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RESUMO
 Esta pesquisa é uma investigação em pintura através da representação de imagens noturnas no limiar da visão obti-
das pela mediação de dispositivos ópticos. Essas imagens revelam tanto qualidades da luz como da obscuridade nos seus 
respectivos	suportes,	assim	como	questões	relacionadas	à	percepção	no	período	noturno.	O	arquivo	fotográfico	vinculado	
à minha produção pictórica apresenta-se como um potente espaço de pensamento. Revisitá-lo com um olhar renovado 
pelos	novos	desafios	que	a	prática	em	pintura	apresenta	revela	elementos	nas	fotografias	que	passaram	despercebidos	
no passado. Também surge como espaço para compreensão de tendências transitórias ou persistentes dentro de um 
processo de construção do olhar sobre a noite, a luz e a escuridão. O assunto será tratado com aporte de escritos de 
André Rouillé, Mark Tansey, Lúcia Santaella e Aaron Scharf, entre outros. O noturno como motivo representacional trará 
questões	relacionadas	à	baixa	visibilidade	e	as	transformações	espaciais	decorrentes	dela,	em	conjunto	com	seus	valores	
simbólicos associados ao noturno. A passagem da visão fotópica para a escotópica acarretará uma mudança perceptiva 
das cores e demandará uma outra temporalidade para a apreensão visual. Desenvolverei o assunto através da análise de 
obras de artistas como J. M. Whistler, Van Gogh, Cia de Foto, Caravaggio, Cássio Vasconcellos e Oswaldo Goeldi, além da 
ajuda	de	teóricos	como	Hélène	Valance,	Niura	Ribeiro,	Michel	Pastoureau,	Israel	Pedrosa	e	Rafael	Argullol.	A	dificuldade	da	
nossa relação visual com a realidade em ambientes escuros coloca em evidência os limites das capacidades do aparato 
ocular humano, como aponta Didi-Huberman. Essas fronteiras da invisibilidade, que os limiares da visão evocam, colocam 
em questão a própria estrutura dos aparatos visuais ao evidenciar seus limites. Na minha pintura estarão associados às 
bordas	do	quadro	e	os	seus	limites	visuais	que	refletirão	na	espacialidade,	à	figuração	e	seus	processos	de	desfiguração,	e	
aos aparatos ópticos que expandem a capacidade visual do olho humano como a captação de imagens em infravermelho. 
Trarei para discutir essas questões artistas como Edward Hopper, Lizângela Torres, J. Vermeer, Célia Euvaldo, Rodrigo 
Andrade e Kohei Yoshiyuki, assim como escritos de Victor Stoichita, Hans Belting, Teresa Poester, Alberto Tassinari e 
Lorenzo Mammì.   

Palavras-chave:	Pintura.	Fotografia.	Noturno.	Limiares.	Representação.
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ABSTRACT

 This research is an investigation in painting through the representation of night images at the edge of vision ob-
tained by the optical devices mediation. These images reveal both light and dark qualities in their respective supports, as 
well as issues related to nighttime perception. The photographic archive linked to my pictorial production presents itself 
as a powerful thought space. Revisiting it with a renewed gaze at the new challenges that painting practice presents re-
veals elements in photographs that went unnoticed in the past. It also appears as a space for understanding transitory or 
persistent	trends	within	a	process	of	construction	of	the	gaze	upon	night,	light	and	darkness.	The	subject	will	be	treated	
with	contributions	from	the	writings	of	André	Rouillè,	Mark	Tansey,	Lucia	Santaella,	Aaron	Scharf,	among	others.	The	noc-
turnal as a representational motif will bring issues related to low visibility and the spatial transformations resulting from it, 
together with its symbolic values associated with the nocturnal. The transition from photopic to scotopic vision will lead 
to	a	perceptual	change	of	colors	and	will	demand	another	temporality	for	visual	apprehension.	I	will	develop	the	subject	
through the analysis of works by artists such as J. M. Whistler, Van Gogh, Cia de Foto, Caravaggio, Cássio Vasconcellos 
and	Oswaldo	Goeldi,	in	addition	to	the	help	of	theorists	such	as	Hélèna	Valance,	Niura	Ribeiro,	Michel	Pastoureau,	Israel	
Pedrosa	and	Rafael	Argullol.	The	difficulty	of	our	visual	relationship	with	reality	in	dark	environments	highlights	the	limits	
of the capabilities of the human eye apparatus, as pointed out by Didi-Huberman. These boundaries of invisibility evoked 
by the thresholds of vision call into question the very structure of the visual apparatus by highlighting its limits. In my 
painting,	they	will	be	associated	with	the	frame’s	edges	and	its	visual	limits	that	will	reflect	in	spatiality,	with	figuration	
and	its	disfigurement	processes,	and	with	optical	devices	that	expand	the	visual	capacity	of	the	human	eye,	such	as	cap-
turing images in infrared. I will bring to discuss these issues artists such as Edward Hopper, Lizângela Torres, J. Vermeer, 
Célia Euvaldo, Rodrigo Andrade and Kohei Yoshiyuki, as well as writings by Victor Stoichita, Hans Belting, Teresa Poester, 
Alberto Tassinari and Lorenzo Mammì.

Keywords: Painting. Photograph. Nocturne. Thresholds. Representation.
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INTRODUÇÃO

 Noturnos: a pintura do limiar da visão trata de uma investigação em pintura que vem se desdobrando desde o ano 
de	2014	e	cujo	tema	diz	respeito	à	representação	da	noite	e	do	limiar	de	nossa	percepção.	Foi	a	partir	da	realização	de	
um	registro	fotográfico	de	grande	contraste	de	luz	e	sombra	que	comecei	a	me	interessar	pela	luz	e	a	escuridão	na	pin-
tura.	Essa	experiência	tornou-se	um	desafio	e	abriu	para	o	desdobramento	de	diversas	questões.	Em	meu	Trabalho	de	
Conclusão	de	Curso,	em	2017,	procurei	me	ater	aos	aspectos	materiais	da	fatura	que	o	tema	exigia.	Desejava	alcançar	
uma espécie de densidade da noite e para isso foi necessária uma série de experiências com diversos materiais. Somado 
a	isso,	intrigava-me	a	cor	da	noite	ao	mesmo	tempo	que	desejava	alcançar	a	potência	dos	focos	de	luz.											
	 Esta	pesquisa	busca	refletir	sobre	as	relações	entre	aparatos	ópticos	e	a	pintura,	através	da	representação	dos	
limiares da visibilidade oriundos das interações entre luz e escuridão nas cenas da noite, bem como da linha tênue que se 
manifesta	entre	figuração	e	abstração.		
	 Casas,	fachadas,	janelas,	sacadas,	alpendres	e,	por	vezes,	semáforos,	postes,	placas	de	sinalização	e	outros	ele-
mentos	estão	na	pintura	desempenhando	muitas	funções.	Configuram	o	espaço	pictórico	da	pintura	ao	mesmo	tempo	que	
funcionam como estratégias metapicturais.   
	 Tenho	como	objetivo	desenvolver	um	corpo	de	trabalho	em	pintura	de	cenas	noturnas	e	verificar	de	quais	maneiras	
processuais	o	jogo	de	interação	da	luz	com	o	escuro	se	manifesta	no	meu	fazer.	Assim	como	analisar	a	caracterização	e	o	
surgimento do noturno na linguagem pictórica, as possíveis relações da produção de alguns artistas com a minha produção 
e	o	impacto	da	utilização	de	imagens	fotográficas	na	fatura	das	minhas	telas.
	 Como	veremos,	buscarei	formar	um	arquivo	de	imagens	fotográficas	a	partir	do	meu	cotidiano	no	período	da	noite.	
Através	dessas	fotografias	procuro	captar	qualidades	pictóricas	que	observo	na	noite	e	transpô-las	para	a	pintura.	Com	o	
passar	do	tempo,	novos	dispositivos	ópticos	como	máquinas	filmadoras	trarão	novas	relações	com	as	imagens	da	noite	e	
expandirão a capacidade de captação da realidade ao transpor os limites da visão humana. A necessidade de permanência 
na minha residência, em decorrência da pandemia mundial que se estendeu por quase todo o período da pesquisa, levará 
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à passagem de cenas externas para interiores.
 No processo contínuo de produção de pinturas, deparei-me com certas mudanças em meus trabalhos. O que me ins-
tigou a um olhar atento sobre eles para buscar entender essas transformações. A partir de um certo momento, as pinturas 
surgem com uma síntese que não existia na mesma intensidade em trabalhos anteriores. Apesar da continuidade do tema 
do	noturno,	a	fatura	das	imagens	trazia	novos	elementos	que	evidenciavam	uma	tendência	à	abstração.	Essa	desfiguração	
dos	objetos	nas	cenas	noturnas	das	minhas	pinturas	levou-me	à	reflexão	sobre	os	limiares	da	visão.	Ao	mesmo	tempo,	
evidenciava-se a importância da mediação de aparatos ópticos para a fatura dos trabalhos e a importância da matéria para 
a	construção	das	telas.	Dessa	forma,	surgiu	a	necessidade	de	refletir	sobre	a	fatura	das	minhas	pinturas,	suas	relações	
com os meios que utilizo para captar imagens e as potencialidades que a temática que venho mantendo pode desdobrar. 
 Para o desenvolvimento da presente pesquisa procura-se uma análise das minhas pinturas noturnas através da sua 
descrição, assim como observar suas relações com as imagens de referência que utilizo em sua fatura. Desse modo, pre-
tendo	verificar	o	papel	da	mediação	das	imagens	no	meu	processo	pictórico	e	como	essas	próteses	do	olho	influenciam	na	
representação do noturno e suas luzes e sombras. Nesse processo procuro estabelecer diálogos com a produção artística 
e teórica do campo da arte e, também, de outras áreas do conhecimento que se apresentem apropriadas. 
 No Capítulo I, denominado Do	visível	e	do	invisível:	o	papel	da	fotografia	em	meu	processo	de	trabalho, apresento 
um	histórico	da	minha	produção	pictórica.	Através	do	enfoque	na	utilização	da	fotografia	na	minha	prática,	buscarei	ex-
plorar	o	arquivo	fotográfico	como	espaço	de	pensamento,	assim	como	entender	o	impacto	da	prática	fotográfica	e	da	
pintura	na	minha	percepção	visual	no	período	noturno.	Procuro	também,	ao	observar	as	interações	entre	fotografia	e	pin-
tura, compreender a importância e as qualidades tanto da luz como da escuridão nessas imagens. Na passagem das cenas 
diurnas	para	as	cenas	noturnas	deparo-me	com	o	desafio	de	explorar	a	luz	nas	minhas	telas	concomitantemente	a	um	
interesse nos ambientes escuros da noite. Nesse ponto, o livro de Victor I. Stoichita, Breve história da sombra, apresenta-
-se	como	referência	bibliográfica	fundamental	para	refletir	sobre	as	relações	de	luz	e	escuridão.	Para	pensar	os	aspectos	
fenomenológicos da perda de referência provocada pela escuridão noturna que surgia em minhas telas, encontramos nas 
considerações de Didi-Huberman, em O que vemos, o que nos olha,	relevantes	aportes.	Em	relação	ao	arquivo	fotográfi-
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co como espaço de pensamento, apoio-me em teóricos como Lúcia Santaella, André Rouillé e Aaron Scharf, assim como 
escritos e depoimentos de artistas como Mark Tansey e Rodrigo Andrade. Este último também surgirá como relevante 
referência	artística	para	refletir	sobre	a	importância	da	matéria	pictórica	na	fatura	de	imagens	noturnas.
 No Capítulo II, denominado O noturno,	procuro	verificar	o	noturno	como	motivo	representacional	e	as	questões	que	
se	apresentam	aos	artistas,	tendo	como	foco	a	pintura,	ao	representarem	cenas	da	noite.	Nesse	capítulo	procuro	verificar	
o termo noturno tão comum ao campo da música. Como veremos, a primeira utilização do vocábulo Noturno na pintura 
é atribuída ao pintor James Whistler, mas a representação da noite possui uma história bem mais antiga. Para empreen-
der	essa	diferenciação	no	campo	da	história	da	pintura	busco	o	auxílio	de	autores	como	Hélène	Valance,	Rafael	Argullol,	
Elizabeth	e	Joseph	Pennell	em	conjunto	com	a	análise	de	obras	de	artistas	como	Della	Francesca,	Caravaggio,	Whistler,	
Van Gogh e Edward Hopper. Por outro lado, será através de Gilbert Durand que encontraremos os aspectos mais amplos 
relacionados às atribuições do imaginário noturno. 
	 Na	pintura,	a	cor	preta	possui	uma	forte	afinidade com o período da noite. Busco uma análise cultural de valores, 
assim como suas qualidades no meio visual através de autores como Israel Pedrosa, Fayga Ostrower e Michel Pastoureau. 
Também	serão	exploradas	relações	entre	o	preto	e	o	noturno	em	obras	de	diferentes	linguagens	como	a	fotografia	e	a	
gravura tendo como aporte teórico os escritos de Niura Ribeiro, Rodrigo Naves e Frank Stella. Porém não só de preto se 
faz a noite. Veremos neste capítulo que a transição entre a visão fotópica, diurna, para a visão escotópica, noturna, trará 
uma sensibilidade ocular às cores frias e uma temporalidade lenta devido à transição entre esses dois regimes de percep-
ção. 
 Seguiremos para a análise das relações entre o noturno, a cidade e a arquitetura, onde veremos que as estruturas 
das	edificações	se	apresentam	como	meios	para	a	pintura	pensar	suas	próprias	estruturas.	Suas	formas	retangulares,	al-
pendres,	janelas,	paredes,	entre	outras,	relacionam-se	com	o	formato	retangular	do	quadro,	criando	diversas	interações	
entre as bordas e o conteúdo dos trabalhos. Ao mesmo tempo que surgem como um meio de estruturação da própria 
pintura. A noite também surgirá como período de transformação da cidade e da arquitetura em que a percepção se altera 
e	a	interação	entre	luz	e	escuridão	revela	e	oculta	seus	elementos.	Também	veremos	que	podemos	identificar	diferentes	
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abordagens artísticas em relação à cidade noturna, ora tendo enfoque em questões formais e esvaziando a cidade da pre-
sença	de	figura	humana,	ora	tendo	enfoque	nos	notívagos	que	habitam	a	obscuridade	e	as	questões	sociais	que	a	noite	
pode desvelar. Para pensar essas questões trago artistas como Edward Hopper, Oswaldo Goeldi, Cássio Vasconcellos e 
Whistler. 
 No Capítulo III, denominado Os limiares da visão: a pintura de um olhar mediado, serão tratadas as manifestações 
dos	limiares	no	meu	processo	de	pintura.	Identifico	nos	meus	trabalhos	questões	relativas	à	percepção	e	os	dispositivos	
ópticos	que	expandem	e	medeiam	o	olhar,	ao	espaço	e	os	limites	das	bordas	do	quadro,	assim	como	à	figuração	e	seu	
trânsito para a abstração e vice-versa. Veremos que a construção de um espaço interno ilusório na pintura que surge 
como	metáfora	da	janela	Renascentista	será	posta	em	questão	por	diferentes	abordagens	pictóricas.	Se,	como	dito	por	
Alberti, a pintura se constitui em um quadrilátero “[...] a partir da qual se enxerga a história [...]” (ZANCHETTA, 2014), 
Hans Belting irá nos alertar que essa história da qual fala Alberti se constitui em um acontecimento cênico em que há um 
palco onde transcorre a narrativa diante do público (BELTING, 2017). Entre os pintores noturnos que irão tensionar esse 
espaço renascentista podemos citar os que apresentam uma ausência de história pela fragmentação da visão, como as 
janelas	em	Night Windows, de Hopper, assim como os que trarão cenas tão escuras e de baixa nitidez que não permitirão o 
discernimento do espaço da ação, bem como ocultam parcialmente os personagens, como podemos observar em Carava-
ggio.	A	janela,	além	de	estrutura	metapictural,	também	surge	como	elemento	formador	de	espaço	ao	se	apresentar	como	
fonte	de	luz.	Encontraremos	no	exemplo	de	Vermeer	a	presença	da	janela	na	cena	representada	como	meio	de	entrada	
da iluminação que, ao mesmo tempo, nega um olhar para fora do recinto. Marilena Chauí trará importantes aportes para 
compreendermos o impacto da visão Kepleriana sobre as pinturas holandesas e a construção de um espaço não centrado 
num único ponto de vista. A mudança de equipamento e a consequente nova proporção de enquadramento das capta-
ções	das	cenas	noturnas	na	minha	prática	levará	a	pensarmos	sobre	os	limites	da	imagem	e	os	limites	do	objeto	quadro.	
Nesse aspecto, Alberto Tassinari apresenta, em O espaço moderno, um ponto de vista construtivo em relação a essa es-
pacialidade interna que os artistas modernos não teriam buscado desconstruir, mas, sim, construir a partir dela uma outra 
espacialidade. Um espaço compartilhado com o do observador. Em relação às bordas da pintura como enunciado e seus 
impactos nas obras, utilizarei escritos de Jacques Aumont e Lorenzo Mammì.  
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	 Para	tratar	da	desfiguração	nas	minhas	pinturas	noturnas,	trarei	diálogos	entre	a	abstração	e	materialidade	nas	
obras de Rodrigo Andrade, Oswaldo Goeldi e Célia Euvaldo. Utilizando tanto a perspectiva do artista como escritos de 
Mammì e Naves, entre outros, buscarei explorar a utilização da matéria pictórica como fonte de discernimento, com suas 
marcas	e	reflexos.	Essas	imagens	sutis,	que	surgem	além	da	diferenciação	entre	tons,	criam,	como	veremos,	figurações	
que	demandam	um	tempo	lento	de	observação	para	que	elas	surjam	diante	do	observador.	A	fotografia	também	surgirá	
como	fonte	de	abstrações.	O	meio	noturno,	como	podemos	ver	nas	obras	de	Lizângela	Torres,	se	apresenta	desafiador	
para	a	captação	de	 imagens	 fotográficas,	 revelando,	ao	colocar	o	equipamento	em	situações-limite,	a	própria	sintaxe	
da	fotografia.	Essas	manchas	e	desfigurações	podem	servir,	como	bem	aponta	Van	Coke,	como	valiosas	lições	para	os	
pintores.	Tomaremos	como	exemplo	o	caso	das	fotografias	de	Jean-Baptiste	Camille	Corot	de	árvores	ao	vento	e	suas	
pinturas.	Além	da	figuração,	a	fotografia	também	está,	segundo	Laura	Flores,	relacionada	com	a	pintura	abstrata,	a	qual,	
como observa Teresa Poester, também possui seu lastro na observação da realidade. Observação que pode ser mediada 
pela	própria	fotografia.
 Em relação à mediação da imagem, trago minha experiência com a câmera de visão noturna em infravermelho e o 
estranhamento ao captar visões que extrapolam minha capacidade visual biológica. Para discutir sobre os aparatos ópticos 
utilizarei	a	abordagem	de	Stoichita	sobre	o	filme	A Janela Indiscreta,	de	Alfred	Hitchcock.	No	supracitado	filme	encontra-
mos	toda	uma	genealogia	de	aparatos	para	o	olho,	que	vão	desde	a	própria	janela	aos	binóculos	e	teleobjetivas.	Essas	
próteses da visão colocam em questão os nossos próprios limites como seres videntes, em que, como aponta Valance, 
o próprio corpo humano pode ser visto como falho e limitado. Estamos diariamente imersos num mundo de imagens e, 
segundo	Rouillé	ao	analisar	a	fotografia	em	Francis	Bacon,	elas	nos	saturam	a	um	ponto	que	vemos	o	mundo	através	de-
las.	A	expansão	do	olhar	também	evidencia	as	relações	entre	o	ato	de	observar	como	uma	ação	sobre	um	objeto/corpo	
observado.	Questões	que	também	se	manifestam	nas	fotografias	em	infravermelho	de	Yoshiyuki,	as	quais	nos	apresentam	
situações que podem causar a impressão de clandestinidade. Isto é, algo além da visão humana que não deveria ser visto. 
Porém, como alerta Hans Belting, mesmo com todo o aporte tecnológico ao olhar, ainda buscamos imagens que façam 
sentido para nós e que se relacionam com a nossa experiência corpórea.           
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CAPÍTULO I

Do visível e do invisível: o papel da fotografia em meu processo de trabalho  
 
1.1 No início havia a luz 

 A graduação em Artes Visuais serviu-me como um amplo campo de experimentações, uma deriva por diversas 
linguagens e abordagens artísticas. À medida que desenvolvia as atividades propostas nas disciplinas, procurava sen-
tir de quais maneiras essas linguagens traziam questões que me 
tocavam. Creio que essas questões surgem das coisas que nos 
fascinam, algo que nos atrai como indivíduo, mas que de alguma 
forma reverberam as relações do homem com o mundo. Olhando 
em retrospectiva considero que este ponto de virada se deu no 
momento em que percebi uma vontade de tomar para mim um 
exercício de aula. 
 As minhas pinturas e investigações poéticas possuem como 
origem,	pelo	menos	no	meu	entendimento,	uma	fotografia	que	fiz	
em 2014 durante a graduação. O contexto que me levou a resga-
tar essa imagem dos meus arquivos pessoais foi um exercício na 
disciplina de Técnicas Pictóricas, ministrada pela professora Lenora 
Rosenfield,	nesse	mesmo	ano.	A	proposta	desse	trabalho	era	de-
senvolver, à sua maneira, uma pintura com a técnica da têmpera 
ovo.	Logo	me	veio	à	mente	a	fotografia	(Figura	1)	que	havia	feito	 Figura	01	Marcelo	Bordignon.	fotografia	pinhole,	2014.
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recentemente	numa	oficina	de	pinhole	na	Casa	de	Cultura	Mario	Quintana.	Era	a	imagem	de	uma	cadeira	solitária	banhada	
por	uma	luz	natural	e	uma	porta	com	janelas	ao	fundo,	onde	as	sombras	tomavam	boa	parte	da	cena.	O	que	me	atraiu	na	
fotografia	era	principalmente	a	luz	que	banhava	os	objetos	e	o	fundo	escuro,	criando	contrastes	marcantes,	e	por	ser	uma	
cena	simples,	no	sentido	de	ter	poucos	objetos	que	poderiam	ser	convertidos	em	grandes	zonas	de	cor.	
 Em Cadeira (Figura 2), pintura realizada em têmpera ovo sobre papel, utilizei um amarelo cádmio na lateral da cadei-
ra, onde se encontrava a máxima incidência de luz, aproveitando-me da grande saturação de cor que a técnica proporciona 
bem	como	da	luminosidade	proveniente	da	cor	amarela.	O	corpo	central	do	mesmo	objeto	foi	construído	com	um	vermelho	
escuro.	Todo	o	fundo	da	cena,	as	portas	e	suas	janelas	e	o	chão	eram	de	um	único	azul,	realçando	a	luz	do	amarelo	na	
cadeira. Tanto os tons azulados traziam vibração para o amarelo pelas suas relações cromáticas como a escuridão das 
regiões deste plano mais ao fundo criavam contrastes que potencializavam a luz da imagem. Desta forma, percebi que a 
porção escura da pintura era fundamental para a existência da luz interna como um elemento expressivo.
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 Figura 02. Marcelo Bordignon. Cadeira, 2014, têmpera ovo sobre papel, 30 x 40 cm.
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	 A	origem	fotográfica	do	quadro	também	teve	grande	impacto	nesta	pintura.	A	cor	azulada	da	fotografia	(Figura	
1) serviu-me como base para pensar todas as relações de cores do trabalho. O contraste entre o amarelo e o azul surgiu 
como	um	modo	eficaz	de	criar	uma	forte	luminosidade.	Como	se	uma	cor	fosse	demandando	as	outras	cores,	tendo	como	
ponto	de	partida	a	imagem	fotográfica.	
	 Também	as	distorções	ópticas,	que	eram	muito	perceptíveis	na	fotografia	que	deu	origem	à	pintura,	reverberam	
de algumas maneiras no trabalho. As linhas curvas das portas e os pés alongados da cadeira são um bom exemplo dessa 
impregnação	da	fotografia	no	desenvolvimento	do	quadro.	A	forma	que	a	cena	foi	enquadrada	realçava	as	linhas	diagonais	
formadas pela incidência da luz sobre as estruturas do prédio ao fundo da cena. 
	 O	resultado	final	dessa	pintura	acabou	me	agradando	bastante,	gerando	em	mim	certa	atração	pela	imagem.	Senti	
naquele momento que a partir dela poderia desenvolver outros trabalhos. 
 Cadeira foi um meio pelo qual pude experimentar a fundo o processo plástico de gerar luz dentro de uma imagem. 
Após o término desse trabalho surgiu-me a pergunta: como seguir trabalhando com a luz na pintura a partir da imagem 
fotográfica?	Resolvi,	então,	pintar	uma	cena	noturna.	A	escolha,	no	início,	foi	intuitiva;	algo	na	escuridão	parecia	permitir	
manipular a luz, e o alto contraste típico da noite a potencializava.
	 Atualmente,	me	pergunto	se	a	experiência	no	 laboratório	fotográfico,	em	sua	escuridão	ou	penumbra,	não	teria	
influenciado	minha	escolha	pelo	tema	do	noturno.	Pois	não	haveria	aí	uma	relação	íntima	entre	a	escuridão	e	a	revelação	
das imagens? A escuridão ou penumbra como condição para a aparição de uma imagem? A própria imagem latente no 
papel	fotográfico1	era	uma	invisibilidade	própria	desses	processos	da	fotografia	analógica.	Ela	poderia	ou	não	estar	ali	
invisível e protegida pela obscuridade, o que tornava o processo de revelação sempre um momento de surpresas, nada 
estava garantido até a imagem surgir.   

1	 	Minha	experiência	com	fotografia	pinhole foi	com	latas	que	continham	papel	fotográfico.	A	sensibilidade	desses	papéis	era	baixa,	permitin-
do-me	manipulá-los	no	laboratório	fotográfico	sem	a	necessidade	de	um	ambiente	completamente	escuro,	como	era	o	caso	dos	filmes	fotográfi-
cos. A consequência foi que pude ver, mesmo que somente com a luz vermelha, todas as etapas do surgimento das imagens. O processo gradual 
da aparição das imagens no seu momento inaugural de visibilidade como negativo.   
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1.2 Revisitando os arquivos

	 Quando	estabeleci	a	ideia	de	produzir	uma	pintura	noturna,	comecei	
a	procurar	fotografias	nos	meus	arquivos	de	imagens.	Sempre	tive	o	há-
bito de fotografar e guardar de maneira razoavelmente organizada esses 
registros.	Nesse	processo,	lembrei	de	uma	fotografia	que	tinha	feito	no	
retorno	de	uma	viagem	que	fiz	a	Pelotas	com	o	meu	pai	(Figura	3).	Essa	
foto foi captada na estrada, em 2009, quando voltávamos para Porto 
Alegre e paramos em um posto de gasolina. Como a estrada era pouco ilu-
minada, o posto era um ponto de luz isolado no meio de um imenso preto 
noturno. A estranheza da perda de referência do mundo fora daquela área 
clara me instigou a me afastar um pouco da cena, entrar na escuridão e 
tirar	uma	fotografia	do	posto.	
 Para esta pintura (Figura 4), resolvi utilizar a tinta acrílica, pois o 
tempo de secagem me permitia trabalhar com maior velocidade e com 
várias sobreposições de camadas. A possibilidade de criar veladuras com 
camadas	diluídas	de	tinta	também	me	seria	útil	para	refinar	as	cores	e	
contrastes. Procurei, como na pintura anterior, criar uma cena com pou-
cos elementos. A imagem agora era quase monocromática, com tons 
esverdeados	nas	zonas	de	luz,	utilizando	os	vermelhos	e	alaranjados	nas	
camadas inferiores para fazer com que os verdes vibrassem em maior 
intensidade.	Pretendia,	na	época,	enfatizar	a	artificialidade	das	luzes	com	
a utilização dessas cores. O azul Phthalo, que predomina na maior parte 
das minhas pinturas, teve aí sua primeira aparição nos noturnos. O preto 

Figura 03. Marcelo Bordignon. Imagem do acervo 
pessoal	do	artista,	2009,	fotografia	digital.
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Figura 04. Marcelo Bordignon. Posto, 2014, acrílica 
sobre tela, 70 x 50 cm.
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completava a cena e surgia como uma grande área chapada na imagem. 
 Percebi, posteriormente, que a fascinação pelos pontos de luz intensa e o contraste bruto haviam me distraído da 
importância das passagens entre aquele escuro total e as regiões iluminadas. À medida que fazia mais trabalhos, a parte 
sombria das imagens foi se tornando cada vez mais importante. Fui tomando consciência das suas sutilezas e seu poder 
evocativo.	Assim	como	levamos	um	tempo	para	acostumar	os	olhos	à	escuridão	e,	desse	modo,	enxergar	os	objetos	pou-
co iluminados, na pintura eles começaram a surgir à medida que fui me habituando a pintar essas cenas noturnas. 
	 Certas	perguntas	surgiram	a	partir	desse	olhar	cuja	atenção	começava	a	se	voltar	para	a	escuridão.	O	que	está	
prestes	a	escapar	da	visão?	O	que	se	encontra	no	limiar	da	captação	fotográfica?	
	 Foi	nos	escritos	de	Didi-Huberman	que	encontrei	reflexões	sobre	a	perda	das	referências	visuais	provocada	pelo	
escuro da noite. Mesmo que sua análise tenha se focado em um artista com uma produção em uma outra linguagem, 
considerei pertinente trazer sua abordagem para pensar a minha pintura. O autor traça uma relação direta entre a noite e 
os	objetos	negros	de	Tony	Smith	(1912-1980).	A	cor	preta	dessas	obras	teria	como	origem	uma	experiência	noturna	do	
artista, a qual teria tido grande impacto na sua produção artística. Essa vivência da noite apresentada por Didi-Huberman 
poderia	se	aproximar,	em	alguns	aspectos,	da	experiência	do	posto	que	me	levou	ao	ato	fotográfico.	
	 Interessaram-me,	principalmente,	as	reflexões	do	autor	a	respeito	da	privação	da	visão	pela	escuridão,	desencadeadas	
pelo resgate desse acontecimento noturno da vida de Smith. Essa vivência ocorreu quando o artista passava por uma autoes-
trada em construção durante o período noturno, a qual não possuía nenhuma pintura no asfalto ou qualquer tipo de sinalização. 
Era	uma	massa	negra	que	se	fundia	com	a	noite.	Em	pontos	distantes,	era	possível	enxergar	planícies	e	objetos	como	chaminés,	
porém, onde o carro trafegava, a escuridão o impedia de visualizar o seu entorno próximo (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 98). 
	 É	à	noite,	momento	em	que	os	objetos	se	encontram	num	estado	de	ausência	ou	num	estado	vagamente	visível,	
que nos damos conta da sua importância e da sua fragilidade, “sua vocação a se perderem para nós exatamente quando 
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nos são mais próximos2” (DIDI-HUBERMAN, 1998, 
p.	99).	Um	reflexo	dessa	revelação	pelo	negrume	
nas obras de Smith, segundo o autor, é que sua 
aparência externa, como em Wall (Figura 5), cor-
responde ao seu interior. Ao mesmo tempo em 
que	é	um	objeto	de	difícil	observação	pela	sua	cor	
negra,	que	tende	a	esconder	seus	jogos	de	planos	
e volumes, revela sua porção oculta, seu lado in-
terno.	Objetos	pintados	com	a	cor	da	noite.	Essa	
indeterminação de planos e volumes, essa zona 
limite, é um dos aspectos que me interessam. Os 
trabalhos	de	Smith	me	colocaram	a	refletir	sobre	
a presença do preto e a própria experiência no-
turna	de	imersão	na	escuridão,	seja	nós	mesmos	
ou o mundo à nossa volta.
 Tive a oportunidade de ver a obra Wall no 
museu Hamburger Bahnhof, em Berlim, no ano de 
2019.	O	objeto	possuía	uma	presença	marcante	
no ambiente, um peso que contrastava com as 
paredes brancas habituais de muitos museus. De 
certa forma parecia deslocado, se confundia com sua própria sombra no contato com o solo, assim como sua escuridão 
encarnada criava uma atração, como se pudesse engolir o que estivesse próximo. 

2	 	Essa	perda	desconfortável,	como	explica	Merleau-Ponty,	 revela	a	nossa	contingência.	A	fragilidade	dos	objetos	torna	quem	não	mais	
consegue observá-los claramente também frágil: “[...] A angústia dos neuropatas na noite vem de que ela nos faz sentir nossa contingência, o 
movimento gratuito e radical pelo qual buscamos nos ancorar e nos transcender nas coisas, sem nenhuma garantia de encontrá-las sempre.” 
(MERLEAU-PONTY apud DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 100). 

Figura 05. Tony Smith. Wall, 1964, aço pintado de preto, 3 x 0,7 x 6 m. Cole-
ção Friedrich Christian Flick no museu Hamburger Bahnhof. Foto: M. Bordignon
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	 Em	outro	relato	apresentado	por	Didi-Huberman,	referente	ao	encontro	de	Smith	com	um	velho	fichário	de	madeira	
de cor preta, na casa de um amigo, revela-se um possível desdobramento daquela vivência noturna anterior. Depois do 
encontro	com	esse	objeto,	Tony	sentiu,	numa	verdadeira	obsessão	pelo	volume	negro,	“como	se	a	própria	noite,	diante	de	
seus olhos abertos, tivesse tomado as dimensões íntimas	do	objeto	visto	na	casa	de	seu	amigo.”	(DIDI-HUBERMAN,	1998,	
p. 90). 
	 Os	diálogos	que	apontei	entre	os	objetos	de	Smith	e	as	minhas	pinturas	são	essa	possibilidade,	oriunda	da	noite,	de	
trabalhar	com	uma	perda	em	potencial.	Como	esse	tensionamento,	deflagrado	pelas	situações-limite	criadas	pelo	período	
noturno, nos revela aspectos da visão. Aspectos que se tornam evidentes quando a própria visão se encontra em seus 
limites.	No	meio	pictórico,	notei	que	a	perda	do	visível	se	manifestava	numa	perda	da	figuração,	as	imagens	começavam	
a	tender	para	uma	abstração	nessas	situações-limite.	Os	objetos	começaram	a	surgir	como	sutis	fantasmagorias,	quase	
como rastros de presenças.
 Ao mesmo tempo que a escuridão apontava para uma perda, nos trabalhos de Smith ela surgia como presença. 
Comecei,	dessa	forma,	a	refletir	sobre	essa	presença	escura	na	prática	do	ateliê.	O	ato	de	criar	a	luz	na	pintura	também	
era um ato de agregar o escuro, a tinta preta, na tela. Isto é, ela surgia pelo contraste com os pretos. As perguntas que 
surgiam eram: quais formas a representação de imagens escuras poderia afetar na pintura? Como a escuridão se mani-
festava como elemento pictórico? Para pensar sobre tais questões, procurei produzir mais imagens, pois eram elementos 
novos	que	necessitavam	de	uma	reflexão	através	da	prática.
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1.3 À caça das imagens

	 À	medida	que	eu	descobria	quais	os	elementos	pictóricos	que	me	atraiam,	intensificavam-se	as	buscas	pela	obten-
ção de imagens da noite. Essas buscas levaram-me tanto a vasculhar os meus arquivos pessoais como a produzir novas 
fotografias.	Elas	eram	imagens	do	meu	cotidiano,	de	elementos	que	atraiam	meu	olhar	de	alguma	forma.	
	 Ao	agregar	essas	imagens,	notei	que	começava	a	se	formar	um	arquivo	de	fotografias	(Figura	6a	e	6b)	que	vem	
sendo alimentado desde 2014. Essa prática levou-me a estar sempre atento ao ambiente que me cerca no período notur-
no. Ao invés de buscar o assunto ativamente percorrendo a cidade, passei a estar atento ao que surgia espontaneamente 
na minha vida. A imagem da noite que me fascinava era a dos lugares familiares carregados de elementos comuns. O que 
mudava era a minha sensibilidade às transformações geradas pela luz ao incidir sobre as coisas. Surgia uma atenção do 
olhar para o meu entorno. A prática do trabalho, assim como a experiência de observar a noite, revelava a potência de 
cenas	e	objetos	ordinários.	
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Figura	6a.	Arquivo	fotográfico	digital	de	imagens	da	noite.
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Figura	6b.	Arquivo	fotográfico	digital	de	imagens	da	noite.
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	 Segundo	Santaella	e	Nöth,	o	estado	constante	de	procura	das	possibilidades	de	obtenção	de	fotografias	observado	
nos	fotógrafos	é	comumente	associado	à	figura	do	caçador.	Esta	seria	uma	das	principais	caracterizações	do	fotógrafo	
como agente. 

