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RESUMO
Esta dissertação de mestrado é uma pesquisa em Arte e Cultura Visual na linha de poéticas visuais e processos de
criação. O trabalho divide-se em duas secções, porém, uma indissociável da outra. Apresento em primeiro lugar uma
documentação fotográfica da produção artística desenvolvida no período do mestrado. A segunda secção, é uma
produção teórica em arte com o objetivo principal de validar a arte como instância provedora de conhecimento afetivo e
cognitivo que busca constantemente experiências transcendentes. Assim, aprofundo no envolvimento do corpo nos
processos de criação e produção que brinda uma reconexão com a nossa interioridade e reforça os vínculos da reflexão
prática e teórica nas pesquisas em arte. Em segundo lugar, desenvolvo uma apreciação da gravura como uma disciplina
que provoca essa obtenção de saberes através da sua dimensão experimental e conceitual de ‘gravar’ e ‘reproduzir’.
Finalmente, analisarei a materialidade da obra de arte, enfatizando a questão do suporte, como fonte de reverberação de
afetos, para uma abertura de pensamento na produção e leituras sobre imagens.

Palavras-chave: Gravura. Corpo. Afetos. Suporte. Imagem.

ABSTRACT
This master’s thesis is a research in Art and Visual Culture in the field of visual poetics and creative processes. This work
is divided in two sections; however, one is inseparable from the other. Appears at first, a photographic documentation of
the artistic production developed in the master period. The second sections is a theoretical production in art with the main
objective to validate the art as a provider instance of affective and cognitive knowledge, which is constantly looking for a
transcendence experience. I will get deep into the matters of involving the body in the creation and production processes
that offers a reconnection with our interiority and, strengthens the bonds of practical and theoretical reflection on research
in art. Secondly, I will develop a vision of the printmaking as a discipline that provokes knowledge through its experimental
and conceptual dimensions of ‘engraving’ and ‘reproduction’. Finally, I will analyzed the materiality of the artwork,
emphasizing the issue of support, as an affections reverberation resource to an opening of thoughts in the production and
image approach.

Keywords: Printmaking. Body. Support. Image.

RESUMEN
Esta disertación de maestría es una investigación en Arte y Cultura Visual en la línea de poéticas visuales y procesos de
creación. Este trabajo se divide en dos secciones interconectadas. Exhibo en primer lugar, una documentación fotográfica
de la producción artística realizada en el periodo de la maestría. La segunda sección, es una producción teórica en arte,
con el objetivo principal de validar al arte como instancia proveedora de conocimiento afectivo e cognitivo, que busca
constantemente una experiencia trascendente. Ahondo en el involucramiento del cuerpo en los procesos de creación y
producción, que brinda una reconexión con nuestra interioridad e refuerza los vínculos de la reflexión práctica y teórica de
las investigaciones en arte. En segundo lugar, desarrollo una apreciación del grabado como disciplina que provoca esa
obtención de conocimiento a través de su dimensión experimental e conceptual de ‘grabar’ y ‘reproducir’. Finalmente,
analizo la materialidad de la obra de arte, enfatizando el tema del soporte, como recurso de reverberación de afectos,
para una abertura de pensamiento en la producción y lectura sobre imágenes.

Palabras clave: Grabado. Cuerpo. Afectos. Soporte. Imagen.
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PREFÁCIO
“Amar la trama más que el desenlace...”
Jorde Drexler. Amar la trama

A trama desta dissertação certamente não pode ser narrada à raiz do início do mestrado, melhor ainda, não
poderia ser medida em meu tempo de vida. Certo é que sou eu quem está escrevendo estes textos agora, mas para que
eu tenha conseguido chegar até este ponto, tiveram que existir meus pais e os pais dos meus pais e assim por diante;
além disso, para que fosse possível minha escrita, séculos e séculos se passaram para o aperfeiçoamento das
linguagens orais, escritas e os meios pré e pós industriais para sua materialização. Além disso, o que seria desta escrita
sem seus olhos e sem sua disposição folheando-o, caro leitor?
Meu ponto é que não posso conceber que o produto desta dissertação seja inteiramente meu, mesmo que tenha
sido um trabalho árduo para mim. Talvez o caminho mais favorável para uma aproximação ao percurso desta pesquisa
seja aquele composto de indícios. Por que indícios? Porque o indício, ainda não sendo tangível, revela a existência de
algo que está presente e cuja presença parece nunca cessar de se manifestar.
Os indícios, os vestígios, permitem a construção e ressignificação de saberes. Eles revivem um momento, reviram
uma temporalidade e permitem ao corpo a entrada ao mundo. Permaneceremos através de nosso imaginário? Quem
sabe. Se tivesse certeza, não valeria a pena. Contudo, de certa forma, esta pesquisa pretende condensar os périplos do
mestrado, que não é exclusivamente acadêmico, porque não é possível isolar as experiências.
Seria idôneo poder ter um espelho que refletisse não só o corpo, mas a alma. Porém, ainda que essa invenção
utópica não esteja disponível, desejo me estender aqui como uma ponte até o teu encontro. Parece estranho o uso da
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palavra alma, como diria Victor Krebs (1997), parece coisa de antes, de outra época. Entretanto, sendo ela indissociável
do corporal, pretendo em diante, expor o apreendido pelo meu próprio corpo. Assim, esta dissertação é um resultado,
condensado de vários fatores, entre eles destaco o deslocamento de país e de residência, uso de outra língua, outra
instituição de ensino, novos amigos, outras paisagens, novos barulhos, outra forma de ensino, outros jeitos de uso do
espaço, outros climas, outra forma de pensar e fazer gravura, eventos acadêmicos, eventos sociais, viagens, pores-dosol incríveis, aguaceiros, etc.; tudo isso somado à minha trajetória anterior a viagem.
Assim, sendo meu corpo limite e possibilidade, tento me encontrar e me entregar simbolicamente através de
vestígios materializados nesta reflexão. Segundo Alejandro Jodorowsky, limpar a mente ajuda a que aquilo que
buscamos e não podemos encontrar, possa se manifestar em mim. Também é válido resgatar os assuntos da alma e sua
relação com a matéria e, consequentemente, nossa relação com nós mesmos e com as nossas imagens.
Contudo, confio que o leitor, ou quem se aproximar desta dissertação, encontre algum depoimento interessante e
nutritivo ao expor em minhas reflexões de ‘individuo humano terráqueo incursionado nas artes’ com pulsões de cronista.
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APRESENTAÇÃO
SER GRAVADO, SER IMPRESSIONADO: O SUPORTE DOS AFETOS é uma produção artística desenvolvida no
curso de mestrado, na linha de poéticas visuais com ênfase nos processos de criação. Nasceu da reflexão em torno à
entrega simbólica do próprio corpo na obra de arte, em diálogo com uma busca pessoal na experiência de vida voltada
para a prática artística.
Dou início a esta dissertação com o registro fotográfico da obra de arte gestada e produzida no período de
mestrado. Devo dizer que, muito me entristece que o leitor tenha que se conformar com o registro da obra que nunca
poderá ser capaz de propiciar um verdadeiro encontro com a materialidade e as dimensões, assim como tampouco
propiciarão as mesmas afetividades e impressões com o espectador, tanto pelos recortes de enquadramentos da câmera
como pelos ajustes no formato da encadernação. Considero de muita importância esclarecer que o leitor tampouco
encontrará questões relativas às especificidades técnicas, nem sobre o discurso poético, porque acredito que o propósito
da obra de arte é ela mesma, o seu discurso poético se constitui na sua existência, e a sua existência reside na sua
[in]materialidade, [a]temporalidade, e por sobretudo, identidade múltipla.
Essa também é uma discussão teórica, que discorre no primeiro capítulo em torno da importância do fazer, tanto
na vida e, quanto na arte. Nesse sentido, a arte é vista como uma experiência apaixonante em constante produção de
conhecimento. O relato sempre terá ênfase na interiorização e a especulação como ponto de partida (se é que é possível
localizá-lo) em busca de alcançar a transcendência (se é que é possível alcançá-la). Acompanhando o bate-papo do
fazer, apresento meu envolvimento corpóreo/pensante, interagindo com sua própria materialidade e as matérias que o
circundam, visando o corpo como gestor e receptor das experiências. Aproveito para pontuar que a visão do corpo será
dirigida por meu interesse na sua fisicalidade, que é a qualidade que o possibilita ser canal de afetos, e pelo qual consigo
me desenvolver nos papéis de artista-ator e artista-testemunho, assim como também, interesso-me pelo que o
21

movimenta e anima. A presente dissertação pretende refletir sobre a atividade artística, considerando sempre os atores e
os produtos, a partir da pluralidade de seu universo e suas inserções nos campos afetivos e cognitivos. Dessa forma, a
obra de arte é percebida não só pelo reconhecimento da imagem como desfecho único, mas como a procura pessoal
para se encontrar no processo.
No segundo capítulo, me proponho fazer uma aliança discursiva com a gravura. Os deslocamentos conceituais dos
processos e procedimentos serão o pretexto para refletir, espelhar e problematizar a importância da técnica ao serviço da
obra de arte, e cujas potencialidades sustentam o valor do fazer artístico, em outras palavras, as reflexões das atividades
desenvolvidas pela prática da gravura me permitiram esboçar um trajeto de experiência na arte da mão de suas
capacidades e limitações. Este segmento está engajado com a postura de uma arte liberada de seu virtuosismo técnico e
cujos procedimentos específicos não a definem e que poderiam, até involuntariamente, submetê-la/aprisioná-la. Entendase bem que não é uma desvalorização da técnica, pelo contrário, é uma postura de reconhecimento da técnica enquanto
saber (conhecimento após ter sido interiorizado). Quer disser, como um ato reflexivo e não só como um meio processual
para um fim específico (enfeites, efeitos), mas, como um ato essencial com consequências capacitantes para o
enriquecimento e “entendimento” do fazer artístico e da vida.
No último capítulo, encerrando finalmente a reflexão teórica, aventuro-me na materialidade da obra de arte como
meio simbólico indispensável para a produção artística. Continuo, portanto, com a ideia da técnica ser catapulta de
interações e relações com as matérias, ainda mais importante, sentimos que a obra nos alcança porque podemos
percebê-la sensorialmente, deixando um impacto maior ao do nível cognoscitivo, entramos através da arte, no universo
dos afetos. Em seguida, abordarei a importância do ‘suporte’ na obra de arte, dando ênfase à estreita relação do conceito
suporte com a imagem gravada. Este último segmento estará acompanhado de uma seleção de imagens para ajudar no
reforço da abordagem do suporte enquanto, ‘entidade’ que conseguiu se emancipar da superfície que recebe a obra, para
22

ser a obra em si mesma. Contudo, o suporte é apresentado como condensador do ato da impressão e será avaliado
desde uma postura de matéria impressionada, em outras palavras, de semelhante a semelhante.
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Figura 1 Gestos. 2014. Risco e relevo em sementes de jacarandá brasileiras.
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Figura 2 Gestos. 2014. Buril em semente de jacarandá peruana.
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Figura 3 De mãos abertas. Medidas variáveis. 2014. Transferência em semente de jacarandá peruana.
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Figura 4 Ao invés. Medidas variáveis. 2014. Transferência em semente de jacarandá brasileira.
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Figura 5 Extensão curva, 2014. Transferência em papel artesanal de fibra de paineira. 12,5 cm x 15,5 cm c/u.
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Figura 6 Aperta. 2014. Transferência em lâmina de madeira. 12,5 cm x 7 cm c/u.
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Figura 7 Extensão entre galhos. 2014. Transferência em lâmina de madeira. 50 cm x 16 cm.
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Figura 8 Pequenas transferências, 2014. Transferência em sementes de caviúna. Medidas variáveis.
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Figura 9 Pequenas transferências (detalhes)
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Figura 10. Reflexo, 2014. Transferência e litografia à seco sobre papel artesanal de fibra de paineira.
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Figura 11 Difuso. 2014. Transferência sobre papel artesanal de fibra de banana. 26 cm x 19 cm c/u.

