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Todos sabemos que Arte não é Verdade. 

A arte é uma mentira que nos faz compreender 

a verdade,  pelo menos a verdade  

que podemos compreender. 

 

Pablo Picasso (1923 apud MORAIS, 2002, p. 36) 
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RESUMO 

 

O único tempo capaz de parar é o tempo da memória, e é ele que dita as diretrizes desse trabalho. 

Calotas, hábitos, panos, bastidores de bordado, tempo, gravura, locais, perdem seu contexto original 

para fazer parte desse trabalho, assumindo uma nova forma de visualização. Houve uma ordenação 

dentro de minha memória, de modo a colocar todos esses itens em um trabalho sobre o passado. O 

ponto de partida para esse trabalho foi a fotografia - fotografei meus locais de memória, criando 

distorções em uma calota de fusca – a imagem disfarçada.As gravuras foram feitas com base nessas 

fotografias. Optei por fazer xilogravuras em panos com história, que saíram do seu contexto 

primitivo, passando a integrar um novo sistema, ampliando o seu significado e criando uma memória 

reciclada. Ao fotografar, minha imagem aparece nas fotos – imagem esta que aparece nas minhas 

gravuras como uma sombra. É a sombra do passado em imagens do presente. 

 

Palavras-chave: calotas, gravura, meus locais de memória, imagem disfarçada, memória reciclada. 
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REMINISCÊNCIAS 

 

Quem me conhece pensaria que a essência do meu trabalho 

seria a natureza em geral, e especialmente flores, pássaros, 

borboletas e gatos. Entretanto, quando se chega à idade dos 

cinqüenta e todos, o que mais se pensa é sobre o tempo. Esse 

tempo que não para, que é inflexível sobre vários aspectos e 

que também é relativo, como dizia Einstein. Quando digo que 

o tempo é inflexível refiro-me a que o corpo vai sentindo o 

peso dos anos, a pele vai enrugando, apesar de a mente ainda 

se conservar relativamente jovem. Já a relatividade do tempo, 

se expressa em nosso dia-a-dia. Um mesmo intervalo de tempo 

torna-se longo quando temos que fazer algo de que não 

gostamos, ou se passamos por tristezas, e torna-se curto 

quando temos alegrias ou executamos algo agradável. Lembro-

me que até alcançar a idade de 15 anos, o tempo se arrastava 

muito devagar, e após ele correu, e quando a gente se dá 

conta ele passou depressa demais. 

O tempo a que me refiro para a execução desse projeto é o 

passado, pois é necessário saber viver o presente para que o 

futuro possa acontecer, e o passado é recordar, sentir 

saudades, analisar. O tempo da memória, que é o único capaz 

de parar, para procurar verdades que possam fazer com que 

esse trabalho faça sentido, construindo um pensamento por 

imagens para deter o curso do tempo. 
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“o conteúdo da obra de arte é a experiência existencial do artista, 
objetivada na obra. O conteúdo, a vivência do artista, é inseparável da 
forma.” 

Iberê Camargo (1970 apud MORAIS, 2002, p. 135) 

 

A IMAGEM DISFARÇADA 

 

Sempre tive o hábito de olhar as superfícies reflexivas, verificando o que está à minha volta. Quando 

criança, olhava pelos vidros das vitrinas para observar quem vinha atrás de mim. Refletindo muito, 

busquei saber o porque. Lembro-me que meu irmão e seus amigos, na saída do colégio, gostavam de 

puxar o meu cabelo, que era comprido, e por isso criei essa defesa. 

Observar, ver e sair. 

Nos carros é que eu mais exercitava esse hábito. As figuras ficavam distorcidas e eu voltava o olhar 

para ver como era a imagem real. Esta superfície espelhada era um lugar de transferência, um lugar 

em que a imagem da pessoa se disfarçava e se relacionava com seus fantasmas, proporcionando um 

tipo de conhecimento enigmático que oferecia uma proximidade imperfeita a uma distância incerta 

e, de maneira introspectiva, emitia sua luz, tanto para o passado quanto para o presente e o futuro. 

Uma vivência importante em minhas memórias, geradora da produção artística que apresentarei ao 

longo deste projeto de graduação, foram os difíceis anos da ditadura no Brasil. Estando na faculdade, 

a partir de 1970, as pessoas diziam que em cada sala de aula haveria um agente do Dops. 

Novamente, eu olhava os reflexos nos carros e principalmente nas calotas para verificar quem estava 

à minha volta. O medo fazia com que as pessoas passassem a ficar mais introspectivas. 

