nós 

hoje tangenciam essas sentenças e permeiam diversos contextos em que “cada 

coisa é uma multiplicidade na medida em que encarna a Idéia. Mesmo o múltiplo é 

uma multiplicidade; mesmo o uno é uma multiplicidade”.54 No momento em que 

apresento diversas peças, aparentemente semelhantes, que se propõem a serem 

únicas e que se oferecem como originais, elementos únicos em seu processo e 

concepção, penso no uno que encontra suporte no processo de execução,  mesmo 

utilizando um mesmo tecido e um único molde.  

A repetição traz à tona a questão da originalidade, tomando por base os 

objetos que deles surgem: as cópias e, no caso dos múltiplos, que se propõem 

desde sua criação a funcionarem como tal. Convém destacar  algumas colocações 

de Michael Foucault na obra Isto não é um cachimbo 55, onde o autor fala sobre os 

conceitos de semelhança e similitude a partir da tela de René Magritte. Ceci n’est 

pas une pipe. O autor vai falar que “a semelhança tem um padrão: elemento original 

que ordena e hierarquiza a partir de si todas as cópias, cada vez mais fracas”.56 Já o 

posicionamento de Deleuze vai colocar que “a semelhança não tem necessidade de 

ser exatamente a semelhança da cópia com o modelo, mas se deixa determinar 

como semelhança do sensível (diverso) consigo mesmo, de tal modo que a 

identidade do conceito lhe seja aplicável”.57 A discussão me parece bastante 

apropriada e de grande relevância na medida em que uma das possíveis 

abordagens desta pesquisa é pensar onde está a diferença em um painel que 

apresenta sempre a mesma imagem? Parece mais claro que quando falamos em 

objetos múltiplos, estamos falando em semelhantes e, neste aspecto, a 

diferenciação que busco para as peças que crio, promove um distanciamento do 

conceito de semelhança por não haver a possibilidade de cópias ou de objetos “cada 

vez mais fracos”, como afirmou Foucault. O similar, no entanto, “se desenvolve em 

                                                 
53 DELEUZE, op.cit., p. 260. 
54 DELEUZE, op.cit., p. 260. 
55 Título traduzido da obra de Michael Foucault, Ceci n’est pas une pipe,  1988. 
56 FOUCAULT, Michael. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.60. 
57 DELEUZE, op.cit., p. 370. 
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séries que não têm nem começo nem fim, que é possível percorrer num sentido e no 

outro, que não obedecem a nenhuma hierarquia, mas se propaga de pequenas 

diferenças em pequenas diferenças”.58  

Parecem coerentes as colocações de Deleuze quando fala na noção de  

“modelo”, desde o platonismo, afirmando que a distinção “modelo-cópia”  tem seu 

advento com o objetivo de evidenciar a divergência “cópia-simulacro” diferenciando, 

categoricamente, aquelas imagens que são “semelhantes” ao original daquelas que 

são apenas “simulacros”59. Deleuze vai dizer que “de modo algum a cópia é uma 

simples aparência, pois ela mantém com a idéia, tomada como modelo, uma relação 

interior, noológica e ontológica”.60 Penso minhas imagens como símiles, onde 

nenhuma delas é cópia, e sim diversos originais que coexistem dentro de um 

sistema por mim definido, tornando-as parte integrante do conjunto, onde veto a 

possibilidade de independência destas, como peças autônomas.  

Apresento bocas que repetem um modelo, podendo sugerir meras cópias 

baratas, produção, mas podem aludir ainda, aos nossos modelos comportamentais. 

As bocas como porções do humano e as cópias como as imagens idealizadas, 

referentes originais, que insistimos em imitar. Convém ressaltar que se trata 

principalmente de modelos femininos, quando se observa as bocas do painel. 

Considero um tanto perigoso definições rigorosas em conceitos como cópia e 

originalidade enquanto apresentamos proposições que tratam de arte 

contemporânea. Acredito que o período atual permite que se coloque este tipo de 

proposição, uma vez que o artista tem a liberdade de transitar pelos mais diversos 

meios para colocar em evidência sua idéia, sua mensagem. Inúmeros conceitos 

estão sendo derrubados a cada dia, justamente pela facilidade com que transitamos 

por diferentes linguagens e nos apropriamos de conceitos da forma como melhor 

abarcam nossas inquietações, sendo que determinadas discussões se tornam pouco 

relevantes para o desvendar de uma obra.  

Compreendo por original todo objeto criado de forma única, sendo ele o 

primeiro, o que origina, o inédito. As palavras de Deleuze, apesar da densidade da 

leitura, auxiliaram a compreender a pertinência de uma discussão que trata de 

“modelos” e descarta a necessidade de justificar tais peças como cópias ou 

                                                 
58 FOUCAULT, op. cit., p.12. 
59 DELEUZE, op. cit., p.184. 
60 DELEUZE, op. cit., p. 368. 
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simulacros permitindo analisar a obra criada como um conjunto de peças autônomas 

– como “histórias divergentes” – que se equivalem, conforme Deleuze, pela 

diferença que existe entre elas. Tudo isso leva a uma reflexão que pode ser 

expandida até para a vida real, em uma época em que predominam os modelos, 

sejam eles de beleza ou comportamentais. Necessitamos de referenciais quem, em 

seguida, poderão ser vistos em número crescente pelas ruas. Reproduzimos objetos 

e agora também seres humanos. Meu objeto de análise é deslocado, passando da 

mera  repetição à diferença existente pela maneira como faço uso dos elementos e 

das possíveis relações existentes em cada uma das telas e cartões. Mas esses 

trabalhos têm sempre em comum os materiais, que gera uma unidade do conjunto e 

agrega significado, possibilitando que se observe cada uma das peças como 

integrantes de um sistema. Deleuze irá dizer que o “sistema” elimina qualquer tipo 

de designação cópia-original, uma vez que a origem destes é a própria diferença, 

que permite ainda que convivam juntas apesar das semelhanças.61  

Nesta pesquisa, o que está em questão não é a discussão entre cópia e 

original, uma vez que se compreende uma série de imagens que buscam, de forma 

continuada, sua singularidade. O que se está buscando é compreender o que a 

repetição da imagem estaria por evidenciar. “Resta uma única possibilidade: a 

repetição dessa forma neutra, com as diferenças que já assinalamos”.62 Patrícia 

Franca fala a respeito das possibilidades de repetição, salientando a questão da 

diferença que pode estar oculta no processo. Ela vai dizer que a condição primeira 

da repetição como prática é perceber suas características fundamentais, rítmicas e 

temporais, onde se pode destacar uma raiz originária. Convém observar, conforme a 

autora, que a repetição em si implica outras questões bem mais profundas ”que o 

simples gesto de refazer objetos plásticos homogêneos. Ela introduz um processo 

dinâmico”.63 Nesse sentido, podemos pensar nas pequenas diferenças que são 

impostas pelo artista no seu fazer que, mesmo na tentativa de fazermos repetições 

semelhantes, “essa experiência geralmente aponta diferenças no interior, mesmo 

dessa práxis”.64 Procuro aplicar esta reflexão à minha prática, de forma a encontrar a 

                                                 
61 DELEUZE, op. cit., p. 182. Apesar das “semelhanças” porque, diferenças já é sabido que existem, 
mas a semelhança poderia dar a idéia de “cópia” e é quanto a isso que me refiro. 
62 BUREN, Daniel.  Advertência. In: FERREIRA, Glória e COTRIM. Escritos de Artistas: anos 60/70. 
Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed., 2006. p. 256. 
63 FRANCA, Patrícia. Uma repetição pode esconder uma outra?. Revista Porto Arte, Porto Alegre, v. 
12, n. 21, 2004, p. 54. 
64 FRANCA, op.cit., p. 54. 
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raiz da repetição; esta atitude que se impõe no processo, não encobre a diferença 

que evidencio no formato das bocas e nos materiais que a recobrem. E o que estaria 

oculto por trás da repetição que construo? Patrícia vai falar de uma pulsão do próprio 

fazer, nos levando a crer na existência de uma força latente que se repete nas 

atitudes, na gestualidade e nas formas que são criadas. A imagem que escolho para 

trabalhar é a forma de uma boca que, na sua maioria, se repete e, aparentemente, 

sob o mesmo conceito. Construo inúmeras imagens de um mesmo objeto que 

poderia ser o assunto da pesquisa, mas no momento em que repito, a imagem da 

boca torna-se secundária e as diferentes e possíveis soluções para este mesmo 

assunto ganham importância. Deleuze afirma que “temos o direito de falar de 

repetição quando nos encontramos diante de elementos idênticos que têm 

absolutamente o mesmo conceito. Mas, destes elementos discretos, destes objetos 

repetidos, devemos distinguir um sujeito secreto que se repete por meio deles”.65 

Este seria o autêntico sujeito da repetição, que se instaura no que Patrícia Franca 

propõe quando afirma que existe algo oculto na repetição.    

 
O paradoxo da repetição não estará no fato de que não se pode falar em 
repetição a não ser pela diferença ou mudança que ela introduz no espírito 
que a contempla? A não ser por uma diferença que o espírito extrai da 
repetição?66  

 
 

Evidentemente, na proposta apresentada, a forma utilizada não é neutra 

como uma das listras de um artista como Daniel Buren e, contrariamente, apresento 

uma imagem de boca que perde esta neutralidade desde o momento que 

percebemos seu formato, seja ele aberto ou fechado, pois é justamente a forma que 

comunica. Opto por imagens que se parecem idênticas, uma vez que partem de um 

mesmo molde, mas que se diferenciam constantemente, e essa variação não é 

arbitrária. Mas o que seriam as listras de Buren? Cópias umas das outras, 

semelhantes entre si, ou originais, similares e por isso singulares? Acredito que esta 

não seja a discussão prioritária quando o próprio artista afirma que, “assim 

concebida, essa repetição tem como efeito dissolver ao máximo a eficácia, mesmo 

fraca, da forma proposta enquanto tal, de revelar que a forma exterior (móvel) não 

tem nenhuma incidência sobre a estrutura interna (repetição alternada de listras) e 
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de fazer aparecer o problema colocado pela cor em si”.67 Oposta às colocações de 

Buren, a repetição que utilizo tem como efeito potencializar a eficácia do elemento 

utilizado enquanto signo, mas também busca dissolvê-lo no espaço, fazendo com 

que menos seja visto, devido à repetição. Essa diluição da imagem é dada pela 

repetição das imagens e pelo excesso de outras repetições dentro de cada uma das 

imagens: repetição dos materiais que, numa sobrecarga de ornamentação, recobrem 

fundo e figura. A repetição que apresento sugere ainda outra possibilidade que é 

quando não conseguimos ver a coisa em si, mas vemos o nome quando o objeto é 

categorizado, nomeado, o que dificulta bastante dissociar o nome da função, mesmo 

quando ele já não é o mais importante na mensagem da obra. A colagem de 

materiais de adorno tenta fazer frente à imagem que se repete, mas que, como 

símbolo de forte carga simbólica, se impõe. Isso faz com que as listras, no caso de 

Buren, se tornem eficientes, uma vez que são neutras enquanto forma. 

Toda a reflexão sobre o que fundamenta a repetição e, por conseguinte, a 

diferença, me leva a observar esta pesquisa com um novo olhar. Até então, existia 

uma necessidade muito forte de que o trabalho fosse mais matérico, com o objetivo 

de alterar a percepção deste enquanto obra de arte. Acreditava que, se este trabalho 

fosse suficientemente grande e, particularmente, tridimensional – como um ambiente 

fechado ou, simplesmente, fora da parede conseguiria atingir essa nova maneira de 

percebê-lo e alterar o que, para mim, era o mais importante: a contemplação. 

Sempre visualizei o trabalho como “imersão” e  parecia que ele tinha a necessidade 

de apresentar grandes dimensões e, talvez, ser tridimensional. O perturbador era 

que, mesmo afirmando que desejava a “imersão”, não o fazia, mas continuava 

criando novas imagens, com a mesma imagem repetida, para serem agrupadas com 

as demais. Foi aí que, num processo reflexivo sobre algumas palavras de Deleuze, 

consegui compreender que o trabalho não necessitava ser tridimensional para 

alterar a contemplação, pois isso já se dava através da repetição. Existe um mesmo 

conceito que aparece simultaneamente através de várias imagens e que vai, 

gradativamente, alterar algumas coisa no espaço ao seu redor. Por isso, é 

conveniente tratar cada uma das peças como únicas, como modelos, como originais 

em nada alterados pela repetição, pois esta não modifica o objeto repetido. Deleuze 
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propõe a seguinte questão: “como a repetição mudaria alguma coisa no caso ou no 

elemento que se repete?”68  

É a repetição de uma mesma imagem que desloca o significado e traz o 

significante do objeto observado. Através da mobilidade das peças, consigo fazer 

com que elas sejam vistas, uma vez que a repetição, muitas vezes, anula o objeto. O 

trabalho de Nelson Leirner (ver Anexos 1 – Fig. 5, p. 95) exposto na 6ª Bienal do 

Mercosul, A Lot(e) evidencia alguns aspectos do que estou querendo dizer. Uma 

instalação com medidas de 235 x 400 x 600cm, em que o artista cria situações 

críticas, mas que apelam para o humor, utilizando a repetição – e neste caso, melhor 

seria dizer o acúmulo – de brinquedos, objetos já produzidos em séries. Deixando 

em segundo plano a carga simbólica destes elementos - imagens de santos, 

personagens infantis e soldados em posição de batalha, a grande quantidade dos 

elementos transforma a situação da obra. Não vemos mais o objeto em si, mas um 

novo problema que se instaura, onde a repetição anula a figura em detrimento do 

acúmulo que a simultaneidade das imagens possibilita. 

Trago esta obra de Leirner para pensar a questão da redundância que, para 

Décio Pignatari, “pode ser entendida simplesmente como repetição”.69 O artista 

utiliza imagens idênticas agrupadas que poderiam ser interpretadas pelo significado 

que possuem, como objetos em si, mas ganham novas traduções pela repetição. A 

redundância da mensagem é interrompida pelos novos elementos repetidos que vão 

surgindo. Já no meu trabalho, não apresento elementos novos, e sim a variação do 

mesmo objeto. São diferenças sutis que, tanto podem destacar a mensagem do 

signo em questão - a boca - ou, por outro lado, diluir seu significado, dando lugar ao 

excesso de ornamentação na construção deste signo como mensagem. 
A pesquisa, neste momento, passa a uma nova etapa, quando entende a obra 

como sistema formado por originais, peças autônomas que, por aparecerem 

repetidamente, alteram algo na maneira com que são percebidas. Para que exista a 

repetição, faz-se necessário a coincidência das imagens. Por simultâneo, 

entendemos o que é concomitante, coincidente, como as inúmeras imagens de 

bocas que coexistem, justapostas em um grande painel. Imagens como fragmentos 

que constroem outra imagem quando colocadas em conjunto.  
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Quando temos a ocorrência de imagens simultâneas, isto implica em uma não 

aparecer sem a presença da outra, ou seja, esperamos pela segunda, pela próxima. 