Com	maior	ou	menor	ênfase,	os	estudos	sobre	fotografia	costumam	dispensar	alguma	atenção	ao	perfil	e	papel	do	fotó-
grafo.	O	que	parece	ter	ficado	delineado	como	uma	constante	nesse	perfil	é	a	figura	do	fotógrafo	como	caçador.	É	o	que	
afirmou	V.	Flusser	[...].	A	mesma	analogia	entre	o	fotógrafo	e	o	caçador	também	foi	feita	por	S.	Zunzunegui,	ao	dizer	que	
“a câmera outorga um poder fático ao fotógrafo, que se constitui em voyeur universal; o mundo é entendido como territó-
rio	de	caça	fotográfica	que	se	divide	em	dois	grupos,	observadores	e	observados.	Controlar	as	imagens	se	converte,	assim,	
em uma forma potencial de poder”. Não se trata, entretanto, de um caçador neutro, mas sim de um caçador compulsivo, 
conforme declarou A. Omar [...]. (SANTAELLA; NÖTH, 1998, p. 116)

 Para mim, esse ato de ir à caça das imagens se caracteriza como um ato de observação em primeiro lugar. Essa foi 
a	experiência	que	tive	na	formação	deste	arquivo	de	fotografias.	Estava	associado	a	uma	consciência	do	espaço,	das	luzes	
e das sombras. Era uma maneira de estar constantemente com a mente presente no agora e, dessa forma, perceber as 
pequenas	alterações	dos	mesmos	locais	em	noites	diferentes.	A	fotografia	também	se	tornava	um	exercício	de	percepção	
valioso.  
	 Em	conjunto	com	esse	momento	inicial	da	busca	por	imagens	deu-se	início	a	uma	série	de	pinturas	em	pequeno	formato	
no	começo	de	2015.	Minha	vontade	era	dar	vazão	às	novas	possibilidades	pictóricas	que	as	fotografias	traziam.	A	série	14,5 
x 21 cm apresentou diversas experiências no trabalho da cor e da luz (Figuras 7 e 8), assim como a presença ou ausência 
de	figura	humana	(Figura	9).	Também	refletia	os	conhecimentos	oriundos	da	experiência	na	pintura	Posto, principalmente 
sobre	a	atenção	às	áreas	escuras.	Eram	imagens	pintadas	sobre	chapas	de	fibra	de	eucalipto	com	tinta	acrílica.	A	escolha	
do suporte deu-se por acaso. Encontrei essas chapas em pequenas dimensões na minha residência e percebi que poderia 
cortá-las	na	proporção	padrão	das	fotografias	que	recebia	dos	laboratórios	profissionais,	14,5	x	21	cm.	Além	da	referência	
às	proporções	da	impressão	fotográfica,	seu	tamanho	permitia	a	produção	de	um	grande	número	de	pinturas	em	um	curto	
período	de	tempo.	A	fatura	dessas	pequenas	telas	ajudou-me	a	entender	cada	vez	melhor	que	tipo	de	imagem	trazia	resul-
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tados mais interessantes e, des-
sa forma, quanto mais eu pinta-
va,	mais	fotografias	eu	produzia.	
Era uma via de mão dupla: o que 
a	fotografia	permite	à	pintura	e	
o que a experiência da materia-
lidade da pintura reverbera nas 
próximas	 fotografias.	 Ou	 seja,	
como a pintura conduzia a um 
olhar diferente diante das coisas 
ao	meu	redor	em	conjunto	com	
uma maior consciência     da sin-
taxe	fotográfica3.  

3  Laura Flores (1962), em Fotografia	e	pintura:	dois	meios	diferentes?,	caracteriza	a	sintaxe	fotográfica	como	o	conjunto	de	elementos	
inerentes	à	mídia	fotográfica.	Segundo	a	autora,	a	aplicação	do	termo	“sintaxe”	na	fotografia	se	daria	através	de	William	Crawford:	“Em	fotografia,	
a	‘sintaxe’	é	a	tecnologia,	é	qualquer	combinação	de	elementos	técnicos	que	sejam	usados.	Tal	combinação	determina	como	a	tecnologia	‘vê’	e,	
portanto, impõe limites do que os fotógrafos podem comunicar através de seu trabalho.” (CRAWFORD apud FLORES, 2011, p. 157-158).

Figura 7. Marcelo Bordignon. Depósito,	2015,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	
14,5 x 21 cm.
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Figura 8. Marcelo Bordignon. Market place,	2015,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	14,5	x	21	cm.
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Figura 9. Marcelo Bordignon. Metropolitano,	2015,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	14,5	x	21	cm.
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	 Ter	um	arquivo	fotográfico	permitiu-me	transitar	entre	diversos	momentos	dessa	busca	por	 imagens.	Consegui,	
dessa	maneira,	acompanhar	certas	mudanças	de	 interesse	e	enfoque	das	fotografias.	De	certa	forma,	ele	também	se	
constitui	como	um	espaço	de	pensamento	onde	consigo	refletir	sobre	os	aspectos	da	luz	noturna	que	me	atraíram	em	
diversas épocas da formação do arquivo. Os acidentes de percurso, que antes eram vistos como falhas ou simplesmente 
elementos	a	serem	descartados,	revelam-se,	com	o	tempo,	como	instigantes	desafios	pictóricos.	Não	era	incomum	en-
contrar	fotografias	inteiras	ou	detalhes	de	imagens	que	se	tornam	pinturas	posteriormente	pelas	mudanças	no	meu	olhar	
sobre as imagens4 em decorrência do percurso da pesquisa.
	 Exemplo	disso	são	as	figuras	10,	11	e	12.	Na	figura	10	podemos	observar	um	posto	de	gasolina	que,	a	meu	ver,	
não apresentava grandes novidades em relação à minha produção anterior, além de um excesso de elementos no interior 
da	área	iluminada.	Foi	só	posteriormente,	ao	revisitar	a	fotografia	nos	meus	arquivos,	que	notei	uma	parede	bem	ao	fundo	
da cena, à sua esquerda, que era iluminada por um ponto de luz (Figura 11). Dois elementos despertaram o meu interesse 
na	fotografia;	eles	eram	tanto	a	ideia	dessa	parede	como	uma	superfície	iluminada,	que	me	remetia	à	própria	planaridade	
da pintura, como as gradações sutis de luz no chão e na lateral do posto, que se apresentavam com maior riqueza pela 
aproximação resultante do corte da imagem. O resultado foi a pintura Aparições em posto (Figura 12).  
 

4	 	Roland	Barthes	se	refere	a	esta	qualidade	das	fotografias	de	tocar	pessoalmente	o	observador	como	punctum. “O punctum de uma foto 
é esse acaso que, nela, me punge	(mas	também	me	mortifica,	me	fere).”	(BARTHES,	1984,	p.	46).	Estaria	na	fotografia	em	contraponto	ao	stu-
dium. “O studium	é	o	campo	vasto	de	desejo	indolente,	do	interesse	diversificado,	do	gosto	inconsequente:	gosto / não gosto, I like / I don’t like.” 
(BARTHES,	1984,	p.	47).	Mesmo	que	a	definição	de	punctum não tenha contornos claros, podemos associá-la a esta percepção de elementos das 
imagens	fotográficas	que	são	subjetivos	e	individuais.	Ao	menos	possuem	um	lastro	emocional	particular;	ainda	que	diferentes	pessoas	conside-
rem o mesmo ponto da foto como um punctum, seus motivos são distintos. Desta forma, considero possível aplicá-lo na constante mudança de 
interesse	no	decorrer	do	tempo	em	relação	a	certas	fotografias.	Isto	em	conjunto	com	as	transformações	que	a	pintura	provoca	em	mim.
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Figura	10.	Fotografia	digital.	Arquivo	do	artista.																																																						 Figura	11.	Fotografia	digital	oriunda	da	edição	da	figura	10.
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Figura 12. Marcelo Bordignon. Aparições em posto, 2016, acrílica sobre chapa de eucalipto (Eucatex), 14,5 x 21 cm.
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 A procura, ou a caça, pelas imagens poderia se dar tanto na rua como nos meus arquivos pessoais, assim como 
no	novo	arquivo	de	fotografias	noturnas	que	crescia	constantemente.	Os	elementos	que	me	levaram	a	pintar	Aparições 
em posto e que haviam passado despercebidos tornaram-se visíveis com o tempo. Eram, de certa forma, verdadeiras 
aparições. Revisitar o arquivo pode trazer gratas surpresas. Percebi que aquilo que se coleciona não se apresenta como 
algo estagnado, pois, a cada vez que pouso meu olhar sobre antigas imagens, posso me surpreender com algo não visto 
anteriormente. Algo sempre se atualiza.
 Mark Tansey relata algumas potencialidades dos seus arquivos, que ele denomina “biblioteca de imagens”. 

Colecionar imagens toca a tradição do caderno de anotações do artista, onde seriam feitos esboços como material de 
referência indireto para a pintura. É um processo complexo e ativo. Também é uma forma de auto-análise, onde aquilo 
que a pessoa coleciona consciente ou inconscientemente se torna uma representação visual da própria mente da pessoa. 
O processo de agrupar, categorizar e comparar provoca um entendimento curatorial dos tipos de imagem - de retóricas 
pictóricas	e	dos	significados	a	estes	associados.	(TANSEY,	1992,	p.	131)		

         Tansey está inserido na prática da apropriação de imagens diversas da cultura visual “que vão desde reproduções 
de	pinturas	dos	grandes	mestres	a	ilustrações	científicas	e	fotografias	retiradas	das	revistas	Life” (CORONA, 2010, p. 
70). Mesmo que o pintor não constitua seus arquivos com imagens de sua autoria podemos encontrar em comum, o que 
parece se manifestar como características intrínsecas à prática de arquivar, a formação de um espaço de pensamento e de 
análise	das	próprias	escolhas	do	artista.	Para	Tansey,	suas	descobertas	parecem	estar	ligadas	a	um	jogo	de	associações	
de imagens, ao passo que nos meus arquivos as descobertas se dão pela renovação do olhar sobre as imagens. Se o meu 
interesse	reside	tanto	na	pintura	quanto	nas	próprias	possibilidades	da	fotografia	de	captar	as	cenas	noturnas,	o	caráter	
de	projeção	do	arquivo	de	imagens,	de	ser	um	“caderno	de	esboços”	como	material	de	referência,	se	aplicaria	tanto	à	pro-
dução	pictórica	como	à	fotográfica.	Todavia,	o	arquivo	surge	como	meio	de	dar	visibilidade,	ou,	poderíamos	dizer,	tornar	
visíveis aspectos do seu processo que se encontravam invisíveis para o próprio artista. 
 Essa associação de Tansey da tradição de caderno de anotações do artista com o arquivo parece se manifestar 
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como uma vontade invisível para o artista paulista Rodrigo Andrade (1962). O pintor é um exemplo de artista que se 
utilizou de um arquivo pessoal para dar início a uma produção pictórica (Figura 13). Como ele mesmo relata ao tratar da 
série Matéria Noturna: 

O	que	abriu	um	campo	de	possibilidades	foi	o	fato	de	começar	a	trabalhar	com	fotografia.	[...]	Em	2009,	comprei	uma	câ-
mera.	Levei	para	uma	viagem	e	fotografei	espaços,	ambientes,	paisagens	e	muitas	noturnas	com	flash.	Não	eram	imagens	
da viagem mas de lugares. Armazenei-as no meu computador, sem saber que aquilo viraria pintura… Bem, talvez soubesse. 
(ANDRADE, 2014a, p. 51)

	 A	entrada	da	fotografia	no	processo	de	criação	de	Andrade	se	deu	em	conjunto	com	uma	vontade	de	retorno	à	fi-
guração.	A	formação	desse	arquivo	de	fotografias	surge	como	
um possível movimento premonitório de obtenção de fotogra-
fias	pensando	nas	pinturas	vindouras.	Se	a	indefinição	de	uma	
intenção anterior coloca a gênese da série em suspenso, o ar-
quivo de imagens surge como um espaço intermediário entre a 
captura	da	fotografia	e	a	pintura.	É	onde	se	resgatam,	com	um	
outro	olhar,	essas	imagens	noturnas.	A	transição	da	fotografia	
sem	uma	finalidade	definida	para	tornar-se	esboço	para	traba-
lhos futuros parece ocorrer de maneira retroativa em certas 
situações; ao invés de nascer pela intenção de tornar-se ano-
tação	para	a	pintura,	a	imagem	torna	visível	um	esboço	que	já	
existia. Dessa forma, poderíamos considerar que as qualidades 
pictóricas	das	fotografias	são	uma	atribuição	dada	pelo	artista	
às imagens, ou melhor, um reconhecimento. De certa forma, 
a	pintura	resgata	a	fotografia	e	lhe	dá	um	sentido,	ou	melhor,	 Figura 13. Rodrigo Andrade. Rua deserta com viaduto, da série 

Matéria Noturna, 2010, óleo sobre tela, 180 x 270 cm.
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uma	função	específica.
 Segundo Aaron Sharf em Arte y fotografía,	o	uso	das	imagens	fotográficas	pelos	pintores,	como	esboços	e	ano-
tações	para	trabalhos	futuros,	é	uma	prática	antiga.	Utilizando-se	de	comentários	da	época	das	primeiras	fotografias,	o	
autor demonstra que essas imagens eram vistas como um modo de facilitar o processo de criação, por meio da automa-
tização	da	máquina,	de	etapas	da	fatura	dos	quadros.	A	própria	relação	entre	as	artes	e	a	fotografia	se	deu	na	gênese	
da	linguagem	fotográfica.	“[...]	a	fotografia	foi	inventada	por	artistas	para	artistas,	com	a	ajuda	dos	descobrimentos	dos	
homens da ciência.” (SHARF, 2005, p. 26, tradução nossa). Louis Jacques Daguerre, um dos principais nomes associa-
dos	ao	invento	da	fotografia,	ao	lado	de	William	Henry	Fox	Talbot	e	Joseph	Nicéphore	Niépce,	já	se	utilizava	da	câmara	
obscura na fatura dos seus conhecidos dioramas5 (SHARF, 2005, p. 26). Nas palavras do próprio Daguerre, sua invenção 
poderia	“[...]	dar	um	novo	impulso	às	artes	[...],	e,	longe	de	prejudicar	os	artistas,	lhes	resultará	somente	benefícios	[...]”	
(DAGUERRE apud SHARF, 2005, p. 27, tradução nossa).
	 Para	André	Rouillé	(1948),	a	utilização	da	fotografia	como	referência	na	arte	contemporânea	se	dará,	entre	outras	
formas, como ferramenta. Apesar de se constituir como referência visual, o autor aponta uma diferença crucial em relação 
à	utilização	anterior	da	fotografia	como	“humilde	serva	da	arte”,	nas	palavras	de	Baudelaire.	Se	antes	certos	pintores	en-
caravam	a	imagem	fotográfica	como	um	documento	passivo	e	transparente,	na	arte	contemporânea	emerge	a	concepção	
de	que	a	fotografia	apresenta	um	modo	próprio	de	ver.	Como	um	dos	exemplos,	o	autor	apresenta	a	relação	de	Francis	
Bacon	com	a	coleção	de	imagens	que	inundam	seu	ateliê.	“Em	oposição	à	vulgata	da	teoria	do	índice,	Bacon	afirma,	assim,	
que	a	capacidade	da	fotografia	de	transmitir	o	real	não	se	baseia	em	sua	suposta	aderência	às	coisas	e	aos	fatos,	mas	em	
uma inelutável defasagem que sempre a separa deles.” (ROUILLÉ, 2009, p. 303).
	 O	que	me	atraía	nas	minhas	fotografias	não	era	somente	a	captação	da	aparência	dos	objetos	pela	câmera.	Minha	
busca	era	pelo	registro	fotográfico	da	luz	pontual	que	eu	observava	na	noite.	Uma	questão	que	se	colocava:	como	a	luz	

5  O Diorama foi um popular trompe l’oeil inventado por Daguerre. “No Diorama, o espectador se sentava sobre uma plataforma que se movia 
lentamente de um lado para o outro, de modo que podia parecer que se mostravam gradualmente distintas vistas da mesma cena pintada. Estas 
vistas,	pintadas	sobre	uma	tela	translúcida,	se	refinavam	mediante	uma	iluminação	especial.	Era	algo	assim	como	ver	uma	sequência	de	quadros	
do mesmo fragmento de paisagem em distintas horas do dia e distintas condições atmosféricas.” (Batchen, 2004, p. 141, tradução nossa).
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da	fotografia	criava	problemas	pictóricos?	
	 As	fotografias	da	noite	tornavam	para	mim	mais	nítidas	as	diferenças	entre	o	registro	e	o	que	eu	visualizava	no	mo-
mento de fotografar. Ou melhor, essas imagens tornaram visíveis a discrepância entre o que o olho enxerga e a imagem 
capturada	pela	câmera.	Pode-se	dizer	que	não	existe	uma	neutralidade	do	meio.	Por	mais	fidedignas	que	as	fotografias	
possam parecer, se as observarmos com calma e atenção suas características próprias da linguagem tornam-se evidentes. 
	 Talvez	um	sintoma	dessa	noite	tipicamente	fotográfica	fosse	o	fato	de	que	muitos	elementos	interessantes	para	
a	pintura	surgiam	nos	cantos	das	imagens.	O	ponto	central	da	cena	que	eu	julgava	ser	o	potencial	pictórico	tornava-se	
desinteressante	ao	examinar	a	fotografia	posteriormente.	Porém,	o	que	me	escapava	ao	olhar	naquele	momento,	talvez	
ofuscado	por	uma	luz	forte,	surgia	como	algo	surpreendente	no	registro	fotográfico.		
 Comecei a me perguntar sobre o que eu via como sendo característico das imagens noturnas. Um dos pontos mais 
impactantes	era	a	diferença	nas	zonas	escuras.	Nas	fotografias,	ao	regular	a	exposição	para	que	as	luzes	não	estourassem	
a imagem, isto é, não se perdesse as áreas iluminadas por um excesso de luz que obliteraria a informação visual, toda uma 
gama	de	tons	escuros	se	perdia.	A	imagem	fotográfica	era	de	certa	forma	muito	mais	escura	que	a	cena	vista	a	olho	nu.	
Isso realçava os focos de luz, e muitas vezes a dinâmica que eu achava interessante entre luz e escuridão se potenciali-
zava	ao	ser	convertida	em	fotografia.	
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1.4 Enxergar o escuro: o papel da mediação da câmera

 Meio ano após a fatura das primeiras telas da série 14,5 x 21 cm, iniciei a produção de pinturas em grande forma-
to. A minha intenção na época era experimentar o que surgiria ao criar quadros maiores que, tanto trariam uma relação 
corporal com o observador, um espaço noturno que o abarcasse, como trariam novos procedimentos de fatura na pintura. 
Meu interesse era pensar sobre o que eu havia aprendido nas pequenas telas em relação às nuances da escuridão. 
 Um novo enfoque nas zonas escuras é visível em	Ateliê	1,	janelas	noturnas	(Figura 14), tela que foi pintada no ateliê 
de	pintura	do	Instituto	de	Artes	da	UFRGS	(IA).	Ela	teve	como	origem	uma	fotografia	das	janelas	do	prédio	ao	lado6 vistas 
a partir da sacada do próprio ateliê do Instituto de Artes. Diferente das demais pinturas que havia feito, foi possível, nesse 
caso,	ir	até	a	sacada	e	observar	a	olho	nu	a	cena	em	si.	Utilizei	diversas	impressões	fotográficas	para	esse	trabalho,	com	
exposições diferentes para poder observar os detalhes nas sombras e nas luzes (Figuras 15a e 15b). 
 

6	 	Na	época	que	fiz	essa	imagem,	essas	janelas	pertenciam	à	sede	do	Ateliê	1.
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Figura 14. Marcelo Bordignon. Ateliê 1, janelas noturnas, 2015, acrílica sobre tela, 150 x 140 cm.
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Figura	15a.	Fotografia	do	processo	de	fatura	de	Ateliê	1,	janelas	noturnas,	com	im-
pressões	de	fotografias,	2015,	fotografia	digital.	Foto:	Ellen	Costa

Figura	15b.	Detalhe	da	figura	8,	com	as	impressões	foto-
gráficas	utilizadas	na	fatura	da	pintura.
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	 No	processo	de	fatura	dessa	pintura,	ter	a	cena	disponível	a	olho	nu	serviu	para	voltar	o	olhar	para	as	fotografias	
à	procura	das	nuances	e	objetos	que	haviam	me	escapado	anteriormente,	unindo	a	memória	recente	com	a	imagem	fo-
tográfica.	Como	um	aviso	de	que	a	menor	sutileza	na	fotografia	pode	conter	um	objeto	no	limite	do	visível.	As	manchas,	
mesmo que indecifráveis, eram um ponto de tensão que não deveria ser ignorado. Mesmo nas pinturas posteriores, onde 
não havia a cena que originou a foto à disposição, a potência das possibilidades contidas nas sombras permaneceu na 
minha mente. 
	 Soma-se	a	esta	observação	mais	acurada	a	possibilidade	de	trabalhar	com	as	fotografias	no	Photoshop.	Principalmen-
te	quando	faço	fotografias	com	câmeras	DSLR,	que	são	equipamentos	que	permitem	a	gravação	de	imagens	no	formato	
RAW7.	Esses	arquivos	permitiram-me	editar	as	fotografias	para	trazer	as	informações	das	sombras	que	estavam	invisíveis	
na imagem. Em relação às luzes, esse processo era mais complicado, a superexposição tendia a extrapolar facilmente 
a capacidade da câmera de gravar a imagem. Minha experiência era que trazer à visibilidade os elementos mergulhados 
nos	pretos	das	fotografias	era	frequentemente	mais	viável	do	que	resgatá-los	dos	brancos.	Essa	flexibilidade	da	imagem	
fotográfica	permitia-me	produzir	variações	das	mesmas	fotografias	em	diferentes	exposições.	O	que	podemos	observar	
mais	claramente	nas	fotografias	(Figuras	16	e	17)	que	foram	utilizadas	para	a	fatura	da	pintura	que	produzi	após	Ateliê 
1,	janelas	noturnas, intitulada Cena noturna (Figura 18). Ao contrário da primeira pintura, as imagens digitais editadas de 
Cena noturna	se	conservaram	no	meu	arquivo	de	fotografias.	
 Na prática, a pintura era guiada por todo esse aparato de informações visuais. Ela utilizava-se das informações 
das	múltiplas	variações	das	imagens	ao	mesmo	tempo.	O	processo	de	fatura	definia	as	demandas	e	as	fotografias	eram	
editadas prevendo a melhor forma de suprir tais necessidades. Além das questões de luz e escuridão, a edição no compu-
tador também permitiu-me trabalhar com o enquadramento, repensar o corte da imagem e ampliar detalhes importantes 
da	cena,	como	as	janelas	em	Ateliê	1,	janelas	noturnas. A pintura, dessa forma, foi a soma de todas essas visões que a 

7  Os arquivos RAW são os arquivos “crus” da máquina digital. Guardam grande parte da informação captada pelo sensor da câmera, sendo 
assim	mais	maleáveis	no	processo	de	edição.	Se	diferenciam	assim	de	um	dos	formatos	de	arquivo	mais	comuns,	o	jpeg	(ou	jpg),	que	é	uma	ima-
gem	oriunda	de	compressão	de	dados	muito	mais	leve.	Cabe	ressaltar	que	os	formatos	RAW	são	específicos	para	cada	fabricante	e	muitas	vezes	
só	podem	ser	abertos	por	programas	especializados	em	edição	de	fotografias.		
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Figura	16.	Fotografia	digital,	2015,	arquivo	do	artista.																						 Figura	17.	Alteração	da	exposição	pelo	Photoshop	da	figura	16.
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Figura 18. Marcelo Bordignon. Cena noturna, 2015, acrílica sobre tela, 150 x 207 cm.
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fotografia	apresentou	nas	suas	variações	de	tratamentos.
	 A	transposição	da	fotografia	para	a	tela	se	deu	com	o	auxílio	de	um	projetor,	pois	não	desejava	ater-me	à	constru-
ção da perspectiva pelo desenho à mão livre. O meu interesse era a luz e a escuridão. A própria ideia da transferência de 
imagem num ambiente escuro também parecia interessante, a própria pintura tendo seus momentos iniciais em um foco 
de luz. 
	 Como	ressalta	Niura	Ribeiro,	a	utilização	da	fotografia	como	mediação	entre	os	artistas	e	a	realidade	remete	aos	
aparatos tecnológicos que a precederam. Isto é, a história da mediação nas imagens artísticas se relaciona tanto com a 
perspectiva linear quanto com a utilização da câmara escura, entre outros diversos meios de automatização da imagem 
(RIBEIRO,	2013).	No	que	compete	à	expansão	do	uso	da	fotografia	pelos	artistas	é	importante	ressaltar	que,	apesar	da	
atração	gerada	pela	exatidão	da	fotografia	pelo	seu	poder	icônico,	ela	não	é	neutra.	Isto	é,	ela	distorce	a	realidade	e	con-
fere	às	imagens	que	gera	suas	digitais.	No	meu	processo,	principalmente	por	colocar	o	equipamento	fotográfico	no	limite	
das suas capacidades de captação, as características da mídia, como ela vê o mundo, se evidenciam. 
	 A	grande	adesão	ao	uso	das	imagens	fotográficas	como	referência	pelos	artistas	indica	um	certo	afastamento	da	
observação direta do mundo em detrimento de próteses do olho, o que, à sua maneira, parece espelhar a profusão de 
imagens a que estamos expostos no nosso dia a dia.
 Em Ateliê	1,	janelas	noturnas,	as	janelas	surgem	como	formas	luminosas,	emanando	uma	luz	esverdeada	para	a	rua,	
mas sem iluminar o ambiente. Jogam luz, no máximo, nas suas próprias estruturas. Pouco revelam do interior do prédio, 
mas	ainda	evocam	uma	espacialidade	 interna	que	contrasta	com	a	profundidade	ambígua	da	edificação.	Ambiguidade	
oriunda da interdição da visibilidade pelo preto uniforme no plano de fundo que esconde os volumes do prédio, só reve-
lando o plano da fachada. 
	 Além	das	janelas	como	fonte	luminosa,	as	zonas	escuras	ganharam	um	espaço	considerável	nesse	trabalho.	Quase	
que sua totalidade é composta por um azul profundo. Essa cor constitui o prédio, o qual se desfaz nas zonas limites de um 
preto fechado que a circunda. Na fatura desse trabalho optei pelo avanço de áreas escuras para deixar a arquitetura em 
meio a uma certa suspensão por falta de limites. Com exceção da esquerda do quadro, as bordas tendem a uma sombra 
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que	não	revela	uma	continuidade	visível	da	estrutura.	Podemos	supor	que	haja	uma	continuidade,	mas	sua	confirmação	
fica	em	suspenso.	Algo	próximo	do	ato	de	iluminar	com	uma	lanterna	um	objeto	maior	que	o	feixe	de	luz	em	um	ambiente	
completamente escuro. 
	 Aquele	perigo	da	perda	dos	objetos,	gerado	pela	escuridão	sobre	as	formas	que	parecem	escapar	aos	olhos,	aparen-
ta surgir nesse trabalho de forma mais contundente em relação à pintura Posto (Figura 4). No lugar de um fundo chapado 
negro, isolado, as formas, nessa pintura, surgem vagamente do escuro, o que não impede a nossa impressão de que pos-
sam se perder novamente. Ou então, que nas sombras persistentes se escondam potencialmente coisas as mais diversas. 
De uma forma ou de outra, a noite tende a colocar o perigo da perda da visibilidade como uma possibilidade real, mesmo 
que momentânea.
 A prática de buscar nas cenas da escuridão imagens potentes para a pintura, levou-me a desenvolver um grande 
apreço pelos momentos de contato cotidiano com o escuro. As descobertas referentes ao entendimento do comporta-
mento	das	fotografias	em	relação	ao	obscuro	e	sua	capacidade	de	revelá-lo	só	aumentavam	meu	interesse	pelos	ambien-
tes	sombrios.	Sair	à	noite	era	uma	oportunidade	de	obter	boas	fotografias	que	serviriam	para	pensar	futuras	pinturas.	
Mesmo os espaços internos fechados durante o dia atraiam o meu olhar. Interessava-me, naquele momento, pintar cenas 
da	noite,	porém	pintar	essas	cenas	também	se	refletia	numa	busca	constante	pelas	sutilezas	das	gradações	de	luz	em	
qualquer ambiente escuro.
 Esse olhar atento para os espaços escuros, assim como sua preservação, está no centro das inquietações de Juni-
chiro Tanizaki (1886-1965) no seu livro Em Louvor da Sombra.	Sua	resistência	à	invasão	de	objetos	e	hábitos	ocidentais	
é atribuída a uma defesa do sombrio. Ao colocar em oposição o excesso de brilho da cultura ocidental com a penumbra 
apreciada no Japão, numa abordagem aparentemente debochada e nacionalista, infere um certo poder mágico imbuído 
na	escuridão,	a	qual,	pelo	livro	de	Tanizaki,	parece	carregar	consigo	uma	essência	da	tradição	japonesa	e	sua	identidade.	
A desaparição das relações entre luz e escuridão típicas do dia a dia do autor, o que engloba uma certa privação do olho, 
levaria consigo os “bons tempos” daquela cultura. O escuro teria nesse contexto um poder nostálgico e de negação do 
outro (a cultura ocidental que se colocava cada vez mais presente). O que podemos notar na abordagem de Tanizaki é 
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um olhar que valoriza as várias apresentações da sombra no cotidiano8. 
	 Esse	despertar	para	a	percepção	minuciosa	do	obscuro	no	meu	cotidiano	e	na	fotografia	levou-me	ao	questiona-
mento sobre a sua manifestação no meio pictórico. Isto é, eu buscava, mais precisamente, entender esse fascínio pela 
escuridão que surgiu ao lado do interesse pela luz. Perguntava-me sobre estas relações entre luz e sombra nas minhas 
telas. 
 Em meu entendimento, minha pintura possuía como ponto central sua luz interna, uma coerência entre suas partes 
constitutivas que fazia com que seu interior se iluminasse. Os meus trabalhos, que tiveram início a partir da representação 
de uma cadeia luminosa, banhada pela luz do dia, estavam cada vez mais envoltos na escuridão. Para mim, o que se torna-
va mais evidente à medida que desenvolvia novas pinturas era que o interesse no enfoque no escuro não era contraditório 
com sua origem luminosa. 
 Victor Stoichita (1949) comenta, ao apontar o favorecimento de uma história da luz em lugar de uma história da 
sombra,	sobre	a	necessidade	de	um	estudo	conjunto	entre	esses	dois	elementos.	O	problema,	segundo	o	autor,	é	que,	
pelo	menos	numa	perspectiva	hegeliana,	só	o	estudo	da	relação	da	sombra	com	a	luz	seria	justificado	(STOICHITA,	2016a,	
p. 8). Pois, segundo Hegel (1770-1831), 

[...] A luz pura e a pura escuridão são dois vazios que constituem a mesma coisa. Somente na luz determinada, a qual 
(sendo determinada por meio da escuridão) podemos denominar como luz ensombrada, e, de igual modo, somente na es-
curidão determinada, a qual (sendo determinada por meio da luz) podemos designar como escuridão iluminada, é possível 
distinguir alguma coisa, pois só a luz ensombrada e a escuridão iluminada têm a distinção em si mesmas e são, portanto, 
uma existência determinada. (HEGEL apud STOICHITA, 2016a, p. 8)

	 Dessa	forma,	o	que	estaria	em	jogo	ao	trabalhar	a	luz	na	pintura	é	na	verdade	um	pensamento	sobre	a	relação	entre	
a luz e a escuridão. As cenas muito escuras, por exporem a distinção aos seus limites, a colocavam em evidência. 

8	 	Inclui	uma	impregnação	da	escuridão	nos	objetos,	os	quais,	assim	como	os	espaços,	privariam	beneficamente	o	homem	de	um	excesso	de	
informação visual. 
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	 Como	poderia	surgir	uma	pintura	de	cenas	que	mal	podemos	enxergar?	Para	Hélène	Valance,	um	indicativo	disso	se	
encontra em uma passagem de Da Pintura, onde Leon Battista Alberti (1404-1472) alerta que o pintor deveria se inte-
ressar	somente	pelas	coisas	que	pode	ver.	Um	dos	sintomas	dessa	afirmação,	segundo	Valance,	é	a	acusação	de	Poussin	
a Caravaggio de que ele “teria vindo ao mundo para matar a pintura” (VALANCE, 2019, p. 24, tradução nossa). A autora 
argumenta que, nesse sentido, o interesse de pintar a noite, que remete a um predomínio da escuridão e para uma possível 
perda da visibilidade, se torna contraditório. 
 Porém, mesmo contrariando a premissa albertiana, o interesse dos pintores em trabalhar com a escuridão se man-
teve. Van Gogh, por exemplo, deixa explícita sua admiração pela busca dos pintores pelo lado escuro da pintura. “[...] uma 
das coisas mais belas dos pintores de nosso século foi pintar a obscuridade, que apesar de tudo é cor.” (VAN GOGH, 2020, 
p. 136). 
 Nas minhas pinturas, a luz e a escuridão são elementos que considero fundamentais. Interessa-me a relação entre 
ambas, as pequenas variações tonais na transição entre luz e escuridão. Dessa forma, aproximava-me da abordagem pro-
posta por Stoichita ao defender um estudo da relação da sombra com a luz. Notei que na minha prática é exatamente o 
ambiente noturno que surge como fonte de revelação. Se o negrume da noite gerava um perigo da perda da visibilidade, 
ao	mesmo	tempo	ele	nos	tornava	cientes	dos	nossos	sentidos.	O	escuro	os	faz	aflorar	e	os	potencializa.	
	 Essa	potência	da	noite	é	que	me	atraía	e	a	tornava	um	campo	prolífico	de	incursões	pictóricas.	A	experiência	fe-
nomenológica, segundo Merleau-Ponty, precisa de uma desconstrução ou uma privação para se revelar (DIDI-HUBERMAN, 
2010,	p.	99).	Logo,	a	noite,	com	suas	indeterminações	e	privações,	torna-se	um	objeto	potente	para	o	estudo	fenomeno-
lógico. Percebi com interesse o modo como Didi-Huberman abordara os limites de visibilidade implicados na percepção da 
noite em O que vemos, o que nos olha. A vivência da noite carregaria tanto uma abertura para pensar a fenomenologia da 
percepção em Merleau-Ponty quanto estaria associada ao tema da morte. 
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1.5 A fotografia como propulsora da investigação matérica na pintura

 Nos anos de 2016 a 2018, minha produção em pintura voltou-se para explorar mais profundamente as relações 
entre	as	visualidades	da	fotografia	e	sua	transposição	para	a	pintura.	Principalmente	em	relação	à	baixa	visibilidade,	onde	
o	que	se	encontrava	num	limiar	da	visão	se	apresentava	como	desafio	para	a	fatura	pictórica.	As	diversas	sutilezas	que	as	
fotografias	apresentavam,	tanto	em	relação	ao	que	se	revelava	pela	sua	manipulação	como	pela	sensibilidade	crescente	
do meu olhar ao obscuro, levaram-me à mudança da tinta acrílica para a tinta a óleo. O novo material traria outras possi-
bilidades para trabalhar a materialidade da pintura ao mesmo tempo que trazia outro ritmo na fatura pela secagem mais 
lenta. Os problemas de pintura que me cativaram naquele período estavam associados à transposição do que eu visuali-
zava	nas	fotografias	para	a	pintura.	Mais	precisamente:	como	a	pintura	tornava	as	imagens	fotográficas	dos	objetos	da	
noite que estavam num limiar da percepção visíveis pelos seus próprios meios pictóricos? 
 Nessa mesma época conheci a série intitulada Matéria Noturna, de Rodrigo Andrade, a qual, posteriormente, tive a 
oportunidade de observar em uma exposição retrospectiva composta de obras de vários períodos da carreira do artista9. 
Segundo Andrade, o processo de fatura das telas dessa série tinha como principal característica a aplicação de uma grossa 
camada de tinta preta sobre a tela. A tinta era depositada acima de uma pintura rala feita previamente, que era coberta 
em pontos estratégicos com stencils. No término do processo os stencils eram retirados, revelando porções da imagem 
anteriormente coberta (ANDRADE, 2014a). Nas áreas pretas da pintura o preto surge como profundidade de uma imagem 
ilusionista,	assim	como	uma	massa	escura	que	se	projeta	para	fora	do	quadro	(Figuras	19a	e	19b).	Nas	obras	de	Andra-
de, o escuro surge tanto como profundidade quanto como uma massa preta que parece estar prestes a saltar para fora 
do	espaço	pictórico	ilusionista.	Esses	trabalhos	me	levaram	a	refletir	sobre	estratégias	do	uso	da	materialidade	negra	da	
pintura na minha produção pictórica.    

9  Rodrigo Andrade: Pintura e matéria (1983-2017), na Pina Estação em São Paulo, SP. Esteve aberta de dezembro de 2017 a março de 
2018.
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Figura 19a. Rodrigo Andrade. Interior escuro, da série Matéria Noturna, 2010, 
óleo sobre tela sobre aglomerado, 180 x 240 cm.

Figura 19b. Vista lateral da tela Interior escuro (Figura 19a).
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	 Quando	comecei	a	utilizar	tinta	a	óleo,	no	final	de	2016,	as	zonas	de	cores	mais	profundas	tendiam	a	ressaltar	os	re-
flexos	da	tinta.	Esse	aspecto	era	bem	visível	na	pintura	Caixa de luz (Figura 20). O que tornava a tarefa de fotografar essa 
tela um processo meticuloso, pois o brilho da tinta se destacava muito e interferia na imagem. Como podemos observar 
na	figura	21,	na	fotografia	podemos	perceber	uma	grande	quantidade	de	variações	de	pretos,	onde	grande	parte	da	casa,	
o muro e o prédio ao lado surgem sutilmente na imagem. Minha intenção na época era trabalhar com diferentes tipos de 
preto	e	trazer	as	pequenas	diferenciações	entre	os	objetos	obscuros	para	a	pintura.	A	tinta	a	óleo	se	apresentou	como	
um material muito propício para trabalhar essas transições, assim como na fatura das luzes, que pareciam mais vívidas. O 
problema que surgia era que o brilho da tinta, a meu ver, não estava a favor da construção dessas sutilezas.   
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Figura 20. Marcelo Bordignon. Caixa de luz, 2017, óleo sobre tela, 50 x 70 cm.
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Figura	21.	Fotografia	digital,	2017,	arquivo	do	artista.
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	 Dessa	forma,	primeiramente	busquei	ter	maior	controle	sobre	esses	reflexos.	Com	o	passar	do	tempo,	introduzi	as	
marcas	do	meio	como	forma	de	fazer	surgir	imagens,	isto	é,	fiz	com	que	as	marcas	da	tinta	jogassem	a	favor	da	constru-
ção das cenas. Meu primeiro movimento foi entender como diminuir o brilho da pintura. Para deixar a tinta opaca, passei 
a utilizar um médium de pasta de cera de abelha na tinta. A informação da possibilidade de agregar a cera de abelha na 
tinta me foi dada pela professora Niura Ribeiro, tendo como referência a produção de Paulo Pasta (1959). Nessa mesma 
época,	um	colega	de	classe,	Artur	Veloso,	também	estava	experimentando	a	técnica,	porém	com	o	objetivo	de	aumentar	
a carga da tinta e assim deixá-la mais grossa na tela. A receita que utilizei era de uma porção e meia de cera de abelha 
pura, derretida em banho-maria, para uma porção de solvente, também aquecido10.
	 Uma	das	primeiras	experiências	que	tive	com	as	aplicações	da	técnica	foi	em	uma	das	pinturas	finais	para	o	meu	
TCC. Para isso, resolvi retornar para a sacada do ateliê de pintura do Instituto de Artes da UFRGS, onde o quadro foi pin-
tado. A tela Janelas noturnas	(Figura	22)	traz	a	imagem	das	janelas	do	próprio	ateliê	iluminando	a	sacada.	Ela	tinha	quase	
o mesmo tamanho de Ateliê 1, Janelas noturnas, pois queria criar uma relação de proximidade formal entre ambas. No 
espaço expositivo costumava mantê-las uma de frente para a outra. O ateliê que foi primeiramente observado e o ateliê 
de onde partiu a observação. Busquei formar uma dualidade em que as duas telas conversassem pela ressonância dos 
elementos representados, mesmo que o observador não tivesse ciência que os dois espaços eram ligados a ateliês.  
 Nas áreas sombrias, as novas características da tinta com a cera de abelha trouxeram uma maior gama de possibili-
dades	de	diferenciação	entre	os	objetos	no	limite	do	visível.	Se	antes	se	dava	pela	cor,	agora	também	poderia	se	dar	pela	
própria materialidade da pintura. Me dei conta, então, da existência de um outro tipo de perda da visibilidade, a qual era 
própria da pintura e que se manifestava nas zonas escuras. O brilho da tinta era também um tipo de suspensão da visão, 
ou	pelo	menos	da	ilusão	da	imagem	ali	formada.	De	certa	forma,	o	reflexo	como	uma	interdição	da	ilusão	começava	a	se	
apresentar de maneira constante. Um brilho que poderia se colocar à frente da imagem. A tinta, com suas características 
plásticas, tanto podia trazer as formas pela sua força matérica quanto eclipsá-las.

