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RESUMO

A presente dissertação de mestrado visa pensar a gravura e o corpo como formas
de construir uma poética que dialoga com o duplo conceito de matriz, quais sejam
como possibilidade de instaurar temporalidades advindas do sentido do corpo
gerador de imagens e espaços expressivos de percepções do sujeito/objeto artista e
pesquisador, construtor de sentidos. A partir das ideias de corpo como espaço
poético traçamos um percurso de experimentações com a técnica intitulada litografia
a seco, técnica de impressão alternativa que remete à subversão das técnicas
tradicionais, pois busca estabelecer diálogos entre a técnica e suas materialidades
trazendo como elemento o corpo, problematizando-o em recortes e caminhos que se
sobrepõem de uma imagem à outra, como peles, películas tecidos, num passeio
íntimo em direção ao tempo e ao lugar chamado corpo, onde perpassam os
“discursos” e “verdades” da sociedade e da cultura. Os materiais utilizados para a
realização desta pesquisa foram materiais descartados pela sociedade de consumo
e informação, como as placas offset, que no passado recente foram uma superfície
geradora de imagens, agora, reaproveitadas para gerar novas imagens; peles;
películas; tecidos; voal; parafinas; pedra; instrumentos para desenhar; papéis de
texturas variadas, com a intenção de provocar, evocar lembranças de superfícies
corpóreas. As ponderações sobre o uso de materiais diversificados como
propulsores de reflexões contemporâneas e pertinentes ao imenso universo produtor
de imagens; o conceito de corpo sensível compreendido em sua relação
fenomenológica entre sujeito e objeto; a reflexão sobre a metodologia de pesquisa
em poéticas visuais; e os conceitos de poética no espaço corpóreo e as dobras, as
quais nos colocam em oportunidade para fazer conexões com a técnica chamada
litografia a seco, foram os principais aportes teóricos que guiaram a construção
desta pesquisa.
Palavras-chave: Gravura. Litografia a Seco. Corpo. Temporalidades.

ABSTRACT

This dissertation aims to think the picture and the body as a way to build a poetics
that speaks to the dual concept of matrix, which is a possibility of establishing time
frames coming from the direction of the imager body and expressive spaces
perceptions of the subject / object artist and researcher, senses builder. From the
body of ideas as poetic space we draw a path of trials with the titled dry lithography
technique, alternative printing technique that refers to the subversion of traditional
techniques, because it seeks to establish dialogues between the technique and its
materialities bringing to the body element, questioning him in clippings and paths that
overlap from one image to another, such as leather, fabrics film, an intimate walk
towards the time and the place called body, which permeate the "speeches" and
"truths" of society and culture . The materials used for this research were materials
discarded by consumer society and information, such as offset plates, which in the
recent past were a generating surface images now reused to generate new images;
skins; films; tissues; voile; paraffins; stone; instruments for drawing; papers of varying
textures, with the intention to provoke, evoke bodily surfaces memories. The weights
on the use of diverse materials such as propellants contemporary and relevant
reflections to the immense universe of images producer; sensitive body concept
understood in its phenomenological relation between subject and object; reflection on
the research methodology in visual poetics; and poetic concepts in physical space
and the folds, which put us in an opportunity to make connections with dry
lithography technique called, were the main theoretical framework that guided the
construction of this research.
Keywords: Printmaking. Waterless lithograph. Body. Temporalities.
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INTRODUÇÃO

O presente texto é fruto de um estudo sobre o corpo como suporte poético na
gravura e tem como título O corpo e a gravura como campos poéticos, cuja intenção
é investigar a respeito de experimentações alternativas de impressão de imagens
como possibilidade de estabelecer diálogos entre a técnica e suas materialidades
trazendo como elemento o corpo, problematizando-o em recortes e caminhos que se
sobrepõem de uma imagem a outra no trabalho com peles, películas, tecidos, num
passeio íntimo em direção ao tempo e ao lugar chamado corpo, onde perpassam os
“discursos” e “verdades” da sociedade e da cultura.
A metodologia adotada no processo de pesquisa se constituiu inicialmente na
seleção de autores que, com seus pressupostos teóricos, nortearam o fazer
investigativo. Em relação ao conceito de técnicas, processos, materiais e definições
de gravura, trago as impressões do artista, pesquisador e gravurista José César
Teatini de Souza Clímaco (2000), quem, por meio de seus estudos e sua produção
artística

assentada

em

temas

e

materiais

diversificados,

traz

reflexões

contemporâneas e pertinentes ao imenso universo produtor de imagens. Os sentidos
na dimensão da corporeidade e da expressão criadora foram tomados do filósofo
francês Maurice Merleau-Ponty (1999), quando este amplia o conceito de corpo
sensível compreendido em sua relação fenomenológica entre sujeito e objeto.
Sandra Rey (2002), artista e pesquisadora, nos ajuda a pensar sobre a
metodologia de pesquisa em poéticas visuais; nos propõe um estudo de métodos de
pesquisa e desenvolvimento em poéticas individuais, pressupostos teóricos e
metodológicos com abordagens e perspectivas inovadoras ao discorrer sobre as
questões referentes ao processo de escrita dos artistas e a escrita desse processo,
ou seja, um pensamento visual.
As poéticas do espaço corpóreo contidas nos estudos de Bachelard (1998)
apontam para um aspecto do corpo em Deleuze (1991) no que tange às suas
considerações sobre as dobras, o que nos coloca em oportunidade para fazer
conexões com a técnica chamada de litografia a seco, com infinitos desdobramentos
poéticos construídos a partir da sua utilização.
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Neste contexto, o trabalho está dividido em três capítulos: o primeiro aborda o
corpo como um eixo norteador a partir das imagens que acarretam em mim
inquietações; nesta fase a busca por artistas que utilizam o corpo como expressão
artística e se aproximam dessa temática como forma de gerar mais intimidade e
desenvolver relações com as obras geradas marcou o percurso da pesquisa.
O uso da gravura como principal meio de materialidades expressivas, área de
interesse que sempre me acompanhou desde meus primeiros estudos em arte, mais
precisamente na Licenciatura em Arte, foi se traçando por alguns caminhos que
apontavam para o aprofundamento em poéticas de criação, e, nesse caminhar,
sobrevieram algumas questões, tais como o que a gravura me instiga, se é por sua
essência em reproduzir em série, que possíveis caminhos a gravura determina,
quando utilizo materiais alternativos à base de cola de silicone, que texturas, luz,
sombra, se essa experimentação com cola à base de silicone me garante bons
resultados, e quais seriam as intermediações.
No segundo capítulo, que leva no nome de Sala 10 - O ateliê como laboratório
de experimentações, tento discorrer sobre os processos em que técnica e produção
artística se juntam, que meios, que sentidos eu posso atribuir a essa criação –
percepção, vivência, intenção do pesquisador, além da apresentação e justificativa
de escolha dos artistas e teóricos que me conduzem na minha busca poética.
A Sala 10 transforma-se um lugar que gira em torno das relações de contato
com o meu eu, com as pessoas mais íntimas, materiais domésticos e singulares,
mas não menos importantes para a elaboração de expressão, organização e
impressão de imagens; nesse espaço, que nós afetivamente apelidamos de “espaço
de resistência sutil”, são registrados o decalque do corpo, o registro fotográfico, a
litografia, a litografia a seco.
Uma etapa após outra, em dado momento movimenta em uma direção prática
– de testes, aquisição, disponibilidade e aproveitamento dos materiais utilizados; em
outro o movimento se dá para a utilização de material descartado pela sociedade de
consumo e informação; no caso de minha pesquisa as placas offset, que no passado
recente foram uma superfície geradora de imagens, agora, reaproveitadas para
gerar novas imagens.
Também trato das questões metodológicas das pesquisas em artes,
apresentadas em Salles (2006), por se tratar de uma área que movimenta as
questões práticas aliadas às questões poéticas, nas quais o conceito de criação se
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dá como “rede em processo”. O trabalho artístico é marcado por sua dinamicidade,
em que o percurso da pesquisa é mais rico em detalhes do que a obra final nos
coloca, portanto, em contato com um ambiente que se caracteriza pela flexibilidade,
não fixidez, mobilidade e plasticidade.
Neste espaço da Sala 10, durante meu percurso, procurei desenvolver os
trabalhos aliados à gravura, às disciplinas cursadas durante o mestrado, às
exposições e propostas artísticas a que me submeti, individuais ou coletivas, sempre
tendo o corpo como eixo conceitual, que se materializa em outros objetos, em outras
técnicas que ora se sobrepõem e se reproduzem neste fazer em processos de rede
e dobras. Desenhos, esboços, frases soltas, ligações temáticas, erros, choros, risos,
procuras, cortes, testes, materiais, nunca se fecham em uma obra pronta e acabada;
muito pelo contrário, consiste em gestos contínuos e geradores de um processo
aberto e inacabado, “Uma memória criadora em ação que deve ser vista nessa
perspectiva de mobilidade: não como um local de armazenamento de informações,
mas como um processo dinâmico, que se modifica com o tempo” (SALLES, 2006, p.
17).
O fascínio pela gravura está nas materialidades moventes de seu processo, o
preparo da superfície, o gesto do gravador nos sulcos, riscos, manchas, luzes, a
procura insana pelo branco em contraste com o preto aveludado. Essa mobilidade
tanto conceitual quanto nas formas pode provocar resultados inesperados como a
perda da matriz geradora da imagem, o escurecimento total das impressões, que,
além da força da mão gravadora, juntos formam o corpo das produções artísticas
agregando a esse processo o olhar do público e a satisfação do artista ao olhar sua
obra.
Dessa forma, a litografia a seco, uma técnica desenvolvida por Semenoff, e
apresentada pelo professor-orientador Clímaco, ganha força em uma miríade de
possibilidades a ser realizadas sobre a chapa de offset reaproveitada. Podemos
produzir desenhos, realizar aguadas, colagens e transferências, riscar a superfície
desse metal com ponta seca, processos que são testados, na esperança de
conhecer e realizar uma técnica alternativa em gravura, que seja mais acessível e
menos tóxica.
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1 O CORPO E A GRAVURA COMO CAMPOS POÉTICOS
“Meu corpo não é meu corpo,
é ilusão de outro ser.
Sabe a arte de esconder-me
e é de tal modo sagaz
que a mim de mim ele oculta...”
(Carlos Drummond de Andrade,
contradições do Corpo)

As

O ponto de partida desta dissertação nasceu da ideia de “corpo sensível –
matriz do mundo”, território de fronteiras líquidas, expressão emprestada de Bauman
(1998). Tal ideia evoca e convoca um entrecruzamento de espaços permeáveis na
construção de subjetividades, mudanças, temporalidades. “Lugar onde habito” –
desenhos, gravura, objetos singulares e espaços circundantes se tornam mediadores
desse entorno sensível, que capta detalhes nos quais as transparências e
sobreposições abrem diálogos com as sutilezas sugestivas da presença e ausência
e, assim, criam novas relações, conforme se pode observar na Figura 1.