O que importa perceber é o fato de que, na repetição, o conceito passa a existir além 

de si mesmo, e encontraremos este partilhado em outras tantas coisas. Deleuze vai 

afirmar que, para a repetição, não basta reproduzir exemplares sob um mesmo 

conceito, mas ter o conceito dividido em exemplares. “A repetição que nos interessa 

é, portanto, fundamentalmente, a apresentação da mesma coisa, mas sob um 

aspecto objetivamente diferente. (...) a repetição que nos interessa é um método, e 

não um tique; é uma repetição com diferenças”.70 Uma boca justaposta à outra, 

algumas delas em formato estereotipado, outras remetendo a um rosto conhecido. 

Nada disso importa mais do que o fato de que se trata de um conjunto de imagens 

autônomas que apresentam o mesmo conceito enquanto figura, salvo suas 

diferenças, sem local determinado para existir.  

Elementos independentes que perdem sua autonomia no momento em que 

passam a fazer parte de um sistema que respeita alguns critérios de justaposição e 

montagem. Quando se tem um signo de boca isolado, são acionados, 

imediatamente, diversos significados, por se tratar de uma imagem clichê, 

identificada facilmente por qualquer indivíduo. No momento em que esta imagem 

aparece em meio a inúmeras outras, semelhantes a ela, em formato e escalas 

variados, algo se modifica na percepção do objeto. A questão se coloca neste ponto: 

o que se altera por meio da repetição? Parece bastante acertado concordar que o 

objeto permanece inalterado – continua sendo boca – porém a possibilidade de 

interpretações se abre e o conceito parece estar espalhado por todas as imagens e 

materiais que as recobrem. Temos a repetição de uma mesma “coisa (cor + forma). 

Repetir, nesse sentido, seria provar que um único exemplar já possui uma carga que 

o exclui de qualquer neutralidade, e a repetição nada poderia mudar nisso.” 71 

Observando o produto, podemos ir além da mera análise formal e não pensar 

somente em boca, mas perceber o entorno, sendo possível considerar cada material 

e se perder nos detalhes, fazendo com que a rede de significações próprias de cada 

um sejam estabelecidas por esta experiência com a obra.  

Pensar a repetição e a série nos faz refletir sobre o que acontece também no 

entorno, no espaço em que tais elementos repetidos estão inseridos e, 
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principalmente, de que maneira este entorno é modificado. Quando repito a mesma 

imagem de uma boca, é como se eu repetisse a informação, aparentemente. Na 

comunicação, a questão da inteligibilidade é muito importante e, para tanto, Teixeira 

Coelho compreende a redundância como um fator de segurança, que busca eliminar 

qualquer tipo de interferência e  afirma que “a mensagem ideal não pode ser descrita 

como sendo a que contém um máximo de informação. No entanto, à medida que 

cresce a taxa de informação de uma mensagem, menor será sua inteligibilidade.” 72 

Torna-se clara a colocação quando pensamos na obra de Nelson Leirner, 

comentada anteriormente. Na proposta que apresento, repito uma imagem mas essa 

não se repete enquanto conceito pela singularidade de cada imagem (ver Anexos 2 

– Fig. 20, p.118). As colocações de Teixeira Coelho são apropriadas, quando ele 

introduz a idéia de ritmo partindo da repetição de elementos. Fica fácil recordar as 

diversas séries e seqüências que, por alguma familiaridade, sempre sabemos o 

elemento que virá em seguida – seja num filme seriado ou numa seqüência definida 

previamente, como a presença de uma rima em alguma poesia. O autor vai falar do 

que pode ser previsto, sugerindo que a “periodicidade” é um dos recursos utilizados 

para um aumento da compreensão de determinada mensagem. Nossa capacidade 

de prever o que virá a seguir poderá ser maior ou menor dependendo da 

regularidade deste ritmo, bem como do intervalo ordenado entre os elementos 

envolvidos. Da mesma forma, Pignatari fala da redundância também como 

previsibilidade, como uma forma de prevenção do erro da mensagem. “Cria-se uma 

certa expectativa e dá-se a solução desejada e esperada pelo receptor, que assim 

não se vê frustrado e consome a forma transmitida”.73  

No momento em que somos convidados a observar uma grande superfície 

coberta por inúmeros cartões e telas onde a imagem de uma boca é inserida ao 

centro e repetida em quase todos eles, pode-se pensar na idéia de tautologia, mas 

este não é o ponto que esta pesquisa sustenta. O que se pretende afirmar é que, 

uma vez conhecida a seqüência em questão, já é possível prever como ela se dará 

ou, ao menos, qual será o próximo elemento. Podemos perceber ainda que a idéia 

de ritmo é verdadeira, pois quando se tem inúmeras imagens de bocas lado a lado 

perde-se a idéia de um núcleo, uma imagem central: o olhar é convidado a passear 
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pela obra em todos os sentidos e seguir guiado pela força das imagens. O ritmo é 

estabelecido, então, pela repetição, pelos materiais e pelas cores, o que reforça 

ainda mais a previsibilidade da seqüência.  

Quanto a essas colocações, é válido acrescentar à idéia de ritmo, de Teixeira 

Coelho, a noção de movimento que, para Deleuze, significa a pluralidade de centros. 

Essas idéias podem ser complementares, no sentido de que o ritmo possibilita o 

movimento do olhar: na medida em que as mesmas imagens de boca se colocam 

lado a lado, em menor ou maior escala, com grande variação de padronagens,  tanto 

no preenchimento de fundos quanto na construção das imagens. A obra 

apresentada perde o núcleo central e fragmenta o centro de atenção. O que busco 

construir através da concomitância das bocas - como formas recorrentes – é 

exatamente essa mobilidade e fragmentação do núcleo da representação. Proponho 

uma superfície inteiramente estilhaçada, que poderia ser comparada com uma 

explosão nuclear - salvo a analogia – em que frações deste material se espalham 

pelo espaço. Deleuze fala do quadro e da escultura como deturpadores por nos 

direcionar e coagir a fazer determinado movimento. Dessa forma, coloca que “o 

movimento, por sua vez, implica uma pluralidade de centros, uma superposição de 

perspectivas, uma imbricação de pontos de vista, uma coexistência de momentos 

que deformam essencialmente a representação”.74 

O painel que construo tem a repetição de gestos e atitudes inseridos no fazer, 

ao que é introduzida a mobilidade das peças quando montado. Importa pensar que a 

idéia de um espaço construído pela fragmentação das partes permite mobilidade, 

que, por sua vez, introduz a idéia de jogo. A ação de alterar as peças de lugar cada 

vez que é realizada a montagem da obra que apresento encontra amparo nas 

palavras de Patrícia Franca, no que diz respeito aos procedimentos que motivam o 

processo. Ela afirma que “é como se uma operação de divisão acontecesse no 

objeto, entre os seus limites e seu núcleo: os limites sendo projetados para fora do 

núcleo, para as periferias espaciais.” 75 Existe uma maneira no meu fazer que é 

recorrente, o que dá a unidade a este conjunto de trabalhos. Cada uma das telas ou 

cartões são peças soltas, fragmentos, que na montagem do trabalho final irão se 

repetir e se desdobrar em outras, se acomodando onde as regras da própria obra 

sugerir. “Podemos dispô-los em linhas, em quadras em grades, no chão, na parede. 
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Isso afirma uma certa liberdade para a instalação e legitima nosso prazer por uma 

prática.”76 

Mas a repetição que apresento necessita de alguns critérios para que 

funcione de forma efetiva. A grande maioria das bocas parte de um mesmo molde, 

aparentemente igual, mas sempre se diferenciam umas das outras pelo tratamento 

dado às imagens. É quase sempre uma nova padronagem sobre uma outra cor de 

boca: ora a boca aparece vermelha, ora ela é verde coberta por uma transparência. 

Se as bocas fossem sempre idênticas, sempre nas mesmas cores, a proposta seria 

um tanto fixa e pouco se obteria desse conjunto de peças. Se fosse sempre a 

mesma boca, na mesma cor e modelo, simplesmente repetida inúmeras vezes, 

acarretaria uma fruição rígida. A opção que melhor se revela é, justamente, utilizar 

grande quantidade de possibilidades de cores, combinações e tratamentos às 

imagens com o objetivo de possibilitar múltiplas significações dentro de um sistema. 

 
Curiosa viagem na verdade, com estes objetos que procuram seus lugares 
adequados, que se personificam, que vão criar as diferenças e repetições nas 
transformações de suas faces e de seus efeitos surdos segundo esse ou aquele 
acomodamento, disposição, lugar, exposição. Acordos para encontrar, entendimentos 
a estabelecer entre o lugar e o trabalho; redefinir os espaços, percorrê-los: Tais são 
os lances.77 

 

Fazendo uma analogia com a literatura, cito a obra de Roland Barthes, 

Fragmentos de um discurso amoroso, como um comparativo de método. O autor faz 

uma compilação de trechos que foram “montados pedaços de origem diversa.” 78 O 

livro é composto por partes extraídas de leituras regulares e outras ocasionais e, em 

outros casos, de conversas com amigos ou mesmo de sua própria vida. Barthes 

afirma que “é próprio mesmo deste discurso que suas figuras não possam se 

arrumar: se ordenar, fazer um caminho, concorrer para um fim (para uma 

instituição); não há primeiras nem últimas”.79 Trago o exemplo de Barthes de modo a 

ilustrar meu desejo de construir uma grande imagem, um grande tabuleiro, composto 

por trabalhos feitos recentemente, outros anteriormente, bem como deixar aberta a 

possibilidade de agregar, futuramente, novos trabalhos que tiverem sido realizados. 

Não organizo as peças deste tabuleiro seguindo nenhuma ordem cronológica ou 

mesmo por algum significado subentendido. Verdadeiramente, não existe uma 
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ordem pré-estabelecida para a concepção da imagem final – são fragmentos de um 

discurso,80 construído ao longo de alguns anos que se conclui para este fim, esta 

proposta de pesquisa.  

                                                 
80 Por que não dizer, também, amoroso, sendo que é tão difícil afastar-se do aspecto subjetivo da 
criação. 
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3. O efeito 
 

 

3.1 Ornamento, excesso, saturação 

 

Diante do que apresento, fica evidente uma obra que fala de repetição e da 

simultaneidade, mas que em especial fala de acumulação visual. Diversas bocas, 

obsessivamente reprisadas, como um código duplicado, que se diferenciam em 

detalhes sutis no excesso de ornamentação. Neste processo, realizo uma ação que 

consiste em revestir superfícies: fazer uma pintura e cobrir, seja por padronagens 

sobrepostas ou pela colagem de elementos, o fundo e a figura criados. Na revista 

Porto arte me deparei com as palavras de Patrícia Franca e me detive em um trecho 

onde ela comenta sobre o ato de “envolver coisas” como “uma maneira de deixá-las 

mais anônimas”.81 Imediatamente suas afirmações me remetem aos procedimentos 

que são recorrentes no meu processo e percebi que meu trabalho não deixa de ser 

dissimular a verdadeira aparência das superfícies recobertas – anteriormente 

pinturas – utilizando para isso elementos com fins decorativos. No ato de revestir as 

imagens é possível que se perceba uma nova incumbência do gesto, uma vez que 

existe um desejo de enfeitar a boca e revestir a forma de maneira particular. 

Penso na maquiagem, em que as mulheres usam o batom para ornamentar 

os lábios e percebo que as formas que crio são lábios femininos enfeitados, ornados 

e as vezes dissimulados pelo material que o reveste. Ao invés de simplesmente 

ocultar, o excesso de ornamentos vem revelar as imagens, mesmo que disfarçadas 

na sua superfície. O que é bastante recorrente neste método de elaboração é a 

necessidade de preencher todos os espaços vazios, o que permite investigações 

também em outras ciências do conhecimento, como a psicanálise, que muito 

recorreu aos procedimentos artísticos como pesquisa. Sabemos que o horror vacui, 

cunhado por Freud, foi extremamente discutido por sua natureza excessiva e 

                                                 
81 FRANCA, op. cit., p. 57. 
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“avançou indiscriminadamente sobre todas as coisas para compensar o vazio que 

lhe é essencial”82. Isso significa que este impulso na ornamentação gerou um estilo 

que assustava as pessoas mais amadurecidas no assunto. Estas, por sua vez, 

compreendiam os excessos decorativos como uma grande falta de gosto ou mesmo 

de perícia para tais práticas, se distanciando de qualquer sentido ornamental. Dessa 

forma, “ao virar as costas para a vida, o impulso ornamental se transformou 

inúmeras vezes numa compulsão mórbida”83.  
 

Se o artista é desprovido de gosto, se é menos escrupuloso, menos disposto a 
corrigir sua obra, oh! Então é bem pior; partindo do falso, não há extravagâncias ou 
fantasias às quais não se abandona. Ele cobre as fachadas de esculturas, algumas 
delicadas como arabescos, e outras que saltam aos olhos. Quanto mais ele põe, mais 
tem necessidade de acrescentar. Cada lugar vazio parece atormentá-lo com 
remorsos.84 

 

No trabalho que apresento, existe algo na elaboração que se assemelha a 

esse desejo de acumulação, tanto na construção de uma obra isoladamente como 

na construção da montagem final, onde agrupo todas as peças. Ocorre um processo 

de preenchimento obsessivo que se repete no posicionamento do tema – a boca – 

que em diversas posições também é escopo da repetição infinitamente. Constato 

que, no meu processo, existe o desejo de preencher, saturar o espaço e o olhar, 

saciar, fartar-se de. Quanto à imagem da boca, se tivesse uma única imagem, a 

mensagem já estaria sendo enviada, de modo a despertar os inúmeros significantes  

que cada um é capaz de perceber. Penso tanto na repetição infinita das imagens de 

boca, como na repetição sem limite dos materiais que a revestem, numa construção 

em abismo, uma repetição dentro da outra. Sendo de Freud a definição utilizada 

quanto ao horror vacui, acredito que tais colocações psicanalíticas contribuam para a 

pesquisa por trazer aspectos bastante pontuais na reflexão da atitude de preencher 

todos os espaços, uma vez que a necessidade do exagero exaustivo na busca da 

saturação visual é aspecto de grande relevância. 