10  É muito importante alertar que esquentar esses materiais gera vapores tóxicos e que se recomenda a utilização de material de proteção 
adequado,	além	de	um	espaço	ventilado.	Caso	o	aquecimento	seja	efetuado	com	fogo	há	perigo	de	incêndio	e	queimaduras	graves	por	se	tratar	
de	material	inflamável.	Também	costuma-se	agregar	à	receita	verniz	damar	em	pequena	quantidade.
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Figura 22. Marcelo Bordignon. Janelas noturnas, 2017, óleo sobre tela, 145 x 170 cm.
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 Em Janelas noturnas as diferenças se dão mais em relação ao controle do brilho do que pela espessura da tinta. Po-
rém, a diferença na viscosidade acabou gerando uma diversidade de texturas que divergiam dos meus quadros anteriores. 
No	momento	da	produção	dessas	primeiras	pinturas	não	me	aprofundei	na	reflexão	sobre	o	uso	dessas	texturas;	assim	
como o brilho, a minha tendência era neutralizá-las. O enfoque se dava principalmente no controle do comportamento da 
tinta.
	 Em	relação	à	transferência	da	imagem	da	fotografia	para	a	pintura,	como	iria	lidar	com	uma	perspectiva	linear	mais	
complexa	numa	tela	grande,	utilizei	uma	imagem	projetada	(Figura	23)	para	traçar	as	linhas	gerais	do	esboço	da	pintura11. 
A principal razão foi a economia de tempo e esforço. Por mais que eu chegasse em algum momento na perspectiva pelo 
desenho convencional, o desenho em si não era o foco do trabalho. O que parecia importar naquele momento era trazer 
a	imagem	fotográfica	para	a	pintura	e	não	uma	habilidade	técnica	em	desenho.	
	 Um	fator	que	pode	ter	influenciado	a	pintura	Janelas noturnas (Figura 22), mesmo que de forma indireta, é a dis-
torção	da	cor	da	projeção	em	relação	à	fotografia	original.	A	imagem	(Figura	24)	ganhou	uma	totalização	azulada	ao	ser	
projetada	que	suprimiu	os	tons	rosados	originais	do	prédio	que	ocupava	quase	toda	a	cena.	O	processo	de	tornar	a	imagem	
quase monocromática remete às minhas próprias escolhas na fatura das pinturas. De alguma forma, a impressão da cor 
azul sobre a cidade permaneceu na minha mente. Levanto essa possibilidade pois, no momento da fatura, a relação entre 
a	foto	projetada	e	a	cor	da	pintura	não	era	consciente.	Foi	somente	ao	olhar	novamente	para	as	imagens	do	processo	
no	ateliê	que	pude	identificar	que	as	cores	estavam	lá	desde	o	princípio.	No	decorrer	da	fatura	da	pintura	a	cor	azul	se	
provou propícia para trabalhar os limites da visualidade da pintura. Por ser uma cor escura, pude trabalhar a diferença de 
espessura	da	tinta	em	conjunto	com	as	pequenas	variações	entre	os	azuis	e	os	pretos.
 

11  Utilizo-me de diversas técnicas para a transferência de imagens. Com exceção das pinturas em grandes dimensões, ela se dá, quando a 
perspectiva	é	complexa,	com	auxílio	de	grandes	traçadas	sobre	a	imagem.	Nos	demais	casos,	faço	o	desenho	direto	da	observação	da	fotografia	
para depois iniciar a pintura.
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Figura	23.	Projeção	de	fotografia	digital	sobre	tela.																														 Figura	24.	Fotografia	digital,	2017,	arquivo	do	artista.

 Em 2018 resolvi experimentar de maneira mais profunda a possibilidade de uma visibilidade na pintura pela mate-
rialidade, com a própria massa da tinta criando a forma. A pintura intitulada Portas (Figura 25) foi concebida para possuir 
poucos elementos. Ela foi pensada em função dessa materialidade que eu queria explorar. A cena consiste em duas portas. 
Uma	à	esquerda,	vertendo	uma	luz	azulada,	que	ilumina	uma	pequena	placa	fixada	na	própria	porta,	e	junto	a	ela	está	uma	
pequena	janela	à	esquerda	com	a	mesma	luz.	E	outra	à	esquerda,	logo	ao	lado	da	porta	iluminada,	completamente	sombria,	
porém rebatendo as estruturas geométricas visíveis no interior da porta iluminada. Na soleira da porta negra há uma luz, 
como se escapasse de uma porta fechada com um interior iluminado. Essa porta negra foi construída com a diferença de 
espessura da tinta. O processo constituía-se do movimento do pincel sobre a camada cremosa escura, criando diferenças 
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na refração da luz pelo direcionamento das marcas das pinceladas. Diante da diferenciação de tonalidades dos pigmentos, 
minha curiosidade era como formar uma visualidade pela matéria da tinta. 
 Todavia, as questões relativas aos limites da visibilidade serão aprofundadas no terceiro capítulo. No momento, 
cabe	refletir	que	a	representação	do	visível	está	relacionada	ao	próprio	ambiente	noturno.	A	pintura	noturna	sempre	foi	
um	desafio	para	o	pintor.	A	noite	se	apresenta	como	um	motivo	representacional	que,	a	princípio,	coloca	em	crise	o	sen-
tido primordial para a pintura, a visão.  
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Figura 25. Marcelo Bordignon. Portas, 2018, óleo sobre tela, 60 x 60 cm.
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CAPÍTULO II

O noturno

2.1 O noturno como motivo representacional

	 A	escolha	por	pintar	cenas	da	noite	foi,	como	já	mencionado	anteriormente,	impulsionada	pela	minha	vontade	de	
pintar a luz. Mas a noite traz consigo diversos aspectos inerentes à experiência deste período de obscuridade. Trabalhar as 
suas condições de visibilidade, nas mais diversas abordagens, sempre leva a questões sobre sua manifestação nas diversas 
linguagens. Dessa forma, podemos nos perguntar quais as questões que a noite oferece à pintura. Assim como quais são 
as suas manifestações na obra de outros artistas e quais são as recorrências que envolvem esses trabalhos.
	 Quando	entramos	nas	questões	relacionadas	à	noite,	surge,	consequentemente,	a	necessidade	de	pensar	sobre	o	
que é o noturno. Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a palavra noturno	é	um	adjetivo	referente	à	noite,	
assim como algo que se faça ou circule à noite. Na música caracteriza-se, também, como “[...] gênero de composição para 
piano,	de	caráter	melancólico	e	sonhador	[…]”	(FERREIRA,	1986).	Logo	percebemos	que	o	dicionário	traz	uma	definição	
que	está	longe	de	abarcar	tudo	que	o	noturno	pode	conter.	Se	é	um	adjetivo,	nos	interessa	então	pensar	quais	são	os	
atributos	da	noite,	assim	como	de	que	maneira	a	experiência	da	noite	se	refletiria	no	pictórico.	Isto	é,	de	quais	maneiras	
se dá a representação da noite na pintura?
 Podemos procurar as relações do noturno na pintura pela história da arte e, no imaginário, como um possível ca-
minho para iluminar o nosso entendimento sobre o tema. O termo noturno associado ao pictórico tem sua popularização 
creditada a Whistler. A calmaria e as características cromáticas teriam sido os principais aspectos que atraíram o artista 
a pintar seus quadros ambientados na noite. Inicialmente nomeou suas telas de Luares e, posteriormente, por sugestão 
de Frederick Leyland, rebatizou-as de Noturnos,	inclusive	alterando	o	nome	de	quadros	já	conhecidos.	As	composições	de	
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Figura 26. James A. McNeill Whistler. Nocturne: Blue and Gold 
- Old Battersea Bridge, c. 1872-1875, óleo sobre tela, 68,3 x 
51,2 cm. Tate London.

Figura 27. Utagawa (Ando) Hiroshige. Bamboo yards, 
Kyobashi Bridge (No. 76 da série “Cem vistas famosas de 
Edo”), 1857, Xilogravura, 34,9 x 22,1 cm.
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Chopin (1810-1849) foram uma das principais inspirações para a sugestão de Leyland (PENNELL; PENNELL, 1908). 
	 Também	é	bem	conhecida	a	influência	das	gravuras	japonesas	sobre	a	obra	de	Whistler.	Um	dos	exemplos	mais	no-
tórios é a pintura Nocturne: Blue and Gold - Old Battersea Bridge (c. 1872-1875) (Figura 26), inspirada na representação 
da	ponte	Kyobashi,	de	Utagawa	Hiroshige	(Figura	27).	Posteriormente,	os	próprios	quadros	de	Whistler	iriam	influenciar	o	
artista	japonês	Kobayashi	Kiyochika,	que	se	especializou	em	gravuras	noturnas	(VALANCE,	2019,	p.	12).	
 Mas o prestígio da noite como tema na pintura se deu anteriormente. Segundo Argullol, é no romantismo alemão 
que	ela	surge	como	uma	temática	central	nas	obras	dos	artistas.	“[...]	o	pacto	fáustico	determina	o	prestígio	definitivo	da	
noite no movimento romântico.” (ARGULLOL, 1987, p. 73, tradução nossa). Esse prestígio seria uma herança do Renas-
cimento e do Barroco. 

Da luminosidade do Quattrocento surge em seguida o chiaroscuro da dúvida moral e do rasgo ontológico. A excitação 
sensitivo-cognitiva da noite é precocemente presente em Leonardo da Vinci e Giorgione, para não falar da explícita “glori-
ficação	da	noite”	de	algumas	obras	de	Michelangelo	e	de	Dosso	Dossi.	(ARGULLOL,	1987,	p.	76,	tradução	nossa)

Se para os românticos a noite era um meio de pensar as questões do inconsciente, no barroco “[...] o chiaroscuro simbo-
lizava o nascimento da consciência trágica do homem moderno [...]” (ARGULLOL, 1987, p. 77, tradução nossa).  
 O debate sobre o tema esteve em pauta recentemente no colóquio internacional Da cena da noite aos noturnos: 
Explorando	o	noturno	no	filme,	fotografia	e	vídeo. O evento ocorreu em Paris nos dias 24 e 25 de setembro de 2021, no 
INHA. Na convocatória para a submissão de artigos, o comitê organizador levanta uma série de questões de extrema re-
levância sobre o termo noturno e sua diferenciação em relação às cenas da noite. Trago neste momento os pontos dessa 
convocatória que considero de maior pertinência para a discussão sobre o noturno na pintura. Segundo o comitê desse 
colóquio, 

[...] o termo noturno	não	possui	um	único,	estável	e	consistente	significado.	Embora	o	termo	em	si	não	possua	um	signi-
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ficado	consistente,	o	noturno	seria	um	fenômeno	relativamente	bem	conhecido	e	firmemente	estabelecido	na	história	da	
arte, música e literatura. Em outras áreas, no entanto, parece manter-se pouco examinado, principalmente na arte mo-
derna	e	contemporânea.	A	definição	de	noturno como “conceito”, apesar de familiar na sua utilização num sentido amplo, 
seria na verdade bastante variada, o que daria origem a diversos questionamentos. Iniciando com questões sobre o seu 
estatuto: “O termo ‘noturno’ se refere a uma ‘atmosfera’ ou a uma ‘tonalidade afetiva’?”. “É um gênero (com seu próprio 
quadro de referências e códigos)?”. “Pertence a uma ‘forma’ ou um ‘estilo’?”. “É um ‘dispositivo’ decorrente das condições 
materiais	das	mídias	e	suas	técnicas?”.	“É	um	tipo	de	‘categoria	estética’	que	vai	além	das	características	que	definem	
alguma arte ou meio em particular?” (From night scene…, 2021, tradução nossa).

									Com	esses	problemas	se	evidenciaria	a	complexidade	e	o	alcance	da	reflexão	sobre	o	noturno.	Conforme	os	orga-
nizadores,

Na pintura, o noturno tende a ser um aspecto de estilo e/ou tema e se refere a “cenas da noite” caracterizadas por efei-
tos particulares de luz e cor. O Sonho de Constantino (c. 1455) (Figura 28), de Piero della Francesca, que retrata um céu 
noturno de um azul profundo, é considerado o primeiro noturno da história da pintura. As noites e os fundos de Caravaggio 
são intensamente pretos (Figura 29), enquanto, no mesmo período, Adam Elsheime pintou The Mocking of Ceres em tons 
de malva. Na era romântica, a atmosfera noturna das obras de Caspar David Friedrich tende para o azul (Figura 30). Outras 
cenas noturnas se seguiram: as de Van Gogh (Noite Estrelada) (Figura 31), cheias de cor, ou, mais recentemente, as de 
Hopper, povoadas por notívagos (Figura 32). O termo “noturno” foi de fato difundido pela tradição anglo-americana, com 
James Whistler (e suas telas inspiradas em Chopin: Nocturne: Blue and Silver - Chelsea) (Figura 42) e, em seguida, Frederic 
Remington e Winslow Homer (Figura 33). (From night scene…, 2021, tradução nossa)
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Figura 28. Piero della Francesca. O sonho de 
Constantino, c. 1455, afresco, 329 x 190 cm.  
Basílica de São Francisco, Arezzo.

Figura 29. Caravaggio. Davi e Golias, 1599, óleo sobre tela, 110 x 91 cm. 
Museo Del Prado.
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Figura 30. Caspar David Friedrich. Barco de pesca entre duas 
rochas em uma praia do Mar Báltico, c. 1830-1835, óleo so-
bre tela, 22 x 31,2 cm. Coleção Carmen Thyssen-Bornemisza.

Figura 31. Vincent Van Gogh. Noite Estrelada, 1889, óleo sobre tela, 
73,7 x 92,1 cm. The Museum of Modern Art (MoMA).
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Figura 32. Edward Hopper. Automat, 1927, óleo sobre tela, 
69,9 x 90,5 cm.  Des Moines Art Center.

Figura 33. Winslow Homer. Moonlight, Wood Island light, 1894, 
óleo sobre tela, 78,1 x 102,2 cm. The Metropolitan Museum of 
Art.

	 As	questões	levantadas	pelo	comitê	organizador	abrem	reflexões	sobre	as	diferentes	manifestações	da	noite	na	pin-
tura no decorrer da história da arte. Do ponto de vista de iluminação, ao compararmos a pintura de della Francesca (Figura 
28) com as pinturas de Whistler (Figuras 26 e 40), podemos notar que, além de um grande diferencial no tratamento da 
cor, o tratamento da luz na produção dos dois artistas difere. Se no primeiro vemos uma luz branca de forte emanação no 
centro e acima da cena, criando sombras marcadas e deixando os elementos claramente visíveis, no segundo a iluminação 
azulada	parece	se	diluir	na	atmosfera	e	não	confere	nitidez	aos	objetos,	tonalizando	toda	a	paisagem	sem	um	foco	de	luz.	
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 E é a luz, segundo Gombrich, um dos pontos centrais de O sonho de Constantino. O ambiente noturno do quadro 
potencializa as possibilidades do uso da iluminação dentro da cena. A tela está imbuída de um poder de mistério e revela-
ção, onde a presença do divino é sentida em sua emanação luminosa que atinge os elementos da cena. Segundo o autor: 

Nesse	quadro,	a	luz	não	só	ajuda	a	modelar	as	formas	das	figuras,	mas	é	igualmente	importante	para	a	perspectiva,	ao	criar	
a ilusão de profundidade. O soldado da frente apresenta-se como uma silhueta escura diante da abertura brilhantemente 
iluminada da tenda. Sentimos assim a distância que separa os soldados dos degraus em que o guarda pessoal está sentado, 
cuja	figura,	por	sua	vez,	se	destaca	no	clarão	luminoso	que	emana	do	anjo.	Somos	obrigados	a	sentir	o	volume	redondo	
da	tenda	e	o	oco	que	ela	encerra,	tanto	por	meio	dessa	luz	como	pelo	escorço	e	perspectiva.	Mas	Piero	deixa	que	o	jogo	
de	luz	e	sombra	realize	um	milagre	ainda	maior.	Eles	o	ajudam	a	criar	a	atmosfera	de	mistério	da	cena,	nas	profundezas	da	
noite, quando o Imperador teve uma visão que iria mudar o curso da história. (GOMBRICH, 2018, p. 194-195)     

 Esse espaço ativado pela dinâmica de luz e sombra, que Gombrich associa a uma teatralidade, surge com uma grande 
força dramática nas pinturas de Caravaggio e seus contrastes luminosos contundentes.   Diferenciando-se da iluminação 
em della Francesca, onde os personagens se apresentam com seus limites claramente visíveis, Caravaggio representará a 
figura	humana	visível	somente	em	partes	em	decorrência	da	ação	da	luz	sobre	eles.	No	quadro	Davi e Golias (Figura 29) 
podemos	observar	o	intenso	jogo	de	contrastes	entre	claridade	e	escuridão.	Se	no	afresco	de	della	Francesca	os	escuros	
profundos	se	encontravam	nas	sombras	da	luz	oriunda	do	anjo	e	o	céu	noturno	mantinha	alguma	luz	azulada,	aqui	a	noite	
é uma escuridão total de um preto profundo. Lorenzo Mammì comenta que nas pinturas do artista barroco: 

A luz não molda os corpos, os recorta. E nada existe se não aquilo que a incidência do raio luminoso desvela. De maneira 
que,	diz	Longhi,	Caravaggio	“pensa	pela	primeira	vez	que	o	destino	sentimental	da	figuração	pode	ser	indicado	por	um	
elemento exterior ao homem, não escravo do homem”. Não a luz universal do Renascimento, mas um “lume particular”, 
que	o	artista	cria	artificialmente	em	seu	ateliê,	pintando	as	paredes	de	preto	e	deixando	filtrar	apenas	uma	fonte	luminosa.	
Tudo	o	que	esse	lume	alcança,	homens	e	coisas,	o	ilumina	do	mesmo	jeito:	tudo	tem	a	mesma	evidência,	tudo	está	rente	à	
superfície.	Mas	a	substância	expressiva	da	figuração	é	dada	pelo	contraste	de	luz	e	sombra,	e	não	pelos	corpos	moldados	
em claro-escuro. (MAMMÌ, 2012, p. 11-12)
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									Essa	artificialidade	da	luz	que	se	apresenta	como	elemento	expressivo	na	relação	de	alto	contraste	com	a	escuri-
dão também terá, por apresentar esta característica de segmentação dos corpos, grande impacto na espacialidade da 
imagem. Podemos observar que, ao mesmo tempo em que há a profundidade da escuridão, a incidência de luz sobre os 
personagens	parece	projetá-los	para	a	frente.	Temos	a	impressão	de	que,	literalmente,	como	dito	por	Mammì,	“tudo	está	
rente à superfície”. Na realidade, não temos informação sobre o espaço onde ocorre o ato, todos os elementos de um pos-
sível cenário parecem se perder e a única ancoragem que resta ao observador são aqueles corpos que estão num estreito 
espaço no primeiro plano. Se, como descrito por Gombrich, a luz em O sonho de Constantino cria “ilusão de profundidade” 
e, por consequência, um espaço, uma cena em que ocorre o ato revelatório, em Caravaggio a luz puxa os elementos ilu-
minados para a direção do plano da tela ao interagir com os pretos ao fundo da imagem.     
 A noite parece ser propícia para o drama ao reunir elementos em oposição no seu interior, criando diálogos entre 
eles. Todavia, também parece inclinar-se para um tempo lento, uma calmaria que carrega o mistério e o silêncio em seu 
ventre. Para os pintores, o noturno – o escuro – surge como um meio para a elaboração da luz no quadro, criando inúme-
ras	possibilidades	de	interações	entre	polaridades.	Ao	mesmo	tempo	apresenta	o	desafio	de	pintar	uma	invisibilidade	e	as	
pequenas sutilezas dos escuros da noite. Porém, o noturno não se resume à profundidade da escuridão e à dissolução das 
formas. Podemos encontrar artistas que viram na noite a oportunidade de trabalhar a cor e a luz de maneira divergente 
ao chiaroscuro.
 Van Gogh demonstra em suas correspondências ao seu irmão Theo um grande fascínio pelo noturno. “Frequente-
mente me parece que a noite é bem mais viva e ricamente colorida do que o dia.” (VAN GOGH, 2002, p. 258). Poste-
riormente, complementa: “A questão de pintar cenas ou efeitos noturnos no local e durante a noite mesmo me interessa 
enormemente.” (VAN GOGH, 2002, p. 261). Como citado pelo texto da comissão do colóquio, seus trabalhos carregam 
uma	grande	profusão	de	cores.	Se	no	jogo	de	luz	e	sombra	do chiaroscuro a noite se mostra como um palco de emoções, 
mistério	e	drama,	nas	pinturas	de	Vincent	serão	as	cores	que	surgirão	como	meio	de	reflexão	sobre	oposições	nos	am-
bientes noturnos, muitas vezes povoados por notívagos. A cor, nas suas pinturas, também surge com valores simbólicos, 
não	busca	ser	objetiva,	está	a	favor	da	resolução	das	relações	internas	do	quadro	em	conjunto	com	a	construção	de	uma	
atmosfera. 
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 Sua descrição da pintura Café Noturno	(Figura	34)	é	repleta	de	jogos	de	interação	entre	cores.	Assim	como	os	for-
tes contrastes de luz e sombra das cenas noturnas, as cores complementares nessa pintura de Van Gogh encontram-se 

lado	a	lado	num	jogo	de	oposições.	

   
Procurei exprimir com o vermelho e o verde 
as terríveis paixões humanas. A sala é ver-
melho-sangue e amarelo-surdo, um bilhar 
verde ao meio, quatro lâmpadas amarelo-li-
mão	com	brilho	laranja	e	verde.	Em	todos	os	
lugares um combate e uma antítese entre 
os mais diversos verdes e vermelhos, nos 
personagens dos pequenos vadios dormin-
do; na sala vazia e triste, o violeta e o azul. 
O vermelho-sangue e o verde-amarelado 
do bilhar, por exemplo, contrastam com o 
verdinho tênue Luís XV do balcão, onde há 
um ramalhete. [...] Não é uma cor localmen-
te verdadeira do ponto de vista realista do 
ilusionismo, mas uma cor que sugere uma 
emoção qualquer de um temperamento ar-
dente. (VAN GOGH, 2002, p. 258-259)

 Podemos observar no quadro que não há 
grandes áreas de escuro profundo, tudo pare-
ce estar iluminado. Os elementos representa-
dos são vistos em sua totalidade, mesmo que 
percam de certa maneira sua nitidez quando 
apresentam tons próximos, como as cadeiras 
e	o	piso.	Talvez	com	exceção	da	pequena	ja-

Figura 34. Vincent Van Gogh. Café Noturno, 1888, óleo sobre tela, 72,4 x 92,1 cm. 
Yale University Art Gallery.
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nela à direita, onde o pequeno vislumbre da escuridão da noite nos leva a manchas luminosas indeterminadas. Essa apre-
ensão	total	dos	objetos	também	pode	ser	encontrada	em	Noite Estrelada (Figura 31). As casas, as colinas, o cipreste, 
até as estrelas e os movimentos do cosmos, tudo parece apresentar seus limites discerníveis. A noite parece incorporar 
o	movimento	do	próprio	ato	de	pintar.	Os	limites	dos	objetos	parecem	surgir	pela	própria	ciência	da	presença	do	material	
constitutivo da pintura, a tinta.   
 Além dos elementos apresentarem-se com limites discerníveis, nas pinturas de Van Gogh a iluminação parece en-
carnar-se na tinta e ganhar uma espessura própria. Os efeitos de luz típicos da noite ganham uma presença física nesses 
quadros. Se pensarmos no escuro profundo de Caravaggio como um meio de empurrar os personagens banhados de luz 
para o limiar entre o espaço do quadro e o espaço do observador, nas telas de Van Gogh a luz parece se materializar acima 
do plano da pintura.
 Nas minhas telas podemos notar a presença constante de focos de luz no meio da escuridão. A noite surge como 
um espaço de diálogo entre opostos que dão sentido ao quadro ao interagirem. Não vemos personagens nas cenas, a luz 
em si é a fonte, na sua interação com o escuro, de uma dramaticidade da ausência. Ela se desdobra na obscuridade e no 
silêncio. Dessa forma, podemos considerar que as questões pictóricas que busco nos meus quadros se aproximam dos 
problemas enfrentados por Caravaggio e demais pintores noturnos que trabalham a luz em sua interação com a escuridão. 
O	que	ocorre	em	conjunto	com	a	perda	da	visibilidade.	Segundo	Heinrich	Wölfflin,	esta	seria	a	principal	característica	da	
arte barroca. 

Enquanto a arte clássica coloca todos os meios de representação a serviço da nitidez formal, o Barroco evita sistematica-
mente suscitar a impressão de que o quadro tenha sido composto para ser visto e de que possa ser totalmente apreendido 
pela visão. (WÖLFFLIN, 2015, p. 270). 

Claro que, mesmo não compartilhando certos interesses de pintores coloristas como Van Gogh, a incorporação da cons-
trução de uma visualidade pela materialidade da tinta é uma lição valiosa que posso tirar da obra do artista.  
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 Além do trabalho com a luz, em muitas pinturas noturnas encontramos a construção de uma atmosfera densa. No 
caso das minhas telas, a profundidade dos pretos gera uma certa transparência do ar. A indistinção é fruto de uma ausên-
cia de iluminação ao invés de um véu que cria cenas difusas. Nelas não vemos uma atmosfera tonalizada como nas pinturas 
de Van Gogh, Whistler e Friedrich, nas quais, nas cenas de paisagem, o ambiente é todo tingido por uma cor dominante.  
	 Nos	meus	trabalhos	também	podemos	observar	uma	cor	que	é	predominante	e	tonaliza	os	objetos,	mas	ela	está	
contida nos focos de luz e é visivelmente	artificial.	Ela	recorta	a	escuridão	e	revela	o	mundo	parcialmente;	são	cenas	e	
paisagens reveladas pela ação humana.
	 A	opção	pela	luz	artificial	sempre	foi	um	ato	consciente	da	minha	parte.	A	noite	era,	antes	de	tudo,	um	momento	da	
escuridão que permitia a existência de cenas com focos de luz. Era nela que a iluminação se desdobrava e transformava 
as coisas e o espaço. Assim como seu próprio silêncio e calmaria me atraíam, em contraste com a agitação do dia. Se o 
diurno se apresentava a mim como o período de ação, o noturno mostrava-se como o	período	de	reflexão.	
 Podemos notar nesse pequeno resumo histórico da representação da noite na pintura que o noturno é imbuído de 
aspectos que parecem persistentes. O despertar da experiência fenomenológica sobre a qual comenta Merleau-Ponty12 
parece ecoar na “excitação sensitivo-cognitiva” presente nos artistas renascentistas. Dessas atribuições gerais ao notur-
no,	as	noções	de	imaginário	do	antropólogo	e	filósofo	Gilbert	Durand	(1921-	2012)	podem	ser	utilizadas	para	uma	visão	
holística do tema. 
 Durand desenvolveu duas grandes estruturas para pensar o imaginário, o Regime Diurno e o Regime Noturno. Se-
gundo	o	filósofo,	as	atitudes	imaginativas	do	ser	humano	têm	como	origem	a	tentativa	de	manter	a	estabilidade	biop-
sicossocial	diante	da	percepção	de	finitude,	a	consciência	da	morte	e	do	devir	(ANAZ	et al., 2014). “O Regime Diurno 
caracteriza-se por ações de separar e pelas atitudes bélicas de heróis violentos.” (ANAZ et al., 2014). Em resumo, tenta 
negar a morte e combater o devir. 
	 Essa	associação	da	luminosidade	do	período	diurno	com	a	violência	e	as	figuras	heroicas	violentas	se	assemelha	com	
a situação em que se encontrava Pasolini na Itália fascista de Mussolini. Como descreve Didi-Huberman em Sobrevivência 

12  Ver capítulo 1 subcapítulo 1.4.
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dos Vaga-lumes. 

Havia,	então,	de	um	lado,	os	projetores	da	propaganda	aureolando	o	ditador	fascista	com	luz	ofuscante.	[...]	É	um	tempo	
em	que	os	‘conselheiros	pérfidos’	estão	em	plena	glória	luminosa,	enquanto	os	resistentes	de	todo	tipo	[...]	se	transfor-
mam em vaga-lumes[...]. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 17).

 Já o Regime Noturno é caracterizado pelas trevas que o Regime Diurno tenta combater. Nele prevalecem o misturar 
e o confundir. Se caracteriza pelo eufemismo e a conciliação dos contrários (ANAZ et al., 2014). Simbolicamente associa-
do a descida, obscuridade, repouso e intimidade. É ligado também ao sentimento de angústia, medo e abatimento, o que 
Durand irá relacionar com a vivência ancestral do homem durante o período da noite (ABELLA; RAFFAELLI, 2012). “Durand 
mostra	em	suas	reflexões	que	a	arte	é	um	dos	produtos	mais	reveladores	dessas	atitudes	imaginativas,	que	realizam	a	
mediação entre o eterno e o temporal e constituem ‘a própria atividade dialética do espírito’.” (ANAZ et al., 2014).
 Várias dessas características surgem constantemente nos trabalhos noturnos dos artistas no decorrer dos tempos. 
O claro e escuro típico do barroco como conciliação de forças antagônicas, o que também se estendia para o sagrado e o 
profano, visibilidade e invisibilidade, vida e morte, entre outros. Mas o noturno, como levantado pelas noções do imaginário 
de Durand, também se relaciona com um sentimento de angústia e abatimento. Assim como as composições de Chopin, 
que carregam uma grande carga de melancolia, as pinturas de Edward Hopper destacam-se por apresentar personagens 
introspectivos em momentos de solidão e aparente tristeza. 
 Hopper é um artista que sempre me despertou profundo interesse e creio que, mesmo inconscientemente, em cer-
tos	momentos,	influenciou	em	grande	medida	a	minha	pintura.	Retornarei	com	a	análise	mais	aprofundada	da	sua	obra	nos	
capítulos	seguintes,	ao	enfocar	as	relações	da	cidade	com	o	noturno	e	as	relações	da	pintura	com	a	janela.	
 Em comparação a Whistler, por exemplo, Hopper parece construir este aporte emocional na pintura pela desconexão 
dos personagens em relação ao seu entorno, assim como entre si. Junto a isto temos a estrutura da cidade, que se mostra 
com	uma	forte	aparência	de	assepsia,	como	se	fossem	cenários	cinematográficos	que	foram	montados	recentemente	e	
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carecem daquele desgaste e marcas do tempo. A noite surge como um meio propício para enfatizar a solidão das me-
trópoles. Já em Whistler, o clima se dá principalmente pela cor e pela aparente densidade do ar em suas representações 
do noturno, como se convertesse a melancolia das composições de Chopin em tonalidades na pintura, demonstrando a 
afinidade	que	o	pintor	buscava	com	a	música13. 
  
2.2 Preto: a cor da noite?

 Poderíamos dizer que entre as cores da noite há uma que parece carregar profundas relações com o noturno. Uma 
cor que surgiria em muitas representações como a presença encarnada da noite e que parece melhor representá-la: o 
preto.	É	uma	cor	que	está	sempre	presente	nas	minhas	pinturas	e	apresenta	diversos	desafios	ao	ser	trabalhada.	Ela	surge	
como um elemento fundamental das cenas que me atraem. Isto é, a cor preta esteve profundamente ligada aos aspectos 
do noturno que me interessam, uma noite muito escura com focos de luz. Mas como se tecem as relações do preto com 
a noite e suas representações? Podemos encontrar na abordagem de Didi-Huberman à obra de Smith a relação entre o 
preto	e	o	noturno	claramente	exposta.	Seus	objetos	eram	ligados	à	noite	por	meio	da	cor	com	que	eram	pintados.

Este negrume não é acidental ou circunstancial às duas primeiras obras de Tony Smith: parece realmente necessário, sobe-
rano ao ponto de afetar, doravante, todas as esculturas de Tony Smith. Como se as imagens devessem incorporar a própria 
cor do elemento que lhes havia dado a existência: a noite (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 98).

 Michel Pastoureau descreve em Preto: história de uma cor a ascensão do gosto pela cor preta no decorrer do ro-

13  “Artistas noturnos também demonstraram um crescente interesse em outras formas de percepção, particularmente o tato e a audição. 
Em	primeiro	lugar,	as	afinidades	do	noturno	com	a	música	reforçam	a	indeterminação	e	a	expansão	da	percepção.	Charles	Caffin	aponta	o	caráter	
indireto e alusivo que o noturno compartilha com a música: ‘[Whistler] evitou o óbvio, embora retratando-o brilhantemente. Agora, a menos óbvia 
das artes é a música’. Em certo sentido, a escuridão da tela corresponde visualmente ao caráter evasivo e indireto da música.” (VALANCE, 2019, 
p. 28, tradução nossa). 
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mantismo, sua associação com a melancolia, a atração pela morte, o macabro e a noite.14 

Os romances “góticos” ingleses tinham lançado a moda do macabro desde os anos 1760 [...] e, com ela, o preto faz o seu 
grande retorno: É o triunfo da noite e da morte, das feiticeiras e dos cemitérios, do estranho e do fantástico. [...] O herói 
de	Goethe	faz	um	trato	com	Mefistófeles	[...]	em	troca	de	sua	alma,	[...].	A	história	se	desenvolve	numa	atmosfera	parti-
cularmente	sombria.	Nada	faltava	ali:	a	noite,	a	prisão,	o	cemitério,	o	castelo	em	ruínas,	o	calabouço,	a	floresta,	a	caverna,	
as feiticeiras e o sabá (PASTOUREAU, 2011, p. 164).