35

Figura 12 Ficando em pé. 2014. Transferência sobre papel artesanal de fibra de gueroba e milho. 50 cm x 200 cm.
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Figura 13 Ficando em pé. 2014. Transferência sobre papel artesanal. (Detalhe)
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Figura 14 Sem título. 2014. Papel machê de papel artesanal de fibra de banana.
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Figura 15 Sem título. 2014. Papel machê artesanal de fibra de banana.
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1 A PRÁTICA ARTÍSTICA COMO PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Ao refletir sobre a percepção da arte, vislumbro que é amplamente associado à confecção da obra de arte, muitas
vezes, chamado de objeto artístico. Ela (o desfecho artístico) pode ser a confecção de uma gravura, pintura, escultura,
poema, etecetera. Assim, se pontua que o artista desempenha uma labor, cujo desfecho estaria ligado ao seu ‘produto
artístico’, em qualquer dos casos, um objeto sensorialmente tangível. Continuando nessa lógica de pensamento, o artista
seria um produtor ou fazedor de objetos cujos valores poderiam cair nos propósitos dos âmbitos econômico e laboral.
Mas acredito que, a arte em geral percorre dimensões maiores do que umas confecções automáticas, sendo que no
percurso da criação e produção há relações com o mundo e com a nossa interioridade.
Talvez, uma explicação para que à arte esteja relacionada com conceitos de confecção, destreza manual e outros,
estaria presente no sufixo <ica> no fim da palavra artística, que designa disciplina ou atividade - o costume de
acompanhar a palavra artística com palavras como atividade ou produção, poderia ser um erro de redundância pelo fato
anteriormente mencionado-, porém o que chamou minha atenção é que, o sufixo <ica> aporta nesta fala uma certa luz no
revelar da arte como fonte de conhecimento através do fazer.
Poderia se disser que tudo o concernente à arte é,relativo ao ‘fazer’, mas não é somente fazer por fazer, aqui o
importante é ressaltar que nós, os seres humanos temos uma preocupação por dar sentido ao mundo e tudo o que nele
acontece.
Sendo o ser humano de natureza inquieta, pretende que aquele ‘tudo’ que existe ao seu redor esteja à sua
disposição, e para isso é necessário domá-lo. Como já perceberam, nem tudo pode ser alcançado por nossas mãos, e
não estou me referindo aos impedimentos de pegar objetos de maior estatura, estou falando de aquelas entidades cujas
materialidades não admitem ser catalogadas de ‘coisas’. Aquelas entidades materiais e imateriais, serão agrupadas e
contempladas no conceito de ‘substâncias’ a seguir.
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As substâncias existem em forma (fatos) e em conteúdo (ideais/visões). É por meio da arte que aquelas
substâncias se juntam e formam construções poéticas. Embora as substâncias estejam culturalmente separadas e
colocadas em oposição1, os artistas estamos constantemente revalorizando-as, procurando reverter em conhecimento as
propriedades e potencialidades daqueles embates.
São indispensáveis nesta pesquisa essas relações de forma e conteúdo porque é nessa oposição ou choque que
reside o adormecimento perceptual e a perda do estranhamento em nossa cultura. Um exemplo já muito conhecido é a
perda do vínculo entre a imagem e sua matéria. A perda deste vínculo não é só o resultado dos meios técnicos de
produção e estudo da imagem, que evidenciariam uma distinção entre a matéria com que a imagem é plasmada e a
matéria de onde surgiu aquela imagem, mas, também, é uma situação promovida muitas vezes pelos avanços
tecnológicos que, talvez não estejam ajudando a considerar a importância da interiorização do surgimento das imagens
produzidas, e por tanto há uma persistência na efetividade e na instantaneidade, e não na qualidade e a valorização
daquela vivência2. Esta realidade, que muito me preocupa, foi o que me instigou procurar na arte formas de resgate e
valorização daminha intuição, meus sentimentos e a minha razão.
Tenho percebido que existe uma tendência de dissociar a labor do artista do restante da experiência humana,
porque os atos de criação e produção artística não fazem uso das formas de pensamento institucionalmente préestabelecidas, e consequentemente as labores que delas se desprendem, não vem da linha de pensamento formal. A

1

Victor Krebs inicia seu livro, Del Alma y el Arte, 1997, com a discussão de que há uma tendência de dissociar as dimensões relativas à matéria
daquelas relacionadas com o espiritual. Reflete na suplantação da alma, pela psiquis e dos estados de ânimos por alterações químicas ou
metabólicas neuronais. Adverte que, quiçá, a resposta esteja em não relegar a alma só aos assuntos sagrados.
Claro que, as plataformas ‘virtuais’ de comunicação como o facebook e outros meios não são necessariamente da minha preocupação, porém,
estas questões podem espelhar a grande desvalorização de ser conscientes daquilo que se faz, que ao meu entender poderia ser originada pelo
crescimento da necessidade de armazenar as vivencias como souvenires.
2
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prática artística envolve outros tipos de pensamento além do pensamento instituído pelas normas académicas e aparatos
educacionais, porque sua voz nasce dos relacionamentos afetivos e cognitivos do cotidiano do artista com as matérias
tangíveis e intangíveis do mundo ao seu redor.
O artista faz uso de formas de pensamento mais complexas do que apenas ‘argumentar’ ou ‘calcular’, o artista
transita entre conteúdos ‘sensoriais’, ‘sensíveis’ e ‘sentimentais’ do seu todo: físico, racional e emocional. Esse processo
não é linear, ele é um processo dinâmico e pode ser imaginado como uma grande rede em constante movimento onde
atua a memória – provedora de sabedoria –, o intelecto – expressões linguísticas – e, a alma – mundo espiritual –.
Devo dizer que, foi a arte, e principalmente a experiência com a gravura, que fomentou minha disposição para
estabelecer conexões com minha interioridade. O que me ajudou a aliviar o estranhamento que sofremos atualmente
naquelas dimensões que tem a ver com o corpo, a emoção e o sentimento 3.
O resgate das conexões com a nossa interioridade fomentada pelas artes podem surgir da valorização de todos os
elementos presentes na experiência humana, ou seja no processo de vida mesmo. Este mundo cada vez mais prometido
à solidão, à violência, à viragem, etc., a reflexão na arte e suas formas de representação podem ajudar a cessar a
indiferença ou simplesmente, “[...]em vez de ser uma arte per se potente em si mesma, capaz de transcender os limites
da realidade, a arte se alimenta com as questões cotidianas, espelhando e refletindo exatamente aquilo que diz respeito
à vida”. (CANTON, 2009, p. 35)
Chama minha atenção que atualmente existe uma propensão a perder a capacidade de assombro pela diminuição
da valorização da alma e do corpo, porque talvez há uma tendência de colocar o intelecto por cima do afeto, esquecendose das conexões emocionais da nossa consciência. Penso que a nossa inteligência fica presa no superficial do seu
potencial, além disso, associamos a memória unicamente com a lembrança, descartando e desprezando o relativo a
3