FIGURA 1. Pesquisadora iniciante. Luciene Lacerda
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O percurso artístico utiliza a técnica de gravura intitulada “lito a seco”, principal
fonte de impressão de imagens e potencial expressivo aliado ao desejo de trabalhar o
corpo no sentido subjetivo de matriz geradora de imagens, dando ênfase à ideia de
um espaço constituído por uma materialidade e uma temporalidade. Uma matriz gera
um número infinito de cópias; o corpo é aliado ao conceito de múltiplo e matriz da
gravura, e dialoga com suportes flexível e rígido, matérias moles e transparentes.
Essas novas relações do corpo – como lugar de investigações – com o sujeito
começaram a ser definidas por meio de outros conceitos não embasados na tradição
cartesiana, a qual lhe atribuía um papel secundário, na virada do século XX; Courtine
(2008), através da psicanálise, que aponta o inconsciente como voz do corpo, nos
leva a uma abertura para as questões das somatizações e a imagem corpórea para a
formação do sujeito. Seguiu-se a estas concepções uma nova ideia de Edmund
Husser (apud COURTINE, 2008), que coloca o corpo como o berço original de todas
as significações, ideia desdobrada por Maurice Merleau-Ponty (1999) ao intitular o
corpo como lugar da “encarnação da consciência”, da percepção de apreensão dos
sentidos e expressão criadora. Espaço da criação de sentidos, o corpo campo
criador, na concepção fenomenológica se concretiza numa perspectiva da
corporeidade e, como tal, os movimentos e sensações se convidam a um acordo do
sensível a partir dos olhares do outro.
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FIGURA 2. .Matriz desejante. Luciene Lacerda
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A filosofia clássica se fundamentava nos opostos da significação e os dados
sensíveis, do empirismo em relação ao intelectualismo, a consciência em frente ao
automatismo. A fenomenologia rompe com a noção de corpo como objeto e partes
fragmentadas comandadas apenas pela razão e, por sua vez, como um campo
passivo, espaço de convivência com a materialidade corpórea apática, privilégio da
razão, uma razão sem uma carne que a sustente. A ruptura feita pelas reflexões da
fenomenologia desses saberes ancorados na razão se dá através da teoria da
percepção, que atravessa os campos sensíveis e os movimentos, na qual cada
matéria presente no território da criação (papel, placas offset, tecidos, resina, silicone,
cascas, corpo) nos convida à realização de um gesto, não havendo, pois,
representação, mas criação.
Novas possibilidades de interpretação das diferentes situações existenciais
também se referem ao campo da subjetividade e da historicidade, ao mundo dos
objetos culturais, das relações sociais, do diálogo, das tensões, das contradições e
do amor como amálgama das experiências afetivas; e sob o sujeito encarnado está o
corpo, o tempo, o outro, a afetividade, o mundo da cultura e das relações sociais.
Nesse sentido, a percepção, compreendida como um acontecimento da existência de
resgate do corpo aponta que é dele que ela aflora: “a experiência de minha carne
como o mais forte suporte de minha percepção ensinou-me que a percepção não
nasce em qualquer outro lugar, mas emerge no colo do corpo” (MERLEAU-PONTY,
1999).
Aproximo-me do dito autor francês ao colocar que o sentido dos
acontecimentos está na corporeidade, e é na configuração do corpo como matriz
geradora de imagens, lugar de incisões, traços e marcações geradoras que devemos
buscar sentidos; é um lugar de multiplicidades que se expandem em corporeidades
que flutuam e se dilatam no espaço, abrindo diálogos disponíveis ao tocar as
fronteiras onde meu corpo não consegue alcançar.
A metáfora da matriz funciona como um elemento conceitual desencadeador
de todo o percurso poético, contaminada pelas reflexões advindas das referências
contidas nas poéticas do espaço de Bachelard (1978, p. 196):

Imagens simples de um espaço feliz que visam determinar o valor
humano dos espaços de posse, espaços proibidos a forças adversas,
espaços amados. Por razões muitas vezes bem diversas e com as
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diferenças que comportam os vários matizes poéticos, são espaços
louvados. A seu valor de proteção, que pode ser positivo, ligam-se
também valores imaginados, e esses valores são, em pouco tempo,
valores dominantes. O espaço vivido com todas as parcialidades da
imaginação. Em particular, quase sempre ele atrai. Concentra o ser
no interior dos limites que protegem. O jogo do exterior e da
intimidade não é no reino das imagens.

A Bachelard peço permissão para sonhar um universo no qual meu corpo,
lugar das subjetivações, seria meu espaço do devaneio.
É nas dobras de Deleuze (1992, p. 17) que os corpos tombam em ondas
oscilantes ao tocar nas materialidades tecidas que transbordam nas dobradiças da
construção da experiência vivida, escavam como as marés as mediações, desenhos,
impressões e objetos simples que se cruzam em terrenos-camadas de minhas
espacialidades descontínuas e temporalidades, a perder-se em “o que eu posso dizer
de mim?”: “Um corpo flexível e elástico tem ainda partes coerentes que formam uma
dobra, de modo que elas não se separam em partes de partes, mas dividem-se até o
infinito em dobras cada vez menores, dobras que sempre guardam certa coesão. É
como um tecido ou folha de papel que se divide em dobras até o infinito”. Esse
movimento permite dar sentidos aos territórios do corpo que se relaciona comigo nas
curvaturas, nas costuras e flexões, as quais resultam em criação poética; nesta,
problematizo a experiência advinda desses anos de permutas, por meio da gravura, a
qual, sendo um espaço de permeabilidade, possibilita as trocas, inversões, e
apropriação de outras técnicas, e transpõe essas inversões em articulações de
formas e de sentidos. É um processo de pensamento e uma intensa atividade mental
que se materializa em formas distintas, a cuja manifestação “corresponde uma rede
de associações, influências, memórias, anseios, conhecimentos, reflexões, que
justamente ao realizar-se: torna-se forma” (BUTI, 1996, p. 88).
Nesse entrecruzamento, estabelece-se um diálogo com Merleau-Ponty (1999)
ao questionar como seria percorrer por uma transitoriedade lenta, morosa, fugaz,
ligeira numa vida tão ligada ao tempo e ao relógio. O caminhar nos deixa cobertos de
signos, imagens, deslocamentos em zonas de sombras que tocam em oscilações as
luzes que exploram o vínculo; uma das zonas possíveis do meu corpo, e que
exprimem minha subjetividade, num modo intenso e próprio do meu ser, e em cada
flexão, essas curvas tocam inventadas em tantas outras: equidísias, peles, gatos,
parafinas, porcelanas, transparências e sobreposições e da “invaginação como
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dobramento” (DELEUZE, 1992).
Quando Merleau-Ponty, mediante suas reflexões e críticas ao pensamento
clássico da ciência – pensamento de sobrevoo –nos fala da paisagem, do solo do
mundo sensível e do mundo trabalhado, não se refere a esse corpo dissecado pela
medicina, possível que é lícito afirmar ser uma máquina de informação, mas a esse
corpo atual que chamo meu, “a sentinela que se posta silenciosamente sob minhas
palavras e sob meus atos, como as coisas visíveis são as dobras secretas de nossa
carne e de nosso corpo” (1999, p. 117). Nesse pensamento minha poética cria
contornos, as materialidades me permitiram problematizar a experiência com o corpo
possibilitando a escolha do material a ser utilizado em um objeto de estudo e, à
medida que vamos pesquisando, algumas provocações vão surgindo:
 Qual a experiência que eu faço diante do meu objeto de pesquisa poética?
 O que é uma matriz conceitual?
 Liberto das amarras em “movências” para os menores detalhes, no traço
suspeito, nos objetos fúteis que se tornam relevantes ao provocar o retorno ao
lugar do aconchego?
 Construir imagem de uma matriz poética está ligado aos aspectos e
revelações dos estados da alma? Conteúdos invisíveis?
 Quem constrói realidade baseada numa vivência e deseja revelar um mundo
pelo corpo e para o corpo daquele que interpreta, neste caso, é o artista?
 Uma construção tecida nas dobras de uma pesquisa técnica e uma pesquisa
poética realiza permuta?
Busco responder tais questionamentos baseando-me em minhas experiências
e experimentações no meu espaço de criação, a Sala 10, tema do próximo capítulo.
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FIGURA 3. Anotações em volta das incertezas. Luciene Lacerda
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2 SALA 10 – O ATELIÊ COMO LABORATÓRIO DAS EXPERIMENTAÇÕES

Como esse espaço é significativo para mim, transcrevo as minhas impressões
gravadas durante os momentos passados neste lugar de afeto.