 E será Goethe quem irá se contrapor às ideias de Newton sobre a teoria das cores, na qual o preto seria simples-
mente um vácuo de luz, restituindo o preto ao seu espaço entre as demais cores. A aniquilação do preto como cor por 
Newton também levaria consigo sua contraparte. “Nesta nova ordem das cores, não há mais lugar nem para o preto nem 
para o branco. [...] o preto e o branco não são mais cores.” (PASTOUREAU, 2011, p. 146).
	 Posso	afirmar	que	nas	minhas	pinturas	o	preto	é	uma	cor.	Além	de	carregar	diversos	significados,	assim	como	as	
demais cores, seu funcionamento dentro do quadro é o mesmo de qualquer outra. Também percebo que cada cor possui 
suas características e humores próprios, no sentido de que se comportam de maneira distinta, isto é, possuem individuali-
dades	que	são	gerais	mesmo	dentro	das	variações	de	cada	cor.	Por	exemplo,	entre	os	azuis	podemos	identificar	as	famílias	
de cores como o azul ultramar e o azul Phthalo, os quais irão gerar verdes distintos na mistura com amarelos iguais. O 
mesmo acontece com o preto, porém ele se apresenta como uma cor com características de forte impregnação e que, em 
muitos casos, necessita de uma certa dedicação no aprendizado da sua utilização para se trabalhar com segurança. Existe 
uma maneira de pensar que é por via das cores e é da natureza do fazer.   
	 A	cor	preta	na	pintura	pode	causar	alguma	dificuldade	inicial	no	seu	domínio.	A	tendência	é	que	contamine	as	outras	

14  Cabe ressaltar que o preto não foi sempre vinculado a aspectos negativos. No antigo Próximo Oriente e no Egito faraónico o preto pos-
suía características positivas, associado à fertilidade e ao renascimento. Outro povo que via a cor preta como positiva eram os Germanos, eles 
associavam o preto ao corvo que era tido como símbolo de Odin e detentor de atributos protetores. Apesar de expressar o caráter opressivo e 
punitivo das trevas, a Bíblia não associa as trevas sempre ao preto, desta forma não faz dela uma cor essencialmente negativa. Esta associação 
seria oriunda dos padres latinos, possivelmente para atribuir um aspecto negativo às práticas pagãs. (PASTOUREAU, 2011).
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cores a ponto de acinzentar toda a paleta e assim diminuir a saturação geral do quadro. Ao mesmo tempo, é de grande 
ajuda	para	criar	a	densidade	da	noite.	Na	minha	prática	para	lidar	com	o	preto	percebo	que	ele	se	comporta	como	as	outras	
cores.	Isto	é,	para	que	a	luz	do	quadro	surja	é	necessário	que	ele	tenha	um	certo	equilíbrio	de	distribuição	em	toda	a	cena.	
Porém, pela sua grande potência de se sobrepor sobre as outras, tem de ser usado de forma cuidadosa. Evito grandes 
áreas de preto puro; ele geralmente surge misturado com todas as cores do quadro. A presença do preto nas pinturas 
noturnas também alterava certas cores que na paleta pareciam pouco luminosas, mas ganhavam luz na sua presença.
 Na mistura do preto com outras cores também noto que ele adquire diversas qualidades. Pretos mais profundos com 
o azul, pretos quentes e luminosos com o vermelho, cores que num ambiente diurno passariam como um preto chapado, 
geram uma pluralidade potente na pintura. Tanto me servem para criar pequenas variações nos limiares das formas como 
também dialogam com as luzes da pintura. Assim, por exemplo, um preto quente disposto próximo de uma luz fria torna-a 
mais vibrante. 
 A pintura Sem título (Figura 35) é um bom exemplo. Nessa tela utilizei uma mistura de preto com vermelho para 
compor a estrutura da casa, dessa forma a luz esverdeada que surge dela ganha força. Ao mesmo tempo em que a casa 
possui esse preto quente, a pintura ganha uma dinâmica que considero interessante com a introdução de pretos azulados 
muito	escuros	no	fundo	da	cena	e	no	chão,	onde	a	iluminação	da	casa	se	projetava,	à	frente	da	construção.	Interessa-me	
conhecer	os	pigmentos	das	tintas,	pois	é	notória	a	diferença	entre	os	pretos	que	eu	utilizo.	O	preto	de	marfim	é	o	que	traz	
uma maior sensação de profundidade, é frio e tende para o azul. Percebo que funciona muito bem ao ser misturado com 
cores frias como o verde, proporcionando maior densidade para essas cores. Por exemplo, combinado com o azul cria-se 
maravilhosos azuis acinzentados que mantêm uma certa saturação de cor. Já o preto de óxido de ferro, ou preto de marte, 
se apresenta como um preto quente, tendendo para o vermelho. É uma cor que cria uma atmosfera mais aconchegante, 
que remete ao escuro circundante das luzes quentes de velas. Na minha pintura, é o preto que geralmente acompanha, 
como em Sem título, as cores frias quando me interessa destacá-las. Ao colocá-lo próximo das luzes esverdeadas surge 
um duplo contraste, tanto entre claro e escuro como entre cores complementares.   
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Figura 35. Marcelo Bordignon. Sem título, 2017, óleo sobre tela, 100 x 120 cm.
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 Van Gogh demonstra em suas cartas a Theo um profundo interesse na utilização do preto na pintura. Podemos no-
tar uma posição contrastante a muitos pintores impressionistas, os quais, segundo Pastoureau (2011), haviam evitado a 
utilização	dessa	cor	por	influência	das	teorias	de	Eugène	Chevreul15 (1786-1889). Em trechos dos seus escritos, o artista 
comenta sobre o banimento do preto como cor.

Quando	ouço	dizer	que	“na	natureza	não	há	preto”,	penso	que	na	realidade	o	preto	também	não	existe	na	cor.	Sobretudo	
não se deve cair no erro de acreditar que os coloristas não empregam o preto, pois não é preciso dizer que desde que o 
preto	entre	em	composição	com	elementos	azuis,	vermelhos	ou	amarelos,	estes	tornam-se	cinzas,	seja	vermelho-escuro,	
amarelo ou azul-acinzentado [...] (VAN GOGH, 2002, p. 122).

									Se	nesse	primeiro	momento	Van	Gogh	associa	a	presença	dos	pretos	na	pintura	a	situações	específicas,	na	fatura	
de	uma	diversidade	de	cinzas,	posteriormente	parece	apresentar	uma	posição	mais	enfática	em	oposição	à	afirmação	de	
que não se deve usar o preto ao pintar.

Acaso Rembrandt e Hals não usavam o preto? E Velázquez? Não somente um, mas vinte e sete pretos diferentes, posso 
lhe	garantir.	Assim,	este	“não	se	deve	usar	preto”,	vamos!	Você	se	dá	conta	do	que	isto	quer	dizer?	Sério,	reflita!	Pois	
penso que você ainda poderia chegar à constatação que acho a mais plausível; que você aprendeu e compreendeu mal 
a questão dos tons, ou melhor, que você a aprendeu e compreendeu de modo impreciso. Acontece com tanta gente, a 
maioria é assim. Mas graças a Delacroix e a outros de sua época, você acabará compreendendo. Diga-me, você notou que 
meus estudos com fundo preto são todos compostos numa tonalidade muito baixa??? E quando os componho mais baixo 
que a natureza, você notou que não somente minhas sombras, mas também minhas luzes, tornam-se proporcionalmente 
mais escuras, e que apesar de tudo eu preservo as relações entre os tons?  (VAN GOGH, 2002, p. 153).

15  “Chevreul publica em 1864 uma nova obra, completando a primeira e propondo modelos de harmonia cromática: Des couleurs et de leur 
application aux arts industriels à l’aide de cercles chromatiques. A seguir, adotam-se constantemente a distinção entre cores primárias e comple-
mentares,	a	dispersão	da	luz	branca	de	acordo	com	as	leis	de	espectro	e	a	rejeição	do	preto	como	cor	verdadeira.	As	pessoas	gostam	de	repetir,	
ainda e sempre, a célebre frase de Leonardo da Vinci pronunciada três séculos e meio antes: ‘o preto não é uma cor’. Ora, trata-se sobretudo 
de	cor	em	pintura,	e,	se	o	preto	não	é	cor,	não	há	lugar	para	ele	no	quadro.	É	o	que,	de	resto,	recomenda	Paul	Gauguin:	‘Rejeitem	o	preto	e	essa	
mistura de preto e de branco que chamamos de cinza. Nada é preto, nada é cinza’.”  (PASTOUREAU, 2011, p. 174-175). 
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         Concordo com Van Gogh que, como pude observar na prática da pintura, os pretos podem desempenhar um valioso 
papel ao criar relações de contrastes entre tonalidades para dar luz a cores que, na sua ausência, não apresentariam tal 
claridade. 
 Entre os artistas citados por Van Gogh como exemplos da utilização da diversidade de pretos na pintura – o pintor 
destaca	Velázquez	–,	podemos	encontrar	uma	 influência,	segundo	Mammì,	de	Caravaggio	e	suas	pinturas	noturnas.	A	
escola	“caravagesca”	teria	tido	uma	grande	difusão	no	início	dos	anos	1600,	tendo	“[...]	sua	influência	sobre	artistas	do	
calibre de Velázquez, Zurbarán, Rembrandt ou La Tour [...]” (MAMMÌ, 2012, p. 7).  
 Não é apenas na pintura que vemos o interesse dos artistas pelas imagens escuras. O obscuro, que surge como 
sinônimo da cor preta na imagem, confere aspectos sombrios à série Carnaval (2009) do coletivo paulista Cia de Foto16. 

16	 	“[...]	o	coletivo	originou-se	em	2003,	na	época,	mas	focado	no	modelo	do	jornalismo,	com	Pio	Figueiroa	e	Rafael	Jacinto.	No	ano	seguinte,	
João Kehl e, em 2006, Carol Lopes passaram a integrar o coletivo e, de forma mais esporádica, Flávia, coordenadora da área comercial, Débora, 
gerente	e	assistente	de	Flávia,	e	Kosuke,	assistente	de	fotografia.	Outro	parceiro	foi	DJ	Guab,	que	criava	músicas	para	acompanhar	determinadas	
séries	de	fotografias.	O	coletivo	encerrou	suas	atividades	em	2013.”	(RIBEIRO,	2015,	p.	460).

Figura 37. Cia de Foto, documento de trabalho da 
série Carnaval. Arquivo do coletivo. Fonte: (RIBEIRO, 

2015)

Figura 36. Cia de Foto, Série Carnaval,	2009,	fotografia,	
110 x 165 cm. 
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Na	figura	36	podemos	observar	rostos	e	fragmentos	de	corpos	que	surgem	de	uma	grande	massa	escura	que	toma	todo	
o fundo da cena. Essa escuridão bloqueia quaisquer referenciais do ambiente, o espaço do preto na imagem parece ao 
mesmo	tempo	profundo	e	camada	plana.	Dessa	forma,	como	planaridade,	joga	os	personagens	para	um	espaço	estreito	
no primeiro plano.
 Podemos destacar nesse trabalho a qualidade do preto de encerrar uma visualidade, de criar uma sensação de perda 
gradual das formas humanas. Nos deparamos com aquela perda da visibilidade típica da noite. A dramaticidade da cena é 
contaminada por um terror noturno em que os personagens parecem querer escapar de um mergulho total no não discer-
nimento. 
 Essas características da imagem poderiam facilmente ser encontradas em muitas imagens noturnas, inclusive na 
minha própria produção. Porém, como comenta a pesquisadora Niura Ribeiro em sua abordagem sobre a série, a questão 
repousa	no	fato	da	fotografia	ter	se	originado	em	um	dia	ensolarado	(Figura	37).	O	que	se	identifica	como	um	elemento	
noturno é algo atribuído à imagem posteriormente. Como comenta a autora: “Embora a cena original fosse de um dia 
com muito sol, a forma de tratamento das luzes dramatiza a composição a tal ponto que parece tratar-se de uma cena 
noturna.” (RIBEIRO, 2015, p. 464). A pergunta que surge naturalmente é: como uma cena diurna também pode ser notur-
na?	Talvez	essas	imagens	noturnas	feitas	de	dia	sejam	como	um	eclipse,	uma	existência	estranha	que	surge	na	presença	
de contradições. Um sol negro ao meio-dia. E nada impede que essa imagem contenha tanto o noturno quanto o diurno, 
criando um espaço de cruzamentos que parecem impossíveis no nosso dia a dia17.	Uma	junção	de	uma	luz	de	qualidades	

17  Um exemplo notável desta possibilidade da coexistência do noturno e do diurno na pintura é o quadro O Império das luzes, do pintor belga 
René Magritte (1898-1967). Segundo Meuris: “A imagem inesperada ‘de uma paisagem nocturna sob um céu luminoso’ [...] é perturbador, se o 
compararmos	com	a	imagem	mais	habitual	de	‘uma	paisagem	nocturna	sob	um	céu	estrelado’.	Ao	jogar	com	contrários	ambíguos,	o	pintor	afir-
mou,	pois,	uma	convergência	essencial	entre	o	realismo	que	se	exprimia,	como	ele	próprio	diz,	de	facto	e	um	realismo	que	se	exprimia	de	jure.	Na	
verdade,	isso	significa	aplicar	uma	arte	que	apenas	reproduz	a	semelhança	de	objetos	isolados.”	(MEURIS,	1993,	p.	84-85).	No	caso	da	fotografia,	
este	jogo	entre	dualidades,	o	dia	e	a	noite,	pode	ser	visto	como	uma	subversão	de	uma	relação	direta	de	correspondência	da	imagem	fotográfica	
com	a	realidade.	A	fotografia,	dessa	forma,	surgiria	pela	ação	do	tratamento	das	luzes	como	um	espaço	autônomo	que	não	se	resume	a	uma	do-
cumentação	fiel	de	um	momento	passado.	Gombrich	comenta	um	episódio	de	Matisse	que	ilustra	esta	liberdade	do	artista	em	criar	imagens.	“Uma	
senhora que estava visitando o ateliê do pintor observou: ‘Mas certamente o braço dessa mulher está comprido demais!’. Ao que o artista, polido, 
respondeu: ‘Madame, a senhora está enganada. Isso não é uma mulher, é um quadro’.” (GOMBRICH, 1995, p. 122). 
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diurnas com as sombras profundas da noite. O preto como um mensageiro noturno faz do dia noite e constitui na sua 
presença	uma	força	singular	na	fotografia	da	Cia	de	Foto.
 Esse lado noturno das imagens da série Carnaval é, como descrito pelo grupo em entrevista a Ribeiro, de origem 
pictórica. Talvez, nesse aspecto, ela se constitua como uma abordagem inversa ao meu procedimento. No lugar de uma 
pintura	que	olha	para	a	fotografia	para	pensar	a	luz	e	sombra,	é	uma	fotografia	que	olha	para	a	prática	pictórica	para	
construir uma cena noturna e sua escuridão. “Nosso trabalho é uma pintura pelo tratamento da imagem. É com camadas 
que se muda o tom e vai pondo sobreposição de tonalidades e matizes. A gente tem muita herança da pintura em todos 
os aspectos”. (CIA DE FOTO apud RIBEIRO, 2015, p. 464). 
	 Como	aponta	Niura,	a	pintura	que	parece	influenciar	a	construção	desses	noturnos	fotográficos	é	a	pintura	barro-
ca18. “[...] quando puxam as luzes em seus contrastes com os escuros, o coletivo adota o princípio de tratamento de luzes 
caravaggiescas.”	(RIBEIRO,	2013,	p.	134).	Em	ambos	encontramos	esse	espaço	negro	profundo	que	parece	projetar	as	
personagens para fora do espaço interno do quadro. Como explica Fayga Ostrower, a relação entre o preto e o branco so-
brepostos na linguagem visual possui características espaciais. O que se aplica a elementos escuros e iluminados. O branco 
tende a dar uma sensação de proximidade, um movimento de abertura e em direção ao observador. O preto, ao contrário, 
tende a gerar um movimento de fechamento e em direção ao fundo da imagem (OSTROWER, 2013). Segundo Frank Stella 
(1986, p. 10), “A necessidade de criar espaço pictural que é capaz de dissolver seu próprio perímetro e superfície plana 
é	o	fardo	com	o	qual	a	pintura	moderna	nasceu.	Ninguém	ajudou	mais	a	iluminar	este	fardo	que	Caravaggio”.	Desse	modo,	
as relações entre a luz “caravaggiesca” e os fundos pretos das suas pinturas estariam na gênese do espaço moderno. A 
iluminação forte e as porções escuras tanto dão a sensação de proximidade dos personagens representados com o plano 
da tela, quanto eliminam, por ocultamento, o palco onde, no renascimento, aconteceria a ação.

18  Podemos observar de maneira clara nos trabalhos de Caravaggio esse movimento relacionado a claridade e escuro, e na pintura de Rodrigo 
Andrade, de certa forma, sua subversão. Pelo menos no plano matérico da pintura. Isto é, enquanto em Caravaggio o preto mantém sua qualidade 
de	sensação	de	profundidade,	na	pintura	de	Andrade	essa	sensação	se	mantém	ao	mesmo	tempo	que	se	desfaz	pela	massa	de	tinta	que	se	projeta	
fisicamente	para	fora	do	quadro.
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Fazendo	personagens	e	ação	flutuarem	em	um	espaço	escuro,	Caravaggio	torna	incerto	os	limites	do	quadro.	Basta	dizer	
que ele tende a abolir a própria noção de quadro, na medida em que este supõe a seleção de uma porção do espaço li-
mitado,	no	qual	as	coisas	aparecem	como	vistas	através	de	uma	janela.	Soma-se	a	ausência	ou	interferência	de	qualquer	
elemento – arquitetônico ou natural – que permitisse localizar a cena representada em seu espaço próprio, o fato de que, 
nas bordas, os personagens representados em meio-corpo parecem ignorar o quadro em que o pintor procura encerrá-los. 
(MILNER, 2005, p. 99, tradução nossa) 

         Voltaremos a nos debruçar sobre os limites do quadro e o espaço no capítulo três. No momento, interessa-nos 
jogar	luz	nessas	possíveis	relações	entre	a	obscuridade,	o	noturno	e	seus	desdobramentos	em	produções	artísticas.	De	
uma	forma	ou	de	outra,	poderíamos	considerar	que	a	cor	preta	se	apresenta	nessa	fotografia	da	Cia	de	Foto	como	a	dupla	
presença do pictural e do noturno. 
	 A	presença	do	noturno	no	âmbito	das	artes	visuais	brasileiras	é	marcada	pela	figura	de	Oswaldo	Goeldi	(1895-
1961). Nos seus trabalhos, a cor preta é uma presença potente e constante. Nas suas xilogravuras de cenas noturnas da 
cidade podemos observá-la como uma cor que domina a imagem (Figura 38). Ao mesmo tempo, os brancos dos talhos 
na madeira parecem luzes que rompem esse véu noturno permitindo uma pequena visibilidade. Esta obsessão do artista 
pelo	obscuro	parece	refletida	em	certos	trechos	que	o	poeta	Carlos	Drummond	de	Andrade	(1902-1987)	escreveu	sobre	
o artista, intitulado A Goeldi. 

[...]

És metade sombra ou todo sombra?

Tuas relações com a luz como se tecem?

Amarias talvez, preto no preto,

fixar	um	novo	sol,	noturno;	e	denuncias

as diferentes espécies de treva

em	que	os	objetos	se	elaboram:

a treva do entardecer e a da manhã;

Figura 38. Oswaldo Goeldi. Rua 
molhada, sem data, xilogravura, 
21 x 27,5 cm.
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a erosão do tempo no silêncio;

a irrealidade do real.

[...] (ANDRADE, 2013, p. 33)                               

 A obscuridade na qual Goeldi mergulha surge numa radicalidade muito distinta. Sua noite é de um preto puro. Não 
há, como nas pinturas de Whistler e Friedrich, uma integração do espaço pela tonalização da cena, também não encontra-
mos	as	passagens	dramáticas	do	preto	chapado	da	noite	para	os	objetos	iluminados	que	emergem	da	escuridão	na	pintura	
ou na gravura barroca. O preto e o branco se encontram em espaços distintos. 

Como	uma	janela	pintada	de	preto,	o	negro	bloqueia	a	luz	que	vem	de	trás,	e	o	que	vemos	é	aquilo	que	vaza	por	suas	fres-
tas, pelos sulcos do desenho. [...] Assim, se de um lado a luz visível é discreta, quase fantasmagórica [...], de outro a luz 
sugerida por trás da massa negra parece potente e constante. Uma membrana negra nos separa de outra realidade, esta 
sim solar e luminosa. (RAMOS apud NAVES, 2019, p. 182-183) 

 O preto reina como sinônimo da noite e a distinção surge como um rasgo em seu tecido. Assim como no chiaroscu-
ro,	o	espaço	onde	se	encontram	os	objetos	parece	estar	muito	próximo	do	espectador.	Mas	aqui,	como	bem	observado	
por	Naves,	esse	espaço	se	projeta	em	nossa	direção	pela	força	da	luz	de	fundo,	a	qual	parece	forçar	a	passagem	entre	as	
pequenas	fissuras	da	camada	negra	da	noite	(NAVES,	2019).	Dessa	forma,	o	preto	das	gravuras	cria,	em	seu	jogo	com	
o branco, uma noite próxima da percepção visual. Nos aproxima também dos outros aspectos atribuídos ao obscuro, o 
silêncio, o macabro, a morte. Suas dimensões diminutas e a presença de animais pretos considerados agourentos, como 
os urubus, verdadeiros pretos nos pretos da noite, reforçam a aura noturna e intimista das suas gravuras.   
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2.2.1 Não só de preto se faz a noite

	 Em	conjunto	com	o	preto,	que	parece	carregar	o	estandarte	do	noturno,	podemos	encontrar	outras	cores	recor-
rentes no ambiente da noite. Elas estão associadas com os nossos próprios limites da visão, ou melhor, são o sintoma de 
uma alteração de percepção que nos é natural, mas rara nas grandes metrópoles.

Levando	as	formas	ao	limite	da	perceptibilidade,	encoraja	o	olho	a	mover-se	entre	diferentes	formas	de	sensibilidade	visual:	
visão escotópica (noite), em oposição à visão fotópica (dia). Na visão escotópica, o olho é mais sensível a cores localizadas 
na extremidade superior do espectro da luz (azuis e verdes) e percebe variações mais sutis de luz no geral. Já que leva 
vinte minutos para o olho adaptar-se à escuridão e fazer a transição da visão fotópica para a escotópica, o noturno conta 
com um modo de percepção que se desenvolve em uma temporalidade diferente da visão diurna, requisitando prolongada 
atenção do observador. (VALANCE, 2018, p. 26, tradução nossa)

         Atualmente, a presença constante de luz no ambiente noturno urbano torna difícil alcançar a experiência total de 
passagem da visão fotópica para a escotópica. Todavia, a nossa percepção durante a noite se distingue do período do dia, 
pois	na	prática	esses	dois	regimes	de	sensibilidade	visual	se	sobrepõem	na	presença	da	iluminação	artificial.	A	“(...)	ilumi-
nação	artificial	causa	resposta	retinal	que	não	é	a	típica	visão	fotópica	nem	a	típica	visão	escotópica,	mas	a	combinada	
visão mesópica onde cones e bastonetes cooperam” (ZHOU et al., 2009, tradução nossa).
 Como vimos, a visão escotópica possui maior sensibilidade às cores azul e verde. Na prática pictórica o azul tem uma 
grande	afinidade	com	o	preto;	no	contexto	noturno,	é	especialmente	útil	para	criar	pequenas	variações	entre	os	objetos	
escuros. Se pensarmos no preto puro como uma interdição da visão, o azul seria a cor do limiar da visão. É a cor fronteiriça 
que circula tanto no noturno como no céu do dia mais iluminado.  

Por ser a mais escura das cores primárias, o azul tem analogia com o preto. [...] Na natureza, as cores tendem a mesclar-
-se	com	o	azul	do	ar	atmosférico,	influindo	nas	mutações	cromáticas.	[...]	Durante	o	Renascimento,	vários	aspectos	desse	
fenômeno foram estudados por Leonardo da Vinci, sob a denominação de perspectiva aérea. [...] O azul é a mais profunda 
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das	cores,	o	olhar	o	penetra,	sem	encontrar	obstáculo	e	se	perde	no	infinito.	É	a	própria	cor	do	infinito	e	dos	mistérios	
da	alma.	Devido	a	afinidades	intrínsecas,	a	passagem	dos	azuis	intensos	ao	preto	faz-se	de	forma	quase	imperceptível.	O	
azul é, ainda, a mais imaterial das cores, surgindo sempre nas superfícies transparentes dos corpos. (PEDROSA, 2009, p. 
125-126) 

         No contexto noturno, por se relacionar profundamente com os pretos, parece incorporar seu aspecto melancólico. 
O azul Phthalo19 e o azul da Prússia, ao se misturarem com os amarelos-ocres e assemelhados, como o amarelo indiano, 
geram os azuis esverdeados que se aproximam do turquesa e são uma presença constante nas minhas pinturas.  

 Assim como os azuis, os verdes também se associam ao notur-
no. Um dos sintomas da marca dos verdes no imaginário relativo ao 
período da noite é a escolha pela aplicação desta cor nas imagens 
de muitos dispositivos de visão noturna (Figura 39), que por serem 
oriundas do infravermelho apresentariam uma visão em preto e bran-
co.	Dessa	forma,	fica	evidente	que	há	uma	escolha	estética	dos	fabri-
cantes desses equipamentos em tonalizar as imagens para torná-las 
mais reconhecíveis como noturnas e, portanto, mais familiares. 
	 Outro	exemplo	da	aplicação	de	filtros	de	cores	frias	em	imagens	
em preto e branco para dar-lhes uma aura noturna é o cinema. “Em 
Nosferatu,	filme	mudo	de	Friedrich	W.	Murnau,	o	diretor	utiliza	jogos	
de sombra e efeitos especiais para criar uma atmosfera inquietante. 

19  É importante lembrar que o azul Phthalo apresenta variações de sombra quente e fria, isto é, há o azul Phthalo que tende para o vermelho 
(red shade / sombra vermelha) e outro para o verde (green shade / sombra verde). Na prática, os verdes das variantes frias deste azul não per-
dem a vibração da cor quando clareados com o branco, o que não ocorre com as variantes quentes que irão gerar verdes acinzentados na adição 
de branco. Por outro lado, o azul frio se torna muito útil para escurecer cores, deixando os pretos mais densos e profundos. Muitos fabricantes 
não	especificam	a	variação	de	azul	Phthalo	nas	embalagens	das	tintas,	denominando-o	genericamente	de	Phthalocyanine blue / Azul ftalocianina, 
o	que	exige	uma	maior	atenção	ao	adquirir	essa	cor	de	tinta	e	na	troca	de	marcas,	já	que	na	prática	são	azuis	distintos	e	a	diferença	das	cores	de	
suas misturas é considerável.   

Figura 39. Frame de vídeo em infravermelho no modo 
visão	noturna	de	câmera	filmadora,	2021.
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Filtros azuis20 permitem distinguir as cenas noturnas das cenas diurnas.” (Figuras 40a e 40b) (PASTOUREAU, 2011, p. 
180). Esses códigos de cores são, aparentemente, a herança do cinema em preto e branco para as imagens tonalizadas 
dessas	câmeras	e	dispositivos	fotográficos	com	visão	noturna	em	infravermelho.	Mesmo	se	tratando	de	convergências,	
seus aspectos estéticos são muito semelhantes.

	 Segundo	Pastoureau,	a	cor	preta,	que	havia	perdido	relevância	para	muitos	artistas	modernos	por	 influência	de	
Chevreul,	manteve	sua	presença	na	produção	de	imagens	pela	fotografia.	Além	de	proporcionar	uma	maneira	eficiente	de	
captar	a	aparência	das	coisas,	criava	uma	oposição	entre	o	mundo	das	cores	e	o	preto	e	branco.	Oposição	que	já	era	vista	

20  Encontramos diferentes tonalizações das cenas noturnas nas imagens de acervos que ilustram a obra e que se aproximam tanto dos azuis 
citados por Pastoureau quanto dos verdes. Exemplo do segundo caso são as imagens do site da Cinemateca Francesa, em sua versão original de 
1922	e	na	versão	de	1930,	na	qual	foram	incluídos	novos	planos	e	um	“final	feliz”;	o	filme	Nosferatu, o vampiro apresenta cenas noturnas de 
tonalização esverdeada. 

Figura	40a.		Still	do	filme	Nosferatu, o vampiro, 1922, 
de Friedrich W. Murnau.    

Figura	40b.		Still	do	filme	Nosferatu, o vampiro, 1922, de 
Friedrich W. Murnau.    
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anteriormente	nas	gravuras,	mas	que	se	acentua	fortemente	com	a	chegada	da	fotografia.	Estes	pretos	e	brancos	que	
inicialmente	não	eram	verdadeiramente	pretos	e	nem	verdadeiramente	brancos,	formando	imagens	fotográficas	através	
de	cinzas	e	marrons.	A	ausência	de	cores	na	fotografia	durou	mais	de	um	século	e	agregou	um	valor	de	precisão	e	vera-
cidade às imagens em preto e branco. 

[...] a partir dos anos 1950, perdurou a ideia, quase até nossos dias, de que a imagem em preto e branco era precisa, 
exata,	fiel	à	realidade	dos	seres	e	das	coisas,	enquanto	a	imagem	em	cores	era	pouco	confiável,	frívola	e	enganadora.	[...]	
A	partir	dos	anos	1900,	nessa	“tirania”	exercida	pelo	preto	e	branco	no	mundo	das	imagens,	a	fotografia	não	é	a	única	em	
causa: o cinema vem substituí-la, ampliando a hegemonia. (PASTOUREAU, 2011, p. 176-178) 

Pelas	dificuldades	técnicas	de	produzir	filmes	em	cores	tentou-se	diversos	procedimentos	para	a	aplicação	de	cores	nas	
imagens do cinema. No caso do tingimento da película, 

[...] isso criou ambientações e até mesmo códigos, visto que eram sempre escolhidas as mesmas cores para cada tipo de 
cena: azul para a noite, verde para o exterior, vermelho para o perigo, amarelo para a alegria; mas ainda não era o cinema 
em	cores.	Em	seguida	foram	utilizados	filtros	coloridos,	primeiro	por	ocasião	da	projeção,	mais	tarde	no	momento	da	filma-
gem. (PASTOUREAU, 2011, p. 178) 

 Entre os pintores, James Whistler apresenta uma especial atenção a essas cores frias da noite. Elas são ricamente 
trabalhadas nas suas telas e seus efeitos atmosféricos são vistos na sua série de noturnos, com delicadas passagens de 
tons que englobam toda a imagem.
 Proponho que antes de seguirmos com a análise da construção das cores em Whistler retornemos a um problema 
que me acometia nos primórdios da pesquisa e estava ligado à cor preta. A minha primeira pintura noturna, Posto, apre-
sentou um incômodo em relação às grandes regiões escuras. As pequenas falhas na cobertura da tinta criavam pontos 
claramente	visíveis.	Quase	como	pequenas	constelações	que	criavam	um	ruído	na	pintura.	A	tela	branca	parecia	ser	um	
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ponto inicial luminoso em demasia para iniciar os quadros. Logo surgiu a ideia de iniciar as pinturas a partir de uma impri-
matura. 
	 Resumidamente,	a	imprimatura	consiste	em	partir	de	uma	cor	inicial	aplicada	em	uma	fina	camada	de	tinta	sobre	a	
tela	em	branco.	A	coloração	primária,	de	base,	auxilia	na	criação	de	uma	unidade	para	a	pintura,	influenciando	as	camadas	
de tinta subsequentes. O efeito de unidade potencializa-se no caso de tintas que se caracterizam por sua transparência, 

como a tinta a óleo, em que as camadas mais infe-
riores	 impactam	no	 aspecto	final	 do	quadro.	 Este	 é	
outro fator que me levou a investir nessa técnica, a 
possibilidade de ir construindo cores por acúmulo de 
camadas. Sendo que a cor inicial da imprimatura pode 
ser	um	meio	eficaz	de	potencializar	determinada	ilumi-
nação. 
       Minha intenção era criar contrastes com as co-
res complementares. Se eu pretendia criar uma fonte 
luminosa com uma luz esverdeada, uma imprimatu-
ra	vermelha	ou	alaranjada	faria	com	que	a	cor	da	luz	
tivesse uma maior vibração (Figura 41). Nas primei-
ras telas, como se pode observar em Ateliê	1,	janelas	
noturnas (Figura 14), a imprimatura possuía muitas 
vezes uma cor com pouca saturação. Eram de certa 
forma mais neutras. O meu impulso inicial de cobrir a 
tela com alguma cor advinha do incômodo que o bran-
co me causava. Porém, logo percebi o potencial que 
a imprimatura teria para trabalhar a cor e criar efeitos Figura	41.	Fotografia	do	processo	de	fatura	de	Sem título,	2017,	fotografia	

digital. Foto: Marcelo Bordignon
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ópticos. 
 Assim como a dinâmica entre as zonas escuras e claras era trabalhada na pintura num diálogo intrincado, o mesmo 
ocorria com as cores. Se a luz possuía predominância do verde azulado, como em Sem título	(Figura	35),	o	laranja	estava	
presente nas subcamadas e nos pretos. Nessa pintura, por exemplo, toda a estrutura escurecida da casa, a qual forma 

grandes frames escuros que emolduram a luz, foi 
trabalhada em misturas do preto com o verme-
lho. Ao mesmo tempo que sutilmente diferencia-
va a estrutura do fundo, dava força à luz. 
 Essa estratégia, por exemplo, foi empregada 
largamente nas pinturas de James McNeill Whis-
tler (1834-1903). Pennell e Pennell descrevem 
o método do artista para pintar sua conhecida 
série de noturnos. Seu método começava com o 
preparo das telas, as quais recebiam uma impri-
matura na cor que serviria de base para a tonali-
dade	geral	da	imagem	final.	A	partir	dessa	impri-
matura o pintor tentava atingir as transições de 
tonalidades da pintura como um todo, em uma 
passada de tinta (PENNELL; PENNELL, 1908). 
 Notamos em muitas de suas pinturas, como 
Nocturne: Blue and Silver - Chelsea (Figura 42), 
essas grandes zonas de cor e transições suaves. 
Elas demonstram o resultado de um conhecimen-
to apurado do comportamento da sobreposição Figura 42. James McNeill Whistler. Nocturne: Blue and Silver - Chelsea, 1917, 

óleo sobre tela, 50,2 x 60,8 cm.
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da camada de tinta sobre a tela anteriormente tonalizada na imprimação. Porém, nem sempre o artista tinha sucesso em 
suas tentativas. Whistler solicitava ao seu assistente que lavasse a tela depois das sessões de pintura em que não obtinha 
o resultado esperado, repetia o processo do ponto inicial (PENNELL; PENNELL, 1908). 
 Podemos observar nesta tela de Whistler que a vibração da cor quente da camada inferior reverbera em toda a pin-
tura.	As	diferenças	de	espessura	da	tinta	e	a	fluidez	da	pincelada	proporcionam	diversas	variações	tonais,	demonstrando	
um grande controle em relação à transparência da tinta. Felizmente os procedimentos do pintor são bem documentados 
e	há	um	relato	específico	referente	aos	seus	noturnos	azuis.	Segundo	Pennell	e	Pennell:	“Para	os	Noturnos	azuis,	a	tela	
era coberta com um fundo vermelho, ou o painel era de mogno, o qual os pupilos conseguiam do pátio dos estaleiros, o 
vermelho forçava os azuis colocados sobre ele.” (PENNELL; PENNELL, 1908, p. 115, tradução nossa).
 Apesar de também utilizar-me da cor de fundo para trabalhar as cores que lhe eram sobrepostas, o meu processo 
de fatura era baseado em uma construção por diversas sessões e, em alguns casos, é um processo demorado. Tenho a 
tendência	a	sobrepor	várias	camadas,	ir	construindo	a	cor	aos	poucos,	ao	contrário	de	Whistler,	que	as	planejava	em	um	
único golpe. Interessa-me também criar uma maior densidade no quadro assim como um maior contraste entre claro e 
escuro. 
 A minha percepção da noite me remetia a uma sensação de densidade. A escuridão era algo que quase poderia 
ser tocado. Por esse motivo, sempre me pareceu propício que a própria pintura apresentasse uma certa espessura, ela 
precisava ter um certo peso para se fazer noite. Esse é um dos motivos que me levavam a tentar, no início do processo 
de	fatura,	trazer	tanto	as	partes	escuras	como	as	claras	ao	mesmo	tempo.	Apontar	já	de	início	a	presença	dessa	massa	
negra, mesmo que ela viesse a ser retrabalhada muitas vezes no decorrer da pintura. O importante para mim era que o 
escuro me servia como métrica para determinar a luz, ela só se tornava acesa na presença da escuridão. Dessa forma, as 
cores das luzes sempre se mantinham num diálogo com o preto e com o avermelhado da imprimatura, que tendia a ser sua 
cor	complementar.	Na	realidade,	o	processo	se	estabelece	num	progresso	conjunto	entre	os	elementos	do	quadro;	tanto	
as oposições como as cores complementares, como as transições suaves entre as análogas, se articulam num todo, e é 
nesse	jogo	entre	forças	que	a	pintura	se	constrói.	
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2.1 O noturno, a cidade e a arquitetura
 
 Os elementos urbanos e a arquitetura sempre foram uma presença constante nas minhas pinturas. A cidade e os 
prédios surgem como espaço de manifestação da luz noturna. Ao mesmo tempo, não tenho a intenção de produzir um 
retrato	fiel	da	cidade.	O	meio	urbano	é	onde	transcorre	meu	cotidiano,	o	palco	onde	procuro	as	cenas	que	identifico	como	
potenciais para gerar uma pintura. Interessam-me os espaços ordinários, um pequeno depósito, prédios da Cohab que for-
mam	blocos	idênticos,	janelas	das	edificações,	sacadas,	casas,	luminárias	dos	postes	de	luz,	postos	de	gasolina	e	tantas	
outras coisas que encontramos numa cidade qualquer. Me fascina a maneira como a noite transforma o ambiente. Por mais 
comum	que	fosse	a	cena,	o	jogo	entre	luz	e	escuridão	criava	dinâmicas	que	me	atraíam.
 O meio urbano não é neutro. Se o noturno como tema levanta questões relativas à dialética da luz e escuridão, os 
limiares da visão e a própria diluição das formas, a cidade com seus prédios irá se manifestar como meio para pensar o 
espaço. Ao invés de formas orgânicas da paisagem natural, a cidade é repleta de elementos geométricos. Muitas das mi-
nhas pinturas possuem como elemento central a interação da luz e sombra na arquitetura. Mesmo em situações em que 
me	encontro	em	espaços	suburbanos,	a	luz	artificial	tende	a	ser	uma	constante	presença	que	pontua	a	noite	obscura.
 Como vimos anteriormente, o termo “noturno” se consolida no meio das artes visuais pelas telas de Whistler. Po-
rém, essas cenas não possuíam uma ambientação rural, eram cenas da cidade. Sendo assim, de certa maneira, o emprego 
do termo “noturno” nasce das imagens do meio urbano. O vertiginoso crescimento das cidades no período de vida de 
Whistler também teria impacto no trabalho de diversos artistas da sua época. Dessa forma, uma breve explanação sobre 
essa nova relação dos artistas com a noite das metrópoles se faz oportuna.
 Em Nocturne: Night in American Art, 1890-1917, Valance examina as diferentes abordagens dos artistas norte-a-
mericanos que traziam como tema a noite nas metrópoles. Mesmo considerando as diferenças entre as grandes cidades 
americanas em relação às metrópoles latinas, sua análise levanta estratégias artísticas que podem servir de comparativo.
	 O	contexto	desses	artistas	estadunidenses	era	a	grande	expansão	da	malha	urbana	e	do	fluxo	migratório	entre	os	
últimos anos de 1890 e os primeiros anos da década seguinte. Segundo a autora, a noite proporcionou um meio-termo 
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propício para a passagem das paisagens bucólicas pastoris para o choque visual da cidade à luz do dia. Whistler explicitava 
em seu discurso em Ten O’Clock o poder de transformação e o eufemismo do período noturno. “A noite cobre e trans-
cende a feiura da paisagem urbana, fazendo-a um ‘país das fadas’.” (WHISTLER apud VALANCE, 2019, p. 148, tradução 
nossa). 
 Apesar da postura de Whistler de aparente busca de um afastamento dos problemas urbanos, essa não era a úni-
ca relação dos artistas da sua época com a noite nas metrópoles. O período noturno foi compreendido também como 
o momento em que poderíamos entrar em contato com a “face oculta da cidade”, isto é, era um período de revelação, 
“[...] os bastidores que ainda precisam ser descobertos e decifrados e que fornecem a chave para a cidade à luz do dia.” 
(VALANCE, 2019, p. 148, tradução nossa). 
 