Escolhi a forma espelhada destas calotas para captar as imagens atuais de meus locais de memória, 

como se eu pudesse distorcer o tempo e voltar ao meu passado. Em especial, a calota do fusca, meu 

primeiro carro, que teve sempre a sua magia, pois é um carro que, de qualquer ângulo que o 

observamos, é reconhecido. É o carro do povo (Volkswagen). A calota é completamente convexa e, 

como tal, reflete áreas muito grandes, e sua imagem é distorcida, além de menor e mais distante que 

a real. Esta imagem fotográfica serve como registro, para provocar a memória e a imaginação.  É uma 

maneira de reconstruir uma nova realidade, uma nova experiência e uma nova maneira de perceber. 



 9

MEUS LOCAIS DE MEMÓRIA 

 

A memória ajuda a definir quem somos. As experiências armazenadas e a facilidade com que elas são 

acessadas são essenciais à identidade de uma pessoa, e são vitais para interpretar e tomar decisões. 

A habilidade de armazenar diferentes tipos de lembrança varia de pessoa para pessoa. 

Existem vários tipos de memória, mas a que interessa nesse trabalho é a memória de longo prazo, 

que é acessada conscientemente. 

A grande força da criatividade é a imaginação, que se dá por manipulação de imagem captadas num 

determinado momento e armazenadas na memória. O artista usa a emoção para manipular essas 

imagens. Não há memória sem emoção, e se estamos envolvidos não esquecemos. O encontro com a 

memória é inevitável. 

Os órgãos dos sentidos e a memória têm intensa ligação. A memória retém o que os sentidos a ela 

passam.  

A visão é seletiva, assim como a memória. Podemos olhar e não perceber, a menos que algo nos 

chame a atenção no ato de observar. Assim, por exemplo, num vidro, olhamos através dele, ou 

olhamos o reflexo nele contido. 

Os locais da minha memória foram se transformando, ou por ação humana ou pela interferência da 

própria natureza. Prédios foram construídos, árvores tombadas, ruas calçadas, casas derrubadas, etc. 

tudo em nome do progresso. Um pequeno vilarejo na minha terra da infância torna-se uma cidade 

desenvolvida. E Porto Alegre, outrora uma pacata cidade, transforma-se em um grande centro 

urbano. 

A memória destes locais também foi modificada ao longo da vida, e para acessá-la é preciso usar a 

consciência. O que se olha com a visão da infância e da adolescência fica alterado quando as 

sensações se passam no olhar adulto. O tempo transforma as coisas que amamos. 

Merleau-Ponty, em sua “Fenomenologia da percepção”, diz: 

“Apesar do meu presente contrair em si mesmo o tempo escoado e o 
tempo por vir, ele só os possui em intenção e se, por exemplo, a 
consciência que tenho agora do meu passado me parece recobrir 
exatamente aquilo que ele foi, este passado que pretendo reaprender ele 
mesmo não é o passado em pessoa, é meu passado tal como o vejo agora e 
talvez eu o tenha alterado.” 
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 Nasci em um vilarejo chamado Languirú, que pertencia à 

cidade de Estrela. Hoje, junto com outros vilarejos, constitui a 

cidade de Teutônia. Até os seis anos morei em Languiru. Como 

é uma região de origem alemã, encontra-se ali a rota 

germânica, que apresenta muitos locais de características 

germânicas. Nessa época, para mim, religião era tocar o sino 

da Igreja, pendurada em uma corda, e rezar “Ich Bin Klein...”. À 

minha avó materna cabia a responsabilidade de cuidar dessa 

igreja.  Meus avós moravam numa casa em frente, tinham um 

armazém e uma espécie de pensão com quartos para alugar e 

refeições. Era uma época em que se trabalhava muito, pois 

nada vinha pronto.  A água era de cisterna, a roupa lavada no 

riacho, ferro de brasa, fogão a lenha, não havia banheiro (era 

latrina), e o banho era de bacia. 

Já morando em Porto Alegre, nas férias escolares e durante a 

Legalidade 1, quando as aulas eram suspensas durante os 

confrontos com o regime militar, íamos à casa de meus avós.  

Levantávamos cedo para aproveitar o dia. O café da manhã era 

farto, com manteiga e pão feitos em casa (pão de milho ou de 

aipim), schmier da colônia, melado, nata, lingüiça, além de 

carne de porco assada. Partíamos, eu, meus irmãos e amigos, 

para fazer “expedições”. Corríamos pelos campos, 

atravessávamos pequenos córregos, tentávamos laçar um 

cavalo para montar e chegávamos ao pomar para nos fartar de 

frutas. Era uma total liberdade. Era uma época sem televisão. 