Neste capítulo apresento a Sala 10, o ateliê de gravura como espaço afetivo
que não deixa de exercer um encantamento advindo de nossa ânsia em penetrar um
espaço de criação artística, visualizar o instante, a obra e poder perceber o artista no
seu processo realizador e na sua solidão. Esse encanto está ligado ao
deslumbramento associado à ideia de o ateliê ser o lugar da revelação do que é a
essência da criação artística e originalidade da arte.
No entanto, ao aproximar-nos do espaço criativo, num momento de reflexão, a
espera e a intimidade com a obra materializada se misturam na percepção dos
objetos que a circundam. Percebemos que o ateliê compreende a dúvida quando
ficamos diante de escolhas sobre o que abordar, em que imprimir; o tempo, um
elemento essencial que aponta para a finalização e a entrega da pesquisa, além das
traições do processo e das materialidades advindas dos resultados que podem ser
satisfatórios na imagem almejada, na luz e sombra e na textura do papel.
Devido à natureza histórica e contraditória, o ateliê é um espaço habitável da
alma do artista, a essência de um processo revelador de uma paisagem em
transformação: o estatuto da arte, a posição do espectador e o estatuto do artista.
Daí sua magia, ao revelar o fluxo entre a arte e a vida, entre o mundo e a arte, entre
o objetivo (pesquisa, dados, leitura etc.) e o subjetivo (emoções, pensamento e
emoções).

A

compreensão

reveladora

desse

espaço

afetivo

produtor

de

conhecimentos possibilita a percepção da arte e suas bordas num trajeto constante
entre o espaço interior de produção (Sala 10) e o espaço exterior (mundo). Os
resultados advindos da pesquisa surgem durante o processo, período em que as
subjetividades, as ações, os desejos se convertem em imagem poéticas. Nas
palavras de Rey (2002, p. 6),

Todo desafio consiste em saber descolar as questões mais
pertinentes que a prática suscita. O objeto de estudo, não existindo
como um dado preliminar no referencial teórico, precisa ser criado

23

com o corpus da pesquisa e se direciona como uma seta. São as
interpelações da práxis que indicarão e delimitarão a pesquisa teórica.
Esse trabalho de pesquisa é bem diferente da pesquisa
eminentemente teórica que se debruça sobre análises de obras
acabadas, embora as duas modalidades pesquisem arte e sejam
fundamentais para o desenvolvimento e a reflexão sobre a cultura.
Porque na obra a fazer, o modo de fazê-la, não é conhecido a priori
com evidência, mas é preciso descobri-lo e encontrá-lo, e para
descobrir como fazer a obra é necessário proceder por tentativas, por
tateamento, inventando várias possibilidades, testando-as e
selecionando-as de tal maneira que, de tentativa em tentativa, a cada
operação, se consiga inventar a possibilidade que se desejava, isto é,
o surgimento da obra.

Seguindo tais orientações, procuro me aproximar de formas de investigação
visual, incorporando a poética ao processo em desenvolvimento e à pesquisa com
materiais presentes no cotidiano de consumo, as intermediações com o elemento
corpo para que eu possa perceber em que lugar ele se situa, de que corpo nós
estamos falando e das nossas necessidades de aliar produção de imagens e o fazer
poético. O artista trabalha com o campo do sensível, e, como pontua Salles (2006, p.
27), “o pesquisador em artes plásticas, com efeito, opera sempre, por assim dizer,
entre o conceitual e sensível, entre teoria e prática, entre a razão e o sonho”. Nesses
trânsitos constantes de idas e vindas, os registros do processo e a obra final
colocam-se numa articulação sem trégua:

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre
prática e teoria. Os conceitos extraídos dos procedimentos práticos
são investigados pelo viés da teoria e novamente testados em
experimentações práticas, da mesma forma que passamos, sem
cessar, do exterior para o interior, e vice-versa, ao deslizarmos a
superfície de uma fita de mœbius. Para o artista, a obra é, ao mesmo
tempo, um “processo de formação” e um processo no sentido de
processamento, de formação de significado. (REY, 2002, p. 125-6).

Desse modo, depreende-se que o pesquisador em artes tem uma postura
diferente pelo fato de que a construção de seu objeto de estudo se dá ao mesmo em
que se desenvolve a pesquisa; por estas razões a escolha de colocar neste momento
as reflexões sobre as pesquisas metodológicas em arte dentro de um espaço de
pesquisa como o é a Sala 10 se faz procedente.
Não estou aqui tomando a posição clássica de que um ateliê seria o único
espaço de produção de arte, espaço sagrado. Na atualidade, o ateliê é um espaço
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expandido; o fazer artístico invadiu todas as esferas da sociedade, e é esse espaço
que apelidamos de espaço de resistência, lugar onde operaram técnicas de
impressões de imagens seculares, desenhos, esboços a nanquim, anotações nas
bordas de blocos de anotações e objetos singulares em meio ao hibridismo das
mídias e meios eletrônicos.
Nesta sala, os convites para os fazeres imagéticos e as excursões por todo
esse percurso se iniciam. Portanto, este capítulo contém as técnicas executadas,
erros, acertos, além de discussões sobre as poéticas e suas reflexões. Nessa
trajetória pelo conhecimento buscamos acolhimento nas ideias de caminhos e
descaminhos de Foucault, ao falar da obstinação do saber em assegurar apenas a
aquisição de conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto possível, o descaminho
daquele que conhece (FOUCAULT, 1998).
Teço minhas reflexões sobre corpo em camadas aliada ao conceito de dobras
de Deleuze (1992): silicone derretido com aguarrás cobrindo a placa de metal me
lembra de peles finas e descamadas; ao trabalhar com a matéria, com a pele, com a
carne, materialidades moles em face à dureza de outras, me lembro das
metamorfoses do corpo em constante atrito, permeabilidade; trago as lembranças de
uma temporalidade da matriz do corpo sensível.
Essa incursão na prática do ateliê fomenta novos caminhos e sugere outras
possibilidades de experimentações dentro do universo da gravura, um espaço de
trocas e de processos de contaminação mútua; lugar que acolhe, onde as ideias e
palpites a respeito do propósito poético entram em ebulição através de combinações,
argumentos e movimentos em direção ao pesquisador, que passa a espectador na
infinita rede de relações que evidencia um espaço cujos limites se veem expandidos
na contemporaneidade.

2.1 Pesquisa – Impressão de imagens aliada às técnicas de gravuras

Por meio da experiência em sala de aula, como professora de artes para
pessoas com deficiência visual, logo após o curso de Licenciatura e experimentações
no Ateliê Livre de Gravura da Universidade Federal de Goiás (UFG), fui despertada
para questões sobre técnicas de impressão em gravura, uso de materiais alternativos
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para impressões e como essas técnicas poderiam ser aceitas e trabalhadas com as
pessoas às quais eu ensino artes, e quais poéticas eu poderia obter através dessas
experimentações imagéticas. Assim, comecei minhas buscas por experimentações
alternativas aliadas às experimentações tradicionais em gravura, que tem como
característica própria dar margem a infindáveis experimentações e pesquisas. Em
meio a essas experimentações que se formavam através das produções poéticas,
pesquisas na internet e aliadas ao meu desejo de participar de propostas artísticas,
foram nascendo questões conceituais em relação às técnicas alternativas e
tradicionais que foram abordadas ao longo de todo o processo.
A título de esclarecimento, vale ressaltar que quando falamos em técnicas
tradicionais em gravura, estamos nos referindo aos processos de impressão
utilizando o metal – a água-forte, a ponta-seca e o buril que produzem maravilhosas
impressões de desenho e de linha; por outro lado, a água-tinta oferece à mancha
gráfica toda a sutileza de tons e a força da forma. A xilogravura, uma das mais
antigas técnicas de impressão foi amplamente utilizada como meio de expressão
artística desde seus primórdios. A madeira oferece ao artista uma superfície viva em
que os veios conduzem a ferramenta e inspiram imagens e formas mais modernas
das tradicionais técnicas de impressão artesanal; foi ela a origem do modelo de
impressão industrial atual, o offset, que permite ao artista um embate direto com o
desenho e a imagem.
O interesse pela litografia a seco, uma técnica desenvolvida pelo professor
pesquisador Nik Semenoff, da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, em 1990,
e apresentada pelo também pesquisador José César Clímaco, orientador desta
pesquisa, tem como preocupação central a busca de formas de produção de imagens
e fazer poético com materiais presentes no cotidiano de consumo, de baixa
toxicidade, um pensar ecológico e um falar através do corpo.
Esta pesquisa usou um produto muito comum na construção civil: silicone
comum para calafetagem, o qual se apresenta no mercado consumidor sob a forma
de borracha mole que serve para vedar a água; sua comercialização e venda em
forma de cartuchos ou tubos tem essa propriedade de vedação ao cobrir as placas
offset por uma fina camada e se constitui numa excelente matriz geradora de
imagens.
O primeiro problema seria onde encontrar placas offset que poderiam ser
utilizadas e deixá-las em condições de serem submetidas ao processo demonstrado
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a priori por Clímaco; encontrando-as, o segundo problema seria onde eu poderia
levá-las para serem submetidas ao um processo de limpeza e preparação da
superfície. Encontradas as placas, fomos a uma oficina de lanternagem, mas
descobrimos que o jateamento pela utilização de areia feito sobre a lataria dos
automóveis era muito possante, provocaria furos nas placas finas. Posteriormente,
conseguimos prepará-las, usando o mesmo processo de jateamento dos vidros.
Limpamo-las com querosene e as lavamos com detergente; após estarem, secas
foram levadas para serem jateadas com areia.
Por existir uma série de marcas de cola de silicone no mercado de materiais
de construção seria preciso uma série de testes para saber qual marca é a melhor
para aderir e/ou expelir à placa. Na minha pesquisa utilizei a marca Tecbond,
transparente acético, disponível em lojas de materiais de construção. Deve-se
observar a data de validade do produto, tendo o cuidado de não danificar o bico com
rosca para assim conservar a cola, e se não há ar no recipiente, para evitar
endurecimento. Outro problema seria encontrar um vinagre de maçã usado após o
jateamento feito com areia e aplicá-lo na placa para desengordurar, problema que foi
rapidamente resolvido por haver marcas consideráveis disponíveis no mercado.
Uma construção poética a partir de reflexões advindas de uma pesquisa com
os materiais apontados anteriormente seria uma possibilidade real, de baixo custo e
aliada