A noite inspirou grupos de artistas que consideravam a paisagem urbana de diversas, até opostas, posições estéticas e 
ideológicas	[...].	Duas	tendências	gerais	tomam	forma:	Por	um	lado,	a	pintura	tonalista	e	a	fotografia	pictorialista	privile-
giavam efeitos atmosféricos e exploração formal em visões desertas da cidade noturna; por outro lado, pintores da escola 
realista de Robert Henri onde havia a intenção da representação da cidade em toda sua atividade turbulenta fazendo dos 
seus residentes o foco principal de atenção. (VALANCE, 2019, p. 148, tradução nossa)

 
 Nas minhas pinturas a cidade e a arquitetura se apresentam como espaços desertos. Boa parte da cidade dorme e 
silencia.	A	presença	humana	se	manifesta	indiretamente.	A	figura	está	ausente,	mas	poderia	surgir	de	alguma	janela	ou	
emergir das sombras. Ao mesmo tempo em que a exploração formal dos elementos urbanos e arquitetônicos é evidente, 
as pinturas podem remeter a uma certa melancolia.
 Valance também aponta as contradições presentes nas tendências gerais que, segundo a autora, surgiram entre os 
artistas norte-americanos. Por exemplo, apesar do discurso de Whistler de um afastamento dos problemas da população, 
podemos	identificar	em	suas	telas	sinais	das	transformações	sociais	da	sua	época;	elas	estariam	na	presença	constante	
de pontuações luminosas. Seria um sintoma da recente expansão da malha elétrica urbana (VALANCE, 2019). Situação de 
profundo impacto social e cultural na sua época e que transformou a relação do homem moderno com o ambiente.



91

 Apesar da iluminação urbana não ser mais uma novidade, a sua capacidade de transformação dos espaços, em con-
junto	com	a	escuridão,	ainda	me	fascina.	Essa	atração	pela	luz	e	pela	escuridão	sempre	foi	um	dos	principais	motivadores	
da minha produção. Mas a cidade oferece também possibilidades em relação às formas que a constituem. As arquiteturas 
e	objetos	urbanos	se	tornam	palco	dessa	transmutação	proporcionada	pela	noite.	Ao	mesmo	tempo	em	que	carrega	uma	
limitação do olhar, a noite surge através das práticas relacionadas à minha poética, como uma maneira de ver a cidade. 
Isto é, a percepção se alterava no período noturno e a dinâmica da luz com a escuridão tornava o que antes era familiar, 
a	própria	cidade	que	habito	e	suas	edificações,	em	um	terreno	fértil	para	a	criação	de	imagens	fotográficas	com	potencial	
pictórico.  
 Em minha pintura, a arquitetura é propícia para composições com fortes linhas diagonais. A perspectiva encontra 
nela seu motivo ideal de aplicação21. Normalmente eu tinha uma tendência a evitar a frontalidade das fachadas de prédios, 
salvo algumas exceções. Isto é, ao enquadrar as cenas no momento de fotografar, procuro manter tanto as regiões escu-
ras	que	observava	no	entorno	das	edificações	como	criar	profundidade	pela	perspectiva	linear.	O	resultado	eram	pinturas	
como Cena noturna, Janelas noturnas e , (vírgula)22 (Figura 43).

21  “Em Pintura e Sociedade, Francastel demonstra que a arquitetura encontrada na maioria das pinturas renascentistas tem muito de imagina-
tiva. Teria sido, na realidade, um grande pretexto para a aplicação da nova geometria.” (CORONA, 2009, p. 193). “A arquitetura do Renascimento 
foi pintada antes de ser construída. Daí o extraordinário interesse dessas obras, vistas de arquitetura ou não.” (FRANCASTEL apud CORONA, 2009, 
p. 193-194).  David Hockney comenta no livro Uma mensagem maior: conversas com David Hockney	a	dificuldade	de	se	aplicar	a	perspectiva	linear	
nos desenhos de natureza. Os galhos das árvores, por exemplo, se lançam no espaço de incontáveis maneiras e direções (GAYFORD, 2012).
22	 	O	título	da	pintura	é	o	sinal	gráfico	da	vírgula	“,”	porém,	para	uma	melhor	leitura	do	texto,	o	título	será	referido	como	“vírgula”.
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Figura 43. Marcelo Bordignon, , , 2018, óleo sobre tela, 60 x 60 cm.
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	 Na	fatura	desses	quadros	senti	que	o	que	estava	em	jogo	era	a	relação	entre	formas	sintéticas	oriundas	da	arqui-
tetura. A tela apresenta tanto uma solidez nas formas dos prédios como uma diluição pelo escuro. Isto é, a luz como ele-
mento expressivo se apresenta no primeiro plano e ao fundo propaga-se a diluição das formas em uma manifestação sutil 
da visualidade. Surgia, dessa forma, um contraste entre o primeiro plano bem iluminado e o fundo escuro. Uma visibilidade 
que se perdia gradualmente e que criava a sensação de diluição dos prédios, os quais se desmanchavam ao serem tomados 
pela escuridão.
 Tomando Vírgula como exemplo, podemos observar uma série de relações entre as diversas formas retangulares 
que interagem entre si, assim como com o formato e as bordas do quadro. As estruturas arquitetônicas estruturam a 
própria	pintura.	Esses	jogos	de	interação	se	dão	tanto	pelas	diferenças	de	tamanho	como	de	cores.	Ao	mesmo	tempo,	a	
pintura	apresenta	uma	difícil	apreensão	de	algumas	formas,	pois	uma	porção	considerável	dos	objetos	se	encontra	repre-
sentada num limiar da distinção. Nas porções da arquitetura discerníveis, as linhas diagonais da arquitetura perspectivada 
criam um movimento em direção ao fundo da imagem. Esse movimento é concernente à interação dessas diagonais em 
relação às bordas do quadro e se constituem dos raros traços de ação na quietude noturna típica das minhas pinturas. A 
angulação da visão em relação à arquitetura é de uma vista na altura dos olhos, isto é, do ponto de vista de um transeunte 
que observa o que está disposto à sua frente. Essa é uma das constantes em relação aos meus enquadramentos, as cenas 
da cidade e a arquitetura são vistas no ângulo da altura dos olhos ou de cima para baixo. Há um senso de horizontalidade 
que	se	manifesta	na	maioria	das	pinturas.	Também	há	uma	certa	proximidade	das	coisas,	motivo	pelo	qual	dificilmente	se	
constituem como paisagens e sim como cenas e fragmentos de uma visão em meio à cidade. Seu foco concentra-se nos 
objetos	e	na	arquitetura	e	o	enquadramento	se	fecha	sobre	eles,	segmentando-os	muitas	vezes.	
	 Nas	fotografias	da	série	Noturnos São Paulo, do artista paulistano Cássio Vasconcellos (1965), encontramos con-
vergências	com	as	minhas	pinturas,	como	a	utilização	da	noite,	da	luz	artificial	noturna	e	as	relações	de	claro	e	escuro.	
Porém esses elementos são utilizados de uma maneira diferente, mais formalista. São polaroides tiradas entre 1988 e 
2002 de percursos noturnos nas ruas de São Paulo, principalmente na região central da cidade. No último ano da produção 
de seus trabalhos, foi lançado o livro Noturnos São Paulo (2002),	junto	com	uma	exposição	das	fotografias	originais,	na	
Galeria Vermelho. Como esses dois formatos foram os meios de apresentação originalmente pensados pelo artista, toma-



94

rei como base para o contato com as imagens a sua publicação em livro.
	 As	fotografias	dessa	série	destacam-se	pelos	ambientes	vazios	e	pela	presença	de	cores	saturadas,	em	uma	ilumi-
nação	que	causa	uma	forte	sensação	de	artificialidade.	Criam,	dessa	forma,	um	grande	contraste	com	a	escuridão	noturna,	
assim como um estranhamento em relação à visão cotidiana da cidade.

[...] tinha umas peculiaridades da própria Polaroid com as cores que vinham mais interessantes pra mim do que as fotos 
durante o dia, que era meio lavado, não tinha um contraste. Então, engraçado porque quando chegava a noite, sabendo 
trabalhar, as cores vinham de uma forma mais interessante. [...] E procurando uma estética ali que tivesse um estranha-
mento, como acaba tendo em outras séries minhas. Cada uma tem a sua peculiaridade, mas sempre tem essa identidade de 
meio	que	criar	um	mundo…	nunca	foi	a	minha	intenção	retratar	fielmente	São	Paulo.	(entrevista	concedida	ao	autor,	2021)

	 Essa	sensação	de	irrealidade	anda	em	conjunto	com	o	reconhecimento	dos	espaços	ordinários	urbanos.	Isto	é,	se	
por	um	lado	identificamos	elementos	familiares,	por	outro	eles	se	apresentam	alterados.	O	contra-plongée	é	uma	cons-
tante	presença	nos	enquadramentos,	criando	uma	ideia	de	monumentalidade	dos	objetos,	como	se	eles	se	projetassem	
em uma forte verticalidade23. Há um certo caráter opressivo em relação à escala, o que leva à sensação da metrópole 
erguer-se sobre nós. Mesmo com seus prédios altos que poderiam ser acessados, nesses noturnos a cidade é percebida 
de um ponto de vista de um transeunte na rua que olha para cima.
 Podemos observar nos trabalhos Rua Mauá #3 (Figura 44), Viaduto	Santa	Ifigênia	#1 (Figura 45) e Citibank #1 (Fi-
gura 46) um forte contra-plongée que cria potentes linhas diagonais na arquitetura. O movimento é de baixo para cima 
e é gerado pela convergência das linhas que apontam para um ponto além da margem superior do quadro. Os elementos 
urbanos,	as	arquiteturas	e	vias,	se	encontram	fragmentados	num	forte	jogo	compositivo	com	as	formas.	Notamos	um	

23  Segundo Valance, a verticalidade das imagens noturnas da cidade marca uma inversão das convenções pictóricas relativas à paisagem. 
Essa quebra em relação à predominância da horizontalidade nas paisagens encontra eco na composição de Whistler em Nocturne: Blue and Gold 
- Old Battersea Bridge (1872-1875), inspirada na gravura Bamboo yards, Kyobashi Bridge - Nº 76 da série “Cem vistas famosas de Edo” (1857), 
de Utagawa (Ando) Hiroshige (1797-1858). (VALANCE, 2019, p. 197).
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grande apreço pela composição da cena e os prédios parecem pressupostos para criar essas relações geométricas. Assim 
como a escuridão oculta as formas e a arquitetura, como podemos ver em Rua Mauá #3 e em Citibank #1, os cortes dos 
enquadramentos	também	desfiguram	as	edificações	(Figura	45),	e	poderíamos	supor	que	o	reconhecimento	das	formas	
geométricas surge antes das arquiteturas e demais elementos urbanos das quais elas se originam.  

 
	 Segundo	Vasconcellos,	esse	interesse	pelo	jogo	de	formas	geométricas	remete	ao	seu	contato	com	os	concretistas	
e neoconcretistas na infância. 

Figura 44. Cássio Vasconcellos. Rua Mauá 
#3, 2001, Polaroid.   

Figura 45. Cássio Vasconcellos. Viaduto 
Santa Ifigênia #1, 2002, Polaroid. 

Figura 46. Cássio Vasconcellos. Citibank #1, 
1988, Polaroid. 
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[...] meu pai trabalhava com arte, ele era antiquário, mas era marchand, então este universo da arte sempre esteve muito 
presente na minha casa, estava acostumado a conviver com trabalhos de grandes artistas brasileiros e isso com certeza 
me marcou muito. Tem tanto os concretistas e neoconcretistas, os modernos, desde Volpi, Lygia Clark, Amilcar de Castro, 
Sérgio Camargo e vários outros, isso sempre fez parte do meu universo desde a infância. [...] acho que aí vem desde a 
minha formação, como eu te falei no mundo em que eu vivia de arte que fazia parte do universo do meu pai, dos artistas 
com	quem	eu	sempre	convivi.	E	o	meu	pai	gosta	muito	de	coisa	geométrica	também	e	eu	acho	que	isso	já	é	um…	algo	
muito	já	meu	também	e	de	qualquer	forma	toda	a	composição	que	eu	faço	é	sempre	intuitiva.	[...]	então	toda	essa	com-
posição forte que tem é uma coisa muito natural minha. Então eu só consigo fotografar quando a composição acontece, 
né. (entrevista concedida ao autor, 2021) 

 O efeito da noite sobre a arquitetura cria situações em que os próprios volumes dos prédios se tornam ambíguos. 
Em Rua Mauá #3,	a	lateral	tomada	pela	obscuridade	torna	a	fachada	planar.	As	janelas	nos	remetem	à	interioridade	da	
estrutura gerando um estranhamento, pois o espaço virtual que ocupariam não está visível. Das três dimensões da arqui-
tetura,	uma	se	encontra	fora	da	visibilidade.	Na	fotografia	Citibank #1,	são	as	janelas	que	dão	o	volume	ao	prédio,	mas	
também se constitui de um volume que não é visível. Estão dispostas sobre uma grande forma negra incrustada de pon-
tuações luminosas.  
	 Outra	característica	marcante	das	fotografias	de	Vasconcellos	é	a	ausência	de	figura	humana.	Os	espaços	urbanos	
e as arquiteturas estão sempre despovoados. A cidade é uma cidade silenciosa. 

Tem	duas	coisas,	uma	é	fotografar	à	noite	com	longa	exposição…	primeiro	que	já	inviabiliza	bastante	congelar	assim	algu-
ma pessoa passante. E segundo porque não me interessava também… me interessava mais os vestígios das pessoas do 
que propriamente alguém na foto. E como também não é algo que eu costume fazer né… você mesmo comentou isso que 
na	maioria	das	minhas	séries	não	tem	pessoas…	então	eu	prefiro	trabalhar	mesmo	com	as	paisagens,	os	vestígios	do	que	
propriamente as pessoas. (entrevista concedida ao autor, 2021)

 As luzes na noite estão acesas em função de uma possibilidade de presença, isto é, têm a pretensão de iluminar o 
ambiente	para	a	possível	passagem	de	um	morador	da	cidade	e/ou	prédio.	Quando	essas	luzes	são	oriundas	das	janelas,	
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tendemos a imaginar o espaço sendo ocupado, porém nos é negada a visão do seu interior. Dessa forma há uma certa 
tensão,	pois	das	janelas	poderiam	surgir	figuras	a	qualquer	momento.	Porém,	em	muitas	das	suas	fotografias	desta	série,	
como Viaduto	Santa	Ifigênia	#1 e Citibank #1,	a	imagem	se	torna	abstrata	a	um	ponto	em	que	podemos	ter	dificuldade	
de reconhecer o espaço da imagem como possibilidade do trânsito de pessoas. O que não ocorre nas minhas pinturas 
por apresentarem cenas em que os espaços, mesmo desocupados, surgem como um possível palco de um evento futuro 
ou passado. Esse vazio de pessoas também pode ser o caminho de entrada do espectador na cena. Zalinda Cartaxo, ao 
analisar	a	ausência	de	figuras	humanas	em	obras	de	Adriana	Varejão	e	de	José	Lourenço,	comenta	que	“[...]	a	ausência	de	
representação do humano e a ênfase nos seus espaços vazios, [...] constituem-se como meio de potencializar a presença 
do	sujeito	diante	da	obra,	logo	do	seu	ser-no-mundo”. (CARTAXO, 2012, p. 180). 
 Nas minhas pinturas essa ausência pode gerar uma suspensão, numa expectativa de presença e de ação. Conci-
liando,	assim,	a	cena	sem	figuras	humanas	com	o	próprio	suspense	do	desaparecimento/aparecimento	dos	objetos	na	
escuridão da noite. A própria noite torna-se um meio propício para compor essa dinâmica entre presença e ausência, pois 
é	nela	que	a	luz	artificial	acesa	se	destaca	e	se	torna	necessária	para	o	discernimento	das	coisas.	Ao	mesmo	tempo	em	
que	viabiliza	a	operação	de	ações	humanas	no	negrume	noturno,	a	luz	também	viabiliza	o	próprio	ato	fotográfico.
 Já nos trabalhos de Oswaldo Goeldi (Figuras 47 e 48) a presença de notívagos é comum. Eles mantêm um des-
locamento em relação ao seu entorno, são habitantes da obscuridade que parecem incorporar em si a própria noite. As 
cenas urbanas do artista são de uma cidade em sua periferia, pequenas casas e ruelas descompensadas, longe da mo-
numentalidade dos elementos urbanos da série de Vasconcellos. Ao invés da grande metrópole, os cantos ordinários de 
uma pequena cidade brasileira qualquer. “A cidade de Goeldi não causa estranheza por sua monumentalidade ou por uma 
aparência labiríntica. Ao contrário, foi feita à escala humana e tem o aspecto gasto dos ambientes habituados ao uso.” 
(NAVES, 2019, p. 164)
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 Mas não é pela ausência de uma monumentalidade que a cidade de Goeldi é menos opressora. Seus pretos noturnos 
que percorrem tudo que se encontra em cena parecem criar um efeito de absorção onde os transeuntes são tragados 
pela cidade. As formas das arquiteturas que não possuem grande rigidez, com linhas retas e curvas e um pouco tortas, 
também colaboram para o efeito. Tudo parece feito da mesma matéria noturna; esses espaços tão comuns das periferias 
e pequenas cidades brasileiras e seus notívagos se cobrem de uma melancolia silenciosa. 

Figura 47. Oswaldo Goeldi. Céu Vermelho, c. 1945, xilogravura, 22,22 x 30 cm. Figura 48. Oswaldo Goeldi. O Ladrão, c. 1955, xilo-
gravura, 21,6 x 17 cm.
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 Os notívagos também são uma presença constante nas pinturas de Edward Hopper. Grande parte da sua produção 
consiste em imagens urbanas, incluindo cenas noturnas como a sua obra mais conhecida, Nighthawks	(Figura	49),	cujo	
título poderia ser traduzido como Notívagos. Na tela, encontramos um grupo de personagens dentro de uma lanchonete 
que parecem alheios à presença uns dos outros. Essa pintura possui uma estrutura de composição dos prédios que remete 
ao meu quadro Cena noturna pelas grandes diagonais e horizontalidade. Percebo entre as pinturas uma certa convergência 
oriunda	da	estrutura	das	cidades	pela	disposição	das	edificações.	A	arquitetura	urbana	parece	criar	constantes	perspectivas	
que geram uma profundidade. Porém, essa profundidade parece sempre levar ao encontro de algum elemento que inter-
rompe a visão. No lugar de uma vista holística que percorre grandes distâncias, os espaços carregam uma certa interdição 

do olhar. Na pintura de Hopper as 
ruas estão vazias, mas, diferen-
temente das minhas telas, nos é 
dado acesso aos habitantes no-
turnos no interior iluminado do re-
cinto. Se em Goeldi os notívagos 
se encontram principalmente no 
exterior, nos quadros de Hopper 
estão	também	dentro	das	edifica-
ções.
  Porém, o que mais me inte-
ressa em Hopper é a forma sinté-
tica	como	ele	construía	os	obje-
tos. A arquitetura se transforma 
num	jogo	de	elementos	geométri-
cos e de cor. Podemos observar, 
por exemplo, que em Nighthawks Figura 49. Edward Hopper. Nighthawks, 1928, óleo sobre tela, 84,1 x 152,4 cm. The Art Institute 

of Chicago.
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muitos	elementos	parecem	ser	blocos	únicos	de	cor	e	forma	antes	de	se	constituírem	como	objetos,	como	a	porta	da	
lancheria	que	surge	como	um	retângulo	laranja,	e	a	parede	do	estabelecimento	que	surge	como	uma	forma	geométrica	
amarela. A parede do prédio ao fundo é composta quase que unicamente por dois tons de vermelho, um para a sombra 
e	outro	para	a	sua	porção	iluminada.	Temos	a	impressão	de	que	o	artista	parece	simplificar	os	elementos,	pois	antes	de	
produzir	uma	representação	naturalista,	seu	interesse	seria	jogar	com	essas	formas	e	cores.	Também	podemos	perceber	
um	apreço	pela	forma	como	a	luz	atinge	os	objetos.	
	 Para	mim,	a	escolha	do	meio	urbano	e	a	observação	das	arquiteturas	levou-me	à	busca	por	uma	certa	síntese	junto	
ao apreço pela luz na pintura, assim como impactou a maneira de enquadrar as cenas. Além das acentuadas diagonais nas 
telas, como Janelas noturnas e Cena noturna, podemos notar uma estruturação da imagem pela geometria da arquitetura 
que vai além da perspectiva linear. Em Caixa de luz e Sem título podemos observar estruturas da porção frontal das casas 
que dialogam diretamente com o próprio retângulo que constitui o quadro. São parte da construção, mas também são 
visivelmente	formas	geométricas	que	se	multiplicam	ora	por	repetição,	ora	por	projeção	da	luz.	As	janelas,	mesmo	que	
fechadas, também remetem ao formato da tela. O ato de enquadrar, quando fotografo as cenas noturnas para futuras 
pinturas,	envolve	a	organização	desses	elementos	formais	nos	quais	consigo	verificar	as	relações	entre	eles	e	as	bordas	
da imagem. Mesmo nas cenas em que a baixa luminosidade resulta na desaparição da volumetria referente à arquitetura, 
surge como meio de referência para distribuir os elementos visíveis, mesmo que praticamente convertidos em formas 
abstratas.	É	o	que	parece	poder	ser	verificado	em	Vírgula, de maneira mais sutil, e em Portas, de maneira mais radical. Em 
ambas,	as	portas	e	janelas	iluminadas	se	destacam	em	relação	à	arquitetura	escura	de	onde	provêm.	Podem	ser	percebi-
das	mais	como	um	jogo	formal	entre	suas	formas	retangulares	e	as	bordas	do	quadro	do	que	representações	de	aberturas	
nas	edificações.	Essas	situações	em	que	a	arquitetura	se	torna	quase	uma	abstração	parecem	remeter	aos	próprios	limites	
da representação dos limiares da visão. O que acontece quando os valores tonais se tornam cada vez mais semelhantes? 
Quando	as	passagens	são	cada	vez	mais	sutis?		
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CAPÍTULO III
 

Os limiares da visão: a pintura de um olhar mediado

 No	decorrer	da	fatura	das	minhas	pinturas	noturnas	pude	perceber	que	havia	alguns	desafios	pictóricos	que	eram	
recorrentes.	As	imagens	fotográficas	que	escolho	como	referência	trazem	com	frequência	elementos	num	trânsito	entre	
iluminação e obscuridade. Grande parte da pesquisa de materiais que desenvolvi ao longo dos anos está envolvida na 
questão de como trabalhar, ou melhor, tornar visível pela pintura essas frágeis visibilidades. Se, como lembra Stoichita, 
o estudo da luz só tem sentido se pensarmos na sua relação com a sombra, interessa-me esse ponto de contato na sua 
interação.	Não	em	sua	exatidão,	mas	sim	em	sua	natureza	indefinida.	Isto	é,	pensar	esses	limiares	da	percepção	o	mínimo	
necessário para o surgimento das formas. 
 Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a palavra “limiar” refere-se à soleira da porta, assim como, de 
maneira	figurativa,	à	entrada,	ao	começo,	ao	início.	Para	a	fisiologia,	o	limiar	se	caracteriza	como	a	“intensidade	mínima	
abaixo da qual um estímulo deixa de produzir uma determinada resposta” (FERREIRA, 1986). Podemos considerar que o 
limiar abrange a periferia dos limites. Por consequência, os limiares implicam a existência de limites, motivo pelo qual iden-
tificá-los	também	se	torna	importante.	Dessa	forma,	seria	possível	identificar	diversas	questões	relacionadas	ao	limiar	no	
que se refere às linguagens plásticas nas artes visuais: não seria o desenho um exercício onde percebemos que as coisas 
no mundo não possuem linhas que as separam umas das outras? E a base da escultura não demarca o ponto onde começa 
um espaço de arte e o mundo que habitamos? E quando tiramos esta estrutura que demarca um limite, onde começa e 
termina a obra? 
 Entre os limiares que habitam as minhas pinturas irei me ater, no presente texto, àqueles referentes à visualidade. 
Esses limiares da visão manifestam-se de diferentes formas e ganharam diferentes enfoques no decorrer da pesquisa. Pre-
tendo, desse modo, trazer para o debate os três limiares que percebo como principais no contexto dos meus trabalhos. 
São	eles:	o	limiar	do	espaço,	que	se	manifestará	na	pintura	através	de	uma	reflexão	sobre	a	própria	pintura	como	metáfora	
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da	janela;	o	limiar	da	figuração,	que	se	manifestará	como	uma	reflexão	sobre	a	passagem	entre	figuração	e	abstração;	o	
limiar	da	percepção,	que	se	manifestará	nas	próteses	do	olho	como	uma	reflexão	sobre	a	expansão	dos	limites	da	visão	
humana pelos aparatos ópticos.  
 
3.1 A janela torna-se meio de reflexão sobre os elementos picturais
 
 No decorrer da minha pesquisa, certos focos de atenção alteram-se em relação aos elementos recorrentes nas ima-
gens	que	produzo.	Ao	longo	de	2019,	momento	anterior	à	ruptura	acarretada	pela	pandemia,	percebi	que	as	janelas	eram	
um elemento recorrente nas cenas noturnas que me atraíam. Com isso em mente a pintura Construção em vulto (Figura 
50) foi concebida. A cena se constitui de uma porta envidraçada, pela qual a luz revela duas lixeiras próximas, assim como 
o	piso	logo	à	sua	frente.	Essa	porta,	que	aqui	tem	função	de	janela,	por	estar	fechada	para	a	passagem	do	corpo,	só	per-
mitindo a passagem da luz, está inserida em um prédio. A iluminação também incide sobre um pequeno corredor que leva 
à parte externa da construção. Seu duplo inverso, uma porta negra, pode ser visto ao lado das lixeiras. À direita desse 
corredor, numa posição central no limite inferior do quadro, encontra-se uma estrutura estranha. Ela pode ser descrita 
como um grande elemento pertencente ao prédio, em forma retangular, aberta na parte superior. Pelo ponto de vista da 
imagem, de cima para baixo, conseguimos ver parcialmente o seu interior, de onde brota, ao fundo, uma luz que ilumina 
sua	porção	interna.	Seu	entorno	é	sombrio.	Atrás	dessa	estrutura	se	encontra	uma	grande	janela	escura.
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Figura 50. Marcelo Bordignon. Construção em vulto, 2019, óleo sobre tela, 50 x 80 cm.
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	 Ao	observar	com	atenção	a	imagem,	comecei	a	notar	um	grande	número	de	janelas	no	prédio,	todas	negras,	muitas	
delas somente perceptíveis a um olhar minucioso. Apesar dos dois focos de luz, a cena como um todo é muito escura. Sua 
espacialidade interna também é singular em comparação a outras pinturas. Ao contrário dos ambientes externos em que 
há	uma	abertura	para	o	breu	infinito	da	noite	num	fundo	que	se	estende,	aqui	a	cena	é	fechada.	A	profundidade	se	dá	pelo	
espaço recuado do prédio, como se fosse uma caixa ou um palco. 
	 Por	ter	notado	essa	proliferação	de	janelas	e	suas	possibilidades	de	escuridão,	comecei	uma	pequena	série	de	pintu-
ras	de	cenas	com	janelas	noturnas	para	um	ensaio	na	disciplina	Ensaio como forma, ministrada pela professora Sandra Rey. 
Tanto Construção em vulto como Projeções	noturnas (Figura 51) e Janelas duplas (Figura 52) partiram de fotogramas de 
vídeos do meu acervo de imagens noturnas. Já Sem título (Figura	53)	parte	de	uma	fotografia	feita	na	época.	
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Figura 51. Marcelo Bordignon. Projeções noturnas, 2019, óleo sobre tela, 40 x 60 cm.
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Figura 52. Marcelo Bordignon. Janelas duplas, 2019, óleo sobre tela, 40 x 60 cm.
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Figura 53. Marcelo Bordignon. Sem título, 2019, óleo sobre tela, 60 x 60 cm.
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 Nessas	pinturas	podemos	notar	diferentes	características	dessas	 janelas.	Em	Projeções	noturnas, tanto surgem 
como meio de iluminar o seu entorno, a sacada da casa, como também são pequenos quadros dentro do quadro, pequenas 
pinturas abstratas inseridas na tela maior. Já em Janelas duplas, a porta luminosa se abre para o interior do apartamento, 
onde	podemos	observar	pequenos	quadros	na	parede.	Ela	também	ressoa	na	janela	ao	lado,	escura	e	comprida.	Os	jogos	
de	formas	geométricas,	a	janela	que	lembra	o	formato	das	venezianas	da	porta,	o	formato	retangular	da	sacada	e	seus	
cobogós	que	remetem	ao	segmento	do	prédio	onde	está	a	janela	escura	e	a	própria	janela	iluminada,	entre	outros,	se	
reportam ao próprio formato do quadro. Como fonte de luz, a porta, nessa pintura, é uma pontuação no escuro, mas, ao 
contrário	dos	outros	quadros	com	janelas	luminosas,	não	projeta	sua	luz	sobre	a	cena,	que	é	muito	plana.	Por	outro	lado,	
em Sem título	toda	a	iluminação	provém	de	uma	única	janela	que	não	revela	o	interior	da	construção;	ela	em	si	também	é	
como uma pequena pintura abstrata dentro da cena.
	 Através	desses	quadros	podemos	identificar	certas	funções	da	janela	nas	minhas	pinturas:	é	fonte	de	luz,	e,	des-
sa forma, cria visibilidade e espaço24; relaciona-se com a própria estrutura do quadro, remetendo-nos aos seus próprios 
limites como espaço de visibilidade, tanto em relação ao plano como às bordas e, por consequência, se apresenta como 
elemento metapictural.
	 É	notória	a	potência	da	 janela	no	contexto	pictórico	em	que	se	pode	 levantar	diversas	questões,	tanto	sobre	a	
pintura e seus mecanismos de representação como sobre a imagem em geral. O assunto é vasto e será abordado de 
maneira	sucinta,	procurando	focar	somente	os	pontos	que	julgo	mais	pertinentes	para	a	presente	pesquisa.	Inicio,	então,	
pela	análise	da	janela	na	obra	de	outros	artistas	e	sigo	para	questões	mais	teóricas.	

24  Segundo Luís Jorge, em O	desenho	da	janela,	ao	tratar	da	qualidade	da	janela	como	fonte	luminosa:	“A	abertura	para	a	luz	é	uma	forma	
de construção espacial. A história da arquitetura é também uma história da apropriação, do domínio, do aprisionamento e da ‘manipulação’ da luz 
num	espaço	interior,	o	que	implica	a	intencionalidade	de	fazer	dessa	operação	transubstanciadora:	luz	em	um	espaço	qualificado.”	(JORGE,	1995,	
p. 23).
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3.1.2 A janela em Edward Hopper: Night Windows e o observador
 
Apesar	do	enfoque	recente,	a	janela	é	uma	presença	recorrente	nas	minhas	pinturas.	Sua	aparição	mais	marcante	se	deu	
na tela Ateliê	1,	janelas	noturnas (Figura 14), apesar de ela não se apresentar conscientemente como um assunto central 
da	minha	pesquisa	nos	primeiros	anos.	Meu	enfoque	residia	na	luz	artificial	e	sua	origem	poderia	variar	entre	postes	de	
luz,	a	própria	iluminação	da	arquitetura	e,	claro,	as	janelas.	Olhando	em	retrospectiva,	posso	considerar	que	este	trabalho	
demonstra	a	primeira	tentativa	de	trazer	a	representação	da	janela	como	um	dos	elementos	principais	do	quadro.	O	título	
dessa tela é uma referência direta ao quadro Night Windows (1928) (Figura 54), de Edward Hopper. O nome do quadro 
de Hopper também teve origem na obra de um outro artista, uma gravura em metal do estadunidense John Sloan (1871-
1951), chamada igualmente de Night Windows (Figura 55), da qual o título “Hopper diretamente roubou” (VALANCE, 
2018, p. 208, tradução nossa).
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Figura 54. Edward Hopper. Night Windows, 1928, óleo sobre tela, 73,7 x 
86,4 cm. The Metropolitan Museum of Art.

Figura 55. John Sloan. Night Windows, 1910, gravura em me-
tal, 24,3 x 31 cm. The Metropolitan Museum of Art.
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 Podemos notar, em Ateliê	1,	janelas	noturnas, algumas relações com a pintura de Hopper. Ambas apresentam um 
prédio	que	é	pouco	visível,	assim	como	três	janelas	abertas	iluminadas	ao	lado	de	janelas	escuras	que,	em	Night Windows, 
se	tornam	muito	sutis.	Porém,	em	minha	pintura	não	há	figura	humana,	não	temos	esse	olhar	de	voyeur que espia para 
o	interior	da	intimidade	de	outrem.	O	movimento	presente	em	Hopper,	com	a	cortina	da	janela	levada	pelo	vento,	a	ação	
do	corpo	parcialmente	coberto	pela	estrutura	do	prédio,	também	não	se	apresenta	no	meu	trabalho.	Vejo	minha	pintura	
como algo mais estático. A própria luz fria que engloba a tela parece criar uma certa sensação de suspensão temporal. 
Seu movimento mais sutil se dá principalmente pela dinâmica das linhas diagonais da vista em perspectiva.
 Podemos considerar, porém, que ambas as pinturas mantêm um certo suspense oriundo de uma visão interrompida. 
As	janelas,	nessas	pinturas,	não	dão	a	ver	claramente	o	interior	das	acomodações,	a	vista	é	fragmentada	pelos	limites	das	
aberturas. As coisas não estão claramente visíveis e paira no ar a possibilidade de algum acontecimento futuro. Segundo 
Stoichita,	as	pinturas	de	Hopper	se	caracterizam	por	apresentar	uma	“radiografia	da	vida	moderna”,	combinando	“vistas	
através	da	janela,	iluminação	noturna	e	síncopes	visuais”	(STOICHITA,	2016b).	
 

Estas	últimas,	obtidas	pela	integração	plástica	dos	espaços	intermediários	(molduras	e	peitoris	de	janelas,	vãos	de	portas,	
paredes de separação…), deixando ao espectador a tarefa (e o prazer) de completar e reconstruir uma história, operação 
ainda mais atraente e perigosa pois este nunca saberá ao certo se está verdadeiramente a lidar com “uma história”, ou se 
está antes perante “um vazio de história”. (STOICHITA, 2016b) 

 
 Ivo Kranzfelder, ao comentar sobre Night Windows, também enfatiza esse aspecto de incompletude que o quadro 
transmite.	“Hopper,	como	faz	muitas	vezes,	deixa	o	espectador	na	incerteza.	Afinal	o	que	se	passa	aqui?	Não	se	distin-
guem senão pormenores.” (KRANZFELDER, 2002, p. 128). Já Valance, além de apontar a ênfase na fragmentação das 
formas	e	do	“jogo	quase	abstrato	entre	luz	e	cor”	(VALANCE,	2018,	p.	208,	tradução	nossa),	também	ressalta	o	aspecto	
cinemático da pintura. Segundo Valance, a decomposição da imagem deve ser entendida como uma imagem em movimen-
to.	As	três	janelas	poderiam	criar	uma	ideia	de	sequencialidade.	Elas	também	são	imagens	luminosas	separadas	por	zonas	
escuras, o que remeteria aos frames	de	um	filme.	Night Windows estaria apontando, por estes fatores, para o cinema 
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como o principal palco futuro da exploração da escuridão norte-americana, como em The Maltese Falcon25 (1941), entre 
outros film	noir (VALANCE, 2018, p. 209).

	 A	presença	da	janela	como	motivo	nas	pintu-
ras de Hopper é notória e pode ser observada em 
diversos quadros do artista. Segundo Wendy Lopez, 
as implicações psicológicas – um senso de solidão e 
alienação – atribuídas às suas pinturas também se 
refletem	no	elemento	da	 janela.	Nas	cenas	diurnas	
elas apareceriam como espaços sombrios, onde o 
observador é levado a imaginar os indivíduos escon-
didos	e	mergulhados	no	escuro	atrás	dessas	janelas	
(Figura 56). Já nas cenas noturnas ocorre uma in-
versão – agora é o espectador que é posicionado na 
escuridão da noite. Para o autor, Hopper cria a sen-
sação	de	que	estamos	vagando	pela	noite.	A	janela	
marcaria uma separação entre os que observam de 
fora, do lado sombrio, e os que se encontram den-
tro dos ambientes iluminados, como em Nighthawks 
(Figura 49). Nessas pinturas não temos a sensação 
de poder participar da cena, só observar (LOPEZ, 
1990). 
 E não é esta a situação do observador diante 
do quadro? Ter acesso ao espaço do interior da ima-

25  Seu título foi adaptado para o português como “A Relíquia Macabra” (de John Huston).

Figura 56. Edward Hopper. House by the Railroad, 1925, óleo sobre tela, 61 
x 73,7 cm. The Metropolitan Museum of Art.
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gem	apenas	pela	visão?	Se	as	janelas	luminosas	se	apresentam	como	pinturas,	que	só	podemos	olhar,	elas	também	nos	
recordam do nosso próprio ato presente diante da tela. Curiosamente, na gravura de Sloan (Figura 55) visualizamos esta 
ação	de	observar	janelas	na	figura	sombria	no	telhado	à	esquerda,	no	canto	superior.	Ela	está	mergulhada	na	escuridão	e	
fita	a	janela	abaixo	onde	surge	uma	mulher	com	as	mãos	nos	cabelos.	A	pintura	de	Hopper	(Figura	54),	que	herdou	seu	
título,	nos	colocaria	na	posição	dessa	figura	sombria.	O	ponto	de	vista	superior	em	relação	às	janelas,	como	na	suposta	
visão	da	figura	voyeur	na	gravura	de	Sloan,	se	mantém	no	quadro.	Porém,	agora	somos	nós	a	fitar	a	janela.
	 Essas	representações,	que	parecem	se	referir	ao	próprio	ato	de	observar	através	da	janela,	evidenciam	as	possibi-
lidades	autorreflexivas	da	pintura.	Tanto	na	gravura	de	Sloan	como	no	quadro	de	Hopper	e	em	minha	pintura,	as	janelas	
parecem dialogar diretamente com as estruturas do quadro, um retângulo representado no interior de uma tela retangu-
lar,	uma	abertura	com	limites	definidos	por	onde	só	o	olho	pode	penetrar.	Logo	a	janela	se	apresenta	como	um	meio	de	
reflexão	sobre	a	própria	linguagem.	Isto	é,	a	pintura	se	abrindo	como	uma	janela	metafórica,	a	qual	representa	a	si	mesma	
no	seu	próprio	interior	ao	repetir-se	em	sua	condição	de	janela.		