Após a janta, sentados na varanda junto com meus avós, 

cantávamos, principalmente em alemão. 

                                                             

1 Legalidade: movimento armado de resistência ocorrido no Rio Grande do Sul e liderado por Leonel Brizola, então 

governador do estado. Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, o movimento defendeu a legalidade 

constitucional para a posse do vice-presidente João Goulart. 

Centro Administrativo de Teutônia, em 

Languiru (13/03/2010) 

 

Igreja de Linha Frank, em Teutônia 

(13/03/2010) 

 

Em frente ao Museu e ao Centro 

Administrativo de Teutônia 

(13/03/2010) 
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Quando cheguei a Porto Alegre, em 1957, e durante a década 

de 60, ela era uma cidade com ares provincianos, prédios não 

muito altos e sem grandes violências. Meu pai costumava 

deixar o carro sempre aberto – alarme e seguro não existiam -, 

com toca-fitas, pasta com cheques, etc, e não tinha problema 

de roubo. À tardinha, em dias quentes, a vizinhança se reunia 

para tomar chimarrão na calçada. Ficavam sentados por 

bastante tempo, proseando. Quando surgiu a televisão, poucos 

a tinham. Nós recebíamos muitos vizinhos para assistir a 

novela. Os comerciais eram, em grande parte, ao vivo. Com 

raras exceções, por volta das 22h, a transmissão era 

interrompida. Durante o dia e, principalmente, pela manhã, 

não havia TV. Assim, sobrava tempo para as crianças brincarem 

de esconder, de pegar, de mãe-d’água. Os meninos jogavam 

bola, futebol de botão, bolinha de gude as meninas brincavam 

de boneca. Subia-se em árvores pulando de galho em galho e 

fazia-se guerrinha com as sementes de cinamomo.  

Em Porto Alegre, o muro da Mauá não existia. Os barcos 

chegavam no cais, carregados de frutas, e íamos comprar, enchendo o porta-malas do carro. O 

comércio era de rua. Não havia shopping-centers. Os supermercados começavam a se instalar. 

Comprava-se pão na padaria e carne no açougue. Para ir ao centro, todos se arrumavam. O veículo 

mais usado era o bonde, um transporte limpo e barato que terminou em 1970.  

Sempre digo que a felicidade plena não existe. O que existe são momentos felizes e, nessa época, 

nós certamente éramos felizes. 

Parque Farroupilha (Redenção), em 

Porto Alegre (27/02/2010) 

 

Ponte dos Açorianos, em Porto Alegre 

(31/10/2010) 
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PROCESSO CRIATIVO 

 

As escolhas 

“o autor precisa escolher entre vários temas e está livre para fazê-lo, mas 
precisa sacrificar a liberdade para seguir outros caminhos.” 

Carlos Fuentes (1989 aput SALLES, 1998, p. 64) 

 

Tudo começou durante as aulas de cerâmica. A partir do hábito que eu tinha de ver imagens em 

carros e, especialmente, em calotas, surgiu à idéia inicial de fotografar meus locais de memórias 

refletidos na calota de um fusca da década de 60 e transferi-las para a cerâmica. Com a vivência das 

imagens refletidas, passei a elaborá-las também na xilogravura,  imprimindo inicialmente sobre papel 

e posteriormente sobre tecidos antigos, presentes em minha história pessoal. 

No projeto inicial iria apresentar fotografia, cerâmica e gravura, mas o tempo e a realidade da vida e 

da percepção do que havia produzido artisticamente, estavam contra aquilo a que eu me propunha. 

Decidi que eu faria a gravura e usaria as fotos como registro. 

 

A liberdade de escolha é tanto do que se faz quanto do que se deixa de 

fazer. Sofri muito por ter que eliminar parte do meu trabalho, porém, foi o 

mais acertado. Em todo o trabalho, várias foram as decisões que tive que 

tomar, pois muitas são as dificuldades, preocupações e conflitos que 

ocorrem. Há também a angústia que se tem de enfrentar quando o tempo 

parece não ser suficiente para a conclusão do trabalho, quando os 

problemas de execução surgem e esperam soluções, e quanto à expectativa 

para o final do processo.  Toda essa angústia exige paciência, mas paciência 

e tempo são antagônicos: um não serve de medida para o outro. Mas tomar 

decisões pode trazer momentos de prazer em que idéias e gestos 

aparecem, ou quando o acaso se faz presente invadindo o artista de 

lembranças, pessoas, cenas que provocam a mente com a facilidade 

decorrida das sensações que produzem.  
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A Fotografia 

As fotografias servem como registro, mas é a partir delas que o trabalho se desenvolve. 