às

concepções

de

economia

sustentável,

além

de

responder

ao

questionamento de que se esses materiais alternativos com suporte de folhas de
alumínios (offset) possibilitariam resultados na impressão de imagens próxima aos
dos meios tradicionais de impressão como o metal e a pedra.
Outra reflexão estaria na ponderação sobre se o fato de se uma mulher
pertencente a uma categoria profissional – arte educadora – conseguiria aliar
pesquisa com materiais alternativos, aspectos de gêneros (corpo feminino e
conceitos subjetivos) advindos de imagens fragmentadas, transparências conceituais
com impressões, utilizando um líquido à base de cola para a acidulação.
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2.2 A litografia a seco como a materialização de minha produção artística em
face à litografia tradicional

Nosso interesse pela litografia a seco se deu quando Clímaco apresentou-a
em ateliê; naquela ocasião estava testando outras formas de impressão de imagens
com a utilização de refrigerantes à base de cola, mas assim que vi as imagens
impressas me envolvi na busca por maiores investigações sobre a técnica, uma vez
que nossa preocupação e interesse se voltam para os processos de impressão
alternativos.
A litografia a seco é um processo de “impressão química” que consiste em
produzir imagens em chapas litográficas de alumínio usando a cola de silicone
comum como superfície de rejeição de tinta. Partimos do princípio de que graxa e
água não se misturam, mas tinta, litografia e água se misturam numa proporção para
funcionar as placas, lembrando que a água tem menor poder de coesão e
viscosidade do que a tinta. Porém, observamos que algumas moléculas de água
podem ser recolhidas pelo rolo de tinta; devido a isso, seria necessário encontrar um
material na área de não impressão que não fosse líquido. Surge assim o silicone, um
material oriundo do silício. Conforme sabemos, a ciência tem transformado o silício
em vários materiais que vão de borrachas macias, vidros, lentes, materiais
farmacêuticos, laboratoriais, até materiais altamente resistentes e duros, como chips
e transistores; é encontrado em abundância na natureza, nas rochas e areia.
Clímaco organizou suas experimentações com a técnica de impressão
utilizando a pedra; discorre sobre sua experiência no Manual de litografia sobre pedra
(2000, p. 10), o que nos ajuda a pensar sobre este processo:

Uma pedra calcária, polida e perfeitamente desengordurada, na qual
se faz uma imagem ou desenho com lápis gorduroso, ou com uma
tinta ou outro material que tenha gordura. O principio da litografia está
baseado no fenômeno físico-químico: a repulsão dos corpos
gordurosos pelas superfícies úmidas – gordura versus água. Uma
solução ácida é utilizada para fixar a imagem gordurosa na pedra.

O processo fundamental na litografia é a combinação da gordura, ou seja, de
ésteres (ácido com um álcool) junto às substâncias presentes na superfície da pedra
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(carbonato de cálcio) ocorrendo o processo de saponificação (sal advindo da hidrólise
do éster). Ao desenhar sobre a pedra, com instrumentos como lápis, crayons e tuche
estamos fazendo uma reação de saponificação; esse desenho repousa sobre a pedra
para que os ésteres sejam absorvidos pela superfície porosa da pedra. Como a goma
arábica é hidrófila, um carboidrato, provoca a dessensibilização das áreas do
desenho que queremos que seja branco porque aumenta a capacidade da superfície
para receber água, isso em proporções adequadas a cada tipo de imagem que
queremos obter. Por exemplo, um desenho com áreas de bastante luz deverá ser
protegido com goma pura. Ao acidular a pedra as áreas de luz são preservadas ao
reter mais água. O ácido age nas áreas desenhadas no processo de saponificação. A
aplicação subsequente de goma pura, feita após deixar a pedra descansar seca por
algum tempo, tem como função fechar as suas áreas brancas; a gravação ocorre no
momento que passamos o ácido com a goma arábica.
As áreas desenhadas com materiais gordurosos são preparadas para repelir a
água e aceitar a tinta que será aplicada com o rolo de entintagem. Para torná-la mais
resistente ao ácido aplicamos o talco e o breu para absorver o excesso de gordura.
As explorações expressivas advindas dessa técnica são grandes: a utilização de
aguadas, carimbos, Xerox, raspagens e as texturas aliadas aos gizes e lápis
litográficos. Dissolvemos a gordura do desenho feito sobre a pedra com querosene
ou terebintina para assim aplicar betume, lavando com água e removendo o excesso
de tinta e de goma. Não se deve deixar a pedra ficar seca; com ela ainda úmida
passamos outra camada de tinta para fixar a imagem. Nessa etapa, a imagem que
chamamos de fantasma aparece novamente. Repetimos o processo com talco, breu
e goma com ácido para realizar a impressão da imagem.
Como esta técnica possibilita a utilização de vários materiais, vamos nos
centrar na utilização da ponta seca para riscar e traçar as linhas na formação de
desenhos sobre a superfície siliconada, técnica descoberta e aperfeiçoada pelo
professor Clímaco ao longo da pesquisa e pela utilização do lápis 6B da marca
Derwent para desenhar sobre a chapa, pelo poder de agregação à placa lixada ou
jateada e também pela caneta de escrita permanente que produz uma precisão na
impressão.
Após a apresentação da técnica pelo professor Clímaco, partimos para o
aprofundamento dos estudos teóricos e práticos da litografia tradicional e da litografia
a seco com a intenção de esclarecer às pessoas que os processos de impressão
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química datam de 1796, ano em que Alois Senefelder, ator teatral, utiliza uma pedra
calcária e essa impressão se baseia no princípio da repulsão entre a água e as
substâncias gordurosas.
O processo de impressão utilizando a técnica da litografia a seco passou por
várias etapas testadas e avaliadas. A primeira, relacionada ao preparo da superfície
lisa para uma superfície áspera ao longo do processo; Clímaco percebeu que esse
lixamento poderia ser feito com lixa de metal comum. Eu preparei as minhas placas
lixando-as com lixa nº 120 de cor vermelha e o resultado das impressões de imagens
foi de excelente qualidade.
Em todas as maneiras de executar os desenhos os primeiros passos são
comuns: limpeza após o lixamento; pincelar ou passar com a estopa vinagre branco
de maçã em toda a superfície da chapa; e em seguida enxaguar com água corrente e
deixar secar. Eu utilizei um ventilador ou um secador de cabelos para acelerar o
processo de secagem.
Durante o manuseio com as chapas desengorduradas, deve-se evitar apoiar
as mãos sobre a placa enquanto se desenha devido à gordura das mãos,
procedimento que exige grande atenção, e que pode ser auxiliado pela utilização de
uma folha de papel ou uma régua de papelão grosso. Também é necessário deixar
uma margem significativa de uma região que servirá posteriormente para a limpeza
do rolo entintado; à medida que este rola sobre o desenho, momento mágico da
pesquisa, o artista, na ânsia de produzir algo com qualidade, espera nesse
desenrolar que a imagem esperada surja nítida em sua luz e sua sombra.
Após a finalização do desenho ou imagem que se queira imprimir, deve-se
diluir o silicone (esses comuns domésticos usados para vedação de canos) com
aguarrás até ter uma consistência de gel (tipo álcool gel usado para desinfetar as
mãos). Jogar um pouco nas margens do desenho e espalhar em seguida com papel
toalha sobre toda a chapa. Ir trocando o papel toalha, até deixar uma camada fina e
uniforme. Não se pode deixar ‘rastros’ durante o espalhamento, porque pode deixar
marcas na impressão.
A etapa seguinte consiste na espera da secagem por pelo menos 24 horas;
após esta etapa, é necessário lavar a chapa, no caso do desenho feito a lápis, com
água quente (a uma temperatura que não chegue a queimar as mãos). É importante
derramar a água sobre a chapa e limpar com uma estopa, como na litografia
tradicional, até sair todo o desenho; a água não retira o silicone. No caso do desenho
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feito com tonner ou canetas esferográficas (marca Bic), deve-se lavar com thinner
suavemente para não arrancar o silicone, e uma imagem fantasma e suave se revela
timidamente ao ser alisada com o rolinho de tinta. O momento da impressão é feito
com a tinta espalhada e esticada na pedra, sem excesso, para não dificultar a
entintagem que é feita passando o rolinho rapidamente sobre toda a superfície; nas
minhas melhores impressões consegui repetir esse processo duas vezes.
Retira-se a tinta que estiver sobrando nas margens passando rapidamente o
rolinho. Se for preciso, passar depois um rolinho limpo (sem tinta); depois, leva-se a
imagem à prensa (de xilo e metal) e se imprime. Melhor umedecer o papel
ligeiramente com uma esponja; uma sugestão: após várias impressões colocar um
papelão fino e liso entre o papel e a prensa para obter uma imagem com maior
nitidez.