Inspiro-me no texto de Victor Krebs (1997, p.87).
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matéria ou ao corpo onde surgem as nossas visões, e ainda colocamos como único e verdadeiro aquilo que é
absolutamente racional.
A minha visão do perfil de um sujeito artista pesquisador, é de um ser que se forma na receptividade das
substâncias que transitam no relacionamento com o mundo a través da colaboração integral de seu todo –carnal e
espiritual. Caminho em direção a uma pesquisa cujo sujeito pesquisador se encontra em constante atividade,
mergulhando nos embates cotidianos da pesquisa artística causados pelos entrecruzamentos das reflexões práticas e
teóricas, e trago a consideração as dimensões afetivas, emocionais e racionais do artista para propor a exaltação dos
vínculos entre o processo artístico com as vivencias e outras experiências pessoais.
A reflexão pratica e teórica mencionadas no parágrafo anterior estão supostamente desligadas uma da outra,
enquanto atividades do corpo e da razão respectivamente. Essa desunião seria consequência de um olhar
preconceituoso para com o conhecimento não convencional, e cuja invalidação estaria mediada pelos aparatos
acadêmicos. Assim, todo conhecimento que for adquirido mediante fatores alheios às instituições acadêmicas ficaria
presso na gaiola do conhecimento informal e ainda pior, encaixado no rótulo de ‘não serve’.
Contudo, acredito que a arte é uma fonte de conhecimento indispensável para uma produção de saberes
transcendentes porque está vinculada intrinsicamente ao ser humano, produtor e fazedor de imagens e objetos. A
transcendência destes saberes estaria fundamentada na práxis da experiência, que vá além da vivencia de recopilação
de dados sem um vínculo pragmático adquirido pelo fazer. Para os acadêmicos Maria Inés Silva e Alejandro Vera (2006,
p 22), a prática artística poderia ser intitulada de ‘filosofia em ação’, pois na pesquisa artística o conhecimento é derivado
do fazer e dos sentidos. Existiria portanto, um diálogo entre o sujeito artista e a fisicalidade da obra que cria uma teoria
não escrita, mas resultante de uma série de ideias trabalhadas por meio da matéria.
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Portanto, a arte é uma ajuda na reconexão com o nosso corpo, que é uma instância consciente impregnada de
informações, e cuja ‘encarnação’ nos permite estar no mundo, alcançando tudo por meio dele4.
Fazendo um parêntese, permito-me dizer que o inicio da nossa vida foi por uma célula que quis se relacionar com
outra, por tanto, no início da formação no ventre já somos um ser interagindo com o seu redor, efetivamente, somos
seres sociais e cada uma das nossas células e cada parte que as conformam, são sociais. Seria por meio do nosso
contato com o mundo que o nosso cérebro social se enche de noções, e assim, a experiência corporal também é fonte de
conhecimento e saberes.
Mas o que é aquele conhecimento? Talvez poderia ser definido como uma conjunção de saberes intelectuais e
saberes afetivos de tudo que foi vivido. Aquela produção de conhecimento estaria vinculada às experiências favoráveis
do corpo (matéria, carne) que, além de ser indiscutivelmente o lugar e o território de acontecimentos, é também, o ator
executante daquelas interações. Favorável não apenas no sentido de prazeroso, mas, como algo que deixou marca, de
algo que afetou de forma positiva ou negativa, a nossa existência.
Atualmente, ao refletir em torno à realização de alguma atividade, costumamos separar as dimensões de nossas
experiências, separamos também as nossas interioridades das nossas exterioridades, e os ritmos próprios dos coletivos.
Quando supervalorizamos umas dimensões por cima de outras, provocamos ao meu parecer, consequências para uma
formação de vida, cujo desfecho tem um compromisso com os saberes intelectuais e corporais.
Voltando para nossa fala em artes, sendo que “[...]existe uma propensão natural da consciência de se polarizar e
desconectar o intelecto do afeto” (KREBS, 1997, p. 82, a tradução é nossa), a prática artística provoca em mim a
lembrança da interioridade através do pensamento mediado pela matéria. Além disso, eu como artista garanto uma
Merlau Ponty refere-se ao corpo próprio como carne no mundo ou consciência encarnada em seu texto sobre fenomenologia “O primado da
percepção e suas consequências filosóficas”.
4
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ampliação dos meus limites investigativos, experimentando constantemente e criando diálogos entre as matérias
presentes nos processos criativos e produtivos.
Esta perspectiva veio se constituindo de forma pausada nos anos da minha formação artística, quando fui
descobrindo que a arte fomentava minhas capacidades de estabelecer conexões com meu universo interior. No atelier de
gravura onde desenvolvi meus projetos artísticos, cultivei uma grande admiração pela história do desenvolvimento
técnico-manual da gravura e, apareceram nesse contexto, muitos questionamentos em torno da valorização do fazer
artístico em contraste com a sustentação teórica das propostas. Naquele tempo surgiram diante de mim dúvidas (ainda
presentes), em torno à validez da pesquisa artística com fundamento na prática, em oposição a uma pesquisa teórica
referente à prática.
Embora a pesquisa prática e a pesquisa teórica tenham constantemente que enfrentar embates na academia, é
indiscutível que cada uma nutre a outra. Os artistas precisamos comunicarmos visualmente, assim como, verbalmente,
procurando por meio da dimensão da linguagem codificada dar sentido àquilo que vemos.
O encontro entre as substâncias do mundo podem se localizar muitas vezes na dupla material e artista que
providenciará novas pesquisas ou, removerá algumas outras armazenadas em algum lugar da nossa interioridade. Além
disso, sendo a obra de arte um processo em si mesmo, cuja constante evolução não permite encontrar seu ponto de
início, é também, um lugar de acontecimentos onde são misturados o artista, as matérias e seus contextos. O artista
experimenta em carne própria tudo que lhe proporcionara uma visão própria do mundo. Arte seria por conseguinte,
equivalente a um processo de formação, não só da obra, mas também do artista.
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1.1 O ENVOLVIMENTO DO CORPO NOS ATOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO
No que se refere ao pensar o corpo na minha reflexão, aposto por caminhar pelas dimensões da emoção e do
sentimento, além da razão. Acompanho a Victor Krebs na sua visão da forma ideal de pensamento do corpo quando
propõe um resgate das dimensões afetivas e emocionais nas reflexões da vida e da arte, além da cognitiva, para
encontrar um equilíbrio. Meu corpo é também o território onde percorre ‘tudo aquilo que é’, ‘tudo aquilo que foi’ e ‘tudo
aquilo que será’. Portanto, as atividades do meu corpo, como a de memória, estariam unidas aos sentidos do translúcido,
ou seja, além do tangível.
Poderia inferir que, a memória não é um ‘jarro de lembranças’, nem uma ‘capacidade de reter dados’, não. A
memória é uma alternância que faz parte do translúcido e do visceral do ser humano. Pressupor que a memória está
limitada pela acumulação intelectual, forja a perda da capacidade humana de vislumbrar o imaterial da nossa existência y
agudiza a desconexão emocional da nossa consciência.
Em nosso corpo pode-se inscrever uma infinidade de conceitos e fatos como se fosse uma matriz que pudesse
conter em seus arranhões e feridas sua própria existência. Em suma, é o nosso corpo a entidade que nos acolhe para
experimentar a vida e brinda-nos as ferramentas necessárias para essas experiências.
Seria muito difícil separar a arte da experiência vital. O artista é ator e espectador nas etapas de criação e
produção da obra, é ali que as matérias se reconstroem se formando novas realidades a partir delas. O sujeito interage
com a sua própria materialidade e com aquelas matérias do seu redor, o ato e a técnica se encontram na ação artística
em favor de experimentar um vínculo legível pela consciência.
Voltando na questão da reflexão teórica estar supostamente desligada da prática, não é muito reconhecido (ou não
se quer reconhecer), que tudo o que acontece na construção absoluta de uma experiência artística pode ser traduzido
como uma reconfiguração das interações entre o sujeito –ser vivo- e seu contexto, sob condições que estimularão suas
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transformações de forma e conteúdo. A labor artística constitui a ponte entre as memórias das matérias envolvidas no
percurso da produção artística, as quais progressivamente sofre mudanças internas e externas, e dão como resultado
‘novas’ imagens, emoções e aprendizagens.
Os artistas estamos sempre deslocando-nos. Nossos percursos podem ser visíveis ou não, devido a que as
mudanças das matérias podem ser imperceptíveis. Tanto assim, que é impossível perceber o início das milhares de
travessias que o processo criativo tece. Como já disse, o artista se desloca por espaços físicos e temporais, que algumas
vezes resulta ser seu próprio corpo. Haveria duas situações operando ao mesmo tempo: o corpo é aquilo que se
movimenta para efetuar os percursos físicos, e o corpo como território onde acontecem as transformações.
Portanto, a temporalidade da labor artística não pode ser medida a partir da tentativa de tentar replicá-la, já que, as
condições da construção dos objetos artísticos (se é que é possível a conotação de objeto) não possuem um ponto inicial
nem final ao estar localizada no campo relacional do intangível; a saber, os acasos, a intuição, a fisicalidade das
matérias, as memórias, etecetera.
O formato escolhido para exteriorizar aquilo que queremos expressar é desvelado graças aos saberes
interiorizados do artista. Cada formato pode brindar diferentes brilhos; por exemplo, o produto da dança, que está
vinculada intrinsicamente ao corpo nunca poderá ser traduzido na linguagem da escultura, ainda que ambas disciplinas
estejam fortemente envolvidas no trabalho das matérias.
Do mesmo modo ocorre com a escritura e o desenho, mesmo que, suas formas de representação e os
instrumentos utilizados para a concretização gráfica sejam similares, não poderiam se traduzir entre eles, e um possível
intento estaria condenado a fracassar, porque segundo Dewey (2005), estar-se-ia negando a originalidade de suas
individualidades, e principalmente, porque existe uma diferença entre o produto, seja escultura ou poema, e a ‘obra’ de
arte; desde que a primeira é um potente catalizador, e a ‘obra’ implica a constituição da experiência.
47

Ampliando as afirmações anteriores gostaria de acrescentar que, de acordo com Hannah Arendt (2009), mesmo
que, a escritura esteja vinculada às atividades da cabeça, o escritor vai precisar da labor da mão para materializar suas
ideias. Seria portanto, imprescindível o exercício corporal da técnica da escritura...tudo parece passar pelo corpo
novamente.
É nessa lógica, de pensar o corpo como uma espacialidade cheia de experiências, que o exercício do fazer
artístico gera frutos próprios da experiência física. Minha percepção de quando involucramos o corpo na obra de arte, é
que se torna mais próxima, ou seja, existe um vínculo entre o artista e a obra, assim como também presumivelmente,
existe um vínculo entre obra e espectador; esse fenômeno ocorre porque além de reconhecê-la cognitivamente, a obra
nos toca sensorialmente e também sensivelmente.
O desfecho do ‘fazer artístico’ poderia se considerar como uma verdadeira experiência já que o artista sofre uma
mudança em todas suas dimensões humanas, de fato, porque as memorias inseridas organicamente 5 em seu todo,
brindam alimento e são alimentadas. O artista corporaliza em si mesmo a atitude de interpretador de conteúdo enquanto
trabalha, e suas ações e consequências, se combinam naquela percepção.
O enigma que ‘é’ a existência humana, e sobretudo, tentar descobrir em que radica esta realidade, é muito
fascinante. Para muitos, o corpo seria o responsável desta verdade e por isso, o corpo já foi ‘objeto de análise’ de muitas
disciplinas e pesquisas sobre seu papel dentro dos diversos repertórios humanos. Há concepções variadas de corpo,
mas distinguem-se duas grandes questões: sua realidade orgânica e sua realidade imaterial. A arte, sendo de caráter

5

Faz pouco tempo tive o grato encontro com a escrita de Etienne Samain (2012), sobre Mnemsyne, de Warburg. Nesse texto, encontrei o
conceito ‘engrama’ (engramme em francês), definido como ‘marca orgânica deixada no cérebro por um acontecimento individual e que seria o
suporte material da lembrança’. De fato, uma descoberta muito comovedora para mim, porque, desde sempre, teve a impressão de ‘se for o início
da vida um ponto’, o registro do ponto deve ficar armazenado em algum lugar do nosso corpo, deve ser nesse lugar em que se estende até formar
uma linha. A linha da vida...
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transformador, brinda ao corpo novos significados, não podemos falar só de materialidade e anatomia quando
envolvemos o corpo no terreno artístico, devemos assumir que as mudanças histórico-sociais o tem dotado de
significações tão variadas como si se tratasse de resolver um verdadeiro enigma.
O envolvimento do corpo vai muito além da representação gráfica ou performática -considerando os atos de
produção, assim como, as artes de ação. É verdade que os recursos técnicos dos aparatos de registro como a fotografia
e a moldagem, viram dispositivos de aproximação ao universo corpóreo para poder interagir com você e outros. Porém a
questão é maior do que isso, está relacionada com o valor do corpo no dia-a-dia, como pensamos e sentimos nosso
corpo e em relação com outros, também como observamos os corpos dos outros, qual foi a relação dos corpos em nossa
árvore genealógica, os comportamentos de nosso dogma em relação ao corpo, a representação do corpo nas diferentes
manifestações do imaginário, enfim, a lista é cumprida.
A obra de arte pode ser lida como uma indagação reflexiva em torno às substâncias, em que o corpo e seu
envolvimento (em todas as dimensões humanas e no fazer artístico), repercutem na elaboração de novas identidades;
não só singulares, mas coletivas. O mundo perceptível e o mundo do translúcido, articulados na realidade corpórea da
obra, convidam à reflexão e o pensamento criativo. Dessa forma, o processo manual, mental e emocional, podem permitir
a construção de uma sabedoria mediante a abertura de espaços íntimos, pois é o corpo - e a reflexão do corpo-, uma
realidade que todos compartilhamos e que nos permite, os caminhos na interação com outros.
Assim, outro motivo das artes estarem relacionadas como o fazer seria sua estreita relação histórica com a
técnica. Dir-se-ia que, a origem de técnica encontrasse na antiga cultura graga clássica (tecnhê), vinculada com
conceitos de oficio e destreza. Ao longo da história, técnica e arte sempre foram companheiras, porém a arte sendo uma
instância maior, alberga a técnica. Vamos nos propor por um momento refletir um pouco sobre a palavra técnica. Talvez,
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não haveria nada mais ‘técnico’ que o nosso próprio intelecto, se falarmos no relativo à destreza que se requer para
adestrar os conteúdos linguísticos, organizando conceitos, sintetizando-os e reconstruindo-os.
O perigo que vislumbro, como a maioria dos autores consultados e reunidos nesta pesquisa (e cujos pensamentos
também foram materializados mediante o labor das mãos) é que as ocupações da mente fomentem o enfraquecimento
dos saberes que não formam parte do intelecto e em consequência, trataríamos conceitos que não temos interiorizado.
Contudo, eu acredito que a arte cultiva aqueles conhecimentos provenientes das interações profundas com o mundo, que
se constituíram em veículos do transcendente. Não seria só mediante as imagens representadas que revalorizamos
aquelas interações, mas, uma tentativa de que estas entidades habitem suas representações e, assim, transcender ou ir
além do enfeito e a imagem como desfecho das nossas manifestações artísticas.
Maria Lucia Gattani (2010, p. 38) adverte que, os artistas trabalhamos em função da matéria, independentemente
da técnica que esteja utilizando, e com isso procuramos ampliar nossos limites. A técnica envolve saberes interiorizados
da matéria, permitindo conhecer sua biografia, seus limites e suas possibilidades. O aproveitamento da técnica como
possibilidade oferecida ao campo das artes e não ao contrário, permitiria encontrar autenticidade no labor do artista e da
obra produzida. Dado que, as vezes, deixamo-nos adormecer pelos avanços tecnológicos, quando refletimos sobre a
técnica, devemos lembrar que “a técnica não quer dizer [...] progresso ou novidade, ela olha em todos os sentidos do
tempo. [...] ela reúne em si os dois sentidos da palavra experiência: o sentido físico de um protocolo experimental e o
sentido de uma apreensão do mundo”. (DIDI-HUBERMAN, 1997, p.3). E todo este discurso da ‘praxis’ deriva do
complexo relacionamento e intercâmbios entre a matéria e o ser. É nesse espírito que proponho um olhar crítico da
técnica, além de um compêndio de valores e operações controláveis e quantificáveis, mas, há de ser um olhar que
permita resgatar e valorizar o ‘aqui’ e o ‘agora’ da experiência.
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2 UNIVERSO DOS AFETOS: ALÉM DA GRAVURA
O que seria um além da gravura? O ‘além’ da língua portuguesa referir-se-ia a se trasladar para o lado de fora de
algo. O que eu proponho a partir do ‘além’, é vislumbrar o que se desprende de pensar e sentir de dentro da gravura para
fora, desse modo, o além poderia propiciar a transcendência. Sendo formada em artes plásticas com habilitação em
gravura, o ‘ideal’ de gravura será concebido a partir de minha própria experiência com ela.
A gravura é um campo das artes que está associado a sua capacidade de “marca”, ‘registro’ e ‘reprodução’ de
imagens por meios técnicos. Sua história está intimamente ligada a história da humanidade porque desde sempre o ser
humano tem procurado alguma forma de deixar sua marca.
Assim, a gravura se constitui no seu historial técnico em função de outras atividades humanas, fator que a
condicionou como ‘arte menor’. A gravura circula em áreas ‘alheias’ ao cenário artístico: livros, notas e moedas, jornais e
cartazes, tecidos, e carimbos, são alguns exemplos das colaborações que a gravura tem exercido. De acordo com
Martínez Moro (2008, p. 18), outra acusação grave que levou a gravura para ser considera como arte menor, e a dos
limites impostos pela prática da gravura, como a falta de mobilidade, a falta de imediatismo e a espontaneidade, e
finalmente, a falta de inovação e recursos. O seu caráter processual e procedimental enraizado nos meios tecnológicos
foi o que a restringia de operar fora do mercado de reprodução automática de imagens, não permitindo sua inserção no
campo das belas artes, que muito se vangloriava pela autonomia criativa. Em outras palavras, o gravador, tinha o rótulo
de técnico impressor e os procedimentos técnicos da gravura se percebiam como meios para um fim, e não como um
processo de exploração poético.
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Figura 16 Papel moeda, jiao chino.