Com a máquina fotográfica e a calota, saí a fotografar. Fotografei em Teutônia e em Porto Alegre, 

meus locais de memórias, sempre focando a imagem refletida na calota. Tirei muitas fotos, algumas 

das quais escolhi para fazer as xilogravuras; outras farão, junto com essas, parte da projeção de 

imagens. 

Quando fotografamos nos apropriamos da imagem. As escolhas que fazemos de lugar, ângulo, luz, 

são próprias de cada um, e são um exercício experimental de liberdade. 

Tentei de várias maneiras que a minha figura não aparecesse nas fotos. No entanto, a calota deixa a 

imagem mais longe, menor, e capta a imagem em 360º. Então, ou aparecia a minha imagem 

fotografando, ou um tripé com a máquina fotográfica. Optei pela primeira mas, na gravura, preferi 

aparecer apenas como uma sombra. 

 

“Existe uma corrente que diz que a fotografia é objetiva, representa uma 
realidade, nem mais, nem menos. Ela é imparcial e mostra a realidade total. 
Não é verdade. Isso é a maior mentira do mundo. Você não fotografa com a 
sua máquina. É a coisa mais subjetiva que existe. Você fotografa com toda 
sua cultura, com os condicionamentos ideológicos. Você aumenta, diminui, 
deforma, deixa de mostrar”. 

Sebastião Salgado (1981 aput MORAIS, 2002, p.122) 
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A xilogravura 

A xilogravura usa, normalmente, como suporte, o papel. Pela minha 

concepção, caso eu usasse o papel branco, a gravura ficaria muito 

fria, estática, e eu necessitava de algo que remetesse às lembranças 

de tempos passados. Era um dinamismo quente que eu buscava. 

Pensei em papel com estampa, tecidos como chita ou outros que 

lembrassem a minha infância. Foi só quando decidi sobre os panos 

com história, aqueles que já tivessem sido usados como lençóis, 

fronhas, roupas, toalhas de mesa, guardanapos, é que eu realmente 

senti que havia encontrado o meu suporte ideal – panos utilizados 

nas apropriações que saem do seu contexto primitivo e passam a 

integrar um novo sistema, ampliando o seu significado. 

Utilizei panos que pedi a amigos, professores e familiares e muitos que faziam parte de meus 

próprios guardados, ou já a ponto de ser descartados. Alguns dos panos guardados que faziam parte 

da minha memória afetiva me trouxeram grandes emoções e eu pensei não usá-los, mas decidi que 

essa memória seria reciclada e perduraria no meu trabalho. As lembranças não dependem de um 

objeto e a saudade é para sempre. 

Uma das dificuldades encontradas é que a tinta de xilogravura não é bem aceita em tecido sintético. 

Outra é que o tecido não poderia ser escuro, pois a tinta branca não adere muito bem em tecido, 

sendo necessário passar mais vezes, e seria mais apropriado fazer em serigrafia. Mas eu queria fazer 

em xilogravura, porque considero muito importante a interferência dos veios da madeira na imagem, 

então optei por panos com estampas mais claras e tinta preta. 

Na primeira gravura, fiz o desenho a mão livre sobre papel manteiga, virei o mesmo ao avesso e 

passei com carbono na matriz. Na segunda, copiei as características principais diretamente da 

fotografia, no papel manteiga, e depois procedi da mesma maneira que a anterior. Nas restantes, 

usei o photoshop para inverter a imagem e procedi da mesma maneira que as anteriores. 

Usei a tinta tipográfica Printcor, rolo de borracha e as madeiras cedro e cacheta. Fiz algumas 

impressões com a colher de madeira e também utilizei a prensa manual. 

“Quando gravo, estou fazendo alguma coisa que todos deveriam 
fazer, ou deveriam poder fazer. Porque a arte é um pedaço de 
liberdade, uma forma de enriquecimento das pessoas. Na verdade, 
ninguém pode prescindir da arte. Ela é um momento em que nos 
ligamos com tudo. Com a arte, estabelecemos uma ligação universal 
com o ritmo geral das coisas.” 

Arthur Luiz Piza (1981 apud MORAIS, 2002, p. 42) 

 

 

Detalhe de uma gravura 

impressa em tecido (Roseli 

D’Amorim, Ponte dos Açorianos, 

30/11/2010)  
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Encontrar a quantidade de tinta necessária foi outra dificuldade, pois a intenção é que a estampa 

interferisse na gravura, mas que não desaparecesse. 