2.2.1 Percursos impressos

Meus primeiros desenhos foram feitos, após testes com outros, com o lápis 6B
da marca Derwent. Após executar todos os passos, deve-se desengordurar com
vinagre branco de maçã, desenhar com o lápis 6B, passar a solução de 70% de
solução de aguarrás com 30% de cola de silicone, cobrir toda a superfície e esperar
24 horas de secagem. Retirei o silicone com água morna e estopa e, conforme a
figura abaixo, uma imagem fantasma aparece na superfície da chapa offset; isso
significa uma esperança de boa impressão.
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FIGURA 4. Desenho feito com lápis da marca Derwent sobre a placa offset. Luciene Lacerda
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FIGURA 5. Imagem fantasma do desenho aparecendo à medida que vamos retirando o silicone sobre
o desenho feito a lápis. Luciene Lacerda
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FIGURA 6. Detalhe do desenho fantasma. Luciene Lacerda

FIGURA 7. Entintagem da matriz com rolo de silicone. Luciene Lacerda
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A gravura realizada com o lápis 6B da marca Derwent resultou em uma
imagem com muita precisão de valores tonais, conservando a luz e a sombra do
desenho, isto é, as linhas mais suaves e as mais fortes foram impressas e, mesmo
aquelas muito suaves, muito pouco visíveis no momento do desenho, se mostraram
perfeitamente na impressão. No caso desta obra resolvi imprimi-la em tecido "voal",
por sete vezes. Gostei do efeito, que aliou a proposta poética das dobras e
transparências. Não permitiu apagar ou fazer correções. Raspagens produzem
sombra ou cor acentuada.

FIGURA 8. Impressões sobre o Voal. Luciene Lacerda
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FIGURA 9. Detalhe de um desenho feito com lápis 6B Derwent. Luciene Lacerda

FIGURA 10. Desenhos feitos com lápis Derwent 6B. Luciene Lacerda
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FIGURA 11. Impressão sobre papel japonês bordado. Luciene Lacerda

Obtive várias impressões utilizando o lápis 6B da Derwent, as imagens
produzidas com bastante nitidez em vários tipos de papéis, sempre percorrendo
meus desejos de produzir uma poética do corpo ligada ao projeto proposto. Uma
técnica muito utilizada em metal, plástico, acetato é a ponta seca, mas, após
algumas tentativas e algumas chapas perdidas, o meu orientador descobre a
utilização da ponta seca sobre a superfície calafetada com silicone nas placas offset;
a partir desse momento da pesquisa, me propus a fazer várias tentativas, que
surtiram efeitos bem interessantes de luz e sombra e aprendi a dominar esta técnica
fácil e com uma enorme margem de segurança de impressão.
Após as reflexões advindas desta etapa, explicarei, na próxima seção, minha
experiência na seleção dos materiais adequados para a realização desta pesquisa.
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FIGURA 12. Placa calafetada com riscos em processo. Luciene Lacerda
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FIGURA 13. Impressão com ponta seca. Luciene Lacerda

FIGURA 14. Impressão feita com ponta seca. Luciene Lacerda
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2.3 Problemas e soluções encontradas durante o processo da pesquisa com
litografia a seco

O primeiro momento desta pesquisa, como explicitado no apartado anterior, se
caracterizou pela procura de materiais adequados para o seu andamento: lápis,
canetas, pontas de metal para incisões adequadas, papel de gramaturas variadas,
solventes adequados, ácido acético à base de maçã e a escolha de uma tinta capaz
de realizar a entintagem sem escurecer a placa, além da seleção de um bom papel
para espalhar o silicone uniforme sem deixar rastros ou espalhar pedaços de fibra
sobre a superfície calafetada. Cada um apresenta qualidades essenciais para a
obtenção de bons resultados neste trabalho, como se explicará no decorrer desta
seção.
Após testar várias marcas de lápis 6B disponíveis no mercado, uma série de
lápis de cor solúveis em água e lápis de desenho para obter imagens perfeitas
semelhantes para lápis litográfico, o lápis 6B da marca Derwent mostrou-se ideal por
possibilitar um alto poder de cobertura e agregação à superfície; sua aquisição pode
ser feita via compra na Internet.
Desenhar uma imagem com materiais à base de água é um método simples e
seguro para obter uma imagem e permite a liberdade de remover os erros com água
se necessário. Se forem utilizados somente materiais solúveis em água, eles podem
mesmo ser removidos (lavados) com água depois de o revestimento de silicone ser
aplicado e seco.
Em relação aos solventes, algumas marcas não são adequadas por não aderir
às placas ao serem misturados com o silicone. Este deve ser diluído até atingir a
consistência de um xarope para uma boa impermeabilização evitando zonas de
saliências que gerem áreas de escurecimento desnecessárias, um grande problema
para o artista que busca o branco e a luz em sua impressão. Para amenizá-lo,
cobrimos as placas com uma solução de 30% de silicone para 70% de aguarrás de
maneira uniforme com uma espessura fina em toda a superfície. O excesso dessa
mistura foi retirado imediatamente após a aplicação com papel toalha em movimentos
circulares.
A tinta para a realização da impressão não deve ter espessura grossa, para
evitar o escurecimento das imagens e a perda da impressão. No momento das
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impressões, deve-se fazer um movimento rápido e firme sem desviar ou mudar a
direção no meio da placa, porque isso vai deixar uma linha matiz durante o percurso
do rolinho. Tintas muito oleosas não produzem uma boa impressão, razão pela qual
procurei evitá-las. Não se pode parar ou mudar de direção no meio da placa, porque
isso vai deixar uma linha matiz que pode tornar-se difícil de retirar. Usei uma tinta
mais suave para produzir as tonalidades mais claras e produzir passagens escuras
sem escalas tonais.
Uma grande preocupação do artista gravador é a perda total do desenho ou
da imagem, uma vez que o processo de impermeabilização advindo da cola de
silicone produz camadas que, em determinadas regiões das placas, se descolam e
provocam grandes manchas – que, às vezes, causam efeitos belíssimos. O gravador,
neste momento, pode reutilizar a matriz offset, impermeabilizando-a novamente,
seguindo os passos anteriormente descritos nesta dissertação e riscar essa
materialidade com ponta seca, conforme demonstrado nas Figuras 12, 13 e 14.
Outro aspecto relevante da pesquisa consiste na mudança de tinta e limpeza
das placas; lavei as tintas das placas com detergente comum doméstico quando
queria uma mudança de cor, mas descobri que funcionou somente nas duas
primeiras mudanças. Em algumas placas calafetadas com silicone, a superfície
passou a se descobrir provocando profundas manchas na imagem e rombos nas
placas.
Em relação aos papéis procurei utilizá-los nas mais variadas cores, texturas e
gramaturas. Os papéis japoneses produzem imagens de excelente qualidade e os de
parede são uma ótima opção para o artista que deseja uma impressão que se
aproxime de pergaminhos antigos. Com o processo e sem água, o papel fica estável,
limpo e brilhante.
Uma desvantagem no primeiro momento em relação à litografia a seco seria a
reutilização dessas placas, o que pode alterar o caráter da imagem, uma vez que a
camada de silicone adere bem ao metal, sendo difícil sua posterior remoção; quando
perdemos uma imagem, pode-se não trazê-la de volta. Esse problema foi resolvido
quando pude cobrir novamente essa placa e utilizar da ponta seca para desenhar e
imprimir novamente.
A produção das imagens levou em consideração a relação dos artistas com a
exposição de seus corpos como espaço de reflexões e subjetividades, tema tratado
na seção seguinte.
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2.4 Artistas que utilizam seus corpos como espaço de reflexões e
subjetividades

Tento criar relações com os artistas que em suas produções utilizam
elementos híbridos, como o desenho, a gravura, impressões mistas como forma de
provocações em suas visualidades mostrando um caráter contemporâneo e
provocativo. Mostro, aqui, em imagens coletadas via pesquisa digital, as
aproximações imagéticas de artistas por mim selecionados, justificando-as e também
os elementos fundamentais de suas obras que incitaram essas aproximações. Os
artistas escolhidos são Sheila Goroborotko, Hudinilson Junior, Laurita Salles, Ana
Mendieta, Cláudio Mubarac e Louise Bourgeois.
O interesse por Sheila Goroborotko se dá pelos aspectos das repetições de
formas e pelos constantes intercruzamentos entre os aspectos bidimensionais e
tridimensionais que abrem as fronteiras poéticas entre a gravura e a escultura, dando
ao espectador a visualização das superfícies num jogo de superposições e
transparência por um fazer artístico que me fascina.