52

Figura 17 Design da capa do jornal The Monthly Graphic por The Push Pin Studios.
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Figura 18 The looking Book. Projeto do Thomas Mass and Company.
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Figura 19 Borrachas gravadas e impressão. Tomoko Kataoka, 2005.
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Para enfrentar isso, como bem disse Moro, dever-se-ia falar também das limitações de todos os demais ‘meios’
assim como refletir na suposta superioridade das ‘novas’ tecnologias de reprodução de imagem, “diretamente herdadas
dos conceitos elaborados ao longo da história pelos meios arcaicos, tradicionais, pré-industriais da gravura e da
impressão” (2008, p. 18, tradução nossa)
Apesar dos embates que o campo da gravura tem recebido, ela soube se posicionar no universo artístico graças à
constância dos artistas que acreditaram na força do ato da estampa, na diversidade técnica de manipulação de matérias,
assim como, nas possibilidades de multiplicação e circulação.
Como já foi mencionado no capítulo anterior, o vínculo entre a técnica e a arte se centrar-se-ia no fazer.
Entretanto, para não aprisionar a técnica dentro de ações mecânicas e execuções virtuosas, podemos ampliar suas
definições além dos labores do artista e do artesão, dizendo que a técnica é um saber proveniente do fazer, porém não é
a atividade de um fazer especificamente. A dimensão pragmática da obra de arte poder ser observada de forma tal que,
seja a técnica quem desvele as substâncias e as poéticas envolvidas nos atos de criação e produção artística da obra de
arte6.
A respeito da valorização do vínculo entre técnica e arte, devo destacar a forte dependência entre o corpo e o
fazer, nos aproximando no que constituir-se-iam uma experiência válida e com consequências favoráveis para a
formação de saberes. Para ilustrar este ganho ou recompensa não monetária que, pressupõe o fazer artístico, considero
pertinente colocar um ‘psico-provérbio’ de Alejandro Jodorowsky:7
6

Para ampliar estas noções de tecnhê e técnica, proponho consultar o livro Um ensayo sobre grabado: a princípios del siglo XXI de Juan
Martínez Moro, especialmente o capítulo intitulado El Mito.
7

Os psico-proverbios de Alenjandro Jodorowsky são o meio que ele encontrou para expandir e propagar seu conhecimento a través da palavra
escrita em forma de contos, frases, psico-proverbios e atos psico-mágicos, em busca de sarar o corpo e a alma a través da arte. Para maiores
informações visitar o site: planosinfin.com
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Acontece algo muito curioso como o bambu japonês e que o transforma em não apto para impacientes: semeias a
semente, abona-as e te ocupas de regá-la constantemente. Não ocorre nada com a semente durante os primeiros sete
anos, de forma tal que, um cultivador não experto estaria convencido de ter comprado sementes inférteis. Contudo,
durante o sétimo ano, num período de só seis semanas a planta cresce ¡mais de 30 metros!
Tardou-se apenas seis semanas em crescer?
Não: Em realidade é que precisou de sete anos e seis semanas em desenvolver-se. Antes ela teve que gerar um
complexo sistema de raízes que permitiram-lhe sustentar o seu crescimento após sete anos. (2014, tradução nossa)

Permitindo-me uma interpretação, Alejando Jodorowsky exporia o desvelamento da experiência de viver,
desenvolvendo-a linguisticamente em razão do estético e do técnico. Esta extrema aproximação da vida e linguagem
apresentado belamente por Jodorowsky seria o método idôneo para reverter de forma pragmática (escrita), os
aprofundamentos de uma visão fenomenológica da gravura, com a expectativa de futuros desdobramentos práticos e
conceituais e, na procura de ser um aporte para o exercício artístico/acadêmico.
Considero importante destacar e discorrer a continuação, sobre minha formação em gravura. Quando fui formada
na Especialidade de Gravura da Faculdade de Artes Plásticas da Pontificia Universidad Católica del Perú, foram me
apresentados quatro conceitos base para estruturar a prática da gravura a partir de uma visão prática e conceitual. São
eles: matriz, veículo, suporte e edição.
Matriz é toda materialidade cuja superfície contém algum tipo de traço, e da qual, será obtida uma ou várias
reproduções. Veículo, é aquela matéria (tinta) que permite a reprodução da matriz, ou seja ele se deslocará de uma
matéria a outra. Suporte, é o receptor do veículo e a informação da matriz. E, finalmente, edição, faz referência à
qualidade de reprodução das matrizes.
Note-se a importância do contexto linguístico na aproximação da gravura para dirigir ou orquestrar aos estudantes
na produção técnica da obra gráfica e, ao mesmo tempo, refletir em torno dela. Sendo que, o glossário de termos da
gravura é amplo, devido aos múltiplos meios de elaboração de imagem gráfica, os quatro conceitos mencionados têm a
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capacidade de explorar a gravura dentro e fora de seus limites para chegar ao encontro de uma obra gráfica
materializada desde as ricas possibilidades gráfico-linguísticas da aclamada ‘gravura contemporânea’.
A proposta de ensino da especialidade de gravura surgiu da vontade de permitir ao aluno “trasladar a gravura em
direção a seu mundo cotidiano, fazendo-o parte de sua atividade diária, permitindo a abertura de suas definições numa
situação mais ativa e aplicável em toda manifestação artística” (SALINAS, 2008, p. 5, tradução nossa). Assim, sem
importar a linha de formação do estudante, este cultivará as ferramentas práticas e conceituais outorgadas pelas distintas
disciplinas ofertadas pela especialidade de gravura e poderá redirecioná-las em outros âmbitos académicos e, porque
não, também fora deles.
As ‘novas’ propostas observadas na ‘gravura contemporânea’ tem como um dos antecedentes os manifestos e as
produções do coletivo The New York Graphic Workshop (TNYGW). Fundado pelos artistas, Liliana Porter (Argentina),
Luis Camnitzer (Uruguay) e José Guillermo Castillo (Venezuela), o TNYGW (1964) tinha como objetivo central redefinir os
conceitos práticos e teóricos da gravura, se questionando porqué se a indústria já imprimia em suportes tão diversos
como as garrafas, caixas e circuitos eletrônicos, os gravadores continuavam fazendo gravura usando os mesmos
elementos que usava Dürer.8
Camnitzer (2004) assegura que a postura do TNYGW frente à gravura tradicional não significava o repudio pelas
velhas técnicas, mas, uma prática coerente com o contexto. Dando primazia à criação e deixando os procedimentos
artesanais da gravura em um segundo plano, o grupo desenvolveu propostas artísticas afincadas no seu ‘ideal’ de
gravura buscando espelhar a realidade ‘contextual’9 em que estas se produziam, e cujas técnicas e processos deviam
estar em sincronia com as imagens da época. Assim, as pesquisas realizas pelos artistas Porter, Camnitzer e Castillo
8

Extraído do primeiro manifesto escrito e distribuído por The New York Grapich Workshop.

9

A expressão e do próprio Camnitzer quando adverte que o grupo sentia-se parte de uma tradição diferente à arte conceitual norte-americana.
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mergulhavam continuamente em produções de baixo custo, e procurando não cair na dependência tecnológica do atelier
de gravura. Além de participar em diversas exposições internacionais, TNYGW também dedicou-se ao ensino da gravura,
pedindo ao estudante que clarificasse o que era aquilo que queria fazer para depois encontrar como fazê-lo. A partir
desta formação, o aluno poderia encontrar na gravura um “espaço [...] para explorar visões e definir uma metodologia”
(CAMNITZER, 2004, p. 8, tradução nossa).
Lembremos que TNYGW emergiu de um contexto em que a arte estava sendo reavaliada pelos artistas em busca
da expansão da arte. É desse período, que Rauschenberg fazia litografias enormes incorporando imagens médicas de
tamanho real como radiografias e incluso, imagens digitais; Liliana Porter (membro do TNYGW), incluía os processos
offset para suas propostas de arte correio; Hundertwasser elaborava um livro-objeto a partir de recortes de impressões
litográficas; Duchamp já desfragmentava o corpo fazendo moldes da sua bochecha; e Tàpies deixava rastros de objetos e
registrava ações diretamente nas superfícies. Certamente as posturas do grupo e outros artistas da época, abriram os
modos de pensar a gravura, tomando-se em consideração as matérias, a reflexão das interações dessas matérias no
processo, as dimensões, novos suportes, e as colaborações com outras disciplinas.
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Figura 20 Liliana Porter. Sombra para dos aceitunas.1969. Impressão offset.
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Figura 21 Robert Rauschemberg. Booster. 1967. Litografia e serigrafia.
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Figura 22 Hundertwasser. Alturas del Machu-Pichu. 1966. Litografia.
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Figura 23 Marcel Duchamp. With My Tonge in My Cheek. 1959. Colagem, desenho e gesso.
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Figura 24 Tàpies. Main-Loup. 1966.