Algumas obras dialogam com minha pesquisa, principalmente no aspecto 

formal e, em outros casos, pela maneira com que tangenciam determinados 

conceitos utilizados. O trabalho alude ao ornamento pelos materiais - vidrilhos, 

lantejoulas, padronagens florais e materiais decorativos - e a sensualidade também 
                                                 
82 PAIM, Gilberto. A beleza sob suspeita. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2000. p. 47. 
83 Ibid., p. 45. 
84 Partindo de uma ampla pesquisa na arquitetura, Paim traz considerações apropriadas. VIOLLET-
LE-DUC, Eugene apud PAIM, op.cit., p. 46. 
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se mostra presente, uma vez que a imagem apresentada repetidamente é sempre 

uma boca de mulher em cores vibrantes que se faz extremamente atraente pelo 

brilho dos paetês, constantemente  utilizados. Em cada uma das obras, pelo uso de 

materiais baratos que simulam o luxo e a riqueza, o brilho falso das lantejoulas como 

sinônimo de glamour e sofisticação de forma obsessiva, aludem ainda ao kitsch. Os 

materiais – sedutores e apelativos - e seu horror aos espaços vazios, bem como os 

materiais explicitamente falsos que imitam peles de animais, o nácar das pérolas e o 

brilho das pedras preciosas  reforçado pelas cores vibrantes e formatos conduzem a 

outras conotações. 
Durante o percurso da produção artística, diversos nomes foram ganhando 

importância diante das escolhas e muito influenciaram o processo criativo. Beatriz 

Milhazes foi uma artista que despertou interesse desde o momento em que comecei 

a entender o processo de trabalho por mim realizado. Fui apresentada ao trabalho 

dela por meio de um catálogo referente a uma das Bienais de São Paulo, em que 

Milhazes foi artista participante. Após esse contato, visitei a exposição Mares do Sul, 

em 2002, onde pude estar diante de suas telas em grandes formatos sobre paredes 

coloridas. É realmente impressionante o contato com a obra - e não limitada às 

reproduções - pois a experiência permite sensações que são próprias dessa 

proximidade; apreciar detalhes e perceber as sutilezas podendo, enfim, sentir o 

trabalho e vivenciá-lo. Tive a oportunidade de conversar com Beatriz Milhazes em 

seu atelier. A partir desse momento, passou a existir uma admiração pela artista - e 

não só pelo trabalho – por sua formalidade e seriedade, uma vez que fui recebida 

em pé. Durante quarenta minutos ela falou muito sobre disciplina e das várias 

solicitações que o artista deve renunciar a todo instante, e se concentrar em seu 

trabalho. 

Em termos formais, passei a identificar que sempre busquei as grandes 

imagens soterradas pelos detalhes e tive, naquele atelier de artista, a sensação de 

estar vendo um trabalho que possui aspectos que sempre despertaram interesse: 

suas dimensões que pareciam querer devorar. Exigindo uma distância para vê-lo 

melhor, o trabalho provoca algo que me lembrou a frase de Barthes, quando fala 

daquelas fotografias que nos tocam de forma especial e que permanecem por muito 

tempo na nossa memória, como algo que toca, e que “punge”.85 O modo como usou 

                                                 
85 BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Nota sobre fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 
p. 46. Nesta passagem sobre a fotografia, o autor se refere ao punctum, e fala sobre quando 
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as cores, estimulada pelos passos de Matisse86 porém abusando da liberdade 

contemporânea e de sua inspiração no alegórico e na riqueza do nosso país, fez 

com que a artista rompesse com alguns entraves conceituais porque seu trabalho 

antes de tudo é belo, sendo esta a porta de entrada para uma obra que é resultado 

de muito preciosismo, onde cada imagem é elaborada com o uso de máscaras 

plásticas como molde e um grande cuidado com os aspectos formais. Só a 

experiência diante de suas telas é capaz de proporcionar que se perceba as 

ranhuras que telas apresentam, o que confere um aspecto de uma pintura antiga, 

muito desgastada que, felizmente, tive a oportunidade de vivenciar.  

Apesar de aplicar cores intensas, padronagens e elementos ornamentais, 

semelhante a algumas escolhas de Beatriz Milhazes, as particularidades de cada 

procedimento se evidenciam quando examinamos a maneira como a artista 

engendra sua representação. Partindo da colagem de moldes de grandes 

dimensões em sua forma peculiar de colagem das figuras, ela concede um aspecto 

precário aos seus trabalhos, bastante diferente do caráter preciosista das minhas 

imagens. Num olhar cauteloso, é possível que isso se perceba em algumas das 

imagens que apresento. Elas são formadas por paetês e, sobre estes alguns botões 

e dentro deles ainda, são anexados vidrilhos mínimos, num cuidado extremo com 

cada forma, cada linha (ver Anexos 2 – Fig. 7, p. 105). O trabalho de Milhazes 

influencia pela expressão e visualidade, apesar das referências díspares utilizadas 

pela artista em relação às minhas fontes. Aquele atelier era um local de pequenos 

cômodos que produzia, silenciosamente, obras de grande potência que ainda hoje 

povoam minhas lembranças.   

Minha opção de dispor as imagens envoltas por estes materiais, comumente 

utilizados como ornamento, aludem ao Carnaval, que pode ser considerado como a 

maior manifestação kitsch da arte contemporânea no Brasil. Nesse aspecto, a obra 

de Beatriz Milhazes tem relação com esta pesquisa, em seu aspecto formal, com o 

uso das cores e a forma ornamental de construção das imagens, como na imagem 

da obra O Buda (ver Anexos 1 – Fig. 6, p. 95). A alusão forte às manifestações 

populares tem no Carnaval o exemplo determinante desta analogia com o trabalho 

de Milhazes, bem como a forma ornamental de construir imagens. Meu processo de 
                                                                                                                                                         
recordamos algumas destas fotografias mas que, simplesmente nos “agradam ou desagradam”, sem 
nenhum punctum, que seriam aqueles detalhes que nos pungem, que fazem com que não 
consigamos esquecer determinadas imagens. 
86 Que Beatriz Milhazes cita como “o mestre Henry Matisse”. 
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criação nunca teve o Carnaval em si como influência direta, mas os materiais e a 

forma como os utilizo acabam por remeter  à um certo entusiasmo que é próprio das 

festividades culturais – sendo este nosso maior exemplo. Praticado de forma 

aparentemente livre e, de certa forma caótico, o Carnaval é uma manifestação que 

não está inserida no sistema formal da arte, sendo considerado arte do povo. Ainda 

assim, podemos nos valer dele como expressão de grande potência como obra de  

arte visual. A obra é completa, trazendo o samba-enredo interpretado por seus 

integrantes, traz ainda a obra de arte visual e a música.  

O Carnaval é alegoria e, nesse sentido, acredito que existam muitos 

cruzamentos com os trabalhos que apresento. Me valho das pedrarias de plástico e 

das pastilhas de lantejoulas que são a matéria-prima dos desfiles. Quando 

observamos uma escola de samba passando na avenida, o que vemos é uma 

textura formada pelos incontáveis passistas ornamentados com suas roupas 

brilhantes. Tornamo-nos insignificantes em meio a carros alegóricos em variados 

formatos, como obras de arte gigantescas que se misturam ao trabalho preciosista 

de quem confecciona as fantasias com milhares de detalhes em paetês bordados 

um a um. Diante do espetáculo é impossível distinguir todos os elementos dada a 

quantidade de informação visual sendo que minha tentativa é abusar desses 

recursos de apelo e sedução ao olhar com a intenção de envolver o espectador e 

instaurar questões da ordem da contemplação, uma vez que a imersão se faz 

necessária como dispositivo regulados da maneira como a obra será percebida. 

A obra Nazaré das Farinhas, (ver Anexos 1 – Fig. 7, p. 96), traduz um pouco o 

acúmulo de elementos de forma aparentemente caótica e a desordem visual 

próprios do Carnaval mas também da falta de equilíbrio do barroco que intensificava 

elementos na composição sem se preocupar com a harmonia. Heinrich Wölfflin traz 

uma informação que contribui para essa analogia quando fala que “o barroco lança 

toda a força num único ponto, rompe nesse ponto com grande exagero, enquanto as 

outras partes permanecem sufocadas e sem vida.”87 Na maneira como realizo o 

trabalho, aparentemente de forma aleatória, existe uma lógica muito particular. 

Quando disponho os materiais e as peças no espaço, o resultado é um estrondo de 

brilhos e ritmos gerados pela harmoniosa disposição de todos os elementos 

utilizados, criando um universo paralelo, que alude ao popular, ao alegórico, ao 

                                                 
87 WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 73. 



 58

carnavalesco e ao maravilhoso.88 Apesar dessa alusão, esse trabalho não se 

enquadra na categoria da percepção onírica, uma vez que me detenho no estímulo 

visual que é provocado pelos materiais e mobilidade da montagem. 

 
Uma obra de arte me agrada, seja! Mas o prazer que sinto é 

elaborado por mim, em função de meu temperamento, do despertar de 
minha sensibilidade à arte e de minha educação. O prazer, de forma alguma 
específico à esfera estética, não é, portanto, um critério de qualidade 
artística. Talvez ele seja um dos múltiplos elementos do julgamento, mas ele 
me ensina muito mais sobre mim mesmo do que sobre a obra com a qual 
sou confrontado.89                       

 

No momento em que cito uma obra ou algum artista, fica bastante claro 

aqueles que me contaminaram por seu trabalho, sua obra e seu processo, e aqueles 

artistas que referencio por entender que existe um diálogo entre minha pesquisa e 

suas obras. Geralmente, essa conversa é visual, partindo da análise formal das 

obras. Através dos livros, tomei conhecimento da obra do artista vienense Gustav 

Klimt, que seduziu por seu trabalho. Certamente, o contato  com suas obras faria 

uma grande diferença, uma vez que meu fascínio se dá pela quantidade de 

elementos utilizados para compor cada uma de suas telas e a materialidade que ele 

atinge fazendo o uso de tintas, apenas. 

Existe um procedimento que é comum à maioria das telas que crio e aparece 

na forma como os materiais são colados sobre a pintura. Como se não bastasse 

colar uma camada de paetês, por exemplo, são introduzidos outros materiais 

sobrepostos em um processo que, aparentemente, poderia não ter fim: um paetê, 

sobre ele uma lantejoula, sobre ela um botão e dentro dele um vidrilho específico, 

que para qualquer olhar distraído pode nada significar, mas no momento da 

execução da obra, ele é escolhido em meio a uma infinidade de peças mínimas. É 

como se eu reservasse esses pequenos espaços em algumas obras para quem se 

deixasse levar pela materialidade que a obra oferece, se detendo num detalhe.  Não 

poderia ser qualquer outra peça compondo aquele local: é sempre a peça exata, 

específica, especialmente eleita. Ao perceber com atenção essa construção, 

                                                 
88 Referindo-me ao conceito trazido pelo surrealismo, em que destaco uma passagem relevante: “O 
maravilhoso se acha nas coisas, nos seres, nesse espaço em que os sentidos não o percebem 
diretamente, mas onde seres e coisas se impregnam de energia, de ondas, de forças em permanente 
movimento, onde se elaboram equilíbrios efêmeros e se preparam todas as transformações...” 
MABILLE apud CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. Surrealismo. São Paulo: Atual, 1987. 
89 JIMENEZ, Marc. O que é estética. São Leopoldo: UNISINOS, 1999, p. 385. 
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podemos pensar nos procedimentos de Klimt e na fragmentação do espaço, que 

foram tomados como influência e hoje dialogam com os anseios dessa pesquisa.  

O tratamento dado por Klimt ao tema, geralmente, é bastante peculiar em 

diversos aspectos. “O ouro e a prata com os quais as mulheres sonham eram 

destinados a dissimular a sua nudez agressiva”.90 O rosto das mulheres por ele 

retratadas recebe um tratamento diferenciado, seguindo um método mais realista de 

pintura, deixando-os em destaque, mas que não atraem menos a atenção do 

restante dos elementos, dado ao preciosismo dos detalhes. A relação que traço com 

os elementos de Klimt parte da análise formal no que diz respeito aos elementos 

utilizados, principalmente no excesso deles.  

Construo minhas imagens através de uma pintura soterrada pela colagem de 

ornamentos. Klimt preenche suas pinturas ornamentando-as excessivamente, sem 

abandonar as tintas e sem a necessidade de anexar outros elementos sobre a 

pintura. No processo que realizo, existe uma referência imediata ao “complexo do 

horror vacui91, utilizando a superabundância de formas no preenchimento dos 

quadros, além do desejo de anexar elementos para dar materialidade à obra. O fato 

do preenchimento pictórico não parece suficiente e é na colagem sobre a pintura 

que sacio o desejo. Em Klimt, no início do século passado, já era possível observar o 

horror vacui, por vezes discutido, sob forma de encobrir as figuras femininas pelo 

excesso de ornamentação, obtendo um efeito inovador “simultaneamente decorativo 

e simbólico, efeito que está nas bases das suas pesquisas.” Na obra A Virgem (ver 

anexos 1 – Fig. 8, p. 96) podemos constatar que ele consegue com maestria criar 

um universo inconfundível, misturando sensualidade e delicadeza em imagens fortes 

e densas que se tornam encantadoras e extremamente envolventes pela quantidade 

de adornos e ornamentação. Já na obra Judith II, podemos perceber que “a 

sobrecarga de ornamentação tem sempre como finalidade dar maior valorização ao 

rosto ou à personagem92, em que a posição de destaque se deve à  diferenciação do 

restante da obra, permanecendo descoberto.  

Recorro aos milhares de objetos mínimos que, inicialmente, preenchem uma 

figura e, em seguida, acabam sufocando-a por esta necessidade – desejo - de 

completar e abarrotar com grande quantidade de adornos. É o encanto que o 

                                                 
90 NÉRET, Gilles. Gustav Klimt. Colônia: Taschen, 2006. p.8 
91 Ibid., p. 12. 
92 NÉRET, op. cit., p. 15. 



 60

barroco causava sobre este pintor que provoca meu interesse . Adotando os 

excessos nas formas, o artista preenche abundantemente suas imagens, de modo 

que o fundo se dissolve nas figuras, geralmente femininas, que compõem um 

universo de beleza e uma certa devassidão: mulheres, sonhos, mistérios envoltos 

em padronagens ornamentais.  