 

“Os recursos criativos nos colocam no campo da técnica, estando a opção 
por este ou aquele procedimento técnico, ligada à necessidade do artista 
naquela obra e suas próprias preferências. 

(...)a técnica é comum a todos os gravadores, o uso de determinado recurso 
é singular.” 

Cecília Almeida Salles in Gesto Inacabado (1998, p. 107) 

 

Todos os tecidos usados são importantes para mim, pois mesmo aqueles que não eram meus hoje o 

são, pois sua história e a minha se entrelaçam também por afinidade, pois me foram entregues com 

muito carinho. 

A impressão nos panos foi feita ao acaso. Somente em poucas procurei direcioná-los ao ponto que 

queria. Quando havia bordado no tecido, em volta do mesmo ficava um halo sem impressão, o que 

dava, muitas vezes, a sensação de que faltava tinta. Ficou, porém,  um efeito esteticamente 

agradável. 

Como parti de uma calota, o necessário seria  que aparecesse a forma circular no trabalho. Foi por 

acaso que me deparei com um bastidor de bordado, que foi adequado ao projeto. A partir desse 

recurso, lembrei-me o quanto eu sempre gostei e valorizei materiais bordados, mas nunca me dispus 

a aprender, pois para mim faltava a paciência de fazer ponto por ponto. 

E, assim como no bordado, os panos deverão aparecer fora do bastidor e a calota aparecerá com 

enchimento (fibra de silicone) na parte do bastidor. 

Como o suporte da gravura e a sua apresentação não são convencionais, não foram feitas edições, 

porque todas as impressões são únicas, pela imagem, interferência do tecido, da madeira e do 

bordado. A gravura só passa a existir após a impressão, e antes de retirar cada uma da matriz ficava o 

enigma de como seria e, após a surpresa, de como ficou. 
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“Qualquer que seja o suporte, ele não é um fim em si mesmo. 

Assinala ou testemunha um outro fenômeno, que pode ser 

distante, imaginário ou efêmero.” 

Catherine Millet (1969 apud MORAIS, 2002, p. 96) 

 

 

 

 

 

 

O projeto da Exposição 

As gravuras serão penduradas pela extremidade superior do pano por tachas com “cabeças” 

coloridas, nas duas paredes laterais. 

A projeção das imagens fotográficas será feita na parede e o equipamento ficará sobre um cubo 

branco. 

Uma matriz será colocada sobre um cubo branco, junto à coluna onde estará pendurada a calota de 

fusca. 

Surgiram muitas dúvidas quanto à disposição das gravuras no espaço destinado à exposição, pois 

existem várias maneiras de serem colocadas. Inicialmente pensei em deixar os panos todos do 

mesmo tamanho; depois verifiquei que o importante era alinhar os bastidores. Outra dúvida que 

surgiu foi sobre a disposição das gravuras; se as gravuras do mesmo local da memória deveriam ser 

 

Gravura com bastidor e enchimento 

(Roseli D’Amorim, 2010, bastidor de 

25 cm, pano de 38 x 50cm) 
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colocadas próximas, ou se a ordenação seria por cor, tecido, ou se a disposição seria aleatória. Como 

não é possível nesse momento fazer um teste, devido à falta de disponibilidade do espaço físico, 

grande parte das dúvidas serão solucionadas no momento da montagem, apesar de a idéia já estar 

inserida no meu pensamento. 

Abaixo, apresento um croqui do espaço físico e da montagem da exposição: 

 

Legenda: 
1 – gravuras 
2 – projeção das fotografias 
3 – cubo branco com o projetor 
4 – cubo branco com uma matriz 
5 – pilar onde será colocada a calota de fusca 
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DIÁLOGOS E INFLUÊNCIAS 

 

Alexandre Sequeira (1961 - ) 

Formado em arquitetura, professor de artes visuais da 

Universidade Federal do Pará. Em suas obras há 

envolvimento de autor com a comunidade retratada e 

emoção na qualidade do trabalho.  

Desenvolveu um trabalho intitulado “Nazaré do 

Mocajuba” numa vila de pescadores. Estabeleceu-se em 

Mocajuba como retratista, atendendo solicitações de 

serviços fotográficos. A maioria desses pescadores nunca 

tinha se visto em uma foto. Reparou que cortinas e lençóis faziam às vezes de portas. Um dia, ao ver 

a sombra de uma moradora esboçada em um desses lençóis, teve a idéia de reproduzir os retratos e 

imprimi-los nos panos. 