64

Me permito apontar que, os artistas Camnitzer, Porter e Castillo, tiveram uma formação em gravura, sem a qual,
não teriam o embasamento para os futuros desdobramentos. Acredito que, sua prática em gravura lhes permitiu a forja
de saberes quando entraram em contato direto com as distintas matérias e processos. Mais do que um espaço de
trânsito, a gravura seria um espaço de contaminação, onde os artistas podem adquirir a capacidade de encontrar sentido
no fazer, que é próprio da natureza da gravura.
O conhecimento da gravura permitiria propostas artísticas relacionais, se pensarmos nela tanto na tradicional
produção de estampas, quanto na provocação de coletividade no trabalho de atelier, como também, nos diálogos com as
tecnologias de cada época. Se trata aqui, de perceber a gravura e sua importância técnica, não na técnica per se, mais
no seu desenvolvimento, o que ela representa na atividade artística e na produção de imagens, e principalmente, a sua
repercussão direta no artista como ser humano. Como já disse, acredito que a técnica e o material devem estar ao
serviço da obra, desde que a técnica não seja somente um aprendizado mecânico, mas uma reflexão que aporte
conhecimento pela prática e a descoberta de novas possibilidades, se beneficiando do ‘fazer’ implicado na gravura, pelas
trocas com outros artistas, assim como também em propostas fundamentadas na experimentação dentro e fora dos
atelieres gráficos (territórios de ação delimitados pela gravura tradicional), que permitirão uma abertura de pensamento
ao considerar novos espaços de atuação e possíveis contribuições interdisciplinares.
Me permito uma última aclaração/declaração. No relativo ao uso do ‘contemporâneo’, em relação às propostas
artísticas que transitam com liberdade de exploração e ampliação dos conceitos tradicionais da gravura, devo dizer que
não compartilho estas denominações, porque encapsulam temporalmente as práticas artísticas. O que realmente importa
é a contemporaneidade da urgência do conhecimento da técnica em favor da poética. Ainda mais importante, muito
devemos nos questionar sobre os engajamentos por tais o quais tradições ou parâmetros de produção, se “muito
provavelmente algumas coisas que tratávamos como tradição gráfica tenham sido sistematizados há poucas décadas e a
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partir de interesses que se relacionam mais a questões de parâmetros de controle de produção [...] do que com as
necessidades poéticas. (ALZAMORA, 2010, p.26). Além disso, percebo na gravura, uma atemporalidade; porque ela
contempla todos os tempos em sua pratica e sua teoria, flutuando entre o passado, o presente e o futuro das dimensões
das substâncias tangíveis e intangíveis.
Quem ser que pratique a gravura, artista ou não -porque as imagens não pertencem exclusivamente ao mundo das
artes-, é quem aporta a contemporaneidade pelo fato de desenvolver essa atividade nesse instante, foi contemporâneo
no momento em que foi desenvolvido. A técnica revela, e se revela, à [a]temporalidade dos desenvolvimentos
tecnológicos. A imagem impressa documenta e dissemina informação. O artista é portador e porta-voz de seu contexto.
2.1 DOS SERES IMPRESSIONADOS: AMPLIANDO AS NOÇÕES DE GRAVAR
Minhas imersões nos processos da gravura me permitiram experiências tanto de empoderamento quanto de
submissão, criando diálogos de relacionamento com a ‘ferramenta’ mais importante: o meu corpo. Analisando as relações
entre os ‘seres’ atuantes na gravura, o empoderamento e a submissão podem ser traduzidos como aqueles sentimentos
de autoridade e humildade para submeter uma matéria (metal, madeira, pedra, papel, etecetera), ou quem sabe, ser
submetido por ela. As experiências no atelier contribuíram no desenvolvimento de uma ‘estratégia’ recorrentemente
adotada na minha pesquisa: pensar o corpo em alternância com pensar a gravura, procurando sempre submergir-me no
corpo em processo de busca. Proponho um diálogo relacional com a gravura, convocando suas características formais
(procedimentos e processos) e desdobramentos conceituais, (em torno da marca, registro, vestígio, reprodução,
transferência, entre outros), para poder tecer aproximações -e, porque não, distanciamentos- aos discursos relacionados
com a memória, a mortalidade e a vida interna.
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Os processos e procedimentos da gravura são muitos. Existem diversos escritos e manuais que enumeram o
universo das gráficas, catalogando-as desde seus modos de impressão (oco, relevo, permeação) ou desde as técnicas
mais comuns de elaboração de matrizes (xilogravura, calcogravura, litogravura, serigrafia). Estes manuais muito
rigorosos contemplam as técnicas, seus materiais e ferramentas, os procedimentos respectivos, a organização e
optimização dos espaços de atelier, etecetera. Entretanto, como já foi mencionado, a gravura tem a capacidade de gravar
e reproduzir.
Existe uma grande tendência à redução de gravura como ato de impressão10, deixando por fora, a importante ação
de gravar e da qual, o campo artístico de gravura obteve seu nome. Se fosse o caso da gravura ser um simples meio de
reprodução, o nome da disciplina ‘gravura’ deveria ser ‘impressora’11. Felizmente, esse não foi o caso. Para ampliar estas
duas noções de ‘dentro’ da gravura para ‘fora’, vou refletir sobre ambos conceitos.
Gravar é registrar uma imagem ‘em’ uma matéria e não sobre ela. Em outras palavras, é um processo invasivo
entre matérias. Gravar implica aranhar e polir, proteger e desproteger, prender e desprender, e assim por diante.
Poderíamos dizer que a gravura é um dispositivo de aproximação e de afetos. Entenda-se aproximação pela atração das
matérias enquanto reflexo (ver-se-ia refletido em aquilo próximo) e pelo qual as escolhas e preferências de umas
matérias pelas outras reforçariam as reflexões poéticas. Desse modo, as entidades que participam dos processos e
procedimentos da gravura tecem vínculos e são atraídos um pelo outro. A questão do afeto ver-se-ia na ‘invasão’ ou no
ato de ‘afetar’, por exemplo: arranhar é um sinal de agressão, e polir é um sinal de restaurar e reparar.
10

Novamente aparece aqui a reflexão de Benjamin quando adverte o gosto pelo espetáculo e pelo supérfluo do instantâneo que os meios de
circulação impõem sobre as massas. Quiçá aquela preferência pela impressão evidencie a fascinação pela reprodução seriada.
11 Dado curioso é que o conceito ‘gravar’ encontra-se nas nomenclaturas da gravura como disciplina em outras línguas de raízes latinas: grabado
(espanhol), gravura (português), gravure (francês). A língua inglesa pelo contrário optou pelo nome printmaking, que nomeia o ato de impressão e
não o ato de gravar. Seria possível que tal fato esteja relacionado com o interesse dos Estados Unidos pela gravura, especificamente com a
serigrafia após Andy Warhol, e a produção e venda massiva de imagens impressas e ferramentas de gravura, letterpress e encadernação?
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Para afetar uma superfície, digamos uma madeira, se poderia usar tanto as ferramentas tradicionais da gravura
quanto um ferro de passar, no caso da obra Branded Irons (2000) do artista Willie Cole, quem gravou um bloco de
madeira queimando-o repetidamente com um ferro de passar. Encontramos também artistas como Rafael Trelles, quem
descobre para o público as ações de gravar em espaços públicos, limpando paredes e chãos das ruas (como se fosse
ácido sobre metal), conseguindo com a limpeza um desvelamento poético de imagens pelo efeito da força da agua sobre
as paredes previamente protegidas com estêncil.
Em 2006, também chamaram minha atenção estes processos de proteção e desproteção. Foi assim, que elaborei
a obra ‘Sem título’ (Fig. 29 e Fig. 30), reproduzindo tecnicamente uma mesma imagem, sobre quatro chapas de ferro que,
depois, deixei expostas ao meio ambiente, obtendo como resultado que a imagem se revele pela ação da umidade. Esta
obra, ainda hoje, está se revelando.
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Figura 25 Willie Cole. Branded Irons. 2000. Fonte: Revista Sculpture, vol 25, n° 2, marzo 2006.
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Figura 26 Rafael Trelles. En concreto. Gráfica urbana. 2005. Jato de agua e estêncil. Disponível em: www.rafaeltrellesonline.com
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Figura 27 Veronica Noriega. Sem Título. 2006. Serigrafia sobre chapas de ferro.
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Figura 28 Veronica Noriega, Sem título. 2006 (detalhe)
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O segundo grande conceito que a gravura concebe é, a reprodução, e da qual se desprendem as ações de,
imprimir ou estampar. Ainda, se analisarmos a palavra imprimir, podemos encontrar sua origem na impressão, que além
de ponderar conceitos como admiração e surpresa, o termo é muito usado para referir os processos mecânicos de
impressão e cópia, que se desprendem por sua vez dos procedimentos manuais e mecânicos da produção gráfica
tradicional e não tradicional. Além disso, se dividirmos a palavra ‘impressão’ para sua análise, poderemos ponderar que,
Im (sobre) + primir (pressão), é relativo a fazer pressão sobre alguma coisa, portanto, é um acontecimento de ‘entre
matérias’. Bem disse Regina Silveira (REGINA Silveira deja huella em Lima; 2006), que uma pegada faz parte do
universo dos vestígios e do ausente porque implicam que alguma coisa ou evento aconteceu e deixou seu registro, mas,
acredito que também os vestígios fazem parte do universo do presente, do que fica, do que permanece.
Os apontamentos de Silveira não distam muito do assinalado por Didi-Huberman (1997) quando expõe que a
impressão seria uma “técnica da legitimidade da semelhança” porque o encontro entre a forma e a contra-forma é uma
transmissão física, ou seja, além do visual, da coisa ou ser impresso. Estes relacionamentos ou interações entre matérias
permitiram as pertinentes analogias que Didi-Huberman faria da impressão, como paradigma processual de contato e
semelhança, com outras disciplinas que atuam desde as moldagens e as reproduções seriais. A reprodução se localiza, a
meu entender, no universo dos afetos.
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Figura 29 Rolo de confeitaria da designer Zuzia Kozerska. Disponível em: http://www.boredpanda.com/laser-engraved-rolling-pins-valekzuzia-kozerska/
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Figura 30 Veronica Noriega. Encuentro, 2014. Calcografía e gravura a seco.
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De um lado, as interações entre gravar e imprimir envolvem uma correspondência entre duas matérias ou seres.
De outro, e ao mesmo tempo, estas ações são executadas por um sujeito impressionado12, um ser que ver-se-ia
constituído pelos encontros com o seu redor, sensações, sentimentos e pensamentos se encontrariam depositados e
armazenados na corporeidade e na dimensão translúcida da sua existência. Dito de outra forma, mesmo que o artista
encontre-se isolado no atelier acomodando a matriz na prensa para fazer uma primeira cópia, não significa que o mundo
se deteve e as outras atividades cotidianas deixaram de ser relevantes. O artista - o ser humano em geral- se
desempenha diariamente em diversas atividades e âmbitos pelos quais absorve ineludivelmente conhecimento. Portanto,
o ser humano é um ser carregando conteúdo afetivo e cognitivo, facultando-o de “[...]deixar suas impressões pelo fato de
ser corpo consciente ou seja pelo fato de ser ou existir e se deixar impressionar pelas coisas que se nos mostram e que
só para nós ganham significado” (BATICKOVA, 2010, p. 25, tradução nossa)
Continuando essa linha de pensamento, dir-se-ia que o corpo, além de ser a extensão tangível de nosso ser, ele é
o veículo de experiências válidas e, quem definiria as relações fundamentais do ‘ser’. A partir dessa premissa refleto na
experiência processual e orgânica da gravura, no sentido de uma valorização das dimensões da gravura enquanto
dispositivo de apreensão do mundo -tema sobre o qual discorri no primeiro capítulo-, porque possibilita que o artista se
involucre física e cognitivamente no processo de criação e produção gráfica.
Os distintos procedimentos mecânicos e naturais da gravura são aqui resgatados desde a sua complexidade
técnica e, também, por suas alianças com a linguística13, para segurar a permanência da gravura dentro e fora do campo
O conceito “impressionado” corresponde a um jogo de palavras, pretendendo trazer na discussão uma visão do artista como ser afetado pelas
impressões do cotidiano em metáfora com a gravura. Ou seja, um ser marcado intelectualmente, sensivelmente e sensorialmente.
12