42

FIGURA 15. Os olhos-gaze, monogravura, relevo seco, e chine collé sobre gaze,
2006.Técnica Mista. 23x23cm. Disponível em: <http://www.cantogravura.com.br/artistasobras.asp?artistaId=79&obraId=833&lang=pt>. Acesso: 02 jan. 2016. Sheila Goloborotko

Hudinilson Junior, nos trabalhos artísticos que giram em torno do tema da
figura mitológica de Narciso, aponta trânsitos de vários elementos tendo essa figura
como possibilitadora de fluxos entre a projeção do próprio corpo por meio de imagens
xerografadas em painéis que sugerem uma percepção quase real de si.
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FIGURA 16. Imagem fotocopiada de partes do corpo. Disponível em:
<http://www.mac.usp.br/mac/expos/2014/hudinilson/curador.htm1>. Acesso: 02 jan. 2016.
Hudinilson Junior Eros, 1980

FIGURA 17. Colagens de fragmentos do corpo embalados.
Disponível em: <http://www.mac.usp.br/mac/expos/2014/hudinilson/curador.htm1>.
Acesso: 02 jan. 2016.
Hudinilson Junior. Sem título 1978
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Outra artista com quem busco diálogo é Laurita Salles; seu diálogo com a
matéria, em seu gesto carregado de tensões e em suas manipulações imagéticas
que surgem, como ela mesma ressalta, das

manipulações que determinam surgimento de resíduos ou fragmentos
imagéticos residuais os quais acabam me interessando, como uma
espécie de comentário entrópico da própria imagem. Parece que
obtenho imagens que se apresentam individualmente – como
saturadas, informadas por operações sucessivas de contaminações,
dado o acúmulo sequencial de ações de modificações, pela escala,
recortes e mudanças de posição da imagem. (SALLES, 2006, p. 3132).

FIGURA 18. Série árvores. 1984. Água forte, água-tinta, buril. 39, x 49,5 cm. Laurita Salles
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Em Ana Mendieta, se nos apresenta sua relação e utilização do corpo como espaço
de luta e resistência em uma sociedade patriarcal, apresentando esse espaço corpóreo
como território político, denunciador e subjetivo.

FIGURA 19. Chromogenic prints on paper, nine prints, each 10 x 8 in. (25.4 x 20.3 c m). Disponível
em: <http://hirshhorn.si.edu/search-results/search-result-details/?edan_search_value=05.6.A-I>.
Acesso: 02 jan. 2016. Ana Mendieta
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Cláudio Mubarac, em seu trabalho intitulado "Objetos frágeis – a gráfica de
Cláudio Mubarac", nos apresenta uma produção imagética de deslocamentos
constantes de imagem, de uma estampa a outra, colocando em sua obra uma
característica que nos permite visualizar os limites do corpo. O artista representa o
corpo como território difuso, abstrato, impresso em folha artesanal. A folha ganha a
dimensão de pele que sutilmente aponta para uma estrutura corpórea que se funde
na folha como parte da materialidade do papel.

FIGURA 20. Buril, água-forte e verniz mole sobre papel, 55,70 x 38,10 cm. 1990. Sem título. Acervo
Banco Itaú (São Paulo, SP). Cláudio Mubarac
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Outra artista da qual me aproximo é Louise Bourgeois, pelos seus desenhos
antropomórficos, corporais, em especial suas figura femininas e maternas. Assim
como Mubarac, Louise mostra a fragilidade do ser em obras de profundo conteúdo
subjetivo e afetivo, misturando elementos humanos com animais.

FIGURA 21. Bronze with silver nitrate patina. Disponível em:
<http//www.moma.org/explore/collection/lb/themes/animals_insects>. Acesso: 02 jan. 2016. Louise
Bourgeois Clockwis e from left: Self Portrait. 2007
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FIGURA 22. Champfleurette, aquatint, and et ching; Self Portrait. Disponível em: < https:/
/www.moma.org/explore/collection/lb/themes/>. Acesso: 02 jan. 2016. Louise Bourgeois. 2007

FIGURA 23. Louise Bourgeois. Drypoint and engraving. The White Cat. Dry point. Disponível em:
<https:/ /www.moma.org/explore/collection/lb/themes/>. Acesso: 02 jan. 2016. Louise Bourgeois. 1994
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FIGURA 24. Umbilical Cord. Engraving, aquatint, and drypoint. Disponível em:
<https://www.moma.org/explore/collection/lb/themes/motherhood_family>. Acesso: 02 jan.2016.
Louise Bourgeois. 2000

50

FIGURA 25. The Family. 2010. Digital print on fabric.
<https://www.moma.org/explore/collection/lb/themes/motherhood_family>. Acesso: 02 jan.2016.
Louise Bourgeois
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2.5 Percursos de criação – o corpo recorrente

Pensar em um caminho que me conduza aos rumos de uma criação não foi
um trajeto sem curvas; enquanto eu pesquisava me inquietava com reflexões tais
como se conseguiria aliar a criação à pesquisa com materiais alternativos aos
aspectos e conceitos subjetivos advindos de imagens fragmentadas, transparências
conceituais com impressões utilizando líquidos protetores do corpo com pigmentos
para que, enfim, eu pudesse compor uma impressão, desenhos de animais que
traziam lembranças de dobras, a lembrança da matriz do corpo em constante
processo de mutações reverberantes. Não sabia como isso iria acontecer, mas as
conexões em dobras que emergiam do fundo a atingir a superfície dos corpos se
transformam em obras diferentes, porém com fortes ligações entre si. E é entre o
trânsito de inquietações que percorrem os conceitos da gravura e do corpo que
minha poética transpassada por significações e experimentações se instaura.
Pensamento, sentimentos, passagens, paisagens, a criação é

esse impulso que responde à necessidade de inventar uma forma de
expressão para aquilo que o corpo escuta da realidade enquanto
campo de forças. Incorporando-se ao corpo sensações, tais forças
acabam por pressioná-lo para que as exteriorize. As formas assim
criadas – sejam elas verbais, gestuais, plásticas, musicais ou
quaisquer outras – são secreções deste corpo [...], elas interferem no
entorno. É nestas circunstâncias que elas se fazem acontecimento.
(ROLNIK, 2006, p.16).

O corpo evocado em imagens sobrepostas em transparências, que marcam e
demarcam, gera uma fusão infinita, imaginada pelo gesto conduzido – o “corpo sutil”,
guardião de memórias, abre cortinas para o mundo, a matriz-mundo, matriz-contato,
feito e desfeito em paisagens internas que buscam seu caminho de volta à superfície.
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FIGURA 26. Proteção sobre tecido. 48x107.
Técnica decalque. Luciene Lacerda
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O trabalho poético “Proteção sobre tecido” é fruto de provocações, encontros,
leituras e anotações advindas de um processo poético, na pretensão de evidenciar
algumas passagens essenciais da obra: a gravura, o corpo e a matriz se dão como
um percurso inicial desencadeador de toda a poética. Na lembrança de o desnudar
ser um tema presente na arte, essa matriz se torna corpo e arte vivos no instante e
no ato de ser visto; a matriz desaparece como sujeito e objeto e passa a ser
somente desejos abandonados a vertigens de corporeidades.
O corpo em transformação se desdobra em dobras e transparências buscando
construir sua própria narrativa feita de fragmentos que se interpõem de um decalque
a outro, como se estivéssemos diante de uma janela deixando-nos levar pela origem
do corpo, o lugar a ser marcado como registro. Nomeei o sentido e a sequência das
impressões de “corpo-eu-matriz”, cujo sentido, com zelo, procuro reverberar em
outros materiais e outros sentidos. O corpo se faz em relevos e manchas, papel do
tempo, o corpo, fronteiras a ser cuidada – a matriz decalque –; nessas circunstâncias
seria o mediador de fronteiras sensíveis que podem dar o lugar em que habito ou que
o outro me habita.
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FIGURA 27. Trilogia Matriz em Construção. Técnica Mista Litografia a seco. Luciene Lacerda
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As articulações das noções de tempo em Bachelard dizem que a existência se
toca nos fluxos cambiantes da temporalidade e que a vida é marcada por intervalos,
concluindo que a duração de uma realidade instantânea é poeticamente complexa.
Penso que aqui ocorre o recorte, fragmento na Trilogia Matriz em Construção que se
materializa em outras imagens: “decisões temporais, são cortes no âmago do ser.
Daí serem únicas cuja autenticidade não é repetível” (SIMÕES, 1999, p. 19).
As redes e ampliação dos territórios de subjetividade, de maneira simultânea
ou difusa, a todo o momento se des-re-territorializavam em outras espacialidades. O
conceito de território aqui é amplo: consiste num lugar no qual os seres humanos se
organizam, se delineiam e se articulam em trânsitos diversificados, o que pode ser
um sentimento de morada, de apropriação, projetos e investimentos materiais e
imateriais. Esse território pode se desmembrar em outros tantos lugares, outros
tantos espaços, nos quais “A reterritorialização consistirá numa tentativa de
recomposição de um território engajado num processo desterritorializante” (ROLNIK,
2006, p.319).
Merleau-Ponty (apud VILLAÇA, 1999, p. 39) pontua uma diferença entre
“espaço geométrico (espacialidade homogênea e isotrópica) [...], outra espacialidade
denominada espaço antropológico, onde o espaço é existencial e a existência é
espacial. Desse ponto de vista, existiriam tantos espaços quantas experiências
espaciais distintas”. Mais uma vez o olhar do eu poético supera as dimensões reais
da imagem. Na paisagem, a flor se esconde como a cigarra que canta por entre os
ramos e logo desaparece ao primeiro ruído dos passos: o corpo inteiro cabe na
matriz grávida de recordações, a linguagem contendo inúmeras informações de
infinitas dobras (DELEUZE, 1992).
Nas cigarras (Figura 28), extensão do percurso do corpo em poesia, a
natureza cede uma matriz que realiza um sonho de cantar e não canta, mas anuncia
um devir do qual guarda a lembrança mutável e sublime de um corpo que, em sua
rebeldia, se redefiniu em espaço de sonho e de feições. O livro-objeto com as
cigarras tem o propósito de provocar um incômodo físico, essência e suporte,
demorar nas sensações sem palavras; nesse espaço acontece a magia da alquimia
dos meus sentidos à semelhança imperfeita de um ser vestido de suas próprias
criações.
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FIGURA 28. Livro objeto “As cigarras”. Luciene Lacerda
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O corpo, lugar no mundo, evoca um território a ser. O espaço a ser cuidado do
corpo, quebra e cria novas relações, gera um ambiente de intimidades. Ao citar um
autor, posso colocar-me no lugar dele, mas o meu desenho, não há maneira de tirá-lo
de mim ou as decisões do que vou desenhar ou fazer (por que um corpo, por que um
gato e não cigarras?). Os barulhos emprestam colorido à extensão e lhe dão uma
espécie de corpo sonoro. Quando, entretanto, a ausência deles a abandona em toda
a sua pureza, a sensação do vasto, do profundo, do ilimitado toma conta de nós no
silêncio (BACHELARD,1998).
A leveza da cigarra, dos tecidos e do gato sem pelos exige uma sobreposição
que consolidem a sua materialidade através de suas formas imaginativas, como um
confronto com as incertezas das experiências, numa imersão completa do sujeito;
nessa imersão espera-se perceber os tons, as nervuras, o toque, a colheita da
textura e imaginar toques e sentidos, num impulso débil de possuir aquela imagem
advinda do lampejo da imaginação e da experiência, um impulso que não restringe a
própria observação. Nesse impulso de rebeldia me abdico da segurança de um tema
e tomo outra direção em relação à forma ou ao conteúdo. A pesquisa em arte é um
universo de sonhos que nos permitimos sonhar.
Na série gatos em dobras, suas dobras esbarram no poema “Gatos”, de Ana
Cristina César, cuja poeticidade mostra um devir-mulher que flui em dobras,
aparentemente desconexas, toma-lhes formas nas cigarras agarradas aos troncos
em cascas, na paisagem do corpo, reúne-se às camadas compondo uma imagem a
outra, debruçadas em tecidos sobre tecidos, que suscitam a imagem dos gatos e
bichos que contemplam os modelos antigos em contrastes. Tornam-se, assim, lentas
dobras em maneiras de imaginar, tornam-se delicadas e sobressaltadas; o efêmero
de tensão, transparências, vida e sombra.