3.1.3 A pintura como metáfora da janela
 
	 O	primeiro	a	associar	diretamente	a	pintura	com	a	janela	foi	Leon	Battista	Alberti	(1404-1472).	Transpôs,	ao	des-
crever	o	próprio	quadro	como	uma	janela,	a	metáfora	do	olho	como	janela	da	alma	para	a	metáfora	da	pintura	como	janela	
(BELTING, 2017). Em Da Pintura (1435), Alberti descreve a superfície pintada como um quadrângulo de ângulos retos, 
pelo	qual	se	olha	como	se	fosse	uma	janela	aberta,	“[...]	a partir da qual se enxerga a história [...]” (redação Latina) ou 
pela qual se pode “[...] olhar atentamente aquilo que será pintado ali [...]” (redação Toscana) (ZANCHETTA, 2014, p. 202-
203).	O	quadro-janela	se	torna,	assim,	um	meio	de	organizar	os	elementos,	sendo	oriundo	da	aplicação	da	perspectiva	
linear.	Isto	é,	tudo	que	é	visto	pela	janela	está	enquadrado	e	se	organiza	dentro	daquele	espaço	delimitado,	onde	o	seu	
conteúdo	interage	com	suas	bordas.	Transitamos	do	infinito	da	natureza	para	uma	área	onde	ela	pode	ser	contida.	
 Segundo Belting, o conceito de história	que	é	enxergada	pela	janela	albertiana	não	significa	“simplesmente	narrativa”	
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(BELTING, 2017). 

[...] em sua concepção se tratava de uma espécie de apresentação cênica de um conteúdo narrativo. Como obra mais 
nobre de um pintor, a história nem é puramente narrativa épica nem relato histórico, mas uma situação teatral, no modo 
como se constitui entre a cena e os espectadores. (BELTING, 2017, p. 119). 

Esse espaço cênico que Caravaggio, como apontado por Frank Stella26, irá suprimir em suas pinturas, criando situações 
em que podemos observar só os personagens fragmentados que emergem de um fundo preto. No caso de Hopper, em 
Night Windows	a	fragmentação	se	dá	pela	própria	janela	representada.	A	natureza	do	acontecimento	no	interior	do	pré-
dio é indeterminada ou, como dito por Stoichita, não sabemos se se trata de uma história ou uma ausência de história 
(STOICHITA, 2016b). Nas minhas pinturas, tanto os cenários podem tornar-se pouco visíveis como há uma ausência de 
figura	humana,	porém	esses	espaços	parecem	poder	abrigar	eventos	futuros	ou	passados.	Isto	é,	mantém-se	a	ilusão	de	
espacialidade interna do quadro que se apresenta como um palco vazio ou uma espécie de entreato.
	 A	pintura	relaciona-se	com	a	janela	pela	sua	semelhança	formal	e,	principalmente,	pela	sua	capacidade	ilusionista	
de	representar	objetos	tridimensionais	em	uma	superfície	bidimensional.	Dessa	forma,	a	pintura	vista	como	uma	janela	
torna-se uma extensão do mundo natural, olhamos através dela, a qual surge como um meio transparente que dá acesso 
a um espaço ilusório (MESTRE, 2016). 

O	propósito	era,	assim,	transferir	o	que	era	visto	através	de	uma	janela	para	a	superfície	da	pintura	a	partir	da	ferramenta	
velum	(grade)	que,	quando	colocada	entre	o	olho	do	pintor	e	o	objeto	a	ser	representado,	permitia	transferir	os	volumes	
do espaço para o plano. (MESTRE, 2016, p. 58). 

Utiliza-se na época o conhecido vidro interposto tão bem representado na gravura de Albert Dürer (1471-1528) (Figura 
57). 

26  Ver capítulo 2.
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 Laura Flores denomina de Visão	Objetiva o olhar baseado em valores de precisão. Partiria de uma concepção da 
existência	de	uma	visão	objetivamente	correta	e	verificável	por	princípios	ópticos	e	matemáticos.	Esses	valores,	segundo	
Flores,	já	se	encontravam	nos	escritos	de	Sócrates	sobre	a	arte.	Seria	essa	a	visão	que	a	perspectiva	albertiana	imitaria.	
A	autora	descreve	o	olhar	perceptivo	de	Alberti	como	monocular,	fixo	e	neutro	(FLORES,	2011).	O	que	resultaria	numa	
representação	mimética	que	carregaria	uma	ideia	de	exatidão	em	relação	ao	objeto	observado	quando	representado.	A	
pintura	buscaria,	dessa	forma,	apresentar	uma	visão	que	correspondesse	tal	qual	o	objeto	é	no	mundo.
 Segundo Flores, a base da Visão	Objetiva	é	a	dualidade	observador/realidade.	O	sujeito	que	observa	e	a	realidade	

Figura 57. Albert Dürer. Instrução para medir com régua e compasso, 1525, xilogravura, 8 x 22 cm.
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como coisa observada27 (FLORES, 2011). Voltarei a discorrer sobre a dualidade observador/realidade ao tratar do limite 
interior/exterior	da	pintura	como	janela	e	a	formação	do	que	Tassinari	denominaria	de	“o	espaço	moderno”	e	ao	tratarmos	
do olhar mediado.
	 Como	superfície	a	partir	da	qual	enxergamos	a	metáfora	da	pintura	como	janela,	em	Alberti	comporta	a	ideia	da	pin-
tura	como	se	fosse	um	vidro	transparente.	Isto	é,	a	pintura	como	se	fosse	o	vidro	da	janela.	Alberti,	ao	comentar	sobre	o	
ato de pintar, diz que os pintores devem saber que “[...] não buscam outra coisa senão representar as formas das coisas 
vistas nesta superfície como se fosse de um vidro [...]” (ZANCHETTA, 2014, p. 168). Vidro esse por onde transpassaria 
a pirâmide visual.
	 Se	pensarmos	novamente	a	janela	em	relação	ao	olho,	ela	aqui	está	como	uma	câmara	escura,	onde	as	imagens	se	
projetam	como	a	luz	que	incide	no	fundo	dos	olhos	e	estimula	o	aparato	biológico	fotossensível.	Essa	superfície	é	a	pura	
visualidade, uma manifestação de uma apreensão do ato de ver. Ou, relembrando a passagem de Da Vinci:
 

Não	vês	que	o	olho	abraça	a	beleza	do	mundo	inteiro?	[…]	É	janela	do	corpo	humano,	por	onde	a	alma	especula	e	frui	a	
beleza do mundo, aceitando a prisão do corpo que, sem esse poder, seria um tormento […]. O admirável necessidade! 
Quem	acreditaria	que	um	espaço	tão	reduzido	seria	capaz	de	absorver	as	imagens	do	universo?	[…]	O	espírito	do	pintor	
deve fazer-se semelhante a um espelho que adota a cor do que olha e se enche de tantas imagens quantas coisas tiver 
diante de si.28

 
 E, de fato, não podemos adentrar uma tela pintada, ela é pura superfície, seu espaço interno que se abre como 
janela	é	ilusório,	uma	sensação	de	profundidade	para	os	olhos	e	inacessível	ao	corpo.	Também	se	mantém	estática,	ao	
passo que nos movimentamos ao seu redor; não há como revelar outros espaços ao olhar a tela de viés. Não conseguimos 

27	 	Segundo	Flores,	diante	da	lógica	transgressora	da	pintura	moderna	a	Visão	Objetiva	encontraria	seu	abrigo	na	fotografia,	pois	a	mesma	
“(...) encarnará, até nossos dias, a paradoxal persistência das convenções de vinte e tantos séculos de naturalidade e dualidade de observador 
(sujeito)	e	o	mundo	(objeto)”.	(FLORES,	2011,	p.	85).
28  DA VINCI, Leonardo apud CHAUÍ, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo. In: NOVAES, Adauto (Org.). O olhar. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988. p.31-63.
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ver o resto do céu ao nos abaixarmos diante de uma pintura de paisagem naturalista. Cada tela dá acesso a um ponto de 
vista de cada vez. “A perspectiva imita uma visão e não as coisas.” (TASSINARI, 2001, p. 56). O que a pintura mantém 
da	janela	real	é	somente	o	vidro,	é	sua	superfície,	pois	“[...]	o	quadro	pintado	é	apenas	um	vidro	imaginário”	(BELTING,	
2017, p. 119).
 
3.1.4 A janela como fonte de luz: Vermeer e a janela

	 A	janela	representada,	além	de	criar	espaços	internos	que	replicam	suas	próprias	estruturas,	também	pode	surgir	
como fonte da própria visibilidade pela passagem da luz. Ao invés de atuar como abertura para um outro espaço, ela pode 
gerar a própria espacialidade. Uma abertura por onde passa a iluminação, mas não necessariamente o olhar. Em muitas das 
minhas	pinturas	as	janelas	surgem	como	fontes	de	luz,	às	vezes	como	formas	que	pontuam	no	espaço	mas	não	iluminam	
nada, como em Cena noturna, e em outros casos como a fonte primária da iluminação do ambiente, como em Janelas 
noturnas, Construção em vulto e Sem título (Figura 53). Em ambos os casos essas estruturas pouco mostram da interio-
ridade da arquitetura, estão em certas ocasiões muito mais como formas retangulares luminosas do que aberturas. 
	 A	janela	como	fonte	de	luz	é	uma	presença	constante	nos	quadros	do	pintor	holandês	Johannes	Vermeer.	Geralmen-
te	são	pinturas	de	cenas	cotidianas	no	interior	de	residências.	Nelas	a	figura	humana	se	encontra	próxima	de	uma	janela,	
a qual não revela o exterior. Através dessa abertura se insere no espaço uma luz difusa. Todos esses elementos podem 
ser encontrados em Girl Reading a Letter by an Open Window29 (Figura 58). No quadro podemos observar uma moça a 
ler	uma	carta	à	frente	de	uma	janela	aberta.	Não	podemos	ver	além	dessa	abertura,	ela	só	dá	passagem	à	luz	que	revela	

29  Descobriu-se, numa restauração recente, a presença de uma pintura com a representação de um cupido ao fundo do recinto representado. 
Segundo o museu, a restauração demostrou que a alteração que escondeu o quadro dentro do quadro não foi feita por Vermeer, e sim posterior-
mente ao trabalho do pintor. A imagem divulgada pela instituição apresenta a pintura fora da moldura. Sobre o assunto, ver: Johannes Vermeer. 
On	Reflection.	Staatliche	Kunstsammlungen	Dresden, 2021. Disponível em:  https://gemaeldegalerie.skd.museum/en/exhibitions/vermeer-johan-
nes-ermeers-girl-reading-a-letter-at-an-open-window-and-17th-century-dutch-genre-painting/ . Acesso em: 31 ago. 2021.
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Figura 58. Johannes Vermeer. Girl Reading a Letter by an Open 
Windows, c. 1659, óleo sobre tela, 83 x 63,8 cm. Gemäldegale-
rie Alte Meister

aquele interior. Neste aspecto – de meio luminoso que é via de 
entrada	de	luz	–,	a	presença	da	janela	no	quadro	se	assemelha	
às minhas pinturas.
 Porém, aqui temos uma inversão de espaços em que a 
luz incide. Enquanto nos meus quadros a luz é de origem in-
terna e ilumina o mundo externo, no quadro de Vermeer ela 
invade o recinto. Também mudam as características da luz. Se 
em Vermeer ela é solar e difusa, criando sombras mais suaves 
ao	reverberar	pelo	recinto,	nos	meus	quadros	ela	é	artificial	e	
gera sombras bem marcadas. Outra diferença é que, além de 
tornar	 os	 elementos	 visíveis	 pela	 passagem	de	 luz,	 a	 janela	
também	revela	através	da	reflexão.	O	vidro	reflete	o	rosto	da	
personagem, revelando outras porções do seu semblante. Ou-
tro ponto de vista.
	 Segundo	Marilena	Chauí,	os	reflexos	e	pontos	luminosos,	
detalhes	de	pequenos	objetos,	assim	como	estruturas	que	su-
gerem uma continuidade para fora do quadro, são caracterís-
ticas do olho kepleriano. Para os holandeses, “a pintura tem 
lugar	no	olho	e	o	nosso	lugar	permanece	indefinido”	(ALPERS	
apud	CHAUÍ,	1996),	enquanto	a	pintura	italiana	é	um	objeto	
no mundo. Desse modo, a diferenciação da tradição pictórica 
do Norte europeu e do cânone italiano se acentua pela adoção 
da	óptica	de	Kepler.	Se	afasta,	assim,	da	janela	albertiana,	uma	
cisão entre o observador e o observado, e do corpo masculi-
no como a medida de todas as coisas.  Essa divergência seria 
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marcada por um outro modo de pintar o mundo e não por uma mudança de percepção (CHAUÍ, 1996).
	 Seguindo	essa	premissa,	podemos	imaginar	o	motivo	da	ausência	de	espaços	criados	além	das	janelas	representa-
das nas pinturas de Vermeer (Figura 58). Mesmo nas poucas pinturas do artista que apresentam cenas na rua, os prédios 
possuem	janelas	com	interior	escuro,	onde	não	se	enxerga	sua	interioridade.	Se	a	pintura	se	dá	dentro	do	olho	é	para	este	
espaço	que	o	artista	se	volta.	Se	o	olho	é	a	“janela	da	alma”,	é	em	direção	à	alma	que	se	encontra	o	interesse	do	pintor,	
é no fundo do olho que se dá a pintura. “Com Kepler, o olho e o espírito são espelhos do mundo.” (CHAUÍ, 1996). O que 
nos remete à passagem de Da Vinci anteriormente citada: “[…] O espírito do pintor deve fazer-se semelhante a um espe-
lho que adota a cor do que olha e se enche de tantas imagens quantas coisas tiver diante de si” (DA VINCI apud CHAUÍ, 
1988).
         E não é surpreendente, à luz dessa relação com o olho kepleriano, que as pinturas de Vermeer tenham sido um dos 
focos da pesquisa de David Hockney sobre o uso da óptica na pintura em O Conhecimento Secreto. Segundo Hockney, são 
notáveis os efeitos de distorção nos quadros do pintor holandês30. Pontos fora de foco, áreas estranhamente esticadas 
na	cena,	proporções	de	tela	compatíveis	com	as	projeções	de	imagens	produzidas	com	a	câmara	escura	ou	espelhos,	uma	
incrível	precisão	em	objetos	complexos.
	 Além	de	todos	esses	fatores,	a	janela	entra	como	um	elemento	importante	de	formação	do	visível	ao	permitir	a	
entrada da luz. Dessa forma, surge como um meio de viabilizar os processos ópticos para obter imagens31. Pois para que 
a	projeção	óptica	surgisse,	tanto	no	caso	de	uma	câmara	escura	quanto	no	uso	de	um	espelho	côncavo,	seria	necessário	

30  “Um dos mais conhecidos [retratistas e paisagistas] que recorreu à câmara escura foi Vermeer (...)” (RIBEIRO, 2013, p. 189). Mesmo as 
teses do uso de outros aparelhos, como especulado no documentário Tim’s Vermeer (2013), possuem como ponto central o uso de instrumentos 
ópticos pelo artista.
31	 	A	relação	da	janela	com	processos	ópticos	para	criação	de	imagens	se	encontra	nos	primórdios	da	imagem	fotográfica.	É	creditado	a	Niép-
ce	a	criação	da	primeira	fotografia,	a	qual	retrata	a	janela	de	seu	ateliê.	Curiosamente,	segundo	Batchen,	a	imagem	mais	difundida	que	vemos	nos	
livros	é	na	verdade	uma	pintura	feita	a	partir	da	imagem	fotográfica	que	era	pouco	nítida,	isto	é,	se	trata	de	uma	reconstrução	da	imagem	original.	
(BATCHEN, 2004).
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um	espaço	muito	bem	iluminado.	As	grandes	janelas	das	residências	holandesas	da	época	supririam	essa	necessidade32. 
Podemos	supor	que	as	características	arquitetônicas	da	época	de	Vermeer	tiveram	influência	direta	na	sua	pintura.	Sem	
um interior bem iluminado suas cenas não seriam concebíveis.
	 A	janela	como	fonte	de	luz,	dessa	forma,	se	assemelha	ao	candeeiro	no	mito	de	Plínio	que	ilumina	e	cria	a	imagem	
projetada	do	amado	que	é	fixada	em	imagem	pintada.	O	que	difere	é	que,	no	caso	de	Vermeer,	estamos	diante	de	uma	
imagem	projetada,	amparada	por	 instrumentos	ópticos.	Dialoga,	por	consequência,	diretamente	com	as	 imagens	mais	
comuns	do	nosso	dia	a	dia,	a	imagem	fotográfica.	Mesmo	com	a	substituição	da	mão	e	da	tinta	pelos	químicos,	e	poste-
riormente pelo digital, as características de sua origem óptica reverberam na pintura. Aproxima, desse modo, essas telas 
do século XVII aos trabalhos artísticos contemporâneos.
 Nas minhas telas a imagem é mediada por aparatos tecnológicos – sempre foram pinturas de imagens enquadradas 
e	não	da	observação	direta	das	cenas.	Se	a	janela	surge	como	um	meio	de	entrada	de	luz,	ela	também	se	manifesta	pelo	
recorte	dos	seus	limites	visuais.	Diferente	da	nossa	visão,	a	qual	tem	bordas	indeterminadas	em	conjunto	com	o	movimen-
to	contínuo	do	olho,	as	imagens	fotográficas	apresentam	limites	bem	definidos.		

32	 	As	particularidades	das	casas	holandesas	do	século	XVII	podem	ter	influenciado	na	iluminação	característica	dos	quadros	do	artista.	As	
paredes	laterais	em	comum	dessas	casas	suportavam	todo	o	peso	estrutural.	Grandes	janelas	eram	dispostas	nas	paredes	transversais	no	intuito	
de deixá-las mais leves e, por consequência, diminuir os custos da construção. O resultado eram cômodos muito bem iluminados pela claridade do 
sol. (GASSEN, 2009).
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3.1.5 A janela como limite interior/exterior
 

	 O	enfoque	recente	na	janela	nos	meus	trabalhos	deu-se	em	conjunto	com	a	entrada	da	câmera	de	vídeo	nos	meus	
processos	de	captação	de	imagem.	Este	foi,	possivelmente,	um	dos	elementos	que	me	ajudou	a	refletir	sobre	a	janela	na	
pintura em relação aos limites do enquadramento. Comecei a utilizá-la por acaso. Um dia me deparei com uma pequena 
câmera	filmadora	digital	que	andava	esquecida	dentro	de	casa.	Tinha	sido	adquirida	há	poucos	anos	pela	minha	mãe	e,	
creio	que	por	influência	da	praticidade	dos	celulares,	estava	fora	de	uso.	Seu	pequeno	porte	e	leveza	me	impulsionaram	a	
levá-la comigo para todos os lugares e experimentar qual tipo de imagem ela poderia me proporcionar.
 O resultado que obtive ao usar esse equipamento eram cenas com um enquadramento completamente diferente 
das imagens que estava acostumado a fazer. A nova proporção de tela (16:9) era um retângulo com um comprimento 
mais	acentuado	em	relação	à	proporção	de	tela	das	imagens	fotográficas	das	minhas	câmeras	habituais	(4:3,	aproxima-
damente). A mudança de proporção de tela pode ter uma ação reveladora por ser uma característica nova. Revela assim 
a própria estrutura da imagem, coloca em evidência o retângulo que a contém, pois as relações com os elementos no 
interior do quadro mudam. Essas mudanças de proporções de tela podem ser visualizadas mais claramente em Construção 
em vulto (Figura 50) e, mais recentemente, em Sem título (Figura 59).
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Figura 59. Marcelo Bordignon. Sem título, 2020, óleo sobre tela, 70 x 90 cm.
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	 A	janela	como	quadro,	com	sua abertura para uma profundidade, comporta uma dialética interior e exterior. Suas 
bordas sinalizam o limite entre espaços. Dessa forma, surge como elemento indispensável para a paisagem, pois a premis-
sa fundamental para sua existência é a distância (STOICHITA, 2000, p. 44). As margens demarcam o início do pictórico, 
onde	o	olhar	penetra.		Ao	mesmo	tempo	demarcam	o	seu	fim,	o	início	do	lado	de	cá,	do	mundo	do	observador.	Encon-
tramos	no	quadro	dois	limites	que	muitas	vezes	se	sobrepõem.	Um	quadro-janela,	que	é	superfície	que	o	corpo	não	pode	
transpassar,	somente	o	olhar,	e	o	quadro-limite,	a	borda	física	da	estrutura	do	objeto	quadro	e	seu	limite	visual	(AUMONT,	
2004).
 Mesmo que inicialmente de forma inconsciente, foi sua característica de área contida dentro de bordas bem deli-
mitadas	que	me	impactou	na	mudança	da	fotografia	para	a	máquina	filmadora.	Em	outras	palavras,	foi	a	repercussão	do	
alvorecer das novas maneiras de seccionar o mundo que me abria uma nova gama de possibilidades. Um novo formato era 
uma nova forma de pensar a captação de imagens; seu papel na pintura também estava longe de ser neutro.
	 Por	exemplo,	sua	influência	recai	na	composição,	pois	ela	se	faz	em	relação	a	este	retângulo/limite	visual.	Na	pintura	
Construção em vulto,	que	assinalei	como	tendo	uma	maior	influência	da	proporção	16:9	da	filmadora,	percebo	uma	maior	
sensação de horizontalidade, uma tendência à aparição de grandes linhas que acompanham, obliquamente, as retas for-
madas pelas extremidades superior e inferior do quadro. Assim como também podemos notar características semelhantes 
na pintura de Hopper, Nighthawks (Figura 49), que possui proporções aproximadas à minha tela.
 Esse limite visual que delimita o espaço é, segundo Jacques Aumont (1942), uma construção cultural. Basta obser-
varmos as pinturas rupestres, soltas nas paredes irregulares das cavernas, para notarmos que colocar bordas nas imagens 
é	uma	convenção	(AUMONT,	2004,	p.	112).	Por	estarem	sobrepostos,	o	quadro-janela	e	o	quadro-limite,	ao	serem	ten-
sionados,	podem	influenciar-se	mutuamente.
 Para Tassinari, será o limite do quadro como espaço internalizado que o modernismo buscaria romper. O lado de lá 
da pintura ilusionista, acessível somente aos olhos e delimitada pelas margens. Sua preocupação é, entre outras, pensar o 
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modernismo33 não como uma desconstrução de uma tradição renascentista, mas como a geração de um novo espaço, o 
espaço moderno. A abordagem que busca é construtiva, focando num caráter positivo. Esse espaço moderno seria então 
compartilhado com o espaço do mundo (espaço comum)34,	diferenciando-se,	assim,	da	 janela	albertiana	que	cria	uma	
profundidade, um interior no plano pictórico. O assunto é extenso; por agora iremos nos ater somente à problemática que 
surge no momento em que a arte moderna toma emprestado o espaço no seu entorno.
 Com a ausência da separação do quadro/arte do espaço cotidiano, os limites entre as obras e o mundo se tornam 
imprecisos. Ao desfazer-se do espaço internalizado da obra, seu “lado de lá”, suas estruturas que demarcam limites tam-
bém se abalam. Lorenzo Mammì, partindo das premissas de Tassinari em O Espaço Moderno, irá se ater a esta questão 
dos	limites	do	objeto	artístico35 em À Margem (2004), focando nessa fronteira que se torna maleável.
	 Estando	ausente	o	limite	do	objeto	quadro, caberá ao espaço de apresentação das obras compensar essa falta de 
enunciação	oriunda	do	objeto.	A	enunciação	passaria	então	para	o	próprio	espaço	expositivo	e	para	as	instituições.	Isto	é,	
o	limiar	passa	da	obra	para	o	local	onde	ela	se	encontra.	O	cubo	branco,	típico	do	final	do	modernismo	e	que	perdura	até	a	
atualidade,	surge	como	um	requisito	dessas	novas	necessidades.	Se	os	objetos	artísticos	dividem	o	espaço	com	o	obser-
vador, sendo assim passível de qualquer coisa ganhar estatuto de artístico, caberá ao espaço ser o mais neutro possível. 
Para	que	a	obra	não	fique	desamparada	seria	necessário	que	houvesse	artifícios	para	criar	esses	limites.	Eles	estariam	ou	
contidos no espaço expositivo ou na própria obra (MAMMÌ, 2004).

33	 	Para	Tassinari,	a	arte	contemporânea	é	uma	continuidade	da	arte	moderna.	Seu	conceito	de	espaço	moderno	se	aplica	especificamente	à	
pintura e à escultura. 
34  Como um dos exemplos na pintura, Tassinari apresenta o trabalho Fool’s House (1964), de Jasper Johns (1930). Neste trabalho nos de-
paramos com uma vassoura sobre uma tela, pendurada. Ambas, tela e vassoura, estão quase que completamente cobertas de tinta; notamos na 
primeira	as	marcas	que	parecem	ter	sido	pinceladas	pela	segunda.	Outros	objetos	como	uma	xícara	e	um	bastidor	também	se	encontram	agrega-
das sobre o tecido pintado. “As coisas são vistas sobre o plano, não através dele – não é um plano transparente, mas opaco. O que o pintor quer 
ou	quis	pintar	também	não	é	visto	como	se	através	de	uma	janela	aberta,	mas	como	se	estivesse	numa	parede.”	(TASSINARI,	2001,	p.	29).
35	 	Segundo	o	autor:	“[...]	com	a	pintura	invadindo	a	moldura,	ou	inversamente,	com	o	desaparecimento	da	moldura,	a	obra	moderna	fica	de-
samparada no mundo, e seu próprio estatuto de coisa especial é ameaçado. Se quiser mantê-lo, haverá dois caminhos possíveis: ou a estranheza 
da obra em relação ao espaço comum deverá ser extraída dela mesma, como uma consequência necessária de sua conformação; ou as modalidades 
de apresentação da obra (incluindo o espaço em que será mostrada) serão elas mesmas especiais.” (MAMMÌ, 2004, p. 82).
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         Na pintura, o marco de separação entre realidades se dá pela moldura e, na falta desta, pelo contorno e limite do 
bastidor,	que	marca,	ao	se	tornar	anteparo	da	tela	que	se	dobra	sobre	ele,	o	limite	visual.	Mas,	junto	desse	limite,	encon-
tra-se outro elemento, a moldura. Ela envolve a cena e, além de denunciar a fronteira entre pintura e mundo, age como 
intermediador	entre	espaços.	Se	para	a	janela-pintura	o	quadro-limite	era	como	os	marcos	da	janela	arquitetônica,	a	mol-
dura seria como as guarnições. Ela envolve a imagem.
 Porém, com o quadro-limite pode ser encontrado um dispositivo de enunciação, a moldura. Segundo Aumont, sua 
atuação na pintura corresponde tanto aos elementos internos do quadro como ao próprio espaço em que está inserida no 
ambiente.	Ele	aponta	três	interferências	da	moldura	na	relação	do	quadro	com	o	seu	entorno.	Uma	influência	na	luz	interna	
da	pintura,	no	diálogo	do	objeto	quadro	com	os	outros	objetos	circundantes	e	a	atribuição	de	valor	simbólico.
 Segundo o autor, o dourado mostra-se como um bom exemplo dos efeitos da moldura na pintura. “[...] o dourado 
remete à própria tela pintada uma luz amarelada e suave, que inunda a imagem sem afogá-la, que a banha difusamente, 
sem se fazer notar.” (AUMONT, 2004, p. 115). Adapta as luzes da tela e do ambiente uma à outra. Apresenta assim um 
papel mediador. Integra e separa ao mesmo tempo. Ao circundar a tela com uma estrutura que remete ao ouro, a moldura 
também	agregaria	um	valor	simbólico	ao	quadro.	Se	o	interior	dos	templos	e	edificações	principescas	repletas	de	ouro	
ou	objetos	dourados	assinalavam	a	riqueza	e	ostentação,	assim	faria	a	moldura	clássica	insinuando	que	continha	no	seu	
interior	algo	valioso	(AUMONT,	2004,	p.	116).	Seu	valor	ainda	recairia	como	um	valor	de	objeto	comercializável,	colocar	
a tela na moldura levaria à ideia de que ela estava pronta para a galeria/venda.
 Claro que é importante ressaltar que Aumont se atém principalmente à moldura clássica36. Atualmente em muitos 
dos trabalhos em pintura não se utilizam molduras, e quando o fazem geralmente são elementos propositalmente neutros. 
As	novas	configurações	dos	espaços	expositivos	que	Mammì	confere	às	mudanças	do	desenvolvimento	do	espaço	moder-
no podem indicar um motivo para sua ausência.

36  Outros elementos da moldura que podem ser citados como atuantes na mediação entre espaço do mundo e espaço pictórico são o “[...] 
corte	diagonal	nas	juntas	dos	prumos	(que	enfatiza	a	estruturação	perspéctica	da	narrativa),	[...]	um	recuo	sucessivo	de	planos	que,	aliados	ao	
passe-partout, promove uma entrada gradual mas enfática na cena retratada” (MESTRE, 2016, p. 87).
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Nas minhas telas, a presença constante dos pretos e elementos escuros criava naturalmente um grande contraste com 
os espaços expositivos. Surgem, dessa forma, dois elementos dialéticos sobrepostos, o interior/exterior e o claro/escuro, 
principalmente em espaços convencionais bem iluminados. Elas não buscam uma integração com seu entorno, são coisas 
estranhas, pedaços da noite em qualquer momento do dia. Ao mesmo tempo que parecem contrastar com o ambiente, 
carregam uma energia atrativa que é do próprio preto. Parecem sugar o seu entorno, o que torna necessário, em muitos 
casos, mantê-las afastadas de outros trabalhos. Mesmo com estas tensões, a minha pintura ainda opera dentro de um 
espaço	ilusionista,	ela	é	vinculada	à	imagem	fotográfica	e	a	uma	luz	interior.	Porém,	sua	materialidade	se	torna	muito	evi-
dente em vários trabalhos – ao mesmo tempo que cria uma luz interior, ela não esconde sua natureza pictórica.  

3.2 Os trabalhos recentes: novos procedimentos nas minhas pinturas
 
	 Em	2019	comecei	a	utilizar	uma	câmera	filmadora	para	obter	imagens	noturnas,	uma	máquina	digital	pequena	que	
conseguia levar a praticamente todos os lugares. Esse novo equipamento levou-me a recordar de uma câmera de vídeo37 
que	a	minha	família	utilizava	durante	a	minha	infância.	O	que	me	interessou	ao	relembrar	sobre	a	filmadora	foi	o	fato	de	
que ela possuía um modo de visão noturna. Tinha dúvida se o equipamento funcionaria depois de tanto tempo parado.
Agora	era	a	provação	final,	conferir	se	a	filmadora	funcionava.	Conectei	o	plugue	na	tomada,	a	saída	de	energia	na	câmera,	
apertei o botão de ligar e… nada.
 Já havia sido informado pela minha família que, pelo que recordavam, a câmera estava estragada. Não é incomum 
situações de falha nos processos artísticos. Em muitos casos as falhas se desdobram em trabalhos, procedimentos e con-
ceitos.	Mas	havia	certa	frustração	na	constatação	da	“morte”	da	filmadora.	Após	a	decepção	inicial,	resolvi	conferir,	por	
“descargo de consciência”, novamente a câmera. Apertei bem os cabos para evitar um possível mau contato, e conectei-
-os aos seus devidos lugares. A câmera começava a apresentar sinais de vida! Mas ainda restavam dúvidas em relação a 

37  Sony Handycam Hi8 modelo CCD-TRV36.
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sua funcionalidade, pois ela deveria estar estragada, segundo os relatos. Sua “ressurreição” foi de fato gradual, o que me 
proporcionou momentos interessantes.
 Primeiramente, pude conferir que ela estava ligando e transmitindo as imagens captadas pelo sensor para as suas 
telas. Em suma, tirando a bateria que estava de fato “morta”, a câmera em si aparentava estar funcional. Inclusive o modo 
noturno, que nela é denominado nightshot, estava operando normalmente. Restava então conferir o sistema de gravação 
e	reprodução	de	vídeo.	Coloquei	uma	fita,	apertei	o	play e… nada, tela azul, silêncio total. Talvez fosse este o ponto em 
que a câmera se encontrava ao estragar.
	 Deixei	o	equipamento	rodando,	na	esperança	de	ser	um	ponto	da	fita	que	não	foi	gravado.	Passado	algum	tempo,	
comecei a escutar um chiado que foi se transformando em vozes… depois a tela foi tomada de ruídos, como nas tele-
visões de tubo fora de sintonia… e vieram imagens fantasmáticas, silhuetas que mal se distinguiam daquele fundo... e, 

gradualmente, veio a imagem nítida. Lá estavam pesso-
as no início dos anos 2000 brincando à noite com uma 
câmera	filmadora.
	 Após	 o	 resgate	 da	 filmadora,	 iniciei	 a	 captação	 de	
imagens. O contexto era diferente do que estava habi-
tuado,	pois	já	me	encontrava	no	período	da	pandemia.	
Obter imagens externas se tornava difícil pelas restri-
ções de locomoção, então voltei o olhar para os espa-
ços internos da casa. Essas mudanças também impac-
taram na natureza das cenas e da luz na imagem.
 É pertinente explicar o funcionamento da visão 
noturna da câmera que passei a utilizar. Ela consiste em 
uma lâmpada infravermelha posicionada na frente do 
aparelho, que ilumina a cena. Mas não é uma iluminação Figura 60. Still de vídeo no modo visão noturna. 2021
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para os nossos olhos. Ela conta com a sensibilidade do sensor digital, que abrange este espectro de luz não visível. A ex-
periência	é	de	gravar	uma	imagem	não	vista,	mesmo	estando	com	a	filmadora	na	mão	e	com	os	olhos	bem	abertos.	Surge	
uma outra visibilidade, a câmera revela uma visão impossível para o homem. A cena somente se revela pela mediação. 
	 As	imagens	que	obtive	(Figura	60)	eram	de	objetos	próximos,	em	planos	mais	fechados	em	comparação	aos	tra-
balhos	anteriores.	Após	percorrer	toda	a	residência	no	escuro,	munido	da	câmera	filmadora,	logo	notei	que	os	elementos	
presentes	no	meu	ateliê	eram	os	que	mais	me	atraíam.	Não	especificamente	por	ser	o	meu	espaço	de	trabalho,	mas	talvez	
a	disposição	dos	objetos	num	espaço	apertado	criasse	dinâmicas	de	luz	e	sombra	que	continham	potencial	pictórico.	Os	
objetos	se	mantinham	praticamente	os	mesmos,	mas	as	pequenas	variações	em	suas	disposições	em	decorrência	da	sua	
utilização no ateliê criavam diversas situações de luz diferentes.
 Além das qualidades da luz infravermelha, creio que a disposição da iluminação, com a fonte de luz logo abaixo da 
lente	da	câmera,	tenha	sido	uma	grande	ruptura	em	relação	às	imagens	anteriores	do	meu	arquivo	fotográfico.	No	lugar	de	
uma busca do olhar por uma iluminação da cidade e dos espaços do meu cotidiano, encontrei-me como um agente ativo 
que	lançava	luz	aos	objetos.	Mesmo	que	fosse	uma	luz	que	só	era	visível	para	o	aparelho.
	 Essas	novas	configurações	de	luz	geraram	a	necessidade	de	pensar	em	novos	procedimentos	na	fatura	das	pinturas.	
As novas qualidades da iluminação me levaram ao questionamento mais profundo sobre as minhas próprias capacidades 
perceptivas e as estratégias para trazer esta visibilidade da máquina para a pintura.
 Optei por experimentar pinturas digitais antes do início do trabalho com tinta. A intenção inicial era habituar-me às 
novas	imagens,	tanto	aos	objetos	quanto	à	nova	luz	que	surgia.	Na	figura	58	podemos	observar	a	reverberação	da	camada	
avermelhada	mais	ao	fundo	que	intensifica	o	verde	da	luz	principal	da	pintura.	Mesmo	o	frame do vídeo (Figura 62) tendo 
como iluminação uma única luz verde, vemos na pintura a presença de vermelhos muito escuros nas sombras e misturas 
com azuis profundos. Tanto serviam para criar uma maior densidade na imagem quanto criavam dinâmicas de relações 
cromáticas	que	enriqueciam	a	potência	da	luz.	A	sensação	de	um	grande	clarão	se	sustentava,	a	meu	ver,	num	jogo	entre	
fortes contrastes.  