13

Moro planteia um vínculo entre estética e hermenêutica na dimensão pragmática do conceito de tecnê a partir da leitura dos escritos de Martin
Heidegger (A origem da obra de arte) e Hans-Georg Gadamer (Estética e hermenêutica), ambos relacionados com busca da essência da arte. Os
quais são fundamentais para a modificação dos horizontes conceituais e de representação da arte contemporânea.
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da arte (produções artísticas e colaborações como outras disciplinas e mercados). Acredito que uma forma de
pensamento formulada em relações gráfico-linguísticas favorece uma pesquisa em artes, certamente mais complexa e
fiel as questões da natureza das substâncias e seus contextos.
Gosto da ideia de pensar o artista como um ser mágico realizando atividades mágicas. Minha revalorização da
técnica pode ser apreciada como se falasse de rituais liberados de cálculos simplesmente intelectuais, promovidos por
uma necessidade de expressar, em outras palavras a obra de arte constituir-se-ia em si mesma como testemunho de
experiências transcendentes de indivíduos pertencentes a uma comunidade. Desse modo, a gravura operaria em
dimensões maiores do que o vício pela reprodução técnica, porque a gravura está muito além de domínios e
procedimentos tecnológicos.
Embora o vínculo com a técnica e a tecnologia seja uma questão iniludível, poder-se-ia encontrar neste, o ponto de
partida para futuras renovações e desdobramentos. A gravura possui terminologias vinculadas ao exercício técnico e, por
conseguinte, estes procedimentos delimitarão a práxis do gravador. Porém, se plantearmos a gravura como uma
transferência produzida no ato da ‘impressão’, me pergunto se as pegadas no chão ou na areia bastariam para falar de
gravura. Sendo ousada, posso resumir que a gravura é uma disciplina que permite a transferência (reprodução) de uma
imagem contida (gravada) na materialidade de um ser para um outro, por exemplo: pedras talhadas da época das
cavernas, troncos de árvores marcados com declarações de amor, reflexões estampadas em formato de livros, carimbos
usados na sala de aula, tatuagens na pele, e até pegadas involuntárias de rodas de carros no asfalto. A gravura parece
ser uma dimensão natural do ser humano porque todos, de alguma certa forma, a temos vivenciado.
Podemos assim perceber a popularidade entre os artistas de ‘jogar’ nas questões relativas à práxis da gravura.
Quase poder-se-ia pensar que este discurso é um proceder subversivo e cínico, porque o embasamento teórico das
novas propostas de artistas formados em atelieres gráficos, está fundamentado em procurar uma saída da condição
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procedimental e tecnológica da gravura. Porém, como já foi mencionado anteriormente, para desdobrar conceitualmente
qualquer conceito, deve-se em primeiro lugar ter uma experiência válida para uma póstuma reverberação poética e
‘inovações’:
“Em tal sentido, a gravura envolve o exercício da realização reiterativa e constante, já que forma parte essencial da sua
natureza. Porém, isso não implica só destreza em função de sua repetição mas na renovação. Como arte ativa, em
processo de adaptação, a apropriação de novas modalidades técnicas e tecnológicas a sua ilimitada produção é uma
proposta pela interdisciplinaridade. Se a gravura se expressa sempre a partir de seus processos e ações, é mediante a
práxis que define-se como uma arte que inova e reflexiona a partir de seus conceitos” (SALINAS e DURÁN, 2013, p.
187, tradução nossa)

Os modos de conceber a gravura além da produção gráfica dentro do atelier permitem encontra-la em outros
contextos. A expansão da gravura, ou melhor ainda, da imagem gravada pode atingir espaços como o design industrial
com propostas inovadoras de reprodução de imagem. Não pretendo aprofundar em questões de estudo da imagem, mas
recomendo lembrar a importância de levar em consideração as relações entre a produção e circulação de imagens dentro
e fora do circuito das artes e, como essas redes e fluxos se relacionam com os distintos públicos. Tal é o caso de Bendita
tortilla do designer industrial Meir Lobatón, quem desenvolveu uma máquina de tortilhas com a imagem gravada em alto
relevo da ‘Virgem de Guadalupe’; e no mesmo caminho estão as panquecas comestíveis de coletivo de design gráfico
Elshopo.
Propostas como as de Lobaton e Elshopo, me fazem reflexionar quão importante é a gravura para os seres
humanos. Quiçá, sem ela, a produção, variedade e aperfeiçoamento da elaboração do papel (e do livro), não houvesse
tido as magnitudes que já conhecemos. Além disso, os programas de tratamento e edição de imagem não existiriam, ou
muito provavelmente, não do mesmo jeito que os conhecemos, se antes não houvessem sido explorados
pragmaticamente os procedimentos e fundamentos visuais da imagem gravada e impressa; por exemplo: os métodos de
gravuras impressas por justaposição de várias matrizes, permitiram o embasamento para organizar o trabalho digital em
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capas, as separações de cor e, as tramas tonais. Certamente, a gravura nos instruiu sobre os modos de reprodução, mas
também, e, em maior nível de importância, o entendimento e análise das imagens.
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Figura 31 Meir Lobatón, Bendita tortilla. 2014. Disponível em: www.designboom.comdesignmeir-lobaton-corona-engraves-bendita-tortillapress-12-27-2013
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Figura 32 Impressão comestível. Grupo de design El Shopo. 2008
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Figura 33 Sean Star Wars. Cocodrilo de Campo. Xilografía 2007
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Figura 34 Camadas e pranchas de CMYK para impressão offset.2010
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Valeria a pena portanto, adotar uma postura aberta no pensar a gravura. Dos Anjos pronunciou ao respeito que:
Não lidamos mais apenas com a gravura “pura” ou com um gravador isolado [...] o artista procura lidar com tudo aquilo
que lhe é necessário para dar concretude às suas proposições poéticas, e esse “tudo” vai muito além do domínio técnico
de “cozinhas” específicas [...]. O trânsito entre aspectos práticos e teóricos de diversos campos de conhecimento, unidos
aos conhecimentos específicos das artes visuais, é um movimento natural e constante na produção artística
contemporânea: a gravura não poderia deixar de acompanha-lo, recombinando-se modificando-se e até mesmo
diluindo-se nesse processo” (2010, p. 21)

As fronteiras da arte contemporânea em geral, ver-se-iam diluídas na lupa desta premissa. Entretanto,
considerando-se esse trânsito aberto de ‘pensamento e fatura’ para um além da gravura, abarca a importância pelo
método e processo que o pensamento pós-estruturalista cunhou nas artes ancorando noções de deslocamento, que
permitiriam, um trânsito ou traslado conceitual.
Sobre esse aspecto, as tramas de pensamento e de atuação apontadas por Dos Anjos, ver-se-iam saltando entre
as diversas disciplinas, campos de conhecimento, e acrescento, de relações humanas e dispositivos de controle e poder.
Assim, a gravura pode ser encontrada se é analisada como processo, como o fato de afetar uma matéria, seja própria,
seja alheia.
Dentro do panorama último encontramos as propostas de Santiago Sierra em que a gravura poderia ser
reverberada desde uma perspectiva de dispositivo de poder. Rodrigo Zúñiga (2008) analisa a obra de Sierra como um
exponente das dimensões da ‘biopolítica’ em algumas manifestações artísticas, apontando que a obra intitulada ‘Línea de
30 cm’, se configura dentro da relação de oprimido e do opressor, quando Sierra convoca a ‘participação’ remunerada de
pessoas –geralmente em condições de pobreza extrema e/ou adictos- para tatuar suas costas. Ainda que, exista um
acordo entre ambas partes, persiste uma situação de poder e opressão, não somente entre o artista e obra, mas, no
artista-criador e os voluntários-adictos.
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Figura 35 Santiago Sierra, Línea de 30 cm. Tatuada sobre uma persona remunerada. 1998.
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Figura 36 Vito Aconcci, Trademarks. 1970.

86

A gravura pensada como um processo aberto permite também, que a obra Trademarks de Aconci seja um
exemplo da experimentação do corpo próprio a través das ações da marca e da agressão física. A ação de gravar de
Aconci, manifesta-se pela agressão da mordida do artista em sua própria perna e, cujas marcas de alto e baixo relevo
permitiram-lhe ser reproduzidas com tinta sobre papel. Ver-se-ia uma gravura transitando pelos questionamentos sobre
os limites das estratégias artísticas em que se vislumbra uma ‘demarcação dos corpos’ 14, localizando-se em campos
relacionais e dimensões de incerteza, maiores aos vistoriados por Benjamin quando analisava a relação entre produção e
consumo de imagens frente ao ‘casal’ vida e tecnologia.
Esse discurso benjaminiano, discutido já por muitos, forma parte importante do desenvolvimento da gravura e das
artes gráficas em geral, devido ao destaque da técnica por sobre o domínio da tradição, mesmo que a disciplina da
gravura não tinha sido mencionada nos escritos, houve uma fortíssima corrente de crítica negativa para as artes gráficas,
e sobre tudo pela estampa manual. Aquela critica se argumentaria na substituição da existência única da obra por uma
existência serial, assim, as ‘novas tecnologias’ trouxeram uma desvalorização pelas origens e individualidades das
coisas. Além disso, percebe-se hoje a repercussão que estas mudanças tiveram no relativo à perda da consolidação de
experiências válidas numa sociedade de consumo massivo e distraído.
Estes embates entre pureza da arte e os âmbitos de comercio e consumo vislumbrados por Benjamim no início do
século vinte -ainda presentes-, lembra-nos a importância de não refletir as dimensões humanas de forma isolada, como
se se tratasse de fenômenos individuais. Martins (2009, p. 214) acrescenta que ‘[...]a história da arte poderia superar a
concepção mais biográfica, no sentido de estabelecer relações mais complexas entre artistas, obras, épocas, tensões,
conflitos. O objeto de arte, num tal alinhamento passa a ser compreendido como objeto social e político, comprometido
com o seu contexto, portador de uma autonomia apenas relativa”.
14