tu queres gato: tira do teu ventre
morno medida de tua garra,
o formato e as unhas te fazendo,
tuas certezas, teu único sonho, botas e

cobertas que também desfazem teu salto
e se apronta para sobrevoar o campo alheio
e se lançar meio tigre sobre as marcas
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que não sabes nem sabes repousar, e os gemidos

de fome em gato não ouças, mas vive
os cantos da casa e os pêlos amedrontados
e a ameaça acordando o nome gasto

e se deita depois num lento revirar ignorado,
torna a escrita e o desenho que ressonam
desconhecidos traços te seguindo. (CÉSAR, 2013)
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FIGURA 29. Corpo envolto em peles. Luciene Lacerda
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FIGURA 30. Série Gatos. Luciene Lacerda

FIGURA 31. Série Gatos. Luciene Lacerda
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FIGURA 32. Série Gatos. Luciene Lacerda
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FIGURA 33. Série Gatos. Luciene Lacerda
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Vimos opostos como provocações simples para integrar questões relevantes
como a passagem do tempo, poéticas de aproximações do humano com o animal,
num processo de mergulho insano na paisagem onírica daquilo que eu imagino; o
abandono das marcas da realidade para o espaço do devaneio; misturas de corpos
que se debruçam numa imersão, clamando sonhar, a partir desse lampejo
duradouro; vivenciamos o corte na carne, no universo dos sonhos, no qual as dobras
se debruçam em flores de porcelanas. Cigarras se transformam na produção e a
textura confere imagens que persistem em deixar-se debruçar na matriz reincidente
em um corpo em devir.
Deleuze e Guatarri (1996) constroem um corpo que não está preso nas
estruturas, fixo, mas um corpo em fluxo, cujas problematizações giram em torno não
do que é um corpo, mas do que pode ser um corpo, de modo que a construção do
ser com suas inúmeras subjetividades só pode ser construída “através do seu corpo,
de sua carne”. A estratégia de ação com a matriz multiplicada detém marcas que são
indagações: Onde meu corpo está? Entender os processos de mudanças e
fronteiras, o corpo em processo criativo, corpo sutil, fechado, tenso, alerta, respiração
com tomada de fôlego profundo toma decisões, solta os pontos de tensão para
territórios estendidos.
Vivemos a vida no corpo e nas incisões que o tempo marca em sua carne e no
confronto. O corpo em deslocamentos não está ali; está em outros territórios,
fronteiras líquidas, espaços permeáveis, voláteis, transparentes de voal e protetor em
trânsito para zonas de desconforto, abrindo espaços disponíveis; uma folha de papel
basta, uma folha de papel o acomoda. A possibilidade de quebrar e de criar novas
relações gera um ambiente de intimidade porque eu, me expondo, me coloco no
lugar do objeto/sujeito; meu corpo matriz entra num jogo contraditório de um corpo
que não é mais meu – mas que não tem jeito de tirá-lo de mim – mas que encerra as
decisões do eu que sou: um corpo.
Na série seguinte utilizei as porcelanas como suportes para dobras
desenhadas à mão com texturas, e intitulei o conjunto das peças, como na proposta
de desdobramentos poéticos, de “Serão mesmas as flores?”. Está em evidência uma
obra sensível, que problematiza os conceitos híbridos na junção da porcelana fria ao
acolher a flor com leveza, traços que contiveram a mão sobre vazios que logo se
transformam em dobras interrompidas pelo desejo do tempo e do mundo; semeia
imagens que se nutrem de texturas, transparências, luzes, sombras, em superfícies
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que se desdobram em elementos provocadores que se materializam em cigarras,
gatos, raposas, flores num fluxo dialógico que, em infinitas dobras, desenha um lugar
de ousadia, o caráter efêmero da flor, caráter fugidio do tempo em que se transforma
e aponta sua efemeridade sujeita aos contrastes das forças que a abordam em sua
existência delicada. Dançam um desenho em desenho em seu corpo, um lugar de
ousadia; peço que me afete, recolho flores escondidas de seu canteiro, construção
de metáforas que se relacionam com outros corpos em lembranças e inquietudes.
A paisagem corpórea em flor experimenta a efemeridade dos cantos. Na
matriz decalcada dos corpos, linhas, rugas, dobras se compõem nas sombras e luzes
da imagem primeira, em meio a esses experimentos que brotam em gatos e dobras,
riscando em dobras as porcelanas servidas no jantar. A cigarra, matriz frágil desfeita
em equidísias, guarda lembrança melancólica e sutil dos troncos, evoca a poesia do
corpo, à mercê das estações, o canto perdura num instante que se alterna em luz e
sombra, num fluxo contínuo no qual a primavera modela as feições.

FIGURA 34. Serão mesmas as flores? Luciene Lacerda
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Ressalto as colocações de Deleuze e Guatarri (1996) ao teorizarem sobre o
corpo pleno, o corpo que existe em toda parte. Sendo o corpo causa, produção, tem
força geradora de causa e efeito, produtor e consumidor, um lugar que carrega
regiões pulsáteis. No decorrer da busca pela poesia do corpo, Antoine Artaud (apud
DELEUZE, 1992) fala do fluxo contínuo da nossa poética, opera um fazer que remete
ao corpo como esfera do lugar-devir que se desdobra em formas mutáveis, de modo
que o corpo teria imenso fundo falso, contrariando os discursos da razão e aqueles
que davam muita importância aos pensamentos ordenados como um organismo
governado por leis pré-fabricadas e pré-estabelecidas pela mecânica racional do
pensamento ocidental que impõe uma lógica da razão que despreza os instintos: O
corpo, “um infinito estado de percepções, dado inicialmente pelo aparelho sensórioperceptivo e ampliado pela sua sensibilização, pela intuição, pelas crenças”
(ARTAUD apud DELEUZE, 1992, p. 148), é o relicário de um espaço infinito, de
revelação e desvendamentos. O corpo é atravessado por pensamentos, impulsos,
desejos, sensações, paisagens internas.
Ao pensar em cotidiano penso em experiências ressaltadas dia após dia, e
concordo com Certeau (1996, p. 31) na afirmação de que

aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do
presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar,
é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra
condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que
nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio
caminho de nós mesmos, [...] é um mundo que amamos
profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância,
memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. [...] O que
interessa ao historiador do cotidiano é o invisível...

No cruzamento das linhas e das dobras de Deleuze e Guatarri (1992), nas
aproximações do corpo à carne, no sentido de “mapear possíveis anatomias
corporais, suas respectivas funções e ações no mundo, entendidas, finalmente, de
modo inseparável e a partir de seus modos de organização” (GREINER, 2005, p.
2005), dou visibilidade a um corpo em “Retrato em 3x4”, mostrando um corpo em
partes, provocando um pensar do corpo envelope de fendas. Corpo fragmentado, o
recorte como critério para mapear “visibilidade àquilo que não podia ser visto,
marcando a diferença entre o corpo em partes e o corpo aos pedaços” (GREINER,
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2005, p. 21).
Ao pensar em fazer a obra “Retrato em 3x4”, a primeira ideia foi de
estabelecer diferentes recortes no corpo numa provocação importante entre o corpo
envelope e o corpo articular. O primeiro é aquele que se organiza a partir de uma
lógica interior/exterior, do que contém e do que é contido; os pontos nodais são os
orifícios do corpo. Já o segundo se organiza a partir do jogo das articulações
(pescoço, ombros, punhos, tornozelos e assim por diante).