129

Figura 61. Marcelo Bordignon. Sem título, 2020. pintura digital, 3500 x 5440 pixels.
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Figura 62. Frame de vídeo no modo visão noturna 2020
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 Nas pinturas seguintes (Figuras 63, 64 e 65) a técnica continuou sendo a tinta a óleo, porém optei por um suporte 
rígido no lugar da tela sobre o bastidor. O alumínio se apresentou como um suporte interessante tanto pelo fato da pos-
sibilidade	de	obtenção	do	material	em	grande	quantidade	por	via	da	gráfica	da	UFRGS,	como	por	sua	maleabilidade	e	fácil	
transporte e armazenamento. Sua superfície lisa permitiu trabalhar a tinta sem a interferência da textura do tecido e, o 
mais importante, trazia com mais força as marcas das pinceladas e a espessura da tinta. Também retornei ao formato mais 
próximo ao retângulo quadrado, me aproximando das proporções da imagem do novo aparelho. Não me utilizei de grandes 
ou	projeções	para	fazer	os	esboços	iniciais	dos	quadros.	A	pintura	começava	com	uma	imprimatura	de	um	vermelho	puro,	
no qual eu desenhava por cima com a tinta preta diluída no solvente (Figuras 66 e 67). 
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Figura 63. Marcelo Bordignon. Ateliê no escuro, 2020, óleo sobre chama de alumínio, 56 x 75 cm.
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Figura 64. Marcelo Bordignon. Ateliê no escuro com luminária, 2021, óleo sobre chapa de alumínio, 54 x 75 cm.
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Figura 65. Marcelo Bordignon. Ateliê no escuro em vermelho, 2021, óleo sobre chapa de alumínio, 54 x 75 cm.
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Figura 66. Desenho sobre imprimação durante o pro-
cesso de fatura de Ateliê no escuro em vermelho. Foto-

grafia	digital,	2021

Figura 67. Primeiras camadas de tinta sobre a imprimação no pro-
cesso de fatura de Ateliê no escuro em vermelho, 2021
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	 Para	as	imagens	de	referência	utilizei-me	de	impressão	em	jato	de	tinta	mantendo	as	suas	cores	originais.	Em	alguns	
casos optei pela utilização de duas impressões para visualizar melhor as luzes e sombras (Figuras 68 e 69), mas na maioria 
das vezes eu pintava a imagem sem nenhuma edição na exposição. Para poder trabalhar com as gravações eu passava o 
conteúdo	das	fitas	magnéticas	para	o	meio	digital	com	o	auxílio	de	uma	placa	de	captura	de	vídeo.	O	passo	seguinte	era	
ver	o	vídeo	e,	dentro	do	seu	fluxo,	seccionar	as	porções	que	me	interessavam,	transformando-as	em	imagens	fixas.	A	
partir	deste	ponto,	trato-as	como	as	outras	fotografias	e	passam	a	integrar	o	meu	arquivo	de	imagens	noturnas.	Para	me	
organizar mantenho os vídeos em um arquivo separado. Geralmente, ao gravar imagens com a câmera, opto por pensar o 
enquadramento e demais elementos de forma semelhante à minha atitude ao fotografar. Assim que encontro uma imagem 
que	se	mostra	interessante,	mantenho	a	câmera	parada.	Muitas	vezes	me	utilizo	do	tripé,	porém	a	filmadora	em	modo	
noturno não tende a borrar as imagens. 

 

Figura	 68.	 Impressão	 em	 jato	 de	 tinta,	material	 de	 refe-
rência no ateliê, variação com aumento de exposição via 
Photoshop. 2021

Figura	69.	Impressão	em	jato	de	tinta,	material	de	referên-
cia no ateliê, imagem sem edição no Photoshop. 2021
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3.3 O limiar da figuração
 
 As imagens da noite que utilizo nos meus trabalhos apresentam uma problemática típica do ambiente noturno, 
elementos num estado de baixa visibilidade. O limiar da captação da câmera se manifesta como formas que perdem gra-
dualmente	seus	contornos	e	em	manchas	que	vagamente	remetem	a	objetos.	As	cenas	em	que	os	focos	de	luz	permitem	
ver com clareza também costumam abrigar áreas tão imersas na obscuridade que tornam o pouco que se vê em formas 
abstratas.
 A ascensão da abstração na pintura é atribuída a diversos fatores. Segundo Teresa Poester, a pintura de paisagem 
teria	possivelmente	influenciado	neste	processo	pela	ausência	da	figura	humana.	

No motivo não existem protagonistas mas a experiência de um espaço unitário onde há um igualamento de todos os valo-
res.	As	transformações	da	luz,	os	ventos	que	alteram	as	formas	das	árvores,	o	movimento	das	nuvens	e	dos	reflexos,	con-
feriam	ao	tema	características	instáveis	que	proporcionariam	o	motivo	para	a	pintura	e	não	a	precisão	do	sujeito	estático	
a ser retratado em detalhes (POESTER, 1995, p. 45).

									Essa	instabilidade	se	refletiria	num	movimento	de	dissolução	dos	limites	entre	os	elementos	pintados.	Dessa	forma,	
as manchas poderiam se apresentar com maior liberdade em toda a superfície do quadro e, consequentemente, ganhar 
certa	autonomia	em	relação	à	fidelidade	da	aparência	do	mundo.	Isto	é,	abria-se	um	caminho	para	que	os	meios	da	pintura,	
sua	materialidade,	sua	opacidade,	se	manifestassem.	A	própria	infinitude	da	natureza	parece	proporcionar	soluções	pictó-
ricas	que	trafegam	nesses	limiares	da	figuração.	De	certa	forma,	todo	o	pintor	que	passa	pelo	desafio	de	pintar	elementos	
como	moitas	de	capim,	a	água	fluindo	por	uma	cachoeira,	entre	outros,	tem	que,	à	sua	maneira,	converter	o	que	vê	em	
manchas.	Para	que	essas	manchas	formem	uma	ilusão	de	figura,	pode	ser	necessário	um	afastamento	do	quadro.	Na	prá-
tica	de	observar	tais	imagens,	o	limiar	da	figuração	se	encontra	em	uma	certa	distância	da	pintura	e,	assim,	a	abstração	
também pode ser uma questão de movimentação no espaço. 
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	 Também	nos	deparamos	com	o	limiar	da	figuração	nas	imagens	escuras	que	não	apresentam	todos	os	elementos	
claramente	visíveis.		Esta	seria,	segundo	as	premissas	de	Wölfflin,	uma	das	principais	características	do	que	o	autor	deno-
mina de pictórico, colocar a apreensão total da visão em suspenso. Se os elementos estão em parte visíveis e em parte 
não visíveis, há um limiar entre esses dois estados. 
 Nas minhas pinturas percebo o surgimento de estratégias para trazer esse limiar do discernimento convertido em 
termos	pictóricos.	Desse	modo,	pude	observar	que	quanto	mais	abstratos	se	tornavam	os	objetos,	mais	evidentes	fica-
vam	as	marcas	da	própria	linguagem.	Ou	seja,	se	a	fotografia	me	apresentava	um	mínimo	de	visualidade,	a	pintura	parecia	
demandar	em	contrapartida	uma	maneira	sintética	de	figuração.	A	sua	forma	mais	sutil	de	criar	uma	figura	era,	a	meu	ver,	
através	das	marcas	na	própria	massa	escura	da	tinta.	Marcas	que	se	alteravam	pelas	mudanças	nos	reflexos	ao	me	apro-
ximar da tela. Elas pareciam ser o mínimo de elemento para gerar uma diferenciação no negrume da noite; era a presença 
da matéria.
 Em Ateliê no escuro em vermelho,	a	imagem	da	visão	noturna	da	câmera	filmadora	trazia	elementos	de	difícil	dis-
cernimento.	Como	podemos	observar	na	figura	70,	encontra-se	logo	acima	do	aparelho	de	filmagem	um	objeto	estranho	
que	não	conseguimos	identificar	com	facilidade.	O	próprio	tripé	apresenta	muitos	dos	seus	contornos	fora	de	definição,	
podemos	ver	sua	forma	num	mínimo	de	contraste.	A	impressão	da	fotografia	em	jato	de	tinta	sobre	papel	sulfite	acentuou	
o	contraste	da	imagem	e	tornou	os	elementos	ainda	mais	indiscerníveis	(Figura	71).	Toda	a	área	superior	direita	da	figura	
se converteu numa grande porção obscura com transições entre tons muito sutis. Optei pela utilização de uma única im-
pressão,	mesmo	com	as	dificuldades	de	visualização	de	certos	elementos,	pelo	próprio	desafio	de	trabalhar	o	obscuro	na	
cena e seus limiares.     
 



139

Figura 70. Frame de vídeo em modo de visão noturna, 2021

Figura 71. Frame de vídeo em modo de visão noturna, 2021
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Figura 72a. Detalhe da pintura Ateliê no escuro em vermelho, 
2021

Figura 72b. Detalhe da pintura Ateliê no escuro em verme-
lho, 2021

 Na pintura, esses limiares se converteram em verdadeiros pretos sobre pretos, onde tanto pequenas variações to-
nais entre a cor criam a distinção (Figura 72a), quanto o brilho da tinta pela sua espessura e direção da pincelada (Figura 
72b)	geram	diferenças.	Na	figura	71	a	percepção	do	objeto	se	encontra	num	ponto	tão	mínimo	que	se	converte	em	pura	
mancha na pintura; assim, se apresenta mais como uma relação formal entre a cor e a matéria da tinta do que representa 
algo.	Na	própria	referência	fotográfica	o	objeto	era	praticamente	uma	mancha.
 Durante o processo de pintura eu estava concentrado na ação da materialidade da tinta sobre a superfície, assim 
como nas formas que a sua espessura poderia criar – diferenciações além da transição tonal. O pincel estava constante-
mente	carregado	de	tinta	bem	cremosa.	Como	o	suporte	era	rígido	havia	uma	grande	fluidez	nas	pinceladas,	que	podiam	
cobrir	grandes	áreas	do	quadro.	Também	procurei	jogar	com	os	reflexos	da	tinta	em	relação	à	própria	figuração,	isto	é,	
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ao mesmo tempo em que as partes iluminadas criavam uma imagem ilusionista, a materialidade colocava essa mesma 
ilusão em suspensão. Minha estratégia consistiu em tentar incorporar ambas no mesmo espaço, onde a parte iluminada 
reverbera	na	parte	escura.	Na	prática	eu	não	tentava	dissuadir	a	pintura	de	seus	reflexos,	eles	compunham	junto	com	a	

imagem.	Por	exemplo,	as	marcas	das	pinceladas	que	a	reflexão	
da tinta destacava acompanhavam o formato circular do foco 
de luz. Esse movimento circular em volta do ponto focal da ilu-
minação, que serviu para guiar a direção das pinceladas no limiar 
entre luz e escuridão, se mantém nos pretos da imagem. Eram 
como as marcas da dispersão da energia de uma ondulação na 
água reverberando pela pintura. 
	 Outro	exemplo	é	a	sombra	projetada	da	câmera	filmadora	
representada. Ela tanto incide sobre a cadeira iluminada quanto 
sobre o fundo escuro da cena. É uma sombra sobre a escuridão, 
um preto sobre o preto que se tornava visível na pintura pelos 
seus	reflexos.	Desse	modo,	a	própria	movimentação	ao	redor	do	
quadro	acabava	revelando	figuras	que	poderiam	estar	invisíveis.	
A pintura também acabava incorporando uma dimensão tempo-
ral que não havia nos trabalhos anteriores, pois podemos identi-
ficar	a	sobreposição	de	gestos,	uma	marca	em	cima	da	outra.	O	
que também criava profundidade (Figura 72c). 
	 Ao	mesmo	tempo	em	que	refletia	sobre	a	materialidade	dos	
quadros, senti a necessidade de repensar a própria construção 
da luz na pintura. Assim, optei por deixar descoberta uma área 
da região iluminada para que a própria claridade partisse da Figura 72c. Detalhe da pintura Ateliê no escuro em vermelho.



142

camada mais inferior do quadro, sua imprimatura. Em outras regiões optei por sobrepor camadas da mesma tinta para que 
a luz viesse através da sua transparência – se havia o preto sobre o preto, também haveria o vermelho sobre o vermelho. 
Goeldi se relacionava com esta nova maneira de pensar a iluminação pela sua atitude de trazer a luz da profundidade da 
imagem. Um artista que me interessava mas não parecia ter muita relação com as minhas práticas. Minha vontade era de 
experimentar essa lógica de construção dentro da pintura, porém mantendo o diálogo entre a luz e a escuridão. 

3.3.1 Oswaldo Goeldi, Rodrigo Andrade e Célia Euvaldo: a materialidade no limiar da figuração
 
 Como vimos no capítulo 2, em seu ensaio sobre a obra de Goeldi, Rodrigo Naves ressalta a singularidade da luz das 
gravuras	do	artista.	Os	cortes	da	goiva	sobre	a	madeira	estariam	para	essas	imagens	como	fissuras	na	escuridão,	as	quais	
permitiriam a passagem da luz. Como num esforço para vencer a barreira de uma camada de preto noturno que predomina 
em toda a gravura. A luz escaparia por esses vãos oriunda de um plano profundo, abaixo do véu escuro que cobre toda a 
imagem (NAVES, 2019).
 Essa luz de Goeldi viria de um mundo cindido, solar e luminoso, que está ao fundo, e outro noturno e escuro, que se 
coloca à frente. Sua maneira de trabalhar com esta dinâmica entre dois polos gera uma forte carga dramática e soturna 
nos trabalhos. A luz é a linha e é discernimento, seu processo de fatura poderia ser entendido como gestos de claridade 
na totalidade noturna. Gestos dramáticos onde o meio parece exercer um grande peso. Sua labuta era, dessa forma, um 
ato que carregava todo o esforço de tal operação.
 O procedimento de abrir sulcos para trazer luz à imagem é típico da gravura, um pensamento em que a iluminação é 
composta por atos de subtração de segmentos da superfície da matriz. A singularidade de Goeldi aparenta ser sua maneira 
de criar essa luz com profundidade. Consequentemente, o negrume da noite ganha uma grande densidade, uma massa 
escura que se impõe sobre o mundo.
	 Essa	dinâmica	de	uma	luz	de	fundo	que	demanda	uma	carga	de	densidade	da	escuridão	parece	ter	tido	influência	
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nas pinturas de Rodrigo Andrade de maneira notória a partir de 1994. O próprio artista constantemente comenta sobre a 
influência	de	Goeldi	em	suas	obras.

Essa	figurinha	de	cartola	eu	acho	que	vem	mais	do	Goeldi	[...].	É	uma	luz	de	trás,	uma	luz	que	vem	de	trás	é...	muito	haver	
com	a	coisa	da	xilogravura.	[...]	Eu	fiz	uma	série	dessas	que	eu	chamava	de	Boa noite.	Queria	que	tivesse	uma	coisa	meio	
humorística, mas uma coisa sinistrinha também (Figura 73). Aqui, engraçado porque aqui é uma coisa noturna, uma coisa 
mais soturna e tal, mas que funcionava também num amarelo mais luminoso (Figura 74). [...] aqui também tem uma ca-
racterística que eu acho que a diferenciação se dá mais pela matéria do que pela cor. Acho que ao longo do meu percurso 
foi	se	fortificando	este	caráter	matérico	da	minha	pintura	(ANDRADE,	2014b).

 
          Na pintura Boa noite (amarelo) (Figura 74), Andrade 

parece	refletir	a	semelhança	da	luz	em	relação	à	escuridão	no	
que se trata da visualidade. Em ambos os casos, ao se aproxi-
mar dos seus extremos, pouco vemos. Uma das dúvidas que 
podem surgir ao observarmos a pintura é onde as marcas da 
tinta	são	figurações	e	onde	são	pura	mancha	da	materialida-
de do meio. Essas duas instâncias parecem oscilar entre si; 
ora	vemos	figuras	ora	um	rastro	de	pincelada.	A	revelação	
da imagem se dá num esforço de observação apurado que 
demanda um certo tempo lento. De certa forma, nos remete 
ao fato de que estamos sempre olhando porções de tinta 
sobre	uma	superfície	quando	encaramos	uma	tela.	Quando	
se	encontra	no	limiar	da	figuração,	a	pintura	nos	apresenta	
um mínimo de ilusão e nos deixa às portas da opacidade do 
meio. E o inverso também é verdadeiro: nos aproximamos da 
obra	enxergando-a	como	objeto	no	mundo	e	somos	surpre-

Figura 73. Rodrigo Andrade. Boa noite da série Boa noite, 1996, 
óleo sobre tela, 30 x 35 cm.
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Figura 74. Rodrigo Andrade. Boa noite (amarelo) da série Boa noite, 1996, óleo sobre tela, 
190 x 220 cm.
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endidos	com	o	seu	conteúdo	figurativo.	É	esta	mescla	entre	o	espaço	dos	elementos	representados	e	o	espaço	onde	eles	
se	encontram	que	parece	nos	colocar	em	suspensão,	já	que	na	prática	sua	diferenciação	é	mínima.
 Na fatura da pintura Ateliê no escuro com luminária me deparei, não de maneira tão radical quanto Andrade, com 
este	limiar	da	representação	pelo	excesso	de	luz	(Figura	75).	O	desafio	pictórico	consistia	em	trabalhar	com	variações	de	
tom tão sutis que mal eram diferenciáveis nas misturas de tinta na paleta. Era somente na sua aplicação na tela, ao estar 
ao lado das outras cores, que a diferença se tornava apreensível pelos olhos. Em Incandescência: Cézanne e a pintura, 

Tomás Maia observa nos quadros de Cézanne uma qualidade de 
absorção	de	 luz	nos	objetos	pintados.	Segundo	o	autor,	nessas	
pinturas haveria uma luz interna que seria própria das coisas, como 
um resquício do sol que as tocou com seus raios luminosos. Sua 
força	estaria	nesta	memória	solar	que	reside	nos	objetos	represen-
tados. Ao trabalhar com o conceito de incandescência, a partir de 
Cézanne, Maia comenta sobre a possibilidade da emanação de luz 
até o ponto do desaparecimento. 

Pontévia acentuou o caráter instantâneo, ofuscante e suspensivo 
da	 cintilação	 quando	 a	 luz	 faz	 desaparecer	 o	 objeto,	 ‘encoberto	
pelo seu próprio brilho’. [...] na cintilação, revela-se que tudo o que 
pode ser mostrado pode também ser retirado. Sem dúvida que a in-
candescência contém estes traços da cintilação [...]. (MAIA, 2015).

     
       O desdobramento destes trabalhos da série Boa noite levaria 
ao desenvolvimento das pinturas da série Matéria Noturna. Segun-
do Lorenzo Mammì, a aproximação de Andrade com os trabalhos 
de Goeldi desempenharia um papel crucial na concepção desse Figura 75. Detalhe da pintura Ateliê no escuro com luminária.
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grupo de trabalhos.
 

É	indicativo	que	os	primeiros	quadros	desse	tipo	fossem	todos	noturnos,	e	um	tanto	inquietantes.	Para	justificar	sua	pin-
tura em aplat, toda luz, Gauguin costumava dizer que “a sombra é o trompe-l’oeil do sol”. Invertendo o mote, poderia se 
dizer, nesses trabalhos, a claridade é o trompe-l’oeil da sombra. A matéria é cega, tátil. A imagem que escavamos nela, 
pelos	faróis	do	carro,	pela	luz	de	um	poste,	é	fruto	de	um	esforço	de	vontade,	portanto	uma	ordem	moral.	A	atenção	já	
antiga	à	obra	de	Goeldi	volta,	então,	a	ser	significativa.	Em	Goeldi	também	a	luz	é	risco,	no	duplo	sentido	do	termo:	sulcos	
escavados, o próprio risco e perigo, na superfície escura da madeira. (MAMMÌ, 2014, p. 189)   

 
 Na série Matéria Noturna	podemos	considerar	que	o	artista	passa	do	limiar	da	figuração	desses	trabalhos	goeldianos	
para	um	limiar	da	ilusão.	Isto	é,	nesses	trabalhos	mais	recentes	o	fundo	negro	e	as	figuras	se	fundem,	criando	uma	imagem	
ilusionista, e se separam quando notamos a espessura da tinta desfazendo a ilusão. Além do duplo espaço contido na série 
do	artista,	procuro	destacar	a	possível	influência	deste	modo	de	concepção	de	luz,	típico	da	gravura,	no	fazer	pictórico.	
A ideia de densidade agregada ao preto nos trabalhos de Goeldi ganha contornos expressivos com a qualidade matérica 
da	tinta	na	pintura.	Ou	seja,	a	densidade	da	noite	pode	dar-se	literalmente	pela	densidade	da	matéria.	A	tinta	a	óleo	se	
apresenta propícia para a fatura de trabalhos nesse contexto, levantando questões próprias da pintura. A espessura deixa 
evidente seu caráter construtivo de ser uma imagem feita por uma ação de dispor a tinta sobre uma superfície. 
 Outro exemplo que parece seguir a mesma tendência da relação da luz de fundo com a materialidade é a obra da 
artista paulistana Célia Euvaldo (1955). Diferente de Andrade, que declaradamente olhou para a gravura, Euvaldo parte do 
desenho. Nos seus trabalhos a tinta a óleo densa se destaca sobre o fundo da tela pintado de acrílica, e neles encontramos 
uma cisão entre o branco e o preto. Assim como em Goeldi, eles parecem pertencer a dois universos distintos. Esta cisão 
entre o fundo branco e o preto que o cobre parece também demandar uma resposta do suporte, isto é, assim como se 
separam na percepção do observador, seus próprios materiais apresentam uma distinção mútua. 

As	formas	negras,	um	pouco	como	o	óleo	quando	cai	na	água,	não	se	misturam	com	o	branco	da	tela.	Esse	branco	fica	
como	uma	espécie	de	fundo	para	a	figura	negra	que	o	percorre,	só	que	um	tipo	de	fundo	diferente	pois	não	tem	profundi-
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dade, o cálculo preciso da espessura dos negros o garante. (MONTEIRO apud EUVALDO, 2008, p. 148)

    
	 Todavia,	mesmo	com	a	figura	destacada	do	fundo,	ela	em	si,	como	figura	das	grossas	linhas	das	marcas	da	aplicação	
da tinta grossa, possui uma sutil visualidade interna. Isto é, encontramos ali diversas formas criadas pela ação da artista, 
que estão num limiar da visão e são apreendidas, como comenta Mammì, na lenta adaptação do olhar (Figura 76). Assim 
como a escuridão da noite, a revelação se dá diante de uma pausa, um olhar que demanda tempo.  

Figura 76. Célia Euvaldo. Sem título, 2005, óleo sobre tela, 200 x 450 cm, col. da artista
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É importante salientar que essa potência da cor é obtida por uma mistura especial de matérias, ou pela maneira, sem dú-
vida muito rica, com que a disposição das estrias e das superfícies lisas reagem à luz. É mais questão do tempo de leitura 
muito lento que o quadro passou a exigir, e que nos obriga a demorar em cada trecho, até que nossa retina o tenha absor-
vido plenamente. (MAMMÌ apud EUVALDO, 2008, p. 149) 

 Essa visualidade muito sutil do interior da porção negra da obra é muito semelhante à encontrada na minha pintura 
Ateliê no escuro em vermelho,	pois	surge	da	materialidade	e	das	relações	que	o	preto	cria	com	suas	variações.	Quer	di-
zer, mesmo que ocorram duas estâncias de espaço, o branco de luz cindido do preto do escuro, ainda há discernimento 
na	interioridade	da	cor.	Curiosamente,	é	justamente	na	obscuridade,	vista	muitas	vezes	como	o	fim	da	visualidade,	que	
as	figuras	conseguem	surgir.	As	formas	pretas	criam	uma	espacialidade	pela	sobreposição	de	marcas,	mesmo	que	surja	
aparentemente como uma espacialidade muito estreita. Baseado na experiência que tenho com as minhas pinturas, posso 
supor	que,	como	sua	visualidade	é	relativa	à	reflexão	da	tinta,	essas	formas	devem	variar	em	relação	à	iluminação	e	ao	
ponto de vista. Dessa forma, ao mesmo tempo em que se encontram num limiar da visualidade, esses elementos formais 
são instáveis. Revelam-se tanto pelo olhar demorado diante da tela como pela ação do movimento do observador. Pode-
mos considerar que em Sem título, de Euvaldo, encontramos tanto a clara delimitação entre o fundo branco e a massa 
negra38 quanto os limiares sutis e variáveis do interior da porção negra.
	 Quando	pintamos	com	grossas	camadas	de	tinta,	sentimos	a	reverberação	dos	gestos	em	diversas	instâncias.	Além	
das diferenças de tonalidades, nos deparamos com toda uma riqueza de marcas, texturas e acidentes que se destacam na 
superfície da pintura. Se a luz de fundo pode evocar a densidade pictórica, um desdobramento natural é que, no contato 

38  Segundo Marco Mello, a característica de separação entre o fundo e as marcas sobre ele nas pinturas de Euvaldo estaria associada, dentro 
dos	princípios	defendidos	por	Wölfflin,	ao	caráter	linear	dos	trabalhos	da	artista	(MELLO,	2008).	“Quando	Dürer	ou	Cranach	colocam	o	nu	como	um	
elemento	luminoso	sobre	um	fundo	preto,	os	elementos	permanecem	radicalmente	separados:	fundo	é	fundo,	figura	é	figura,	e	a	Vênus	ou	a	Eva	
que vemos diante de nós têm o efeito de uma silhueta branca sobre uma folha preta. Em contrapartida, quando Rembrandt pinta um nu sobre um 
fundo escuro, a luminosidade do corpo parece emanar naturalmente do escuro do espaço; é como se tudo tivesse a mesma origem.” (WÖLFFLIN, 
2015, p. 27).
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com essa densidade, a própria matéria nos leve a conceber imagens que se apoiem na sua plasticidade. Principalmente 
nas imagens noturnas, nas quais lidamos com grandes áreas de preto e as sutilezas da visão, parece-me natural buscar na 
própria	massa	de	tinta	os	objetos.	Foi	a	experiência	que	tive	ao	pintar	Portas (Figura 25). Naquele período encontrava-me 
interessado em pensar o negro da noite como matéria espessa. A construção da porta pelo relevo da tinta foi algo a que 
a própria materialidade da pintura me conduzia. As marcas da ação sobre a tinta como uma fonte de imagem.
	 Nas	figuras	77a	e	77b	podemos	observar	as	formas	da	porta	escura	surgindo	sutilmente	do	fundo	preto.	Sua	apre-
ensão pelos olhos é difícil e a minha experiência como observador é de surpresa diante dessa pintura; sempre levo um 
certo tempo até visualizar suas formas. O próprio título pode causar um estranhamento por indicar a presença de mais de 

Figura 77a. Detalhe da pintura Portas. Figura	77b.	Detalhe	da	figura	Portas em imagem edi-
tada para melhor visualização.
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uma porta, ao passo que somente uma é claramente visível. E a própria porta iluminada perde o referencial da arquitetura 
por estar imersa num espesso negrume. Ela pode ser vista nessa situação mais como um retângulo que se relaciona com 
o formato e as bordas do quadro do que uma representação de uma porta. Sua duplicata negra, como sua sombra, se 
confunde	com	o	fundo	escuro	por	ser	feita	do	mesmo	material.	Ela	foi	composta,	em	parte,	pela	modificação	dessa	massa	
preta,	onde	a	aplicação	de	um	pincel	seco	criou	marcas	que	geram	reflexos	sutis.	Dessa	forma	ela	não	emerge	da	obscu-
ridade, ela é a própria obscuridade.   
 Em Sem título	(Figura	78),	onde	retornei	às	minhas	fotografias	antigas	brevemente,	optei	por	outra	estratégia	para	
criar discernimento pela materialidade da tinta. Materialidade que também contrastava com uma luz vermelha oriunda na 
imprimatura (Figura 79), como em Ateliê no escuro em vermelho. As diferenciações se davam entre a tinta opaca, que 
levava a mistura de cera de abelha, e a tinta pura e seu brilho característico. Além dessa diferença, as zonas de tinta opaca 
foram pinceladas de forma a deixar um rastro vertical contínuo, como uma textura da própria arquitetura. Já as porções 
com tinta pura tinham uma direção horizontal de pincelada e uma superfície mais lisa, mesmo com camadas espessas de 
matéria. Como a imagem da fachada do prédio era quase totalmente frontal, o que observamos é, de certa maneira, um 
jogo	entre	formas	que	evidenciam	a	planaridade	da	tela.	As	diversas	linhas	horizontais	e	verticais	parecem	ressoar	com	os	
próprios limites do quadro. Ao mesmo tempo, a presença lado a lado de diferentes texturas cria um sutil discernimento 
dentro da uniformidade contínua do azul escuro da arquitetura. 
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Figura 78. Marcelo Bordignon. Sem título, 2021, óleo sobre tela, 70 x 50 
cm.
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Figura 79. Processo de fatura de Sem título,	fotografia	
digital 2021.
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3.3.2 A fotografia como fonte de desfigurações

	 Em	certas	imagens	fotográficas	de	referência	deparo-me	com	manchas	que	não	guardam	relação	clara	com	qualquer	
objeto	reconhecível.	Os	motivos	vão	desde	imagens	com	baixa	exposição,	objetos	muito	próximos	do	limiar	da	capacidade	
do equipamento de captar a variação de luz, excesso de granulação ao usar um ISO elevado para aumentar a velocidade 
do	obturador,	até	perda	de	definição	ao	ampliar	uma	parte	da	cena	pelo	corte	da	imagem	na	pós-edição.	Mesmo	em	si-
tuações	em	que	posso	averiguar	a	aparência	do	objeto,	sempre	escolho	seguir	a	imagem	fotográfica.	Saber	a	origem	da	
mancha	pode	ajudar-me	a	prestar	mais	atenção	na	fotografia	na	busca	de	pequenas	variações,	mesmo	através	da	edição	
no	Photoshop.	Porém	pinto	sempre	o	que	vejo	na	fotografia.	
	 As	cenas	da	noite	tendem	a	evidenciar	a	forma	singular	como	a	fotografia	“vê”	o	mundo	por	colocá-las	em	situa-
ções-limite.	Apesar	de	serem	interpretadas	em	muitos	casos	como	falhas	em	alcançar	o	fidedigno,	considero	suas	limita-
ções como qualidades. Além das relações entre claro e escuro, as cenas noturnas, pela necessidade de um maior tempo 
de exposição, costumam apresentar fantasmagorias. É tudo o que escapa da captação do aparelho, mas deixa ali algum 
rastro de imagem, o que mudou de posição no processo de sensibilização da superfície fotossensível. É o que não ocorre 
nas	minhas	imagens,	mas	que	servirá	de	exemplo	para	pensarmos	a	desfiguração	na	fotografia.	Apresentar	esse	elemento	
da	fotografia	noturna	poderá	ajudar	a	compreendermos	melhor	as	relações	entre	a	imagem	fotográfica	e	a	pintura	neste	
contexto.	Podemos	tomar	como	exemplo	dessas	aparições	as	fotografias	da	artista	Lizângela	Torres.				
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Figura 80. Lizângela Torres. Da série INCURSÕES NOTURNAS – Pátio / 003,	2008.	Fotografia	digital,	impressão	em	caixa	de	luz.

	 Como	é	possível	observar	na	imagem	(Figura	80),	esse	corpo/borrão	na	fotografia	remete	ao	movimento,	à	desfi-
guração,	à	presença/ausência.	Segundo	a	artista:	“Em	frações	mínimas	de	organização,	a	fotografia	guarda	da	confusão	
de	forças	de	um	corpo	desorganizado,	uma	sugestão	imprecisa	de	figuração.”	(TORRES,	2016,	p.	159).	A	instabilidade	
desse	vulto	contrasta	com	o	cenário	que	se	mantém	fixo,	apesar	de	ele	também	sofrer	com	o	desaparecimento	pela	
gradual ausência de luz. Um corpo que move a luz consigo e a luz que se move pelo espaço. Se nos concentrarmos na 
sintaxe	da	fotografia,	veremos	que	essas	fantasmagorias	são	uma	marca	de	movimento	na	gravação	da	luz	pela	superfície	
fotossensível. Isto é, uma marca de processo, da ação da luz sobre essa imagem em construção. Veremos também que os 
pretos invadem o corpo iluminado ao mesmo tempo que os brancos do corpo invadem os pretos da imagem. A impressão 
que	temos	é	de	uma	sobreposição	do	branco	sobre	o	preto	em	que	a	transparência	causada	pela	ausência	da	figura	ao	se	
mover revela o preto ao fundo de modo parcial.    
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 Essa descrição de uma imagem construída por camadas remete aos meus próprios pensamentos no momento da 
fatura	da	pintura.	A	fotografia	pode	ser	uma	boa	conselheira	na	hora	de	solucionarmos	problemas	pictóricos.	Van	Deren	
Coke apresenta, em The painter and the photograph,	a	provável	influência	das	imagens	borradas	das	folhagens	nas	telas	
de Corot. Essas massas de folhas em forma de mancha em algumas das suas pinturas e desenhos trazem uma grande 
semelhança	com	a	aparência	das	árvores	captadas	nas	suas	próprias	fotografias.	“[...]	suas	árvores	muitas	vezes	parecem	
transparentes e fora de foco. Tanto seus métodos de desenho e pintura, assim como sua gama de cores, parecem ser 
derivados,	ao	menos	em	parte,	de	fotografias.”	(COKE,	1975,	p.	195,	tradução	nossa).	Dessa	forma	poderíamos	dizer	
que,	provavelmente,	pelo	menos	em	relação	a	essas	folhas	e	em	um	certo	período	de	sua	trajetória,	Corot	pintava	o	que	
a câmera via. Isso se tornou uma solução para o problema de representar a folhagem na pintura. Ao invés de pintar folha 
por folha, a mancha dava uma sugestão de árvore, como diria Gombrich. “O artista não pode copiar um gramado banhado 
de sol, mas pode sugeri-lo. Exatamente como fará, em um caso ou em outro, é segredo seu [...].” (GOMBRICH, 1995, p. 
40).   
	 Ao	olharmos	para	as	minhas	fotografias	fica	evidente	a	ausência	do	movimento.	São	cenas	estáticas,	intervalos	en-
tre	as	minhas	movimentações	noturnas.	Mesmo	com	as	longas	exposições,	as	fotografias	não	apresentam	borrões	nítidos	
e, quando surgem, desaparecem da pintura. As próprias imagens dos vídeos do meu acervo são separadas da continuidade 
do	tempo	do	vídeo	para	se	tornarem	imagens	estáticas.	Não	em	prol	de	uma	precisão,	já	que	o	próprio	escuro	torna	as	
formas imprecisas, mas sim em busca dessa pausa.
	 Mesmo	na	ausência	desses	borrões	do	movimento,	as	minhas	fotografias	noturnas	apresentam	suas	próprias	abs-
trações.	Além	das	já	enumeradas	limitações	do	aparelho	em	apreender	o	visível,	também	podem	ocorrer	falhas	no	proces-
samento da imagem e na sua transmissão para o computador. Novamente a imagem de referência para a fatura de Ateliê 
no escuro em vermelho trará bons exemplos. Pela origem do frame	ser	de	uma	câmera	filmadora	antiga,	que	grava	ima-
gens	em	fita	magnética,	não	é	incomum	haver	problemas	inerentes	à	mídia	física.	Isto	é,	a	fita	pode	ficar	presa	e	embolar	
ao	ser	reproduzida	no	aparelho,	ruídos	podem	surgir	na	imagem	por	alguma	sujeira	ou	mau	funcionamento	no	cabeçote,	
problemas	na	placa	de	captura	de	vídeo	etc.	Como	podemos	observar	na	figura	81a,	as	bordas	superiores	e	inferiores	da	
imagem	se	encontram	granuladas	por	alguma	falha	na	própria	imagem,	o	que	desfigura	os	objetos.	Também	observamos,	
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na	figura	81b,	uma	mancha	formada	pela	soma	da	limitação	do	aparelho	em	captar	a	pequena	variação	tonal,	que	daria	
discernimento	ao	objeto,	e	o	aumento	de	contraste	pela	impressão.	

	 Segundo	Laura	Flores,	a	invenção	da	fotografia	teria	impacto	direto	na	pintura	abstrata.	

Como	a	invenção	da	fotografia	proporcionou	uma	reprodução	mimética	da	realidade	praticamente	perfeita	com	uma	re-
lativa	simplicidade	de	meios,	a	Pintura	se	viu	privada	de	seu	papel	de	provedora	de	imagens	objetivas.	Abriu-se,	assim,	o	
caminho	para	a	experimentação	do	não	figurativo	ou	abstrato.	(FLORES,	2011,	p.	58-59)	

Figura	81a.	Detalhe	da	figura	71. Figura	81b.	Detalhe	da	figura	71.
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E	a	própria	fotografia	iria	receber,	em	contrapartida,	influência	da	pintura.	“Sua	função	ultrapassou	rapidamente	a	pura	e	
simples	documentação	do	real	para	sofrer,	ela	própria,	a	influência	da	pintura	que	vem	condicionando,	por	séculos,	a	nossa	
memória visual e nossa maneira de perceber as imagens do plano.” (POESTER, 1995, p. 51).
	 Por	mais	que	a	fotografia	tenha	libertado	a	pintura	do	papel	de	produzir	imagens	icônicas,	as	desfigurações	na	pin-
tura teriam um lastro na observação.