Demarcación de los cuerpos é o título original do livro de Rodrigo Zúñiga.
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Ante tais argumentos, proponho uma tentativa de explorar a obra de arte como um desfecho de ‘pensar’ e ‘fazer’
por meio da matéria, não como uma entidade isolada cronologicamente e espacialmente na produção dos objetos
artísticos, mas reverberando as várias dimensões que a definem. Ao meu ver, as interações poéticas resultantes das
‘impressões’ que a obra de arte provoca ao fazer-nos sentir, podem ser entendidas se ampliarmos os conceitos da
gravura.
Os resultados desta tentativa podem se reverter em analogias com a impressão, matriz, marca, transferência,
decalque, semelhança, etecetera. Assim, poder-se-ia esboçar uma gravura vinculada com a memória do artista, e como
foi argumentado anteriormente, a memória não é um aglomerado de lembranças, mas, estaria impregnada em cada
canto do ser humano, e será ali onde os olhos da intuição beberão.
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3 A MATERIALIDADE DA OBRA DE ARTE COMO FONTE DE SUBJETIVIDADES.
“Às vezes é que a forma faz conteúdo” (LISPECTOR, 1998, p. 18). Certamente a escrita concretiza
pragmaticamente os pensamentos do autor pois, a materialidade da obra de arte é uma instância artística fundamental
das subjetividades. A pretensão deste capítulo, é desembrulhar quanto é importante a evocação da subjetividade das
imagens em um mundo de concretudes.
Para desenvolver teoricamente o papel da matéria no campo artístico considerei importante discorrer no primeiro
capítulo sobre a matéria mais próximo para o artista: seu corpo próprio como ator e testemunho. No primeiro capitulo foi
apresentado a importância do invólucro do corpo do artista, sempre desde uma reflexão das assimilações de
experiências próprias da autora como artista ativa. Porém, tendo chegado o momento de falar da materialidade da obra
de arte, as possibilidades de reverberações de outras instâncias além do corpo se veem dilatadas em um sem-fim de
substancias físicas e etéreas. O corpo humano, objetos artesanais e industrializados, seres vivos animais e vegetais,
seres minerais, textos digitais em tela, textos em tinta, textos em braile, papeis fotossensíveis; enfim, a lista pode
continuar e seria um absurdo tentar detalhar a vasta extensão linguística do conceito matéria dentro e fora das artes (se é
possível tal isolamento).
Sem intenção de fazer um aprofundamento teórico da ‘matéria’ no campo artístico, mas com a vontade de esboçar
um panorama da visão de matéria desde uma experiência em arte, começarei distinguindo que, foi ao redor do início do
século vinte que o terreno tangível e técnico em que se desenvolviam as artes presenciou rupturas pela incorporação de
‘elementos’ e suportes não convencionais, no caso menciono a colagem. As obras começaram a fugir dos formatos
rígidos das pinturas e das esculturas e seus padrões estéticos, e abriram um leque de possibilidades (e incertezas) pelo
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objetal e conceitual, com tentativas de apagar todos os limites. Estas idas e voltas, deixaram-nos neste embrulho
duvidoso ‘contemporâneo’.
“A partir de agora, o fragmento pré-fabricado, aceitado fora do conceito arte declarava-se obra de arte, dando-se
desse modo os primeiros passos em direção à arte objetal independente” (MARCHAN, 1994, p. 159, tradução nossa).
Dessa forma a matéria participaria dentro e fora da obra, elaborando-se uma nova(s) realidade(s) da mesma. Não seria
mais a matéria em serviço da imagem, a matéria ou objeto poderia ser obra por si mesma.
Alguns poderiam afirmar que a representação gráfica dos objetos sem comprometê-los diretamente na obra (sem a
exposição real deles), provoca um distanciamento desse objeto ou ‘realidade representada’, ao invés de que se estivesse
apresentado diante de nós, como aconteceria de forma incipiente na colagem.
Desde sempre os objetos fabricados -pré e pós industriais- estiveram pensados em relação direta com o corpo
humano. As dimensões físicas, funcionalidades e necessidades do corpo são os parâmetros e guias das produções de
objetos, de forma tal que a definição e existência das cadeiras, por exemplo, estão fundamentadas na relação com o
corpo, porque é o corpo humano quem dará significado às coisas que o rodeiam e entram em contato com ele. Daí se
discorre que, junto com a colagem foi aberto um portal que permitiu o ingresso do objeto no campo artístico.
Será nos ready-mades de Duchamp, nos anos 1913 aproximadamente, que foi possível apreciar as ambivalências
objetais e conceituais de contextualização dos objetos e formulando novos paradigmas como forma/conteúdo,
matéria/realidade e arte/vida.
Aquele acontecimento trouxe questionamentos e debates à autonomia das obras, além de uma nova forma de
aproximação do espectador, quem, desde seu ângulo pretende dar desfecho à obra, conectando-se com ela, decifrandoa e dando-lhe sentido. Em outras palavras, foi promovida uma redução à distância, permitindo as atrações e formulações
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de novas realidades a partir dos encontros. As ‘novas’ formas de expressão artística procuravam ser dispositivos de
intimidade, dando lugar a vínculos que ultrapassassem o rádio da dupla criador-obra (não discutiremos a efetividade).
Dentro destas vertentes de ‘novos’ meios, encontramos também o action painting, que tinha como objetivo apreciar
a arte desde sua gestualidade. O corpo começou ocupar o lugar de cenário dos acontecimentos e passou ser cúmplice
das explorações. Em diante, a ação do corpo passou a ser parte indispensável da obra, e ponto de início da elaboração
de discursos artísticos.
A partir deste breve e diluído contexto das artes, permito-me falar das relações gráfico-conceituais entre a gravura
e as manifestações do corpo e o que o anima. As marcas ou vestígios, que se constituem pela interação das matérias,
podem tecer aproximações com a condição efêmera do corpo. Entrariam em jogo não só a carne mas também a
temporalidade das ações dos processos, das experiências:
Se escutarmos em espanhol, nessa língua em que a experiência é “o que nos passa”, o sujeito da experiência seria algo
como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo,
produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Se escutamos em francês, em
que a experiência é “ce que nous arrive”, o sujeito da experiência é um ponto de chegada, um lugar a que chegam as
coisas, como um lugar que percebe o que chega e que, ao receber, lhe dá lugar em italiano e em inglês, em que a
experiência soa como “aquilo que nos acontece, nos sucede”, ou “happen to us”, o sujeito da experiência é sobretudo
um espaço onde têm lugar os acontecimentos. (LARROSA BONDIA, 2002, p. 24)

Segundo o exposto, a experiência autentica pressupõe uma reflexão a priori e posteriori das vivências. Por meio
da matéria gravada e ‘impressionada’, poderia se espelhar a condição incorpórea do ser humano pela carga simbólica
outorgada ao material/suporte da obra de arte, e sobretudo, se considerarmos a obra enquanto processo e manifestação
de experiências. Contudo, sendo que, a presente pesquisa em artes está vinculada à capacidade da prática artística de
ser um meio de desenvolvimento de saberes deflagrados pela reflexão sensível, sensorial e imaginaria que constituem os
atos de criação e produção, venho refletir no rol do corpo do artista como ator e testemunho do fazer artístico, que, em
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analogia com a gravura, encontrar-se-ia em um primeiro momento no ato de gravar e em segundo lugar, na impressão.
Além disso, mesmo que o artista possua muita desenvoltura no complexo domínio de transformação de uma ou várias
matérias ou seres, não deve-se esquecer que as outras matérias, guardam em si mesmos uma ‘carga’ que poderia se
comparar com a memória, ou seja, cada matéria sometida pelo artista possui dados, vestígios ou marcas de
acontecimentos prévios. Serão aqueles vestígios os que delimitarão as futuras relações da produção, oferecendo
resistência ou passividade.
A partir da experiência com a gravura, percebe-se que o artista faz uso de ferramentas para elaborar uma matriz,
tirando a matéria do estado de passividade e transformando-a em imagem latente e reprodutível, após as etapas de
entintado e limpeza, é colocado o papel enfrentando a matriz para transferir a imagem latente na extensão do suporte.
Percebe-se que a matéria última, o suporte, é impressionado pela primeira. Sendo assim, a materialidade da obra de arte
pode espelhar discursos de reconhecimento de seres-atuantes e seres-testemunhos, em analogia com o ato de
impressão da gravura, e principalmente, pela importância do suporte da obra de arte enquanto forma ‘expressiva’15 e
evidencia de ‘afetos’. Expressão entendido como o ato de pressionar para fora, ou seja, uma extensão da interação dos
seres que se transformam no processo. A questão do ‘afeto’ está relacionada a dois aspectos: por um lado, a parte
afetiva e emotiva do ser humano ‘impressionado’ que faz arte; por outro lado e ao mesmo tempo, o afeto constituído pela
ação de afetar ou ‘tocar’.

15

Cf. John Dewey. Art as Experience, 2005, p. 68.
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3.1 DO SUPORTE COMO DISPOSITIVO DE ATRAÇÕES E AFETOS
Proponho neste último subtema uma possibilidade de reparar no suporte de impressão a partir de um além da
gravura. Em outras palavras, um suporte que não estaria exclusivamente restringido pela tradição da gravura, mas que
tranquilamente poderia falar através e sobre ela, sendo cientes de suas subjetividades evocadas por meio de suas
qualidades tangíveis e intangíveis de seu ‘ser’. Também é importante advertir que suporte não deve ser evocado só como
uma superfície intervinda, lembremos que os atos de gravar e imprimir são processos invasivos, assim o ‘elemento’
suporte proposto neste último segmento, não é mais uma simples superfície, ele é um corpo, ou seja, é um ser extenso16,
um ser que se estende, e cuja existência ver-se-ia refletida no ato de se estender.
No caso da gravura, o suporte sempre tem tido um papel muito importante porque, como a palavra ‘suporte’ já nos
indica, é aquela ‘coisa’ que ‘suportará’ as evidencias deixadas por outras matérias. Analisando a obra gráfica, o suporte
participa de forma determinante na execução da estampa, sendo ele às vezes o fator condicionante na escolha dos
métodos de impressão. A materialidade do suporte dará o desfecho visual das propostas artísticas.
Nos manifestos do grupo The New York Graphic Workshop, era explícito que a qualidade do suporte não era uma
questão importante nas ‘novas propostas’ gráficas, porque a natureza das propostas não deviam se submeter aos
parâmetros convencionais da técnica, nem aos suportes ofertados pelo mercado das belas artes. Porém, vislumbro nas
produções do grupo uma preocupação pela qualidade do papel, certamente a qualidade do suporte que eles propunham
se afastava da ‘beleza’ do papel usado pelo gravador isolado no atelier, mesmo assim, havia uma preocupação pelas