As sobreposições dos pequenos objetos que utilizo, parecem remeter a 

algumas obras de Klimt, pelas camadas de tinta que transformam manchas em 

tecidos, formas em ornamento ou quando no preenchimento dos espaços. Pelo 

excesso de ornamentos e do exagero barroco, Klimt consegue valorizar a imagem 

da mulher - figura principal de suas obras – imersas na superabundância de formas, 

enquanto é possível perceber ao seu redor, curvas e espirais, bem como formas que 

aludem, possivelmente, a espermatozóides e óvulos, uma vez que a alegoria de 

suas obras exalta a sensualidade e o erotismo. Envolver as figuras em acúmulo de 

ornamentação faz parte das características do barroco, período em que integrou o 

sagrado e o profano se valendo de elementos contraditórios num mesmo universo.  

O trabalho de Klimt, situado no período do início do século XX, é permeado 

pela censura de sua temática, ao que ele se vale dos diversos ornamentos como 

forma de encobrir o que se mostra. Para tanto, ele lança mão dos dourados e 

prateados que tanto encantavam as mulheres, bem como de elementos que se 

assemelham às jóias e aos motivos florais. Neste aspecto, utilizo pastilhas douradas 

e prateadas, bem como paetês metalizados brilhantes e nacarados de todas as 

outras cores, não para dissimular a temática, mas para exibir, para revelar, para 

explicitar o fascínio que estes materiais exercem sobre as mulheres, principalmente, 

que recorrem a eles cobrindo seus corpos - e utilizo as bocas femininas como 

fragmento de corpo, índice do humano, uma possibilidade de interpretar a boca 

como o todo, possivelmente fragmento de um corpo de mulher. As mulheres de Klimt 

se escondem por baixo de densas camadas de ornamentação, ao que as imagens 

femininas que cito usam as camadas de adorno para se mostrar, para brilhar e se 

fazer vistas.  

A palavra de ordem é o excesso: excesso de brilho em tentativa de seduzir, 

apelando aos olhos o que deseja ser visto. Acredito que a necessidade que tenho de 

recobrir os espaços da pintura, se aproxime de características do barroco numa 

alegoria kitsch, em que vou incorporando elementos às superfícies da pintura, 

valorizando aspectos pictóricos e permitindo  variações nestes revestimentos. O 
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período barroco rompeu com sólidos paradigmas, e estas rupturas são vistas até os 

dias de hoje – em uma realidade repleta da coexistência de coisas antagônicas, e 

permanece sendo estudado e revisitado, mas sob nova perspectiva. Nesse sentido, 

opto por investigar aspectos da estética neobarroca, abordada por Omar Calabrese, 

por ser um conceito que traz características do período barroco, de forma a pensá-lo 

na contemporaneidade. O conceito do neobarroco aproxima a época atual de 

movimentos anteriores, podendo ainda ser entendido como um substituto do termo 

pós-moderno.  

Do período barroco93, destaco uma certa desordem visual, causada pelo 

acúmulo de elementos, muitas vezes de espécies diferentes, que influencia muito no 

sentido de uma falta de preocupação com a natureza dos objetos anexados às 

pinturas. Utilizo materiais baratos usados, normalmente, com fins decorativos que, 

inseridos no campo da arte, sugerem uma leitura pejorativa: de certa forma, devido à 

alusão imediata ao ornamento e à decoração. De forma proposital, estes materiais 

foram selecionados em meio a uma grande quantidade de opções, justamente por 

darem o caráter artificial à qualidade da pintura. Interessa, verdadeiramente,  o 

excesso e este deslocamento na significação do material, uma vez que se inserem 

no campo da arte recobrindo as imagens. O barroco impressionava pelo conjunto, 

pela desordem, pelo exagero e pelas contradições, ao que crio uma percepção 

aproximada, quando construo a montagem das obras, sugerindo uma compreensão 

não-linear.  

Benjamin nos recorda que “o barroco é menos a era de um fazer artístico que 

de um inflexível querer artístico”,94 sendo justamente esse “querer” a energia que 

estimula minha produção. Existe uma necessidade de ir sobrepondo e anexando 

coisas sobre as pinturas sem censura ou qualquer espírito reprovatório em que os 

materiais e as formas coexistem sem hierarquia. Sinto necessidade da profusão de 

cores, materiais, onde não prezo escala de valores. A montagem que apresento 

como obra, utiliza a repetição como mais um dos artifícios na obtenção de uma 

grande imagem composta pela abundância de informação visual, onde significados 

                                                 
93 Levando em consideração que as maiores manifestações deste estilo, bem como seu 
desenvolvimento, estão inseridas em situações históricas específicas, “a expressão barroco veio a 
abarcar, então, todo o fato caracterizador de um determinado período. Este, como convencionam 
quase unanimemente os especialistas, abrangeria desde os primórdios do século XVII até a metade 
do seguinte.” ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 
1980, p. 32.  
94 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 77. 
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são encontrados numa investigação que a obra propõe. Acredito que a forma 

escolhida para a construção desta montagem – todas as peças lado a lado – seja 

pela possibilidade de uma imagem de grandes dimensões formada pela abundância 

de elementos que, isolados, são mínimos. Quando integro forma e conteúdo 

preenchendo fundo e figura da mesma maneira – pelo acúmulo de materiais - ou 

quando alterno as posições das peças a cada nova montagem que realizo, penso 

em outro aspecto, as soluções lúdicas sugeridas pela obra. Existe um do jogo de 

sutilezas. É através deste espírito lúdico que o trabalho se constrói, utilizando  

pequenas variações no uso dos materiais e a possível movimentação das peças, o 

que permite um jogo de imagens e novas relações, numa trama que se renova pelas 

possibilidades de montagem. Essa proposta de trabalho coloca questões referentes 

ao excesso na dosagem dos elementos que compõem as formas, na quantidade de 

imagens que compõem a montagem e na escolha dos materiais artificiais. 

Espalho figuras de forte marca simbólica que se perdem em meio a um 

emolduramento criado pela grande quantidade de pequenas peças que vão se 

espalhando pelo espaço. Distribuo imagens de bocas pela parede a fim de espalhar 

o centro da obra, dispersar uma possível leitura por um caminho único, deixando 

cada uma destas imagens como signo emancipado95, livres em seus possíveis 

significantes. Entendo as bocas como formas abertas, passíveis de acepções que 

ultrapassem o significado categorizado. Quando nomeamos as formas, torna-se 

bastante custoso extrapolar os confins da categorização, sendo necessário uma 

certa renúncia da imagem que vemos para aquela possibilidade do objeto como 

forma livre em associações diversas.  

Convém fazer uma ressalva à colocação de Omar Calabrese considerando o 

“fenômeno endógeno” produzido pelo barroco que gerava forças centrífugas do 

interior em que ele faz uma comparação com a cultura contemporânea, sendo esta, 

alvo deste mesmo movimento. Visto como fator desestabilizador, o excesso é 

percebido como agente externo a um conjunto – bem como a obra em questão - 

considerando que busca colocar para dentro o que está no seu exterior. Os 

elementos que estão de fora a este sistema, considerados excedentes, serão 

absorvidos (ver Anexos2 – Fig. 10, p. 108). De certa forma, procuro absorver o 

                                                 
95 BAUDRILLARD, Jean.  A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996. p. 16. 
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espaço exterior à obra de modo que, através dos excessos da própria obra, 

transformá-la em um grande tecido que se espalha recobrindo o espaço ao redor. 

Calabrese96 acaba esclarecendo  alguns procedimentos utilizados, tocando de 

forma precisa assuntos chave para esta pesquisa, como a repetição e o excesso – 

pelos elementos que aparecem constantemente nas obras. Toca também no 

fragmento e no detalhe – pensando nas incontáveis unidades mínimas que 

constituem a iconografia - e ainda fala da desordem e do caos – próprios da “estética 

do fragmento”. Apresento como imagem iconográfica um signo, fração do humano 

que é, agora, simplesmente a forma de uma boca, repetida, revestida e disposta em 

posições variáveis. Um fragmento, diferentemente do inteiro e do detalhe, é visto de 

forma isolada e não implica na ação do sujeito. Todas as imagens que aparecem no 

grande painel montado, ganham outras possibilidades quando analisadas isoladas. 

Assim, cada tela ou cartão funcionaria como fragmento de algo maior, que é o painel 

apresentado.  

O detalhe, por Calabrese, dava idéia do inteiro; o fragmento mostra sua 

ausência. Para o autor, importa comentar que o excesso de detalhes fará dele 

sistema, sendo que as coordenadas do inteiro anterior seriam perdidas e logo estas 

noções desapareceriam por completo. Quando construo uma imagem com peças 

muito pequenas, exalto uma infinidade de pormenores em uma imagem de grandes 

dimensões. A quantidade dos materiais que utilizo, aliada à diversidade destes, 

sugere este sistema criado pela aproximação de pequenos materiais: as milhares de 

lantejoulas, vidrilhos, botões e paetês. Etimologicamente, detalhe significa “talhar 

de,”97 e o ato de talhar, implica na presença de um sujeito, fazendo crer que, tanto a 

ação do sujeito quanto o acontecimento sucessivo estão relacionados. O detalhe 

passaria então a ser percebido a partir dessa atitude de talhar. Um pormenor 

possibilita desacelerar o olhar, ação que inúmeras obras de arte contemporâneas 

propõem, uma vez que somos flagrados diariamente por imagens imediatamente 

percebidas, sejam outdoors ou videoclipes, que evitam nossa reflexão. É preciso ser 

bastante resistente para não se deixar dominar por este espírito contemporâneo que 

nos assalta, de perceber tudo da forma mais rápida possível. O maior número de 

                                                 
96 Sua tese pensa que o “Barroco” - do termo “Neobarroco” – como uma analogia, relacionada aos 
diversos acontecimentos culturais de um tempo específico. Neste sentido, “Barroco” não seria um 
período específico mas uma generalização, uma categoria criada. Já o prefixo “neo” refere-se não só 
um estágio adiante, como uma nova percepção, uma reciclagem de um período em especial 
97 CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1987, p. 85. 
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imagens no menor tempo. Torna-se cada vez mais difícil perceber detalhes num 

mundo que não nos dá tempo ao olhar.  

Perceber um inteiro por meio de particularidades proporciona uma nova 

percepção sobre aquele mesmo objeto. Mas apreender estes pequenos objetos 

exige delongar o olhar, e aí sim será possível fruir um inteiro concedendo tempo à 

apreensão. Busco esse olhar distraído que, sem perceber, estará imerso em um 

universo de possibilidades desperto por suas próprias experiências. É possível que 

sejamos guiados pela riqueza dos materiais presentes no conjunto, onde poderemos 

criar nossa própria leitura, na experiência da obra. Sugiro a acumulação e a 

necessidade dos excessos abarrotando todos os espaços do suporte.  

Com o passar do tempo, as imagens me pareciam sufocadas pela  moldura, 

tendo sido levada a permitir que a forma ultrapassasse os limites do bastidor. O ato 

de preencher sem deixar área alguma vazia tende a dispersar o centro, correndo o 

risco de perdê-lo, ou mesmo, deslocá-lo, podendo referir-se ao desejo de romper o 

limite do próprio suporte, uma vez que as colagens vão até a margem dada pela tela. 

Algumas imagens ficam compactadas na área determinada pelas dimensões de uma 

tela ou de um cartão escolhido anteriormente. Para Calabrese, uma fronteira seria 

exatamente esse esforço de ir até o limite da elasticidade do contorno, sem destruí-

lo. Logo, esse desejo de acumulação pode estar revelando uma intenção contida de 

abandonar o bidimensional - numa quase explosão - enfrentando o espaço.  

A possibilidade de deslocar significados e subversão de sentidos numa 

construção de beleza espetacular serve como estímulo. Acredito que a escolha dos 

materiais que utilizo, seja de grande importância para esta pesquisa. Opto por 

trabalhar com elementos sedutores mas extremamente vulgares, normalmente 

encontrados nos centros urbanos. Predomina o interesse de trabalhar com o que é 

comum, banal, artificial. Existe uma intenção de exaltar a artificialidade dos brilhos 

que compõem as bocas saturando as imagens de informação visual. Imbuída desta 

estima pelos excessos e por simpatizar com a fusão de elementos artificiais, 

privilegiando o falso, o inautêntico, estou a uma passo do tão temido “mau gosto”98 

que Umberto Eco nos alerta. Com prazer, me aproximo da estética kitsch99 a cada 

                                                 
98 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 69. 
99 Conforme Moles, o kitsch teria surgido em Munique em 1860, designando atravancar, trapacear, 
“vender alguma coisa no lugar de outra que  havia sido combinado”. Trata-se de um fenômeno social 
que abarca todos os lugares e classes sociais. De abrangência universal, trata-se de um estilo (ou a 
ausência dele). Ligado diretamente ao modo das relações burguesas, o kitsch está baseado na 
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obra realizada. Para uns, o kitsch é identificado como mau gosto, para outros um 

deleite. Me interessa alguns aspectos deste conceito que referem-se ao fato de me 

valer de todos os tipos de  excessos visuais e, sem o menor escrúpulo, fazer todas 

as misturas - sem critério aparente. Assim como o kitsch, o trabalho é espontâneo e, 

exibindo bom-humor, provocando sensações diferentes por ser espalhafatoso e 

exagerado e por seus ornamentos (ver Anexos 2 – Fig. 8, p. 106). O kitsch não 

possui pretensão artística, apesar de dar um tempero a todas as formas de arte. 

Capaz de encantar ou ser repulsivo, o kitsch é inadequado, pouco funcional, 

podendo algumas vezes ser reconhecido como uma cópia barata. É o inautêntico, a 

simulação. A idéia de “vender algo por outra coisa”100 me parece imediatamente 

coerente diante da obra que apresento, devido à grande quantidade de materiais 

que, de forma totalmente explícita, fazem-se passar por outros. São lantejoulas 

querendo assumir o espaço das pedrarias; paetês nacarados  substituindo pérolas e 

preciosidades. Sem contar os cartões revestidos com cetim que imita a pele de 

onças e leopardos, ou os tecidos que convidam ao toque pela textura da superfície 

(ver Anexos 2 – Fig. 21, p. 119). 