FIGURA 35. Retratos em 3x4. Luciene Lacerda

O que se buscar evidenciar é que nas “representações do corpo fragmentado
as implicações sociais, psicológicas e metafísicas [...] tocam em temas cruciais da
humanidade como a perda da inteireza, a desintegração da permanência da
degradação de estruturas, não apenas a partir de experiências estéticas, mas de
condições de existência política” (GREINER, 2005, p. 21).
Na próxima seção, apresentarei minhas reflexões finais sobre as abordagens
do percurso sobre o corpo.
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3 REFLEXÕES E ABORDAGENS DO PERCURSO SOBRE O CORPO

FIGURA 36. Anotações nas bordas. Luciene Lacerda

Pensando na prática artística como um processo em curso, meu corpo como
minha matriz, algumas questões ficam em aberto como reflexão de um percurso mais
longo de experimentações e leituras. As perguntas ficam como as dobras que volta e
meia tocam os primeiros anseios:
 Meu corpo é minha primeira impressão?
 Meu rosto é minha primeira impressão para o outro?
 Minha matriz é meu corpo?
 Ao pensar formas de desenho, linhas e objetos, onde ficam e o que escapa
nas frestas do horizonte?
 O corpo é a ponta de meu dedo?
 O corpo é o papel, a ponta do lápis, a tinta de impressão, o silicone
transparente e macio. Onde entram esses elementos no ser gravado e as
sensações que meu corpo desperta e as poéticas surgidas?
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Procuro, na matriz inicial, realizada através da técnica de permeação, a
tomada da consciência e de paisagens internas buscando seu caminho de volta à
superfície, através da impressão nas transparências, matriz com o mundo, o
decalque, a matriz desejante. Pelo meu corpo passam os sentidos numa
representação que não a minha, fica a lembrança do lado invertido de outras
matrizes.
Em relação à técnica da litografia a seco, ficam a experiência e as
possibilidades da imensa gama de probabilidades de produção imagética via gravura,
que, por sua vez, pode ser aliada a um processo criativo que no primeiro momento se
deu em meios de movimentações e buscas dos materiais adequados, avaliações e
teste.
Fica em destaque, nesse processo imagético, processo alternativo e barato, a
exploração de técnicas na linguagem visual contemporânea agregando elementos
conceituais, vinculados a outros elementos existentes nesse imenso território que se
chama corpo e suas bordas expandindo, assim, nossas experiências na continuação
e dedicação de uma pesquisa introduzida na Sala 10, espaço de introdução, junção e
produção de poéticas infindáveis.
O silicone como veículo de impermeação se junta a projetos e objetos à sua
volta, mole, transparente; o que traz lembranças na forma de assegurar essas
metamorfoses da matéria é tomado entre as coisas que nos envolvem. Nas palavras
de Merleau-Ponty (1999, p. 278-9),

Meu corpo não cessará de produzir outros. Visível e móvel, meu
corpo está no número das coisas, é uma delas; é captado na
contextura do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Ele mantém as
coisas em círculo em volta de si; elas são um prolongamento dele
mesmo, estão incrustadas na sua carne, fazem parte da sua definição
plena incrustadas na sua carne, fazem parte da sua definição plena, e
o mundo é feito do próprio estofo do corpo.

Também em concordância com as palavras do filósofo francês, afirmo que

É preciso que o pensamento de ciência – pensamento de sobrevoo,
pensamento do objeto em geral – torne a se colocar num “há” prévio
na paisagem, no solo do mundo sensível e do mundo trabalhado tais
como são em nossa vida, por nosso corpo, não esse corpo possível
que é lícito afirmar ser uma máquina de informação, mas esse corpo

69

atual que chamo meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob
minhas palavras e sob meus atos. É preciso que com meu corpo
despertem os corpos associados, os "outros", que não são meus
congêneres, como diz a zoologia, os que me frequentam, que
frequento, com os quais frequento um único Ser atual, presente,
como animal nenhum frequentou os de sua espécie, seu território ou
seu meio. Nessa historicidade primordial, o pensamento alegre e
improvisador da ciência aprenderá a ponderar sobre as coisas e
sobre si mesmo, voltará a ser filosofia. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
14-15).

Um pensamento em trânsitos entre várias materialidades, um pensamento em
dobras para a execução de uma poética de sobrevoo sobre um solo sensível e o solo
do mundo trabalho, de materialidades a postos da criação.
Criar matrizes consiste em representar algo em algum lugar, seria mostrar
para alguém determinada existência de algo: um tesouro, um território ocupado ou a
ocupar, lugares, andanças, conflitos, propriedades, poderes, sentimentos, contatos,
símbolos, apegos e desapegos. Sendo uma representação podemos reinventá-lo
num processo de poesia infinita.
O corpo como matriz tem uma linguagem própria que revela o trabalho
artístico e a forma, explora materiais e o espaço dando nitidez às cores, planos e
linhas: dobra-linhas, dobra-recortes, dobra-objeto, dobra-obsessão, dobra-neuroses.
Projeta

“com-tatos”,

intervenções,

desejos

de

produção,

rompimento

das

observações casuais. O corpo seria aquele objeto casual ao revelar a sutileza de um
toque, o pisar numa grama molhada, o sopro da areia ou a poeira dos vales no
caminho da indiferença de um trecho ou de outro, de um momento e de outro, de um
poder e outros. Aponta a nitidez da construção de um novo espaço, um espaço de
ocupação, uma expressão para ser deliberada. Um corpo-matriz possui a medida, a
desmedida da impressão, os passos e passadas, uma legenda, que ao se projetar
pensa um caminho de cinco minutos, uma referência de três polegadas, passos
acelerados, corpos escondidos, percurso de um voo de colibris de asas prateadas,
gatos enrugados, peles soltas de cigarras dentro da bagagem dessa matriz; cada
textura, cada sentido descreve cheiros, gostos, olfatos, tatos, sensações,
movimentos, vertigens, demarcações imaginárias, pontes de desequilíbrios, contatos
precisos, oferendas de beleza, a passagem dos ventos, dizendo a nós que os sonhos
não têm limites.
O corpo é a escrita viva, no qual o tempo traça os caminhos metáforas e se
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perde nas inquietudes, nas texturas sardas, superfícies de sensações, dobras que
tocam outros corpos... Ler o corpo – deixar de dissecá-lo – ou visualizá-lo é
desconstruí-lo e reconstruí-lo, juntá-lo em direção ao espaço do sensível. O mundo
passa pelos sentidos e o corpo, esse lugar que nos toma por inteiro, furtivamente lhe
dá a passagem até as nossas vísceras, ao se inventar em gatos, cigarras, flores de
porcelanas e retratos em 3x4; traz o pertencimento de cada pedaço dos elementos
que o circunda, em cada detalhe, em cada recorte busca nas fendas o espaço para
compor suas moradas.
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GALERIA
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Exposição final do Mestrado - Vista panorâmica
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Luciene Lacerda
Título: "Matriz desejante"
Detalhe da obra em decalque.
Técnica: Impressão por permeação
Dimensão: 1,46 m x 49 cm
Ano: 2015

74

Luciene Lacerda
Título: Livro objeto Retrato em 3x4
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 32 cm x 32 cm x 4,5 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Retrato em 3x4
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 46 cm x 55 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Retrato em 3x4
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 46 cm x 55 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Corpo em transparência
Técnica: Litografia
Dimensão: 34 cm x 22 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Vestígia
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 39 cm x 29 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Vestígia
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 39 cm x 29 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Flamae
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 28 cm x 23 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Remembrança
Técnica: Técnica mista
Dimensão: 39 cm x 29 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: "Bicho enrolado"
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 53 cm x 60 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: "Bicho enrolado"
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 53 cm x 60 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Mulher matriz
Técnica: Lito a seco em ponta seca
Dimensão: 74 cm x 50 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: matriz de costas
Técnica: Lito a seco com ponta seca
Dimensão: 56 cm x 64 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: matriz de costas
Técnica: Lito a seco com ponta seca
Dimensão: 56 cm x 64 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Sem título:
Técnica: Lito a seco sobre papel de
parede
Dimensão: 68 cm x 46 cm
Ano: 2015

88

Luciene Lacerda
Sem título:
Técnica: Lito a seco sobre papel
texturizado
Dimensão: 68 cm x 46 cm
Ano: 2015

89

Luciene Lacerda
Sem título:
Técnica: Lito a seco sobre metal
Dimensão: 68 cm x 46 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Série gatos
Técnica: Impressão por permeação
Dimensão: 39 cm x 46 cm
Ano: 2016
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Luciene Lacerda
Título: Série Gatos
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 37 cm x 42 cm
Ano: 2016
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Luciene Lacerda
Título: Série gatos
Técnica: lito a seco em ponta seca
Dimensão: 24 cm x 14 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: Série gatos
Técnica: Lito a seco com ponta seca
Dimensão: 42 cm x 15 cm
Ano: 2015

94

Luciene Lacerda
Título: Série gatos
Técnica: Lito a seco
Dimensão: 30 cm x 38 cm
Ano: 2015

95

Luciene Lacerda
Título: Serão mesmo as flores?
Técnica: estêncil
Dimensões variadas
Ano: 2016
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Luciene Lacerda
Título: sem título
Técnica: Mista
Dimensão: 28 cm x 31 cm
Ano: 2015

97

Luciene Lacerda
Título: sem título
Técnica: Mista
Dimensão: 28 cm x 31 cm
Ano: 2015

98

Luciene Lacerda
Título: sem título
Técnica: Lito a seco com ponta seca
Dimensão: 28 cm x 32 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: sem título
Técnica: Ponta seca sobre acetato
Dimensão: 68 cm x 46 cm
Ano: 2015
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Luciene Lacerda
Título: sem título
Técnica: "Lito a seco" com caneta
permanente
Dimensão: 26 cm x 20 cm
Ano: 2015
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