Picasso defendia a presença do motivo como fonte necessária para iniciar um quadro, por mais abstrato que ele viesse 
a	ser.	Kandinsky	e	Mondrian	se	preocuparam	em	estabelecer	os	significados	e	as	possibilidades	da	nova	pintura	embora,	
também eles, tivessem um caminho linearmente traçado a partir da observação do real. (POESTER, 1995, p. 52) 

									Nada	impede	que	esta	observação	se	dê	sobre	uma	realidade	fotográfica,	que	de	certa	forma	já	traz	consigo	toda	
uma relação de elementos no seu interior em relação ao seu próprio enquadramento, assim como suas próprias distorções 
em relação à realidade que observamos com os olhos.
	 Na	minha	prática	as	formas	irreconhecíveis	derivam	geralmente	de	uma	abstração	gerada	pela	própria	fotografia.	
Procuro	incorporar	as	manchas	sem	uma	finalidade	icônica	em	relação	ao	objeto	que	originou	a	imagem.	Para	mim,	essas	
manchas sinalizam tanto o impacto do ambiente noturno sobre a imagem, como as próprias divergências entre a nossa 
visão	e	a	da	máquina.	É	o	tipo	de	estranhamento	que	a	fotografia	me	traz	e	cria	desafios	pictóricos	que	a	observação	di-
reta	não	pode	proporcionar.	Não	se	trata	de	copiar	fielmente	a	fotografia,	mas	sim	da	transposição	entre	ela	e	a	pintura,	
trazer	essa	imagem	de	origem	fotográfica	para	a	linguagem	pictórica.		
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3.4 A imagem mediada

	 Trabalhar	com	a	captação	de	imagens	com	a	visão	noturna	da	câmera	filmadora	levou-me	a	uma	experiência	muito	
distinta em relação ao meu contato com a realidade. Eu estava completamente dependente do equipamento para ver os 
objetos.	Com	a	fotografia	convencional,	a	busca	pelas	imagens	se	dava	por	um	estado	de	atenção	do	olho;	mesmo	que	
inconscientemente eu me encontrava numa procura constante de elementos para fotografar ao adentrar em qualquer 
espaço escuro. Observava as luzes e sombras e me guiava a partir dos conhecimentos adquiridos em relação ao modo 
como a câmera vê o mundo para, dessa forma, escolher quais cenas poderiam trazer questões interessantes para a pin-
tura. Porém, com a visão noturna eu não via as coisas com os meus olhos, as luzes fracas do espaço não correspondiam 
às luzes da imagem da câmera, era só através do seu visor que as coisas se revelavam (Figuras 82 e 83). Se antes eu 
sacava a câmera ao ver algo que despertasse meu interesse, agora eu precisava estar com ela sempre à mão. Ela era os 
meus olhos na noite e me permitia ver a realidade de um modo completamente diferente. 

Figura 82. Visor da câmera de vídeo em modo 
noturno.	fotografia	digital,	2021

Figura	 83.	 Captação	 da	 imagem	 da	 figura	 39.	
Fotografia	digital,	2021.
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	 No	filme	A Janela Indiscreta	(1954),	de	Alfred	Hitchcock,	toda	a	trama	se	configura	em	volta	da	expansão	da	capa-
cidade ocular conferida pela câmera e aparatos ópticos. Acompanhamos o personagem principal, L. B. Jeffries, conhecido 
como Jeff, um fotógrafo que quebra a perna ao fazer a cobertura de uma corrida de automóveis, obrigando-o a se manter 
numa	cadeira	de	rodas	por	semanas.	Preso	em	seu	apartamento	pela	dificuldade	de	locomoção,	o	personagem	irá	voltar	sua	
atenção	aos	acontecimentos	da	sua	vizinhança.	Suas	observações	se	darão	através	das	janelas,	tanto	do	seu	apartamento	
quanto dos vizinhos, que surgem como meio de acesso visual na sua condição de abertura nas paredes da arquitetura. O 
importante	é	que,	à	medida	que	seu	desejo	voyeurístico	aumenta	e	sua	capacidade	de	visualizar	diminui,	Jeff	irá	se	utili-
zar	de	aparatos	ópticos	para	expandir	as	capacidades	do	olho,	inicialmente	com	um	binóculo	e,	por	fim,	com	uma	câmera	

munida	de	uma	teleobjetiva	(Figura	84).	
Victor Stoichita comenta, em seu ensaio 
intitulado A Janela Indiscreta de Alfred Hi-
tchcock. Avatares da pulsão escópica na 
pintura e no cinema, sobre esta prótese 
do olho. Ao mesmo tempo, o autor indi-
ca	as	relações	entre	as	janelas	vistas	nas	
cenas e os próprios limites do enquadra-
mento, tanto do cinema quanto da foto-
grafia	e	da	pintura.	A	câmera	surge	como	
uma forma de romper os limites do olhar. 
“A	sua	teleobjetiva	é	um	instrumento	de	
intrusão, mas também um instrumento de 
poder, que fura as paredes e atravessa as 
janelas	para	penetrar	nos	mistérios	e	nos	
segredos.” (STOICHITA, 2016b). Um po-
der de transpor os limites do olho e uma 

Figura	84.	Still	do	filme	A Janela Indiscreta	onde	Jeff	se	utiliza	da	teleobjetiva	para	acom-
panhar	o	movimento	dos	vizinhos	pela	janela.
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posição de poder como observador – Jeff – sobre o observado – o corpo feminino e a vida privada dos vizinhos. 
 Este movimento de pensar sobre as formas de ver do cinema através da própria linguagem do cinema, como obser-
vamos	no	filme	de	Hitchcock,	se	engendra	com	todo	o	arcabouço	histórico	da	própria	experiência	humana	de	utilização	de	
próteses	para	o	olho.	Como	comenta	Stoichita	nas	primeiras	páginas	do	seu	ensaio	sobre	o	filme:	“Tenciono	ainda	assim	
analisá-lo	uma	vez,	considerando-o	não	apenas	como	um	‘filme	sobre	o	filme’,	mas	também	como	um	filme	que	expõe	a	
persistência	de	toda	uma	tradição	de	espetáculo	óptico	cujo	herdeiro	é	o	cinema.”	(STOICHITA,	2016b).	O	que	incluiria,	é	
claro,	a	própria	janela	e	a	perspectiva	linear.	
	 Todavia,	pretendo	manter	a	presente	discussão	dentro	da	relação	da	fotografia	com	a	realidade,	assim	como	a	utili-
zação dessa mediação pelos artistas. E não é surpreendente a recorrência do artista contemporâneo em utilizar a imagem 
fotográfica	no	lugar	da	observação	direta	das	coisas.	No	nosso	dia	a	dia,	muito	do	contato	com	o	mundo	se	dá	por	esta	
mediação39. Neste contexto, o comentário de Rouillé sobre Francis Bacon é exemplar. 

Para	Bacon,	a	fotografia	é	mais	do	que	simples	ferramenta	de	trabalho,	mais	do	que	uma	força	motora	da	história	da	arte,	
é	um	meio	de	ver.	Ele	diz	“Não	olhamos	[uma	coisa]	somente	de	maneira	direta,	mas	também	através	da	emboscada	já	
feita	pela	fotografia	e	pelo	filme”.	Nosso	olhar	sobre	as	coisas	não	é	nem	direto	nem	puro,	mas	cheio	de	uma	miríade	de	
fotografias	e	de	imagens	de	filmes	-	e	seria	preciso	acrescentar	as	imagens,	cada	vez	mais	numerosas	e	rápidas,	da	televi-
são, dos videogames,	ou	da	internet.	Ora,	essas	fotografias	e	essas	imagens	tecnológicas	saturam	nosso	olhar,	a	ponto	de	
conseguirem ter uma existência própria, não mais ser somente meios de ver, mas ser aquilo que vemos. Finalmente vemos 
só elas, que substituem as coisas. (ROUILLÉ, 2009, p. 302-303)  

39  Segundo Marie-José Mondzain, a mediação estaria contida na própria gênese das imagens, isto é, é pela imagem que ocorreria a ruptura 
entre o homem e a natureza. Essa cisão estaria no movimento de afastamento contido no ato imaginante do homem paleolítico que cria a imagem 
da sua própria mão encostada na parede da caverna ao soprar sobre ela um pigmento (MONDZAIN, 2017). “As imagens rupestres nos oferecem 
a	prova	que	testemunha	um	procedimento	altamente	instituinte,	dado	que	vemos	os	homens	se	designarem	a	si	mesmos	como	sujeitos	fazendo	
nascer	na	escuridão	em	que	habitam	apenas	gestos	que	figuram	como	dispositivo	imaginante	de	um	ponto	de	partida,	de	um	lugar	de	separação	
da natureza.” (MONDZAIN, 2017, p. 42). A imagem em negativo surge como um duplo do ser imaginante, revela-se somente na sua ausência, na 
retirada da mão que antes encostava na parede. A imagem se constitui, dessa forma, como um meio para o homem ver a si mesmo, um interme-
diário que contém sua identidade e que perdurará para além da existência do ser que a criou. 
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	 A	minha	experiência	com	a	visão	noturna	da	câmera	filmadora	era	a	de	uma	radicalidade	em	relação	à	substituição	
das coisas pelas imagens das coisas. Mesmo ao sermos bombardeados por imagens no nosso cotidiano, sempre temos a 
possibilidade de desviar o olhar e observar o mundo à nossa volta. Porém no ambiente escuro do ateliê só havia a imagem. 
Ela	era	literalmente	minha	ancoragem	que	evitava	a	total	perda	de	referência	visual	do	espaço.	Enfim,	era	inegável	que	a	
minha	pintura	partia	de	algo	que	eu	não	havia	visto,	sua	referência	era	gerada	pela	minha	ação	de	jogar	uma	luz	infraver-
melha,	invisível	aos	meus	olhos,	sobre	os	objetos.	
	 Segundo	Valance,	o	invento	da	fotografia	e	a	pintura	de	vanguarda	iriam	contribuir	para	que	o	olho,	entendido	an-
teriormente como um “instrumento de transmissão transparente, viesse a ser visto como um órgão falível” (VALANCE, 
2018,	p.	32,	tradução	nossa).	Podemos	citar	como	exemplos	da	expansão	do	visível	as	conhecidas	fotografias	de	Muybri-
dge, que revelaram, por exemplo, a posição das patas dos cavalos a galopar e o raio-X, que permitiu observar o interior 
dos	corpos	e	objetos.	Paradoxalmente,	o	avanço	sobre	o	terreno	da	invisibilidade	não	gerava	um	conhecimento	total	em	
relação às coisas. A premissa de “ver é saber” se deparava com uma questão crucial: quanto mais se ampliava o poder 
da visão, mais coisas surgiam para serem vistas (VALANCE, 2018). Em outras palavras, quanto mais se vê, mais coisas 
aparecem.    
	 Entre	estas	inovações	tecnológicas	que	expandiram	a	visão	humana	está	a	fotografia	noturna	em	infravermelho40. 
Assim	como	a	lente	teleobjetiva	de	Jeff	em	A Janela Indiscreta, a situação de observar através da visão noturna da câme-
ra	cria	a	situação	de	um	sujeito	que	vê	e	não	é	visto.	A	diferença	é	que	no	segundo	caso	o	observador	oculta-se	estando	
próximo	do	elemento	observado.	Isto	é,	não	temos	a	necessária	distância	imposta	pela	teleobjetiva,	distância	que	também	
marca a ausência da pessoa que vê em relação à cena vista. O que permite esta visão expandida no escuro é a sensibili-

40	 	Robert	Williams	Wood	é	creditado	como	o	primeiro	cientista	a	produzir	uma	fotografia	em	infravermelho.	“Suas	primeiras	imagens	científi-
cas	em	infravermelho	foram	publicadas	no	Jornal	The	Royal	Photographic	Society	em	1910.”.	É	importante	ressaltar	que	a	fotografia	infravermelha	
utilizada	normalmente	entre	os	fotógrafos	capta	a	luz	próxima	ao	nosso	limite	de	percepção.	“Quando	fotógrafos	falam	sobre	infravermelho,	na	
verdade estão se referindo ao que é conhecido como ‘infravermelho próximo’, ou a parte do espectro da luz que é logo além do vermelho que 
você	vê	no	arco-íris.	Cientistas	medem	as	ondas	de	luz	em	nanômetros.	A	fotografia	do	infravermelho	próximo	está	geralmente	entre	700	e	1,000	
nanômetros. Não deve ser confundida com tecnologia de imagem térmica utilizada pelos investigadores de cenas de crime que captura imagens 
por volta de 14,000 nanômetros.” (PRISLIPSKY, 2017, tradução nossa).
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dade	do	filme	ou	sensor	digital	em	combinação	com	uma	fonte	de	luz	em	infravermelho.	Na	prática,	temos	de	iluminar	a	
cena	escura	com	essa	luz	invisível,	o	que	demanda	uma	aproximação	por	parte	do	fotógrafo	para	assim	revelar	os	objetos.
 A necessidade de proximidade, que poderia ser inconveniente para o tipo de imagem que eu fazia no passado, 
mostrou-se	benéfica	no	novo	contexto	em	que	eu	me	encontrava	inserido.	Ou	seja,	a	produção	de	imagens	no	interior	da	
minha residência. O impacto da pandemia que assolou o mundo no período da minha pesquisa, manifestou-se na ruptura 
do meu cotidiano em relação aos espaços da cidade. Minha circulação pela cidade e a captação de imagens durante os 
percursos	viram-se	completamente	restringidos.	Dessa	forma,	de	maneira	natural	as	imagens	começaram	a	refletir	esta	si-
tuação de isolamento no interior da casa. Se antes o espaço era externo e amplo, agora era um espaço interno e fechado, 
claustrofóbico. Comecei a iluminar os ambientes com essa luz invisível, gerando imagens estranhas de espaços familiares. 
Aquelas surpresas que sentia ao olhar as fotos noturnas no dia seguinte ou na revisita ao arquivo ocorriam no próprio 
ato	de	gerar	as	imagens.	Ver	através	da	filmadora	era	literalmente	entrar	em	contato	com	um	mundo	oculto	no	ambiente	
ordinário.	A	luz	infravermelha	projetada	pela	câmera	também	remetia	a	um	ato	ativo	de	revelar	os	objetos.	Ao	invés	de	
procurar a iluminação do ambiente, eu segurava a fonte de luz e a apontava para as coisas.       
	 Esta	ação	de	revelar	por	uma	luz	invisível	é	explorada	nas	fotografias	da	série	O Parque41	pelo	artista	japonês	Kohei	
Yoshiyuki (1946). Seus trabalhos apresentam a ação de voyeurs	à	noite	que	refletem	a	própria	ação	do	espectador	dian-
te da imagem. Essas vistas só são possíveis através da mediação da câmera e sua presença discreta na cena. A série foi 
produzida	nos	anos	1970,	em	Tóquio.	Seu	início	se	deu	quando	o	artista,	que	na	época	era	um	jovem	fotógrafo	comercial,	
notou,	ao	passar	pelo	parque	Chuo,	um	casal	no	chão	e	um	homem	rastejando	em	sua	direção,	que	era	seguido	por	outros	
(GEFTER, 2007). 

“Eu tinha minha câmera, mas estava muito escuro,” contou para o fotógrafo Nobuyoshi Araki em uma entrevista de 1979 
[...].	Pesquisando	a	tecnologia	na	era	anterior	às	unidades	de	flash	infravermelho,	encontrou	estas	lâmpadas	(flashbulbs)	
de	flash	infravermelho	da	Kodak.	O	sr.	Yoshiyuki	retornou	ao	parque,	e	a	outros	dois	em	Tóquio,	durante	os	anos	70.	Foto-

41	 	As	fotografias	dessa	série	estiveram	expostas	recentemente	na	mostra	Histórias da Sexualidade, no MASP (Museu de Arte de São Paulo), 
nos anos de 2017 e 2018, na cidade de São Paulo/SP. 
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grafou	casais	heterossexuais	e	homossexuais	engajados	em	atividades	sexuais	e	os	enxeridos	que	os	perseguiam.	(GEFTER,	
2007, tradução nossa)

	 Encontramos	nesses	trabalhos,	evidentemente,	diversas	questões	relativas	à	sociedade	japonesa	daquela	época,	à	
sexualidade,	à	moral	desse	conjunto	de	ações	e	seus	atores,	entre	outros.	Todavia,	seguiremos	tendo	como	ponto	focal	
as problemáticas oriundas do papel da mediação do aparelho. 
 É essa expansão da capacidade do olho que parece revelar, com uma explicitude um tanto incômoda, toda a mise-

Figura 85. Kohei Yoshiyuki. Sem título da série O Parque,	1973,	fotografia,	51	x	
61 cm.
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-en-scène da pulsão escópica42.	Em	muitas	das	fotografias	a	ação	dos	voyeurs se encontra em destaque no primeiro plano 
(Figura 85), de forma que o ponto de vista da imagem nos coloca entre eles. A proximidade desses indivíduos com os 
casais encontra-se muitas vezes no limiar entre observador e observado e, em certas imagens, esse limite entre ambos é 
rompido. O clarão na escuridão, oriundo do flash, reforça essa sensação de lançar o olhar sobre aqueles corpos, literalmen-
te revelando-os numa ação violenta, mas somente para a câmera. Há um caráter clandestino nessas imagens. Elas dão a 
ver algo de foro íntimo, que estava protegido pela escuridão. Uma vez que a ação do fotógrafo não poderia ser facilmente 
detectada, seus alvos eram inadvertidamente convertidos em imagens. Yoshiyuki reforçou o papel do observador como 
responsável	por	essas	visualidades	quando	expôs,	em	1979,	as	suas	fotografias.	Eram	imagens	em	grande	escala	num	
ambiente escuro, onde os visitantes podiam ver as imagens utilizando lanternas (GEFTER, 2007). Se antes a câmera re-
velava a responsabilidade do fotógrafo em desvelar a cena, agora é a luz que delega a responsabilidade da revelação da 
imagem	para	o	observador.	Ela	reflete,	de	modo	análogo,	a	própria	ação	do	disparo	do	flash infravermelho. Há, dessa for-
ma, sempre um veículo que é operado para gerar a imagem – ela surge através de uma vontade de ver. A pulsão escópica 
é	exposta	sem	floreio,	tensionando	as	questões	morais	da	utilização	dessas	próteses	visuais.			
 Observar o observador em seu ato de observar por meio de instrumentos ópticos também nos remete às questões 
relativas a esse corpo que olha. Hans Belting, ao comentar sobre as imagens tecnológicas que suplantam a visão humana, 
ressalta a importância do aparato biológico que, mesmo sendo considerado falho, guia a estética das imagens. 

As novas tecnologias da visão, entretanto, introduziram uma certa abstração na nossa experiência visual, visto que não 
mais somos capazes de controlar a relação existente entre uma imagem e seu modelo. Por isso, depositamos mais con-
fiança	nas	máquinas	visuais	do	que	em	nossos	próprios	olhos,	chegando	a	uma	fé	literal	e	cega	nas	tecnologias.	[...]	E,	
contudo, a história das imagens nos ensina a não abandonar nossa visão de como as imagens funcionam. Ainda estamos 
confinados	a	nossos	corpos	singulares	e	ainda	desejamos	imagens	que	nos	façam	sentido.	(BELTING,	2006,	p.	50-51)	

42  Como comenta Stoichita, “[...] foi necessário o trabalho pioneiro de Jacques Lacan para nos fazer aceitar esse lado libidinal, o elemento 
de	‘desejo’	associado	a	qualquer	empreendimento	visual”	(STOICHITA,	2016b).	Ver	LACAN,	Jacques.	O Seminário, livro 11, os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise, trad. M. D. Magno, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996.   
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 Isto é, por mais que essas próteses do olho deem acesso a visões além do nosso alcance, há um modo de compre-
ender o mundo que nos é imprescindível para que possamos nos relacionar com as imagens. Teríamos que compreendê-las 
a partir da nossa bagagem imagética e da nossa experiência como seres videntes. Toda a nossa cultura visual se lançaria 
ao	lançarmos	um	olhar.	Como	vimos	anteriormente,	a	escolha	estética	de	utilizar	um	filtro	esverdeado	na	imagem	do	modo	
de visão noturna na câmera que utilizo muito provavelmente se liga ao imaginário coletivo relativo ao noturno. Nossa ex-
periência	da	visão	escotópica	poderia,	assim,	moldar	uma	imagem	técnica	que	naturalmente	seria	em	preto	e	branco,	já	
que se encontra fora do espectro da luz onde encontramos as cores visíveis para o ser humano. 
 Todavia, as cores que eu escolhi para compor essa cena, que deveria ser em preto e branco, seguem a minha própria 
experiência noturna. Consequentemente, também mantenho as cores frias que observamos nas pinturas de Whistler e 
Friedrich, por exemplo. Mas nos últimos trabalhos é outra a cor que surge na escuridão –o vermelho. Além de emergir dos 
processos	iniciais	da	fatura	da	tela,	ele	se	relaciona	com	o	próprio	meio	de	obtenção	de	imagem.	Se	a	fotografia	fazia	a	
mediação entre as cenas e as pinturas com o seu modo de ver a noite, ela ressurge como uma lembrança dos primórdios 
da minha pesquisa em pintura.    
 Para mim, a pintura noturna que produzo nasceu, de certa forma, na escuridão do laboratório. Não estava na ima-
gem	final	da	cadeira	pintada	(Figura	1),	mas	com	certeza	se	encontrava	no	processo	de	revelação	das	fotografias	no	la-
boratório	fotográfico	da	Casa	de	Cultura	Mario	Quintana.	Um	ambiente	sombrio	onde	a	magia	da	revelação	é	visível	na	luz	
vermelha. Eduardo Vieira da Cunha, ao tratar do negativo, apresenta a questão da ausência de produções artísticas entre 
os próprios fotógrafos tendo como tema seus procedimentos na sala escura. 

Mas na prática artística, qual seria a razão de nem mesmo os fotógrafos gostarem de direcionar suas lentes para o seu 
próprio processo de trabalho, de modo a tratá-lo como tema? Artur Omar chega a sugerir uma imersão no processo em 
Memórias da luz de segurança. Já o francês Bernad Moninot é um dos raros artistas a trabalhar o quarto escuro, a luz ver-
melha, o ampliador e ele mesmo – o negativo e sua espessura – como tema de suas obras plásticas. (CUNHA, 2003, p. 70) 

 E não era a visão das imagens no laboratório análoga às minhas últimas pinturas? Pois o que vemos lá na verdade 
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não	é	uma	fotografia	em	preto	e	branco!	É	uma	imagem	tonalizada	de	vermelho.	O	próprio	vermelho	é	uma	cor	do	limiar	
da	visão;	junto	com	o	violeta,	está	no	limite	da	luz	visível.	É	esse	limiar	que	a	câmera	ultrapassa	ao	captar	o	infravermelho,	
nos apresentando, dessa forma, imagens do seu próprio limiar. A diferença entre a minha visão no ambiente do laboratório 
e	a	da	filmadora	se	dá	num	pequeno	deslocamento.	Isso	porque	o	infravermelho	que	a	câmera	capta	é	muito	próximo	do	
limite do visível ao olho humano; o que ela revela é o limiar dessa invisibilidade.  
 As lições que foram mantidas dessas experiências no laboratório e que se manifestam na pintura estão no tempo 
lento da formação de uma visibilidade, nesse espaço de escuridão como berço das imagens e um apreço pela sua mate-
rialidade	e	sua	alquimia	da	criação.	Busco	na	pintura	–	pelas	transições	sutis	entre	tonalidades	e	pelo	jogo	com	as	marcas	
de	pinceladas	e	seus	reflexos	–	criar	situações	em	que	a	apreensão	dos	objetos	se	dê	de	maneira	gradual.	Se	as	imagens	
no nosso dia a dia são tantas ao ponto de nos relacionarmos com a realidade através delas, espero que esse tempo lento 
surja	como	um	momento	de	breve	pausa.	A	pintura	poderia	surgir,	assim	espero,	como	meio	de	reflexão	sobre	a	natureza	
das imagens, como elas constituem suas próprias visualidades. 
	 Assim	como	o	laboratório	fotográfico	se	apresentava	como	espaço	de	revelação,	a	própria	captação	em	infraverme-
lho também revelava visões em meio à obscuridade. Essa revelação mediada pelo equipamento também poderia ser aplica-
da à minha própria produção pictórica. Isto é, ver as pinturas através dessas visões. Dessa forma, surgiu-me a curiosidade 
de gravar com a câmera em visão noturna uma das últimas telas que produzi (Figura 86), Ateliê no escuro em vermelho. 
Pude perceber que aparentemente a luz infravermelha possui uma maior penetração nas camadas de tinta, revelando 
porções	inferiores	mais	claras	que	o	preto	em	volta	da	cadeira	havia	coberto.	Os	objetos	na	cena	surgem	com	menor	dis-
cernimento, o pano sobre a cadeira e os tubos de tinta surgem de forma muito sutil. A escolha por captar a gravação por 
meio	de	uma	imagem	fotográfica	do	visor	do	equipamento	também	revela	tanto	os	elementos	informativos	do	monitor,	
incluindo a presença do vermelho na palavra REC,	como	a	própria	escuridão	que	envolve	os	elementos.	Reflito	sobre	as	
possibilidades que essa imagem poderia trazer para a minha pintura. O que poderá surgir ao trazer como referência um 
olhar mediado que olha para a própria pintura inserida na noite? As respostas e, principalmente, as novas perguntas que 
poderão surgir a partir dessa nova abordagem poderão ser reveladas pela prática pictórica que surge no horizonte. 
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Figura	86.	Fotografia	digital	do	visor	da	câmera	filmadora	em	modo	de	visão	noturna,	2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

	 Curiosamente	é	nos	momentos	finais	da	pesquisa	que	descobrimos	aspectos	no	interior	da	nossa	produção	que,	
apesar de surgirem com aparente naturalidade no texto, nos surpreendem genuinamente. Assim como Canclini aponta a 
correspondência entre a situação do artista e do escritor, que descobre o que é literatura pelo ato da escrita43, acredito 
que o mesmo ocorra com o pesquisador. Descobre-se a pesquisa ao escrever a pesquisa. Trabalho árduo para o artista, 
pois vemos nos trabalhos seu caráter polissêmico, sua fatura envolve diversas questões que correm simultâneas. Porém, 
temos de fazer escolhas, encontrar um norte na pesquisa e segui-lo. Isto é, o que apresento aqui é uma abordagem entre 
diversas	possíveis;	longe	de	definir	a	minha	produção,	ela	abre	caminho	para	diversas	outras	abordagens.	
	 Na	minha	prática,	a	pintura	surgiu	como	um	meio	de	pensar	sobre	o	universo	visual	que	me	rodeia.	Se	a	fotografia	
sempre esteve presente na minha vida, foi através da pintura que ela revelou suas singularidades. Pintar levou-me a ob-
servar as coisas com um estado de atenção profunda. Era surpreendente o quanto havia para se enxergar nas situações 
mais	ordinárias	do	cotidiano.	David	Hockney	apresenta	um	interessante	relato	sobre	esta	observação	engajada.	Em	uma	
conversa com Martin Gayford, o artista comenta sua interação com uma pessoa que estava de carona com ele. Pergun-
tou-lhe sobre a cor da estrada, mas não obteve resposta. Dez minutos depois, Hockney repete a mesma pergunta e o 
passageiro surpreende-se ao perceber que a cor da estrada havia mudado. A lição que o artista tirou desse acontecimento 
é que precisamos nos questionar constantemente sobre o que enxergamos. Ele complementa: “Isso é algo que adoro na 
arte.	Pinturas	influenciam	outras	pinturas,	mas	também	nos	fazem	enxergar	coisas	que,	do	contrário,	poderiam	passar	
despercebidas.”	(HOCKNEY	apud	GAYFORD,	2012,	p.	85).	Assim	como	as	pinturas	influenciam	outras	pinturas,	elas	tam-
bém	podem	influenciar	outras	linguagens.	Foi	dessa	forma	que	prosseguiu	a	minha	dinâmica	de	produção,	quanto	mais	
eu	pintava	mais	fotografava,	a	pintura	e	a	fotografia	influenciavam-se	mutuamente.	Minha	prática	fotográfica	aliada	às	
demandas da pintura levou-me a um estado constante de questionamento sobre as coisas que eu enxergava, o que se 
somava às próprias características dos ambientes escuros relacionados ao motivo representacional do noturno. 

43  “[...] um escritor escreve para saber o que é literatura” (PIGLIA apud CANCLINI, 2012, p. 61).
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 Pintar cenas da noite era inicialmente um meio de pensar a luz na pintura, mas com o tempo percebi que as suas 
porções obscuras colocavam em questão a minha própria visão ao levar ao limite a minha capacidade de observar o am-
biente.	Isto	é,	enxergar	com	pouca	luz	é	muitas	vezes	desafiador,	o	que	pode	nos	colocar	em	um	estado	consciente	da	
nossa	própria	situação	de	indivíduo	vidente.	Assim	como	colocava	em	pauta	a	fotografia	por	expô-la	aos	limites	da	sua	
capacidade de captar imagens. Nela, esta condição de pouca visibilidade manifestava-se pelos ruídos ao usar um ISO alto, 
nos borrões oriundos das baixas velocidades do obturador, nos contrastes pela sua limitação de abrangência de sensibi-
lidade à luz da superfície fotossensível, entre outros. Logo percebi que essas características eram o que mais me atraía 
nas	imagens,	muito	do	que	eu	considerava	pictórico	estava	ligado	ao	modo	de	ver	da	câmera.	Quer	dizer,	meu	interesse	
revelou-se	ser	pintar	essas	características	típicas	da	fotografia.	A	prática	de	caçar,	produzir	e	arquivar	imagens	fotográfi-
cas	mostrou-se	essencial	para	pensar	essas	relações	entre	a	fotografia,	o	noturno	e	a	pintura.	
	 A	formação	do	arquivo	de	fotografias	noturnas	e	sua	expansão	constante	demonstrou-se	de	grande	importância	
como	espaço	de	reflexão.	Visitá-lo	em	diversos	momentos	com	o	olhar	renovado	provou-se	uma	estratégia	eficaz	para	
entender	as	transformações	nos	rumos	da	pesquisa.	Ao	observar	suas	imagens,	pude	identificar	quais	recorrências	apon-
tam certos rumos para trabalhos futuros, assim como os elementos que se tornavam de menor importância. Sua potência 
também	surgia	pela	possibilidade	do	resgate	de	fotografias	antigas,	as	quais	demonstravam	qualidades	outrora	não	rele-
vantes.	Ou	seja,	o	arquivo	se	tornou	um	espaço	vivo	onde	podiam	surgir	respostas	para	perguntas	recentes	de	imagens	
produzidas em função de interesses passados. 
 O noturno como motivo representacional traz consigo diversas questões que, como vimos anteriormente, tocam 
nos nossos limites como seres videntes. A noite relacionava-se com a percepção, isto é, ela demandava uma atenção es-
pecial pelas sutilezas que apresentava. A própria adaptação do olho para a baixa luminosidade, a visão escotópica, é um 
processo lento que leva a uma outra relação com a visão. O ato de observar ganha uma outra temporalidade, as coisas 
revelam-se	de	modo	gradual.	Se	por	um	lado	havia	os	focos	de	luz	da	iluminação	artificial	com	suas	interações	com	as	
sombras	e	seus	efeitos,	por	outro	lado	encontrava	objetos	no	limiar	da	minha	capacidade	ocular.	Como	comenta	Merle-
au-Ponty,	é	essa	privação	que	nos	torna	conscientes	do	próprio	ato	de	ver	e,	de	certo	modo,	a	pintura	e	a	fotografia,	ao	
lidarem	com	esse	ambiente	limitante,	tornam	evidentes	suas	especificidades	como	linguagens.	Sua	natureza	conciliatória	
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parece formar um ambiente propício para o diálogo entre as oposições. Por consequência, podemos observar, em vários 
artistas que trabalham com o noturno, a luz como um elemento expressivo. Além dos efeitos de luz encontramos aqueles 
com trabalhos voltados para a construção de uma atmosfera melancólica, enfatizando as transformações que o período 
da noite provoca no nosso entorno. 
	 Os	limiares	da	visão	abriram	caminho	para	que	eu	refletisse	sobre	os	diversos	limiares	envolvidos	na	minha	prática	
artística. Ao revelarem-se, também se revelam as estruturas da linguagem e, dessa forma, surgem como elementos de 
reflexão	da	linguagem	dentro	do	seu	próprio	fazer.	Isto	é,	no	caso	da	minha	produção,	a	pintura	pensando	a	pintura	atra-
vés	da	representação	e	do	jogo	com	as	suas	estruturas.	A	pintura	como	metáfora	da	janela	que,	ao	representar	a	janela,	
ressoa	seus	limites,	sua	natureza	de	abertura	para	uma	visão,	mesmo	que	sua	profundidade	seja	unicamente	um	efeito	
óptico.	Mas	também	há	na	pintura	noturna	o	tensionamento	dessa	imagem	ilusionista	com	seus	objetos	que	teimam	em	
desaparecer. A materialidade da tinta surge no meu trabalho como estratégia para pensar estes limiares da representação 
na pintura. São estimulados pelas limitações de apreensão da realidade dos equipamentos ópticos que utilizo, as câmeras 
fotográficas	e	filmadoras.	Junto	com	os	limites	da	visão	tive,	no	período	desta	pesquisa,	uma	limitação	de	deslocamento	
oriundo da pandemia global. Ao mesmo tempo em que aprendia a lidar com a nova situação, deparei-me com um novo 
equipamento	que	prometia	expandir	a	minha	capacidade	visual,	uma	câmera	filmadora	com	visão	noturna.	As	 imagens	
passaram dos ambientes abertos para locais fechados do interior da casa, a luz passou de um elemento do ambiente para 
um elemento imposto ao ambiente pela minha ação. A pintura respondeu com um ganho ainda maior de materialidade em 
conjunto	com	um	jogo	entre	a	luz	do	fundo	da	tela	com	o	preto	carregado	das	porções	escuras.	
	 Uma	surpresa	que	se	revelou	nos	momentos	finais	da	pesquisa	foi	a	tomada	de	consciência	da	relação	da	cor	ver-
melha	com	a	experiência	no	laboratório	fotográfico	nos	primórdios	desta	jornada	pictórica.	Era	uma	cor	que	estava	sempre	
presente na imprimatura dos meus quadros e que emergiu, oriunda das camadas de base da pintura, como luz nos traba-
lhos	mais	recentes.	O	que	fica	claro	é	que	longe	do	fim,	esta	pesquisa	está	em	pleno	movimento.	Seu	objetivo	de	produzir	
um corpo de trabalho em pintura se estende para além das suas fronteiras, pois de cada quadro surgem ideias para qua-
dros futuros. Como esses novos procedimentos que surgiram nas últimas pinturas se apresentarão no exercício de novos 
quadros?	A	captação	de	imagens	de	espaços	internos	fora	da	minha	residência	trará	mudanças	nas	telas?	Enfim,	essas	e	
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outras questões só serão respondidas pintando, pois, como dito no início destas considerações, é através da prática, do 
embate entre a pretensão e sua materialização, que a pintura se faz.   
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diretamente no texto, assim como imagens de exposições.

Marcelo Bordignon. Noturna, 2015, acrílica so-
bre tela, 10 x 10 cm.

Marcelo Bordignon. Pinacoteca, 2015, acrílica 
sobre tela, 10 x 10 cm.

Marcelo Bordignon. Fragmento, 2015, acrílica 
sobre tela, 10 x 10 cm.
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Marcelo Bordignon. Posto 2 close,	2015,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	de	eucalipto	(Eu-
catex), 14,5 x 21 cm.

Marcelo Bordignon. Monjolo café, 2015, acrílica sobre chapa de 
fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	21	x	14,5	cm.
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Marcelo Bordignon. Entrada/saída, 2015, acrílica sobre chapa 
de	fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	21	x	14,5	cm.

Marcelo Bordignon. Orla,	2015,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	
de eucalipto (Eucatex), 21 x 14,5 cm.
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Marcelo Bordignon. Reflexos,	2016,	acrílica	sobre	chapa	de	fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	
14,5 x 21 cm.

Marcelo Bordignon. Garagem, 2015, acrílica sobre chapa de 
fibra	de	eucalipto	(Eucatex),	21	x	14,5	cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2015, óleo sobre tela, 24 x 30 cm.



185

Marcelo Bordignon. Sinal, 2015, óleo sobre tela, 24 x 18 cm.



186

Marcelo Bordignon. Iberê 2009, 2015, óleo sobre tela, 22 x 27 cm.
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Marcelo Bordignon. Dia, 2015, díptico, acrílica sobre tela, 12 x 12 cm e 22 x 14 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2015, acrílica sobre tela, 20 x 25 cm.



189

Marcelo Bordignon. Sinal e janela, 2015, acrílica sobre papel, 10 x 15 cm (14 x 21 cm).
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Marcelo Bordignon. Posto 3, 2015, acrílica sobre tela, 200 x 150 cm.



191

Marcelo Bordignon. Em vermelho, 2016, acrílica sobre tela, 33 x 24 cm.



192

Marcelo Bordignon. Escuridão do alto da escada, 2016, acrílica 
sobre tela, 35 x 22 cm.



193

Marcelo Bordignon. Rio by night, 2016, aquarela sobre papel, 25 x 19 cm.
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Marcelo Bordignon. Grande tela, 2016, acrílica sobre tela, 20 x 30 cm.
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Marcelo Bordignon. Reflexo, 2016, acrílica sobre tela, 60 x 90 cm.



196

Marcelo Bordignon. Trajetos noturnos, 2016, acrílica sobre tela, 24 x 35 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2017, óleo sobre tela, 88 x 81 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2018, óleo sobre tela, 
10 x 10 cm.

Marcelo Bordignon. Sem título, 2019, acrílica sobre 
tela, 10 x 10 cm.

Marcelo Bordignon. BR 290, 2019, acrílica sobre tela, 
10 x 10 cm.

Marcelo Bordignon. Sem título, 2019, acrílica 
sobre tela, 10 x 10 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2019, óleo sobre tela, 40 x 60 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2019, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.
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Marcelo Bordignon. Sem título, 2020, pintura digital.
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Marcelo Bordignon. Ateliê no escuro com luminária, 2020, pintura digital.
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Montagem na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo/Porto Alegre, TCC (2017) Foto: M. Bordignon
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Montagem na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo/Porto Alegre, TCC (2017) Foto: M. Bordignon
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Montagem na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo/Porto Alegre, TCC (2017) Foto: M. Bordignon
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Exposição A Ruína e a Noite	na	Galeria	Augusto	Mayer	(CCMQ)/Porto	Alegre,	2018	Foto:	M.	Bordignon
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Exposição A Ruína e a Noite	na	Galeria	Augusto	Mayer	(CCMQ)/Porto	Alegre,	2018	Foto:	M.	Bordignon
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Exposição A Ruína e a Noite	na	Galeria	Augusto	Mayer	(CCMQ)/Porto	Alegre,	2018	Foto:	M.	Bordignon
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Exposição A Novissíma Geração no Museu do Trabalho/Porto Alegre, 2017 Foto: M. Bordignon
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Exposição A Novissíma Geração no Museu do Trabalho/Porto Alegre, 2017 Foto: M. Bordignon