Conforme Greenberg, no período da Revolução Industrial foi necessário criar 

um tipo de produto compatível com as necessidades e limitações das grandes 

massas urbanas101, algo que ainda hoje se pode perceber, a necessidade de 

produtos facilmente recebidos pelo público. O kitsch é entendido por Greenberg 

como  uma “arte sintética”, ou seja, com o papel de “digerir a arte para o espectador” 

permitindo um caminho mais fácil e rápido rumo à fruição artística. Nesta pesquisa, 

utilizo esse recurso do kitsch como forma de atingir facilmente o espectador, que 

julga ter compreendido a obra imediatamente porque os materiais utilizados lhes são 

familiares e o objeto de análise, a boca, é imediatamente identificado. Assim como o 

kitsch, o trabalho apresentado é compreendido e atinge facilmente o espectador por 

seu elevado caráter  sedutor. Existe ainda uma intenção no trabalho que é bastante 

comum no kitsch, são os elementos usados quase que obsessivamente como 

lantejoulas “querendo fazer brilhar”, tecidos sintéticos – peles de animais acetinadas, 

“querendo parecer”  e tornar glamourosas as formas por ele recobertas; rendas, 

excesso de ornamentação, cópia barata, imitação, sobreposições, acumulações, 
                                                                                                                                                         
sociedade consumidora. Considerado como a percepção estética da sociedade contemporânea, está 
diretamente ligado à estética de comunicação das massas. 
100 MOLES, Abraham. O Kitsch. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 10.   
101 GREENBERG, Clement. Arte e Cultura. São Paulo: Ática, 1996, p. 28. 
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misturas de estampas. Tanto o excesso quanto às questões de gosto, bem como as 

cópias de originais, nos remetem ao kitsch como um fenômeno que alcança todos os 

campos e modalidades artísticas estabelecendo uma linguagem universal. Ele 

aparece como algo que quer ser e nos seduz com seus materiais disfarçados, 

ornamentados; com alegria e irreverência estimula um efeito. O objeto – boca - é 

trabalhado em série, mas particulariza-se: um efeito kitsch que o torna objeto único.   

Umberto Eco parece ser mais preciso quando se refere a este “fenômeno”, 

que é o kitsch, uma vez que inicia o capítulo destinado a ele com um título que o 

define como a estrutura do mau gosto. O autor fala da facilidade que se tem em 

reconhecer algo tido como “de mau gosto” sendo bem mais difícil defini-lo. Me 

pergunto o que poderia ser considerado mau-gosto quando a contemporaneidade 

nos permite misturas e cruzamentos dos mais diversos, sendo este o ponto que me 

interessa nesse questionamento (ver Anexos 2 – Fig. 15, p. 113). E ainda, quem 

define o que é mau-gosto? Meu trabalho deseja se banhar em artifício, exaltar 

misturas, sobreposições e tendências ao avesso. É hibridismo, sem hierarquia de 

valores, em simultaneidade e, para tanto, abuso do princípio da acumulação. Para 

Eco, a cultura alemã teria atingido o melhor desempenho, ao criar uma definição 

para esta categoria, que é o kitsch: “ersatz, facilmente comestível da arte, é lógico 

que o kitsch se proponha, então como cibo ideal a um público preguiçoso que deseje 

adir os valores do belo e convencer-se de que os goza, sem perder-se em esforços 

empenhativos”.102 Pelo uso da boca como iconografia, a mensagem é imediata. 

Recobrindo as superfícies com adornos e pedrarias, a mensagem se torna atraente, 

irresistível. A este público preguiçoso, a mensagem é clara, mas aos que se 

empenharem um pouco mais, há o que desvendar.  

Recentemente conheci um artista que, de início, deveria ser meu entrevistado 

para este projeto de mestrado, mas que um dia me perguntou sobre minha pesquisa, 

o que se tornou nosso objeto de discussão sendo que nunca fiz a dita entrevista. 

Com comentários bastante “ácidos”103 como ele mesmo diz, me fez pensar muito 

sobre o trabalho que venho desenvolvendo e, principalmente, a maneira como 

                                                 
102 ECO, op. cit., p. 73 
103 Com grande carinho lembro das colocações de Nelson Leirner que, trocando alguns emails e 
algum encontro pessoal muito me fez refletir sobre as limitações do meu trabalho em arte. De forma 
bastante objetiva me chamou atenção para aspectos muito importantes que eu, mesmo resistindo em 
aceitar, penso constantemente, buscando uma forma de compreender melhor meu processo. Nelson 
me presenteou com um catálogo do artista Mike Kelley, que até então eu desconhecia, e foi minha 
grande surpresa na investigação de artistas para esta pesquisa. 
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minha produção tem se desenvolvido. Confesso que, desde então, percebo o 

trabalho neste processo de latência, entendido como um intervalo, à espera da 

reação. Resistindo em tomar algumas atitudes decisivas e importantes com relação 

ao próprio trabalho, lentamente procuro fazer um movimento honesto no momento 

da criação. Importa dizer que, por este amigo recente, fui apresentada à obra de 

Mike Kelley por meio de um catálogo - o que me causou um certo espanto. Materiais 

semelhantes estavam diante dos meus olhos, no trabalho deste artista. Fiquei 

surpresa por ele também usar materiais muito parecidos para fazer arte  - e não 

adornar ou enfeitar, como geralmente encontro – e, depois, pela liberdade com que 

realiza suas obras. 

A referência que faço das obras de Mike Kelley diz respeito à série Memory 

Ware Flats, da Galeria Emi Fontana, onde credito que esteja uma interessante 

possibilidade de contribuição para esta pesquisa, mas vejo a importância de analisar 

um pouco mais a produção deste artista. Nicolas Bourriaud, sobre a produção do 

artista, vai dizer que “o recorte, gesto fundador do trabalho de Kelley, aparece como 

a figura principal da cultura contemporânea: incrustações da iconografia popular no 

sistema da grande arte, descontextualização do objeto feito em série, deslocamento 

das obras de repertório canônico para os contextos triviais.”104 Bourriaud afirma, 

ainda que a arte do século XX é uma arte da montagem e do recorte – pela 

sucessão de imagens e superposição das imagens. É neste contexto que estas 

obras se inserem, traduzindo a instabilidade e os conflitos culturais, a coexistência 

dos elementos heterogêneos como o kitsch  e a estatuária budista: “o trabalho de 

Kelley procede mediante curto circuitos entre esses dois focos onde o marco da 

cultura do museu se mescla com a vanguarda que circunda a cultura pop.”105  

Quando penso na aproximação com o trabalho de algum artista, interessa 

muito mais a idéia que promove a obra ao produto finalizado. O resultado pode até 

lembrar alguém, mas a idéia é o mais importante. De forma contraditória, Mike Kelley 

trabalha com materiais semelhantes, mas por objetivos diferentes. Sua produção 

parece traduzir o que busco dizer quando falo do kitsch ou do barroco como 

influências. O artista fala que estas obras da série Memory Ware Flats (ver Anexos 1 

– Fig. 9, p. 96) foram compostas usando vários materiais decorativos, como botões, 

                                                 
104 BOURRIAUD, Nicolas. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007, p. 48 (tradução 
nossa). 
105 BOURRIAUD, loc. cit. (tradução nossa). 
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pérolas e bijuterias, colados sobre uma massa neutra de cor cinza onde as cores de 

cada ornamento eram realçadas, sugerindo facilmente a leitura como uma 

assemblage ou acumulação de objetos. Na série mais recente, ele utiliza como 

fundo uma superfície colorida que produz uma notável diferença com relação à série 

anterior. Utilizando este fundo colorido, os objetos são modulados com as cores de 

fundo, criando um resultado interessante pelo colorido e pelo contraste. 

Na qualificação, me foi sugerido que relacionasse meu trabalho com obras 

dialogantes e não com movimentos que, pela amplitude, tornaria difícil a 

compreensão das devidas relações. Desse modo, encontro em Kelley obras que 

permitem transitar por tais movimentos de forma bastante específica. Fica bastante 

clara a relação entre os trabalhos pela natureza dos materiais ornamentais que 

compõem as obras. O que torna o trabalho de Mike Kelley uma referência importante 

para a pesquisa apresentada é a maneira como ele faz uso destes mínimos 

materiais. Enquanto utilizo as lantejoulas, botões e bolinhas para construir imagens e 

contextualizá-las num fundo adequado, minuciosamente construído, Kelley distribui 

estes mesmos materiais de forma a construir superfícies. Ele não cria imagens; a 

obra não é figurativa, mas nenhuma daquelas mínimas unidades parece estar numa 

posição aleatória. Se observarmos outra obra do artista (ver Anexos 1 – Fig. 10, p. 

97) perceberemos que as cores e os locais são calculados de forma que nenhuma 

obra se parece com a outra, exceto pelos materiais. O resultado de suas colagens é 

pintura traduzida pela escolha acertada e preciosismo. Mike Kelley afirma que 

Memory Ware Flats seria uma brincadeira sobre nostalgia associada à acumulação 

de objetos – alguns meros objetos comuns e outros com valor afetivo. O artista 

também se vale do excesso da ornamentação; porém, abusa da liberdade que, no 

trabalho que apresento é contida pelo formato da boca. Muitos dos trabalhos atuais 

são feitos com materiais reaproveitados de trabalhos anteriores de Kelley – uma 

forma de criar novos significados e uma desconstrução da sua própria obra. Os 

materiais que utilizo trazem grande carga afetiva e são, muitas vezes, doações de 

pessoas que presenteiam com alguns destes elementos que já lhes foram 

importantes. Mas eles precisam de posições determinadas porque buscam construir 

imagens. Já o trabalho de Kelley, com a mesma precisão de imagens, faz parecer 

que suas imagens extrapolaram os confins do suporte. Se Mike Kelley viesse a 

mostrar suas obras da forma como construo a montagem – todas as telas 
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justapostas – veríamos uma grande superfície de imagens indecifráveis, porém 

seguindo sua lógica enquanto obra.  

Compreendo que os conceitos despontam da pesquisa que apresento de 

forma semelhante ao método de construção, anexados, sobrepostos. 

Aparentemente, o trabalho refere ao barroco, alude ao kitsch e ainda consegue ser 

pop, mas se depurarmos estes conceitos é possível perceber que fala de excesso, 

de artifício, de sobrecarga de ornamentação, de acúmulo e exagero visual. Um 

trabalho irreverente e apelativo, trazendo uma imagem clara, explícita, traduzida pela 

imagem de uma boca em repetição. De forma explícita quero causar efeito, estimular 

sensação, criar um ambiente, exaltar o que já existe, adornar o ornamento. 

Exacerbação dos materiais, das cores, mas que de forma relevante, está sempre 

inserida no universo feminino. Tanto os materiais quanto as formas que elejo, partem 

deste contexto que me é familiar.  

Refletindo sobre os procedimentos que utilizo, e me refiro de forma bastante 

específica à colagem dos elementos que são recorrentes, percebo que todo o 

processo de anexar peças tão pequenas, a repetição dos gestos e a sistemática 

quanto à forma de montagem por justaposição remetem ao fazer de mulher, à 

paciência do fazer artesanal da mulher. Existe algo de muito feminino neste fazer 

que ainda resistia em admitir, mas que agora aceito de forma verdadeira: o trabalho 

da bordadeira que passa horas a tecer construindo seu bordado, sua tapeçaria. 

Todo este ritual de colar lantejoula por lantejoula, uma a uma preenchendo todos os 

espaços, foi algo que sempre realizei com o prazer de uma atividade que permitindo 

imergir em um universo inventado, guiada pela construção das imagens e pela 

diversidade dos materiais que se apresentam. Neste momento em que trabalho com 

prazos a cumprir, devido ao projeto de mestrado, vejo este como  um trabalho que, 

de certa forma, aprisiona o tempo, obrigando a ficar por muitas horas dedicada  ao 

processo. Por outro lado, assim como a colagem destes mínimos objetos me prende 

frente à tela, tenho o pensamento liberto e, de forma irônica, penso na boca como 

ícone relacionado à fala, enquanto o processo de construção é tão silencioso, uma 

possível sublimação do falar. É exatamente o tempo frente à tela que permite refletir 

sobre os gestos. É um trabalho silencioso que faz com que se escute o que sugere a 

próxima direção. 

Desse modo, sou levada a admitir – embora com uma certa resistência que 

ainda não consegui entender, talvez algo sintomático - que o trabalho fale, e muito, 
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do feminino, pois quando escolho os materiais - e eles são minuciosamente 

escolhidos - sempre faço uso dos exemplos que trago das minhas vivências. 

Quando olho ao redor, percebo que tudo é muito feminino, a começar pela infância, 

período em que estes materiais que hoje utilizo sempre estiveram presentes: botões, 

paetês, tintas e tecidos desde sempre fizeram parte do  processo criativo. Acredito 

que aí tenha uma contribuição de mãe, no que diz respeito ao fazer, pois desde 

pequena fui fascinada por vê-la confeccionando nossas fantasias de carnaval – aí 

apareceram os tules e paetês – que minha irmã insistia em repetir que não usaria 

porque não gostava de nada “feito em casa”106 e de forma contrária, me realizava 

todo o processo.  

Quando o Natal se aproximava, era o momento de grande expectativa e 

curiosidade pois os enfeites de Natal nunca eram comprados prontos e nunca se 

repetiam de um ano para o outro: a cada ano sentávamos – eu, minha mãe e minha 

irmã – e, após discutir qual seria a proposta, fazíamos todos os enfeites da nossa 

casa. Todo o processo de preparação para o Natal, Carnaval ou qualquer outra data 

festiva causava um misto de ansiedade e encantamento. Encontro nas palavras de 

Paul Valéry uma espécie de conforto para essas lembranças quando ele afirma que 

pode parecer “que se adquira por essa curiosidade um interesse tão vivo, que se 

atribua uma importância tão grande em segui-la, que sejamos levados a considerar 

com mais complacência, e até com maior paixão, a ação que faz do que a coisa 

feita”.107 Daí compreendo o imenso prazer em passar muitas horas a preencher uma 

superfície colando, uma a uma, milhares de bolinhas, e outros objetos mínimos, 

totalmente absorta no ato de fazer.  