Propôs aos moradores a troca de objetos como cortinas, redes e toalhas, ou seja, panos que teriam 

valores simbólicos para os donos. Trocava cada objeto por outro, e começou a reproduzir a imagem 

fotográfica das pessoas em tamanho real sobre os seus panos. Propôs depois, que recebessem de 

volta as fotografias e as expusessem em frente à sua casa, para que todos pudessem apreciá-las. 

Seu trabalho extrapolou a relação entre fotógrafo e fotografado. 

Os panos usados por Alexandre Sequeira têm um significado de memória, tal qual 

os meus. 

Nossos trabalhos têm semelhanças, tais como: o uso de tecido com história, a 

impressão sobre o mesmo e o deslocamento em busca do local das imagens.  

Diferem, pois ele imprime a imagem das pessoas, em foto; eu imprimo a imagem 

de locais, em xilogravura. 

A semelhança aparece novamente invocando passado, presente e futuro, nos 

panos históricos, na surpresa da imagem e na sua perpetuação. 

Deslocamento consciente foi a procura de Alexandre Sequeira por lugares 

ribeirinhos, assim como eu fui à procura de minhas raízes. 

No meu trabalho, estampo em xilogravura locais da minha memória, e o que 

pretendo é que o expectador se surpreenda tanto com a imagem (que muitos 

poderão reconhecer) quanto com os panos, bordados, bastidor e a própria calota, 

acessando assim a sua própria memória afetiva, assim como Alexandre Sequeira 

viu as pessoas se surpreenderem ao se ver em tamanho natural estampado em 

seu próprio pano.  
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Luise Weiss (1953 - )  

Gravadora, pintora, fotógrafa e professora de desenho e 

gravura, artista de poética múltipla. Utiliza a memória 

como motivo intrincado em suas obras, busca o enigma 

da memória de todos os tempos. 

Luise Weiss tem fascínio pela representação visual de 

questões do tempo e da memória. Utiliza fotos, tanto do 

arquivo pessoal quanto fornecidas por amigos ou 

anônimos, e filmes antigos. Retrabalha as fotografias, o que faz com que os sentimentos do passado 

sejam trazidos ao presente. Estabelece um diálogo entre imagens do passado e sentimentos do 

presente, ou o entendimento do presente pelos sentimentos do passado. 

Luise Weiss refotografou lugares em que seus antepassados viveram, na Áustria, com o auxílio de 

fotos antigas, e realizou pinturas com base nessas fotos (2004). Investigou sua própria identidade, 

construindo imagens com base em retratos de seus antepassados, que foram pintados sem 

preocupação de fidelidade e utilizou como referências a água do mar e o navio que trouxe seus 

antepassados e outros imigrantes da Áustria e Alemanha (“Passagens e Memórias”, 2010). Estes 

apresentam a feição da artista metamorfoseada e fundida com a paisagem. 

Passa a usar cores em 1998, quando utiliza retalhos de tecidos coloridos sobre Duratex, e em 2000, 

coloca fotos em copos de água ou mel para que a imagem se torne distorcida (In Memorian). 

A fotografia é o ponto de partida de sua trajetória. Para a representação visual usa questões do 

tempo e da memória, cor, sombra, luz, textura. 

Os trabalhos de Luise Weiss trazem distorções, imagens nebulosas. Transforma as 

imagens através de processos na fotografia ou usa imagens com pouca nitidez na 

gravura. Seus suportes, assim como os meus, também não são convencionais. Por 

exemplo, ela usa fotos dentro de um copo com água para conseguir a 

transfiguração das mesmas. 

Eu também procurei distorções com o uso da calota para as fotos e, através da 

impressão nos panos, a interligação da gravura com a estampa e/ou bordado. 

Entre tantas semelhanças, há também o uso da memória afetiva. 
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Luise Weiss diz que: “A reflexão se dá em questionar a maneira como a imagem se transforma e 

como nós nos lembramos de fatos, pessoas, lugares, pela seqüência dos tempos.” – e acrescenta: 

“amanhã o presente será passado.” 

 

Paul Klee (1879-1940)  e o Anjo da História 

Paul Klee, pintor e poeta alemão, nascido na Suíça. Era um 

desenhista nato e dominou as cores. Suas obras refletem 

seu humor seco, onde alterna otimismo e pessimismo, sua 

musicalidade (era de uma família musical), suas crenças, sua 

perspectiva infantil. Dava aulas na Escola de Arte e 

Arquitetura Bauhaus. Interessado em artes visuais e música, 

tornou-se também escritor sobre a teoria e as estéticas da 

arte. 

Klee trabalhou com vários materiais em uma só obra: 

estopa, gaze, linho, limalha, tecidos, diferentes papéis. 

Misturava vários tipos de tinta, fazia uso da pintura com esguicho, usava carimbos, recortes. 