Hoje, tendo escolhido as artes plásticas como caminho, trabalho também 

como maquiadora e professora de maquiagem, ou seja, estou sempre cercada por 

mulheres, por suas inquietações, seus fascínios, seus deslumbramentos, seus 

ornamentos e suas experiências. Assim, sem maiores dificuldades, acolho a idéia de 

falar do feminino, de seus desejos, da necessidade das mulheres serem especiais e 

fascinantes recorrendo ao que for necessário: ornamentos e brilhos, paixões e 

excessos. O que parece, quando investigo um pouco mais os estímulos para esta 

proposta de trabalho, é perceber a forma como estes artifícios se sobrepõem ao 

indivíduo, ao humano, evidenciando a superficialidade. A mesma analogia com as 

                                                 
106 Hoje minha irmã usa esta minúcia do fazer em outros caminhos, como estudante de Odontologia. 
107 VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999, p.181. 
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mulheres que se enfeitam pode ser feita com aquelas que se valem dos ornamentos 

como forma de proteção, de envoltório, que nada mais é do que procuro mostrar 

nestas bocas ornamentadas: superfície, aparência, fachada e revestimento.  

O método e os materiais que emprego na produção das imagens, fazem 

alusão ao ornamento. Lantejoulas, paetês, rendas e botões tem o propósito de 

enfeitar e, por isso, a correspondência com o ato de embelezar é imediata. 

Pensando o ato de adornar e sua possível utilização para cobrir uma superfície, o 

arquiteto austríaco Adoolf Loos108 em sua crítica ao ornamento faz algumas 

ressalvas quanto ao revestimento, dada sua inspiração no vestuário masculino para 

definir seus princípios da arquitetura: “enquanto os ornamentos procuravam enganar 

quanto aos materiais de que eram feitos ou quanto à estrutura que os sustentava, os 

revestimentos não pretendiam esconder coisa alguma, mas contribuir com a sua 

própria beleza para a harmonia do conjunto.”109 Segundo Loos, a pele também podia 

ser entendida como um revestimento natural do corpo. Partindo desta análise do 

revestimento proponho, através do ornamento e da repetição de imagens e de 

pequenos objetos, revestir superfícies. Em momento algum, os elementos artificiais 

que utilizo fazem-se passar por simulacros de peles de animais ou mesmo de 

materiais preciosos. Estes mesmos materiais vêm com o intuito de exaltar o artifício 

recobrindo as superfícies do que é inautêntico e se vangloriar de tal feito. O 

ornamento se faz necessário, mas o mote está na sobrecarga deste. Tudo é em 

exagero, daí a idéia barroca que apela para os excessos dos elementos falsos e 

apelativos, numa alusão ao kitsch como motivação intrínseca da obra. 

A temática do ornamento é acompanhada por inúmeras discussões ao longo 

dos séculos anteriores, uma vez que “aparentemente os ornamentos são avessos às 

palavras. Supõe-se que não há muito a dizer sobre eles, que são acréscimos de 

beleza que tantas vezes parecem estar em excesso e outras tantas enganam sobre 

o material de que são feitos”.110 As palavras de René Passeron introduzem as 

reflexões quando ele afirma que “nenhuma ab-reação sendo possível neste caso, a 

criação não pode senão ornamentar com minúcias os termos da questão, e fazer, do 

                                                 
108 Adoolf Loos “procurou alertar os seus contemporâneos para os focos de ornamentação num 
mundo cuja modernidade, segundo ele, dependia sobretudo de sua determinação em expulsá-los.” 
PAIM, Gilberto. A beleza sob suspeita: o ornamento em Ruskim Lloyd Wright, Loos, Le Corbusier e 
outros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 61. 
109 PAIM, op. cit., p. 73. 
110 Ibid., p. 9. 
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vazio da resposta, um adorno da consciência trágica”.111 O método e os materiais 

que utilizo para construir as imagens fazem alusão ao ornamento. Torna-se 

apropriado que se saiba que a abordagem deste assunto não é recente, sendo que 

“entre 1850 e 1950, período de extrema fertilidade para arte e de muita turbulência 

para a humanidade, o ornamento esteve no centro de um debate mais do que 

caloroso, envolvendo artesãos, artistas, arquitetos, designers, críticos, teóricos e 

historiadores da arte”.112  Materiais como lantejoulas, paetês e botões, tem o 

propósito de adornar, enfeitar e, dessa forma, quando os utilizo sobre minhas 

pinturas, é imediata a correspondência feita com o embelezamento, que é próprio da 

ornamentação. O que destaco na forma como utilizo estes materiais é justamente a 

opção destes, ou seja, a escolha que faço por materiais que se passam por outros. 

De forma mais específica, parecem material nobre, mas se despem das falsas 

aparências e enaltecem sua artificialidade. 

O pesquisador Gilberto Paim mostra, em sua obra o debate fervoroso em 

relação ao ornamento, principalmente durante o modernismo, por meio das idéias de 

críticos, historiadores de arte, designers e arquitetos influentes. Em um dos capítulos 

de sua pesquisa, Paim fala sobre  o ato de enganar a natureza dos materiais e traz 

as idéias de John Ruskim condenando esta atitude em relação à arquitetura. Afirma 

que “cobrir o tijolo com cimento e dividir o cimento em junções que simulam a pedra 

é uma mentira”113, tratando-se de um procedimento desprezível, se referindo ao 

aspecto legítimo de outros materiais. É exatamente  isso que os materiais plásticos 

que utilizo propõem, a serem, aparentemente, outros materiais. Paetês nacarados 

lembram a superfície das pérolas; inúmeras lantejoulas transparentes que mais 

parecem pedras preciosas, vistas com um certo distanciamento; tecidos acetinados 

que simulam peles de leopardos e onças. Não seria correto falar em simulacro, uma 

vez que a natureza artificial é exaltada excessivamente. O posicionamento de John 

Ruskim é interessante, visto que ele se preocupa com a adequação do ornamento 

dizendo que existe uma lei geral, “de importância singular para o tempo presente, 

uma lei do simples bom senso, que consiste em não decorar coisas que pertencem 

aos propósitos da vida ativa e ocupada. Onde você pode repousar, então decore; 

                                                 
111 PASSERON, René. Por uma poïanálise In: SOUZA; TESSLER; SLAVUTZKY (Orgs.) A Invenção 
da Vida. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001. p. 9. 
112 PAIM, op. cit., p. 9. 
113 Artista, crítico e teórico da arte e da sociedade. RUSKIM, John apud PAIM, op.cit., p. 35. 
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onde o repouso é proibido, a beleza também é.” 114 O que vale destacar nesta 

afirmação de Ruskin é justamente a pertinência de suas colocações com o momento 

atual. Somos atingidos diariamente por uma quantidade imensa de informações 

excessivas em todos os pontos da cidade, seja em letreiros, embalagens de 

produtos e fachadas de edifício. Suas colocações são importantes para que sejam 

estabelecidas regras próprias na escolha e no uso dos materiais utilizados, criando 

possibilidades de montagem e interceptando o espaço do mundo, sem restrições em 

ser apropriado ou não revestir. Nesta proposta, não está em discussão o dito bom 

senso ou a coerência do que será recoberto por esta grande malha que é a obra 

construída. Em uma primeira análise, são utilizados ornamentos como adorno sobre 

as superfícies, mas o que interessa não é enfeitar as imagens mas cobrir e recobrir 

as formas e superfícies, de modo que este revestimento se alastre pelo espaço, 

como uma grande trama. Intencionalmente, optei pela abundância de elementos, 

mesmo sabendo que “a apreciação da beleza dos ornamentos exige a suspensão do 

tempo e a transformação do corpo em puro olhar”115. Acredito que, pela riqueza de 

detalhes, seja estimulado um olhar mais investigativo e, num segundo momento, 

convida a se afastar, privilegiando o conjunto. 

Já vem de tempos a carência que o homem apresenta de adornar desde o 

seu próprio corpo até sua morada. Povos primitivos, de acordo com suas 

necessidades, foram buscando maneiras de embelezar o ambiente a seu redor 

como forma de demonstrar sentimentos e sua disposição diante da vida. A 

necessidade que as pessoas têm do uso de acessórios, de acordo com o modelo ou 

material de que é feito, serve, hoje, como uma forma de diferenciação. Em uma 

sociedade massificada, o ornamento distingue, reflete um estilo, um traço de 

personalidade e, ainda, classifica socialmente. Pode-se pensar que o ato de se 

adornar cobrindo-se de enfeites e acessórios seria uma maneira de oferecer ao 

outro o melhor, neste caso, o melhor de nós, ou ainda nosso corpo, da melhor forma 

possível. Do corpo ao ambiente, enfeitar-se, enfeitar o lar, sobrepor, incrementar, 

satisfazer; neste caso, deve-se temer a “compulsão a preencher todos os espaços 

disponíveis de uma composição ornamental”, bem como o bric-à-brac, “amontoados 

de objetos de pouco valor e diferentes procedências”116 que, de forma contraditória, 

                                                 
114 RUSKIM, John apud PAIM, op.cit., p. 30. 
115 PAIM, op. cit., p. 31. 
116 PAIM, op. cit., p. 126. 
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venho a exaltar. Mesmo tomando conhecimento da necessidade que o homem tem 

de enfeitar seu ambiente, o limite entre o conforto e a vulgaridade é bastante tênue: 

“o bric-à-brac é desnecessário. Ornamentos de má qualidade não fazem um cômodo 

mais confortável. Como regra geral, diminuem o seu conforto e têm a desvantagem 

de destruir o efeito de uma obra de arte. A vulgaridade é sempre mais barulhenta do 

que a elegância”.117  

Apresento trabalhos que, intencionalmente, reforçam a necessidade do 

excesso que poderá ser pensado, tanto dentro da própria história da arte e 

arquitetura quanto do ponto de vista psicanalítico, e compreende este tipo de atitude 

compulsiva de preencher espaços vazios; ou mesmo, o simples ato de guardar 

objetos e amontoá-los em casa. Quando utilizo milhares de objetos extremamente 

pequenos com o objetivo de cobrir uma figura, a idéia inicial é que se trata de 

ornamentação, uma vez que tais materiais se propõem a este fim, sendo 

encontrados em lojas de fantasias e artesanatos. Mas, no momento em que cubro 

totalmente uma imagem com estes mínimos materiais artificiais, proponho um 

revestimento, e não um ornamento simplesmente. O “princípio do revestimento” 

elaborado por Loos tratou de definir “o ornamento como uma cobertura ou película 

que envolve e recobre as formas estruturais segundo o modelo natural da 

epiderme”.118 Acredito que nos procedimentos exista este caráter envoltório que 

busca saciar esta necessidade do que brilha e é glamouroso. E, quando falo que 

hoje os acessórios são distinções sociais, a referência é ao prestígio de 

determinados materiais, como o ouro e as pedras preciosas em geral. Apresento 

imagens extremamente atraentes, pelos materiais utilizados que não são 

dissimulados nem tentam esconder sua natureza.  

Já vem de tempos o equívoco do senso comum de que ornamento e 

decoração devam ser entendidos como sinônimos, e aí coloco esta conotação 

decorativa que surge desde o momento em que optei por contaminar as pinturas 

com materiais vulgares. Destaco as palavras do filósofo Ernst Bloch nessa reflexão 

quanto ao ornamento, onde se posiciona contra a decoração, mas totalmente a favor 

do ornamento. Bloch compreendia a decoração como o uso de elementos da arte 

aplicados aos objetos cotidianos, diluindo o que a arte possuía de expressivo. Já o 

ornamento seria uma forma autêntica de arte. Favorável ao posicionamento de 

                                                 
117 WARTON, Edith apud PAIM, op. cit., p. 32. 
118 PAIM, Gilberto. Op.cit., p. 128. 
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Clement Greenberg,  “Bloch esperava que a arte abstrata do século XX pudesse 

resgatar o potencial expressivo do ornamento, libertando-o da decoração,”119 pois 

considerava a decoração presa na qualidade de beleza dos objetos, o que 

enfraquecia totalmente seu caráter expressivo e autêntico, ao que “a inclinação 

abstrata do ornamento fez dele uma presa fácil da decoração”120. Independente do 

material que se tenha escolhido para trabalhar, importa saber a que eles se propõem 

enquanto um trabalho de arte. Não é o material que torna o trabalho arte ou não e, 

sim, a forma como faço uso e disponho no espaço. Essas colocações são 

pertinentes em qualquer período, sendo que Greenberg já se questionava quanto às 

técnicas e seus meios, chegando a afirmar que vários pintores do século XX não 

conseguiram evitar o caráter decorativo de suas obras porque “abordaram apenas 

superficialmente a planaridade da tela e criaram formas pouco apropriadas à 

porosidade do tecido”.121 Com isso, resta aos artistas, em todas as suas 

especialidades, ir ao máximo na descoberta de possibilidades de meios e linguagens 

para os quais se possa colocar em prática uma idéia. 

 

 

3.2 A alteração do espaço 

 

A pesquisa aborda conceitos de montagem que derivam da operação de 

colagem, determinando que o processo de movimento das peças aliado à 

justaposição das mesmas produzam relações metafóricas intercambiáveis. Um 

fragmento anatômico representado pela peça boca (boca + renda preta, por 

exemplo) pode detonar leques de significados. Cada uma das peças – cartões e 

telas – é, necessariamente, parte integrante de um sistema que crio. Com suas 

particularidades, podem existir como peças avulsas, únicas ou inseridas nesse 

sistema. A cada painel, em cada cartão, existe uma nova elaboração e diferentes 

relações são estabelecidas. Tais relações acontecem de forma isolada – em cada 

painel – mas são potencializadas quando analisamos o conjunto das obras 

simultaneamente, constituindo um único trabalho. Cada uma dessas peças poderia 

funcionar isolada, como obra autônoma. A partir das regras que estabeleço, 
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proponho que todas elas - independentes entre si – sejam agrupadas de modo que 

necessitem da existência uma das outras. Isso significa que cada uma das peças é 

formada por inúmeros elementos, mas, quando finalizadas, tornam-se elas mesmas 

novos elementos. Ou seja, cada quadro é transformado em unidade, constituinte de 

uma obra maior, um grande painel que será chamado instalação por incorporar o 

espaço onde a obra é inserida de forma única sendo que, a cada montagem o 

espaço será ocupado de forma diferente. 

A questão do espaço da obra torna-se fundamental, uma vez que a 

experiência da fruição do trabalho depende, consideravelmente, da montagem 

escolhida – das regras que o artista cria. Essa produção de arte apresentada tem o 

objetivo de se relacionar com o ambiente no qual estiver inserida. No momento em 

que disponho inúmeras peças em uma parede e, de forma continuada, esta 

disposição continua pelo chão, penso as definições de instalação para elucidar essa 

proposta. Sabendo que em arte é bastante complexo delimitar categoricamente 

conceitos ou mesmo as condições em as obras são apresentadas, Sandra Rey traz 

considerações bastante pertinentes quando questiona: “Como se estabelece a 

relação entre obra e espaço de instalação? O que é uma instalação? A arte 

contemporânea mais coloca questões do que fornece respostas que possam ser 

catalogadas como ‘verdadeiras’ ou ‘falsas?”122 Partindo da constatação que o 

espaço sempre foi um dos questionamentos da pintura, e consciente da dificuldade 

que se tem, principalmente em arte contemporânea, de determinar conceitos a 

respeito de poéticas que utilizam o espaço em torno da obra, passo a chamar esta 

proposta artística de instalação por utilizar as paredes do local de exposição 

respeitando sua cor e materialidade. Ocupo o espaço de forma que as peças 

possam ir se espalhando pelas paredes e chão do ambiente em que ela se encontra, 

de modo a sugerir que a montagem exista de forma continuada, ao infinito, sendo 

possível imaginá-la se dispersando em todas as direções, sem que se possa prever 

onde ela irá terminar. Importa pensar o que determina, então, as relações entre o 

espaço que constitui a própria obra e o que está ao seu redor, se não existe um 

limite para a montagem. A obra vai em direção aos limites do suporte e o ultrapassa 

como se estivesse exercendo uma força que parte do centro. Omar Calabrese afirma 

que um confim – um limite - “articula e gradua as relações entre interior e o exterior, 
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entre abertura e fechamento”123. Ricardo Basbaum vai falar que confim, 

compreendido pelo lado de fora, seria algo exterior e, logo, não constituiria sistema. 

O que proponho não é nenhuma novidade, uma vez que  “a pergunta artística já não 

é: que é de novo que se pode fazer? Mas sim, que se pode fazer com?”124 O artista 

contemporâneo trabalha com uma estrutura já criada após inúmeras discussões 

sobre as questões referentes ao espaço. Temos à disposição inúmeras 

possibilidades e, dessa forma, ir até os confins está diretamente ligado a gerar uma 

tensão entre exterior e interior, como afirma Calabrese.  

Para pensar sobre o espaço da pintura, amparo as reflexões, inicialmente, 

nas palavras de Alberto Tassinari, buscando, eventualmente, outros autores de 

forma a complementar a discussão. Construo a maioria das peças com tinta acrílica 

sobre tela, ou seja, o suporte tradicional da pintura é mantido, mas, no momento da 

montagem, todas as telas e cartões são fixados lado a lado, criando um novo 

suporte – agora sobre a  parede - ultrapassando qualquer limite de moldura e tendo 

por finalidade espalhar-se ao infinito e recobrir as superfícies por onde passa como 

uma malha que se alastra. 

Se analisarmos as obras de arte contemporânea, “a moldura espacial da obra 

não a separa mais do mundo cotidiano” 125. Ainda em tempo, “é na direção dos 

limites do campo da arte e de sua ampliação, a partir do tensionamento da 

elasticidade de sua configuração, que apontam as vertentes da arte dos anos 60.”126 

Essa discussão não é nova e seu objetivo não é questionar os limites da arte, mas, 

como afirma Nicolas Bourriaud, servir-se dos exemplos produzidos desde o século 

passado. Ele destaca os anos 60 para “investigar esses limites, a fim de produzir 

efeitos completamente diferentes.” 127 Desde o cubismo, quando Picasso e Braque 

introduzem as primeiras colagens, este ambiente das coisas comuns já não pode 

mais ser visto como algo tão distante do ambiente da própria obra de arte. Cada vez 

mais, os artistas buscam esta interação e discutem as relações que se dão a partir 

deste contato. Tassinari vai dizer, quanto à colagem de recortes feita por Picasso, 

que se trata do “duplo movimento de desmontar e remontar o motivo para o olhar do 

                                                 
123 CALABRESE, op. cit., p. 62. 
124 DELEUZE, 1995 apud BOURRIAUD, Nicolas. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 
2007, p.13. 
125 TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 91. 
126 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007, p.123. 
127 BOURRIAUD, op. cit, p. 14. 
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espectador,”128 o que leva a pensar na forma como apresento as telas e cartões 

como um conjunto ordenado e desordenado, possibilitando o movimento das peças 

tornando a obra mutável, livre em suas associações espaciais.  

Na fala sobre o processo, utilizo muito a expressão “construo um trabalho”, 

porque é exatamente assim que entendo minha proposta: um trabalho construído 

como uma montagem que, peça por peça, vai criando forma. Algumas vezes, por 

questões práticas, faço um projeto de como será a disposição das obras no espaço, 

mas interessa uma obra que vai se adaptando ao espaço como um revestimento 

semelhante à uma planta trepadeira que vai se agregando à superfície de uma 

parede próxima e se alastra. De forma especial, a obra proposta se adapta ao local 

onde será exposta e, de acordo com as superfícies disponíveis, disponho as 

inúmeras peças que constituem a montagem. Sendo assim, não existe forma 

definida para a obra que apresento. A cada montagem há uma nova maneira de 

compor o espaço e recobrir o ambiente. Essa é uma proposta que sugere uma 

espécie de líquido aderente que se espalha pelas reentrâncias e planaridades do 

local desejado, podendo ainda subir pelo teto ou se espalhar pelo chão. 

A cada execução, as peças são dispostas de forma diferente, como um jogo 

de peças soltas e, em nenhuma das vezes, existe uma ordem estabelecida, apesar 

de existirem critérios próprios da obra que determinam a ocupação do espaço. O 

conceito de obra de arte é algo complexo que, por meio de teorias específicas, é 

possível compreender que uma das necessidades para o caráter de “artisticidade”129 

seria a elaboração - pelo próprio artista - de códigos ou regras que, dependendo do 

envolvimento do outro com a obra, poderão ser desvendados. Estabeleci, então, 

algumas regras para a montagem deste grande painel, seguindo critérios de 

proximidade  e relação entre as padronagens. As peças – cartões - são 

intercambiáveis e a instalação final não apresenta uma forma única de montagem, 

podendo variar de acordo com critérios estéticos, formais ou de adequação ao 

ambiente em que será realizado.  

Estabeleço conexões em relação às estampas presentes em algumas das 

telas, de forma a permitir uma continuidade na montagem maior, sugerindo uma 

possível construção em abismo, pois os processos de elaboração se repetem dentro 

da própria obra: uma repetição dentro da repetição; uma montagem inserida em 

                                                 
128 TASSINARI, op. cit., p. 44. 
129 TASSINARI, op.cit.,  p. 149. 
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outra montagem, tomando proporções sempre maiores (ou menores, se analisadas 

do exterior para o interior)130. Este tipo de construção pode ser percebido em 

diferentes etapas do processo de trabalho. Quando estou construindo as imagens 

das bocas, inicio por uma pintura ou um molde que será revestido e, sobre ele, serão 

anexadas peças bastante pequenas até que a figura e o fundo estejam totalmente 

cobertos. Em algumas das telas, como na obra Vivian (ver Anexos 2 – Fig. 9, p. 

107), mesmo após concluído o revestimento, continuo colando outras camadas de 

peças em sobreposição. Outro aspecto relevante ocorre quando disponho as 

peças na parede, já compondo a montagem. Coloco-as lado a lado, mas as 

aproximo de acordo com as padronagens. A maneira como disponho as peças no 

ambiente dá a idéia de uma obra que não é limitada,  uma vez que as peças se 

ligam umas às outras, ultrapassando o suporte em construção permanente. Acabo 

construindo dentro da obra um desdobramento. Aproximo peças com estampas 

semelhantes de forma que possam se espalhar a padronagem dentro da própria 

montagem. Pretendo um ambiente caótico, que mostre os excessos a que me refiro 

como algo que transborda e é incontrolável, mas o resultado são peças 

cuidadosamente ordenadas levando-me a pensar a questão da acumulação do que 

falar de saturação. 

Tassinari traz uma definição bastante apropriada quanto ao espaço moderno, 

afirmando que este seria um “território do fazer, onde o feito pode mostrar-se ainda 

como que se fazendo”131 e, quanto a isso, vejo o trabalho apresentado como uma 

possibilidade de perceber este fazer como parte do processo de elaboração da obra. 

Por meio da mobilidade das peças, proponho uma alteração das relações espaciais 

na instalação das pinturas, ou seja, dentro da própria obra. Além disso, “o 

espectador participa, num espaço em obra, de uma teia intersubjetiva da qual ele é 

apenas um pólo”132, sendo importante sua presença vivenciando a obra. Uma obra 

de arte precisa, de alguma forma, atingir o outro, uma vez que não faz sentido 

permanecermos procurando as respostas do lado de dentro. Se faz necessário o 

conhecimento pessoal de nossas escolhas através do olhar do outro. Nesse sentido, 

através das regras que cada artista define para sua obra, é possível criar uma 

relação subjetiva e eficaz com espectador. 
                                                 
130 Esta montagem permite que a fruição se dê tanto do sentido macro ao micro, quanto no sentido 
oposto, ou seja: partindo de pequenos objetos que compõem as imagens até a obra final. 
131 TASSINARI, op. cit., p. 44. 
132 TASSINARI, op. cit.,  p. 148. 
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Ninguém vê pelo outro. É para um eu que uma pintura naturalista exibe o mundo. Ela 
tem a estrutura do mundo posto como panorama de um só eu. Como é possível, 
então, descrever para um outro A carta de amor se ela tem a estrutura da 
subjetividade e, portanto, de um eu solitário, no limite, solipsista? É que subjetividade 
e intersubjetividade estão sempre conjugadas, mas, segundo a época e esquemas 
espaciais genéricos distintos, conjugadas de modo também distintos. Qualquer eu 
que olhe a pintura de Vermeer a verá, supõe-se, de modo assemelhado. Se seu 
espaço possui a estrutura da subjetividade no qual um eu duplica, na interioridade da 
obra, a sua própria interioridade, isso vale para todo eu. (...) O espectador se encaixa 
numa visão que não é dele e a esposa como se fosse sua.133 

 

 

A construção da instalação é dada pela sistematização de cartões e telas – 

que denomino “peças” – de modo a se espalhar pelo espaço expositivo como uma 

grande trama, pode fazer alusão ao conceito trazido por Rosalind Krauss no texto 

Grids . Ela vai tratar da malha como sendo “entidades espaciais, estruturas visuais 

que repelem qualquer tipo de leitura narrativa ou sequencial”134, em que a repetição 

de um padrão – que também pode ser chamado de código – gera uma grade. 

Semelhante ao que proponho com a montagem dos trabalhos, Krauss  se refere à  

malha como uma estrutura que se estende ao infinito, em todas as direções135. É 

nessa afirmação que encontro proximidade com minha proposta mas evidencio que 

este conceito não se aplica à obra analisada, uma vez que uma malha pressupõe a 

repetição de um mesmo padrão. O que faço é construir imagens agregando 

materiais, de forma a criar novas frações, códigos, que disponho no espaço mas 

sem relação com os conceitos de pixel ou retícula, uma vez que não obedecem 

critérios quanto ao tamanho ou formato das peças. Espalham-se em uma parede se 

estendendo pelo chão, de modo que o centro desta composição esteja fragmentado, 

não sendo possível identificar um núcleo. 

Esta montagem visa demonstrar que a obra proposta não tem um final 

determinado, uma vez que seus prolongamentos se estendem em todos os sentidos, 

evidenciando  que se trata da fração de uma obra que pode ser muito maior, e isso 

não temos como determinar. Rosalind Krauss vai dizer que, “em virtude da malha, a 

obra de arte dada nos é apresentada como um mero fragmento, arbitrariamente 

cortado de um tecido infinitamente maior”136, o que faz com que sejamos forçados a 

                                                 
133 TASSINARI, op. cit., p. 148. 
134 KRAUSS, Rosalind. Retículas. In: La Originalidade de las Vanguardias y otros Mitos Modernos. 
Madrid: Alianza, 1996, p. 27. (tradução nossa). 
135 Ibid., p. 32. (tradução nossa). 
136 Ibid., p. 33. (tradução nossa). 
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olhar para o espaço que está além dos limites da obra. Na medida em que isto 

acontece, fragmentamos o espaço da obra, espalhando partes da mesma pelo 

espaço do mundo. Calabrese dirá que o fragmento “como material criativo 

corresponde também a uma exigência formal e de conteúdo. Formal: exprimir o 

caos, a casualidade, o ritmo, o intervalo da escrita. De conteúdo: evitar a ordem das 

conexões.”137  
 

Al contrario que la perspectiva, la retícula no proyecta el espacio de 
una habitación, o un paisaje, o un grupo de figuras sobre la superficie de 
una pintura. De hecho, si es que proyecta algo, proyecta la superficie da 
pintura en sí. Se trata de una transferencia en la que nada cambia de 
lugar.138  

 

Acredito que o trabalho busque, pela mobilidade das peças repetidas, este 

movimento gerado pelo ritmo obtido. Deleuze dirá que o movimento “implica uma 

pluralidade de centros, uma superexposição de perspectivas, uma imbricação de 

pontos de vista, uma coexistência de momentos que deformam essencialmente a 

representação.”139 Trago esses conceitos como forma de compor um raciocínio 

sobre a sistemática de exposição dos trabalhos por acreditar que, no momento em 

que crio normas de disposição no espaço onde as peças se espalham, busco 

expandir o trabalho, dissociando seu centro por meio da repetição regular – onde 

obtenho o ritmo – e pelo movimento que possibilita esta fragmentação central. 

Coerente com essa idéia, Teixeira Coelho afirma que ritmo seria “a repetição de 

elementos significantes a intervalos ordenados”140. 