Misturava tudo. 

Walter Benjamin, filósofo e crítico alemão, interpreta Angelus Novus, uma das obras de Klee, e 

escreve em sua Tese sobre a Filosofia da História: 

“Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 
nossos pés. 

Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas 
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta 
força que ele não pode mais fechá-las. 

Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira 
as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
tempestade é o que chamamos de progresso.” 

Walter Benjamin (Obras Escolhidas, 1994, p. 226)2 

 

                                                             

2
 Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/luiz-zanin/o-anjo-da-historia/> Acesso em: 28 setembro 2010 
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Em outras palavras, com os olhos escancarados, boca dilatada, asas abertas, com o caráter deslocado 

e disforme dessa figura com os olhos voltados ao passado, compreende a humanidade que se afirma 

na destruição. O anjo quer afastar-se de algo que ele encara, deter-se para acordar os mortos, juntar 

os fragmentos, mas ele só vê ruína sobre ruína. O tempo nos impele por trás em direção ao futuro. 

Primeiramente, me choquei com a análise de Walter Benjamin sobre a obra de 

Paul Klee, Angelus Novus. Como ele teria visto tanta coisa na pintura? Após, 

realmente vi que faz sentido. Era a época da segunda guerra, e muitos familiares e 

amigos tinham morrido; prédios haviam sido destruídos, era um caos total. 

Comparei então, com outras obras que poderiam ter uma leitura semelhante – “O 

Grito”, de Edvard Münch, que reflete a angústia e desespero existencial,  e a foto 

icônica do fotógrafo vietnamita Nick Ut, com a menina vietnamita fugindo das 

ruínas da guerra atrás dela, que tornou-se símbolo da Guerra do Vietnã e é a 

representação real do desespero da guerra. 

Relacionando com o meu trabalho, lugares que encontro hoje já não são mais 

como eram. Prédios antigos deram lugar a construções modernas, outros foram 

reformados e perderam a sua identidade inicial, muitos desapareceram 

totalmente. E tudo em nome do progresso, tal qual Walter Benjamin cita na sua 

crítica. 

Assim , também pessoas que fazem parte da minha memória já morreram. Todos 

nós gostaríamos de ter o poder de ressuscitar aqueles a quem perdemos, pois a 

saudade permanece sempre, ou então construir uma máquina do tempo para 

retornar e transformar muitas coisas. Como isso é impossível, resta-nos seguir em 

frente, com lembranças guardadas na memória, rumo ao futuro e ao progresso. 

Apesar de tudo isso, a intenção que tenho com esse trabalho não é recordar 

perdas e destruição, mas uma parte feliz da minha vida. 
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PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

 

No início era o caos. Foi isso que eu senti ao iniciar esse projeto 

de graduação. Eram muitas informações, lembranças, leituras. 

E tudo acontecia de maneira desordenada. 

Tempo e memória parece ser um tema fácil, pois se 

acessa o que se viveu; no entanto, são muitos os locais, 

fatos, pessoas, que vão povoando o consciente, pois cada 

vida é uma combinação de informações e experiências 

que pode ser reordenada de várias maneiras. 

Foi necessário que eu passasse por modificação interna, 

tanto para a elaboração da parte descritiva do trabalho 

quanto para a execução da prática artística, impondo 

uma metodologia. 

Não tenho a pretensão de que o diálogo entre o 

espectador e a minha obra seja sempre favorável a ela, 

pois muitas vezes um parecer depende de se conhecer 

todo o contexto em que está inserida a obra. Na arte 

contemporânea não basta olhar, é necessário sentir. 

Minha expectativa é de que o espectador dê o seu 

significado ao trabalho através de sua própria reflexão, 

desencadeando uma pluralidade de significados, 

dualidade de sentimentos e mensagens ambíguas. 

Infinitas são as maneiras de ver, sentir, fazer, analisar; 

cada pessoa processa da maneira que a sua memória 

sente. 
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Local: Centro Administrativo de Teutônia 

Data: 13/03/2010 

 

 

 

Matriz de xiloguravura em cedro 

Tamanho: 35x35cm 

Diâmetro da gravura: 24cm 
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Local: Centro Administrativo de Teutônia. 

Imagem refletida na calota de um fusca da década de 60. 

Data: 13/03/2010 

 

 

 

Impressão em tecido afetivo colocada em bastidor de bordado com enchimento de fibra. 

Tinta tipográfica Printcor 

Entintado com rolo de borracha e impresso com prensa manual. 
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Realizei inúmeras impressões em panos diversos. Essas representadas a seguir foram escolhidas 

principalmente devido ao efeito enigmático que apresentam pela interferência do pano e do 

bordado. 