As questões referentes ao espaço, seja o espaço da obra ou do mundo, são 

discutidas há muito tempo, principalmente na transição da arte moderna para a 

contemporânea, onde estas demarcações passam a se fundir, tornando cada vez 

mais obscuro definir um e outro. Sendo assim, Tassinari vai levantar o assunto da 

espacialidade contemporânea, buscando determinar a diferença que se pode 

estabelecer entre espaços usuais e espaços artísticos, uma vez que a autonomia de 

uma obra estaria em risco quando o espaço da arte não estiver definido. Não é 

pouco comum que uma obra contemporânea passe despercebida, sendo 

considerada um mero objeto, quando esta resolve se instalar em um ambiente 
                                                 
137 CALABRESE, op. cit., p. 101. 
138 KRAUSS. op. cit., p. 24. 
139 DELEUZE, Gilles. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: 
Graal, 2006, p. 93. 
140 NETTO, op. cit., p. 157. 
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urbano, um ambiente comum. Surge a necessidade de delimitar melhor este espaço 

da obra, pois “se ele não é o próprio espaço do mundo em comum, mas mesmo 

assim o requisita para participar da obra, de algum modo deve dele se 

diferenciar”141. Rosalind Krauss introduz uma importante contribuição quando se 

refere à malha como um agente nesta delimitação dos espaços, dizendo que  é uma 

representação de tudo aquilo que separa a obra de arte do mundo, do meio 

ambiente e de outros objetos. A malha vem a ser uma introjeção dos limites do 

mundo no interior da obra e uma projeção do espaço que há dentro da moldura 

sobre si mesmo142. No momento em que ultrapasso os limites da pintura, indo em 

direção aos limites do ambiente em que a obra está inserida, a pintura encontra o 

mundo e este passa a perceber especificidades da própria pintura. Sem 

demarcações estabelecidas, o tema perde lugar para particularidades da própria 

obra e, por esta malha criada, é possível que o código  se repita ao infinito, gerando 

uma obra que desconhece seus extremos, que passam a ser os limites do mundo. 

Acredito que uma obra adquira potência artística, ou a “artisticidade”, como 

Tassinari propôs anteriormente, na medida em que nossas indagações reverberam 

no outro. Qualquer ato criativo ganha sentido quando um  grupo, que poderá ser 

bastante pequeno, valida esta atitude e, para isso, todas as áreas possuem um 

grupo de especialistas, aptos a tais avaliações. Isso significa que estaria 

contribuindo muito pouco se o trabalho falasse apenas de bocas, no sentido literal 

da palavra. A proposta de trabalho ganha sentido como arte, na medida em que 

estas bocas, feitas os materiais eleitos, e não outros, encontram eco no que é 

universal, seja despertando uma analogia, uma memória ou mesmo a simples 

indagação do porquê de tantas imagens repetidas, lado a lado, se espalhando pelo 

ambiente. Outro aspecto que a arte privilegia é a abertura de leituras possíveis 

diante da obra: o espectador é livre para fazer suas associações e de querer ir além, 

descobrir mais alguma coisa, investigar um pouco mais. Mas penso que minha 

proposta de obra toca o outro quando utiliza materiais comuns, destinados, 

geralmente, a um fim específico mas que, aqui, no espaço da obra, sofrem uma 

alteração de sentido, passando a agentes construtores de significantes143. Recorro, 

                                                 
141 TASSINARI, op. cit., p. 56. 
142 KRAUSS, op. cit., p. 33. (tradução nossa). 
143 Entenda-se significante como “um mediador: a matéria é-lhe necessária; mas, de um lado, não lhe 
é suficiente. (...) A Classificação dos significantes não é outra senão a estruturação propriamente dita 
do sistema. Trata-se de recortar a mensagem ‘sem fim’, constituída pelo conjunto das mensagens 
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ainda, à imagem da boca, que em sua leitura primeira, já possibilitaria a reflexão. 

Mas o trabalho não se refere a uma boca simplesmente, mas a uma boca que 

aparece repetidamente ao infinito, ora aberta, ora fechada, ora em cores  muitas 

vezes improváveis e revestida artificialmente.  

Este trabalho não fala de decoração e de adornos, mas da imagem de uma 

boca ornamentada e revestida por materiais que insistem em atrair pelo brilho 

artificial e preciosismo. A montagem é determinante. Estes trabalhos, apesar de 

serem autônomos e construídos individualmente, necessitam do conjunto para 

adquirir sentido enquanto obra. Necessitam formar um sistema e coexistir no espaço 

comum. Não basta ocupar uma parede. O objetivo é espalhar-se pelo espaço do 

mundo, como uma trama que vai sendo agregada no ambiente, em um processo de 

simbiose, onde as peças vão se ligando umas às outras, sem que se possa 

determinar seu paradeiro. Essa trama modifica as relações espaciais em razão das 

pequenas diferenças que se encontram na repetição de um signo. 

                                                                                                                                                         
emitidas no nível do corpo estudado, em unidades significantes mínimas”. BARTHES, Roland. 
Elementos de Semiologia, 2006, p. 50. 
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4. Conclusão 
 

Formalizar nossas idéias, transpor o que imaginamos em objeto ou uma obra, 

não é tarefa simples. A verbalização dessa forma concreta torna-se ainda mais 

complexa. Edith Derdyk, em tom pessoal, fala da passagem daquilo que não 

podemos definir para aquilo que pede sua forma definida e complementa dizendo 

que “sendo artista plástica, a maior dificuldade acontece exatamente na passagem 

destas experiências para uma enunciação encarnada numa ‘forma’ verbal. São 

acontecimentos de outra ordem”.144 Instauramos perguntas, fazemos experiências e, 

muitas vezes, existe um intervalo grande entre o que queremos dizer e aquilo que 

será compreendido. Os “objetos artísticos e científicos são portadores de todo um 

manancial de descobertas, fruto de um salto e mergulho no desconhecido”.145 É 

dessa forma que compreendo o trabalho: uma obra entranhada no desconhecido 

que, a partir da investigação teórica, se dispõe a avançar. Transpor em palavras o 

que os gestos traduzem em formas é tarefa que exige reconhecer nas nossas 

atitudes, a força que nos move. 

Percebi que no momento que optei pela boca como elemento iconográfico, eu 

estava introduzindo um novo objeto à minha produção, mas a maneira de trabalhar 

permanecia. Havia uma intenção de expandir a obra no espaço, mas o resultado 

formal parecia atado, sendo importante descobrir as soluções viáveis.  

Jean Lancri faz uma importante consideração quanto à estrutura de uma 

pesquisa em artes plásticas considerando as dificuldades iniciais, mostrando formas 

de articular este pensamento com uma prática honesta sem que seja necessário 

racionalizar nosso processo de elaboração da obra, mas deixa claro que devemos 

                                                 
144 DERDYK, Edith. Ponto de chegada, ponto de partida. In: SOUZA, Edson; TESSLER, Elida; 
SLAVUTSKY, Abrão (Orgs.). A invenção da vida. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001, p. 14. 
145 Ibid., p. 20. 
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iniciar pela prática, dando total importância à parte escrita “a fim de construir um todo 

indissociável”.146  

O objetivo desta pesquisa sempre esteve diretamente ligado à busca de algo 

que promovesse alguma modificação na contemplação da obra. Parecia que, para 

obter o efeito almejado, seria necessário criar um ambiente excessivamente 

preenchido pelos materiais de adorno, colocando o espectador em uma situação 

que, de forma induzida, percebesse a obra pela imersão no ambiente. Com isso, não 

haveria um foco central de observação e o espectador seria guiado pelas 

informações visuais disponibilizadas pela obra. Ao longo da pesquisa, as 

possibilidades de respostas foram sendo encontradas no próprio trabalho. Para 

tanto, foi necessário retomar o pensamento inicial e manter a produção plástica 

caminhando junto com a pesquisa, sem esperar que daí resultasse algo determinado 

previamente. Investigando os procedimentos e o que era obtido a partir deles, 

percebi que a repetição das imagens de bocas, assim como a grande quantidade de 

ornamentação e o excesso de informação visual eram os aspectos de maior 

relevância. Além disso, a diferença que introduzo na repetição das peças e na 

montagem já alterava a percepção da obra, não sendo necessário isolar o 

espectador do espaço circundante. Importava o processo de diluição das figuras , 

conseqüência das diversas repetições dentro de cada uma das imagens, obtendo a 

saturação. 

Diante do trabalho, parece que uma contribuição importante tenha sido a 

escolha dos objetos para a criação das obras. No momento em que utilizo a colagem 

de materiais vulgares e ornamentais, instauro questões quanto às pequenas 

barreiras que a contemporaneidade se encarrega de eliminar. Esses materiais são 

objetos banais, conhecidos, que fazem com que a proposta atinja o outro, que 

identifica uma imagem ou algum elemento da obra. Pela repetição, tendo ao centro 

sempre uma mesma imagem, era criado um ritmo. As imagens repetidas, quando 

agrupadas, formavam uma nova imagem, agora fragmentada. Não havia mais um 

centro ou um núcleo de atenção: esse núcleo estava agora esfacelado pelos vários 

módulos que formavam a montagem. Em cada uma das peças, a repetição dos 

materiais anexados é limitada pela forma da imagem criada mas na montagem final, 

                                                 
146 LANCRI, Jean. Modestas proposições sobre as condições de uma pesquisa em artes plásticas na 
Universidade. In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (orgs.). Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS, 
2002. p. 20. 
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a forma é livre jogos associativos, determinada por critérios que se alteram a cada 

vez que a obra é apresentada.  

Os diversos autores que fundamentaram as investigações desta pesquisa 

foram essenciais para a análise das obras. Daniel Buren lembra que muitas vezes o 

artista acredita que, por ter sido levantado um problema, este já estaria resolvido147 

apresentando, então, um conceito e não um objeto. O fato é que aceitar o desafio da 

pesquisa em arte é se dispor ao exercício diante da obra; é se disponibilizar a 

enfrentar o problema. Nessa experiência a única certeza é o processo de 

transformação que se inicia, um pequeno movimento reflexivo que pode ser mínimo, 

só não pode ser estático. A utopia poderia ser encontrar um fechamento ideal, uma 

conclusão com inúmeras descobertas e novas certezas. Na verdade, o que posso 

colocar nessa etapa é que um deslocamento se iniciou e as certezas não eram 

esperadas, nem mesmo desejadas, mas sim o movimento. 

Nesse sentido, acredito que a pesquisa tenha resultado menos em grandes 

descobertas do que no aprofundamento de questões que freqüentemente se 

apresentavam nos gestos recorrentes. Durante estes dois anos, a reflexão teórica 

serviu de estímulo à produção. Nos momentos em que a obra parecia estar imóvel, a 

reflexão teórica instaurava novas possibilidades. Por vezes, foi necessário parar de 

produzir, temporariamente, para que as leituras provocassem o pensamento, 

permitindo a compreensão de certas atitudes, possibilitando avançar.  

Trata-se de algo que, conforme Paul Valéry, está além do racional: a criação 

e o mistério da obra fazem parte do que ele convencionou chamar obras do espírito, 

existindo somente como ato; do contrário, seriam simplesmente produtos. Isso 

significa que, se retirarmos uma obra de seu contexto ou do local onde existam 

pessoas que, por qualquer motivo, saibam sobre o que se trata, ela nada significará. 

Sua importância irá divergir para aquele que cria e para aquele que vivencia, 

estimado pela experiência e pelo nível de conhecimento ou de curiosidade sobre o 

assunto em questão. Do contrário, as criações não teriam significado algum, sendo 

considerados meros objetos ou amontoados de materiais baratos, usados como 

adereços e fantasias. “É a execução do poema que é o poema. Fora dele, essas 

seqüências de palavras curiosamente reunidas são fabricações inexplicáveis”.148  

                                                 
147 BUREN, op. cit., p. 252. 
148 VALÉRY, op. cit., p. 186. 
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Ao término dessa pesquisa, acredito na continuidade desse trabalho 

investigando possibilidades de linguagens e novas abordagens para os assuntos 

sugeridos pela própria obra. As questões aparecem na idéia  de   desconstrução de 

uma imagem num processo de inúmeros desdobramentos internos. Trabalhar como 

o excesso de materiais e as repetições inseridas em outras repetições, parecem 

indicar uma próxima produção. 
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Anexos 
 
Imagens da dissertação: 
 

1.  Dali, Broche de pedras preciosas, 1941. 
Fonte: SALVADOR DALI /  VEGAP. Salvador dali. Barcelona: Civilização Brasileira, 1994. p. 48. 
 

 

2.  Romanita Disconzi, Ampliação icônica: boca, 1993, 160 x 240 cm 
Fonte: ROMANITA DISCONZI / GALERIA BOLSA DE ARTE. Romanita Disconzi: Abstrato Pós-TV. 
Texto de Antonio Hohlfeldt. Porto Alegre, 1997. 
 
 

3.  Munch, O Grito, 1893, 91 x 73,5 cm 
Fonte: RUHRBERG, Karl et al. O fascínio pelo trivial: Pop art e Nouveau Réalisme In: Walther, Ingo 
(org.) Arte do século XX. [Lisboa] Taschen. 2005.p. 35. 
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4.  Judith II (Salomé), 1909, 178 x 46 cm 
Fonte: NÉRET, Gilles. Gustav Klimt. Colônia: Taschen, 2006. p. 29. 

 
    
 
 
 

5.   A Lot(e), 2006, 235 x 400 x 600 cm (instalação) 
Fonte: Imagem integrante do Projeto Pedagógico da  6ª Bienal do Mercosul. Porto Alegre, 2007. 
 
 
 
 

 6.   O Buda, 2000, 191 x 256,5 cm. 
Fonte: BEATRIZ MILHAZES / CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. Rio de Janeiro: 2003. p.75. 
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7.  Nazaré das Farinhas, 2002, 260 x 240 cm 
Fonte: BEATRIZ MILHAZES / CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL. Rio de Janeiro: 2003, p. 
63. 
 

 
 

8.  A virgem, 1913, 190 x 200 cm 
Fonte: NÉRET, Gilles. Gustav Klimt. Colônia: Taschen, 2006. p.71. 
 
 
 

9.   Mike Kelley, Memory Ware Flats, 2003, 132,5 x 193,5 cm 
Fonte: MIKE KELLEY / GALERIA EMI FONTANA. Mike Kelley: Memory Ware, Wood Grain, Carpet. 
Milano, 2004, p. 29. 
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10.  Mike Kelley, Memory Ware Flats, 2003, 196 x 134 cm 
Fonte: MIKE KELLEY / GALERIA EMI FONTANA. Mike Kelley: Memory Ware, Wood Grain, Carpet. 
Milano, 2004, p. 34. 
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6. Judith III 
70 x 50 cm 
Técnica mista 
2007 
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7. Vivian (detalhe) 
70 x 50 cm 
Técnica mista 
2007 
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18. Gisele 
70 x 50 cm 
Técnica mista 
2007 
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