 

 

Local da memória: Centro Administrativo de Teutônia 

 

 

Tecido: 50 x 30cm 
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Tecido: 34 x 34cm                                                   Tecido: 52 x 48cm 

 

 

 

       

Tecido: 44 x 31cm                                                   Tecido: 45 x 45cm 
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Local da memória: Museu e Centro Administrativo de Teutônia 

 

 

 

Tecido: 35 x 40cm 
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Tecido: 37 x 45cm                                                   Tecido: 34 x 43cm 

 

 

 

       

Tecido: 34 x 38cm                                                   Tecido: 41 x 49cm 
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Local da memória: Igreja de Linha Frank 

 

 

 

Tecido: 38 x 50cm 
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Tecido: 47 x 42cm                                                   Tecido: 48 x 56cm 

 

 

 

       

Tecido: 35 x 45cm                                                   Tecido: 32 x 45cm 
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Local da memória: Parque Farroupilha (Redenção) 

 

 

 

Tecido: 29 x 29cm 
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Tecido: 42 x 36cm                                                   Tecido: 44 x 47cm 

 

 

 

       

Tecido: 48 x 48cm                                                   Tecido: 38 x 50cm 

 

 

 



 33

Local da memória: Ponte dos Açorianos 

 

 

 

Tecido: 39 x 45cm 
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Tecido: 48 x 42cm                                                   Tecido: 41 x 35cm 

 

 

 

       

Tecido: 37 x 48cm                                                   Tecido: 34 x 54cm 
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A SOMBRA 

 

Minha sombra me acompanha. Onde quer que eu vá ela está ao 

meu lado, embaixo, atrás ou à frente. É a sombra do presente 

que, assim como a do futuro, é gerada pela luz. 

A sombra do meu passado somente eu posso acionar, pois ela 

está em minha memória, nos lugares que passei, nas pessoas 

que amei, nas alegrias e tristezas que senti, nas minhas 

esperanças, sonhos e pesadelos, enfim, na vida que vivi. 

Espero que a sombra do meu passado permaneça enquanto a 

do presente e a do futuro comigo estiverem. Que as sombras 

do meu passado, presente e futuro desapareçam ao mesmo 

tempo. Mas, se isso não acontecer, se a sombra do passado se 

apagar antes, fica, neste trabalho, o registro de algumas 

lembranças, que fazem parte da minha verdade, pois o que 

vejo, sinto, lembro, analiso e assumo é, em resumo, o reflexo 

do que eu sou. 

 

 

 



 36

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, K. Cérebros estressados. Zero Hora, Porto Alegre, RS, 23 out 2010. Caderno Vida nº 990, 

p. 1, 4 e 5. 

HERSKOVITS, Anico. Xilogravura – Arte e Técnica. Tchê! Editora, Porto Alegre, RS, 1986. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. A Fenomenologia da Percepção. Martins Fontes, 2003. 

MORAIS, Frederico. Arte é o que eu e você chamamos arte. Editora Record, Rio de Janeiro, RJ. 4ª 

edição, 2002. 

MUSARRA, F. Memória. Planeta, ano 37, edição 447. Editora Três, São Paulo, SP., p. 41-46, dez 

2009. 

SALLES, Cecilia Almeida. Gesto Inacabado - processo de criação artística. Annablume Editora, São 

Paulo, SP, 1998. 

SALLES, Cecilia Almeida. Redes da criação. Editora Horizonte, Vinhedo, SP. 2ª edição, 2006. 

SCHELP, D. A conquista da memória. Veja, ano 43, número 2. Edição 2147. Editora Abril. São Paulo, 

SP, 78-87, jan 2010. 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em Arte: um paralelo entre Arte e Ciência. Editora Autores Associados, 

Campinas, SP, 1998. 

http://www.culturabrasil.pro.br/anjohist.htm - acessado em 28/09/2010 

http://chicosimoes.blogspot.com/2010/09/walter-benjamin-e-o-anjo-de-paul-klee.html 

acessado em 28/09/2010 

http://blogs.estadao.com.br/luiz-zanin/o-anjo-da-historia/- acessado em 28/09/2010 

http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_757.html  - acessado em 05/10/2010 

http://descompassado.com/o-grito-edvard-munch/  - acessado em 10/11/2010 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ponto_de_vista/2010/08/18/imprensa37545.shtml - 

acessado em 21/10/2010 

http://www.masp.art.br/masp2010/exposicoes_integra.php?id=64&periodo_menu= - acessado em 

10/11/2010 