Jean Luc-Nancy refere-se ao corpo como coisa extensa e coisa pensante (res-extensa e res-cogitans), dualidade interdependente. “[...] la cosa
extensa tampoco es simplemente exterior ni extraña a la cosa pensante. Es su lugar de ejercicio, o mejor aún, es su ejercicio mismo.” (2011, p.
10)
16
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qualidades dos novos suportes a usar pois, sendo a maioria das propostas uma tentativa por refletir o contexto das
produções, o espírito dos suportes transitava pelo ordinário e precário do mundo mass- media.
Minha visão de suporte seria portanto, uma entidade que assume e compartilha os papéis de ator e testemunho do
artista, porque nele estão condensados em forma física e temporal as ações de gravar e imprimir. Suporte então é o
experimentador e registro dos atos de produção e criação. Além disso, penso no suporte não só como uma matéria ao
serviço da obra, mas como sendo ele a obra em si mesmo.
É impossível não pensar em papel quando se fala de suporte. Seja feito de fibras vegetais aglutinadas com
processos de elaboração artesanal ou processos de elaboração industrial, o papel tem marcado a história da
humanidade, sendo fundamental no desenvolvimento cultural. Não surpreende que a história do papel esteja cheia de
lutas, imposição de dogmas e ambição humana pela obtenção do conhecimento técnico da elaboração de papel. Apesar
de tudo, ele tem brindado grandes aportes para o progresso da humanidade.
Quase todos os âmbitos humanos estão relacionados direta ou indiretamente com o papel, desde que o papel faz
parte do universo da imagem gravada por excelência. Se pensarmos bem, ele forma parte de quase todas as atividades
humanas. O encontramos como livros, notas, produtos de limpeza, filtros de café, envolturas de cigarro, caixas, quebracabeças, enfim, a lista poderia crescer e crescer. Porém o que me interessa assinalar aqui é o desempenho do papel, e
não sobre o papel em si.
Historicamente somos cientes da capacidade do papel de armazenar uma infinidade de realidades tangíveis e
intangíveis. As tintas que ocupam as folhas dos livros podem aproximar o leitor a realidades além dos contornos das
letras e as ilustrações. Más também, os papeis em que as tintas se dispõem, são seres que podem contar uma história
desde seu processo de elaboração; as superfícies das folhas e a fusão das fibras com as tintas, são seres que se nos
aproximam desde suas realidades corpóreas, e, os sentidos que as discorrem permitem-nos tecer vínculos além das
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realidades representadas pela imagem ilustrada e a linguagem codificada impressa. Assim, esta fala sobre papel não
pretende ser uma fala sobre o papel mas pelo papel do suporte na leitura de imagens.
Sob esse aspecto não podemos esquecer que a experiência individual que se constitui a partir da matéria, denota
uma interação com outras matérias, uma afetação entre matérias seria estar numa coletividade: “[...] estar entre vários
(être à plusieurs) é estar no afeto: ser afetado e afetar. É ser tocado e é tocar. O ‘contato’ –a contiguidade, a fricção, o
encontro e a colisão- é a modalidade fundamental do afeto” (ÁLVARO, 2011, p. 60, tradução nossa). Portanto, se os
seres humanos afetamos e somos afetados constantemente, os artistas pesquisadores, estão procurando
constantemente interatuar e vincular-se com as matérias envolvidas no processo, para tentar espelhar as condições e os
contextos em que eles estão agindo. A questão do afeto está intimamente relacionada com a memória corporal e
intelectual do ser porque cruza entre às dimensões tangíveis e intangíveis que o constituem.
Seria muito difícil falar de suporte sem não ter refletido anteriormente sobre as matérias e suas respetivas
interações nos processos da gravura. Também é muito importante relembrar a analogia da matéria com a pele, aquele
órgão extenso e envoltório sensível sempre preste a ser afetado. O suporte seria, por conseguinte, relativo à pele
enquanto ser extenso, não só pela extensão que conforma os ‘limites’ do corpo, mas pela qualidade de se estender. Esse
processo de extensão pelo contato implica a extensão ou amplitude da existência (cópia) da coisa primeira de quem
obteve sua origem.
De acordo com Warr (2012, p. 162), os artistas deixam rastros de seus corpos na procura de deixar substitutos de
suas presenças físicas. Além disso, haveria um contraste entre a transcendência do corpo humano e as formas
permanentes da arte. Sendo assim, muitos artistas têm explorado as relações diretas de seus corpos com elementos da
natureza, como terra e areia, que lhes permitiram fusionar-se com a natureza, imprimindo seus corpos e deixando
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rastros. A marca, o oco, o vazio, podem ser uma forma também de contemplação da essência do corpo, a partir de sua
ausência.
Assim, o suporte pode ser entendido como aquele ser extenso, suplente, substituto, da coisa primeira, porém, sua
identidade não se define exclusivamente pela correspondência com a coisa primeira, esse ser já tinha um passado. Cabe
ressaltar que, o suporte é uma identidade adotada no processo da impressão, em outras palavras, a coisa afetada
(impressionada) perdeu sua identidade anterior para converter-se em suporte de outra identidade, “existe então uma
dupla dimensão, uma dupla distancia temporal em cada objeto saído de uma impressão ou moldagem, uma dimensão de
origem[...]” (DIDI_HUBERMAN, 1997, p. 8). E, me atreveria dizer, que com relação a semelhança, se falarmos de
constatação de identidade a través do retrato fotográfico (por exemplo), o suporte ou coisa impressa, vá além da
semelhança obtida na imagem fotográfica, porque a é a extensão da coisa primeira em todas as dimensões.
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Figura 37 Ana Mendieta. Siluetas (série). 1977.

97

Figura 38 Badanna Zack. Beetle Pelt #81. 1981. Tecido, gesso e cola.
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Podemos ampliar este assunto quando Dewey coloca que, “se o olho é o órgão primariamente ativo, a qualidade
da cor é afetada pelas qualidades dos outros sentidos notoriamente ativos em experiências previas. Desta forma é
afetado por uma história[...]” (2005, p. 182, tradução nossa). A arte seria um dispositivo de ‘decontextualização’ por
excelência, se pensarmos que as matérias que compõem as produções artísticas são extraídas de seus contextos para
dar forma as poéticas artísticas, dentro desta premissa estão inseridos elementos muito rudimentares como os pigmentos
que conformam as tintas do pintor até as peças mecânicas de um motor, meu ponto é que estes elementos irão se
reconfigurar através dos sentidos do leitor em múltiplos significados. O importante aqui –mais uma vez- é, a
multiplicidade.
Multiplicidade, no sentido amplo da palavra, expressa não somente, a imagem múltipla da cópia seriada. O suporte
é um ser múltiplo porque ele duplica a coisa primeira de quem se impressionou, porém a questão de ser múltiplo, lhe é
pertinente pela multiplicidade conceitual da palavra suporte.
O que seria entendido através de imagens produzidas de resíduos como papel impresso ou tecido de roupas de
indivíduos ausentes? A criação a partir de uma materialidade pressupõe uma ressignificação de nossas travessias
condensadas em nossos saberes técnicos ou manuais. No marco dessa premissa, entram, por exemplo, as propostas
artísticas que usam o papel como elemento constitutivo de peças, digamos, corpos/esculturas, cuja estrutura de papel
impresso da conta do papel do ser humano na elaboração da sua própria história e os meios em que este se documenta.
Também podemos encontrar artistas que elaboram papel artesanal reutilizando sua própria roupa para registrar a
correspondência que existe entre a vestimenta que veste e o corpo que se desveste. Não podemos deixar de mencionar
as apropriações de espaços para submergir o público visitante numa dinâmica de expansão dos limites de relações
produzidos a través da gráfica ambulante.
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Figura 39 Veronica Noriega. Como si fuera um autorretrato (série). 2010. Transferência sobre papel de tecido de algodão da roupa da
artista.
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Figura 40 Juan Pablo Langlois Vicuña. Papeles ordinários. 2005. Papel jornal e cola.
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Figura 41 Thomas Kilpper. No mires atrás. 1998. Impressões do chão.
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O conceito suporte poder ser um papel 100% de algodão de 300 gramas, ou o colchão da cama. O suporte possui
volume, peso e forma; pode ser um meio de transporte, uma base, um pedestal, pode ser resistente, pode ser fraco, leve,
duro, etecetera. Suporte e gravura são questões que estão intrinsicamente ligados pelo caráter processual. De forma
geral, o caráter processual da obra de arte, teria sua importância na temporalidade do processo e, na temporalidade das
matérias que se processam no processo. Este processo de pura materialidade, de superfícies, de seres afetados, levanos ao outro extremo de ‘seres puros’, de seres imateriais.
Assim, as imagens podem ser enxergadas desde suas propriedades volumétricas e também desde suas
dimensões não perceptíveis. A elaboração das obras podem aproximar ao criador na essência da experiência, resultando
uma demanda da reconexão com a interioridade com resultados favoráveis, não só pela sedução e satisfação da
interação, mas pela constituição do saber através da experiência.
Susan Tallman (1996 p. 97) chama a atenção para o fato de que ao redor dos anos 1070, os processos físicos e
cognitivos do fazer artístico se vislumbravam como temática das artes, e os artistas faziam esforços por fazê-los
evidentes. Por essa via, se encontram as propostas em que os corpos se constituem como os territórios dos
acontecimentos, ou seja, seria a própria carne quem ver-se-ia afetada por processos externos, como exposições solares,
mordidas, tatuagens, impressão de carimbos, impressão de ferros quentes, etecetera. Sobre esta modalidade de
produção advertiria que, às vezes, desde que estes invólucros do corpo no processo constituem de fato a proposta,
existe um certo receio pela efemeridade, assim, muitos artistas optam pelo registro fotográfico, em movimento e inclusive
audível. O registro é usado tanto para perenizar o momento, para ser compartilhado e, também, para problematizar e
discorrer em temáticas do uso de meios de registro, autorias e o mercado das artes, etecetera, não importa: Gravar é
também, ‘salvar’, o suporte se presta na salvação.
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Figura 42 Dennis Oppenheim. Reading position for a second degree burn. 1970. Fotografia sépia.
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Figura 43 Eduardo Villanes. Monsanto comemaiz. 2010. Serigrafia sobre caixa de Corn Flakes.
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Vários artistas têm encontrado na cotidianidade da marca e a reprodução, os recursos de expressar seu
imaginário. Não se trata aqui de avaliar ou declarar certas produções por cima de outras, mas apresentar uma leitura da
imagem dentro do universo de práticas artísticas, certamente, com uma diversidade de leituras possíveis. ‘Suporte’ é, na
sua materialidade, um ser múltiplo cuja história não pode ser contada com palavras, mas evocada pelo nosso imaginário
e nossa interioridade. Concluo este capítulo, deixando ao leitor uma pequena seleção de imagens a ser exploradas pelos
próprios olhos e provocar a reminiscência, advirto de novo que, as imagens são um registro fotográfico das propostas
artísticas cuja bidimensionalidade, enquadramento no formato e demais filtros, não podem proporcionar os dados
completos da obra, porém podem nos aproximar nessas realidades ‘alheias’ representadas. Ao deguste!
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Figura 44 Dolores May. Portasenos. 2003. Instalação de 33 sutiãs gravados à seco em papel.
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Figura 45 Violise Lunn. Spine. 2003. Papel e impressão.
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Figura 46 Veronica Noriega. Sem título. 2011. Relevo em parafina.
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Figura 47 Veronica Noriega. De velo. 2011. Transferência em parafina, agua e bandeja.
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Figura 48 Janine Antoni. Eureka. 1993. Banheira e sabonete.
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Figura 49 Gaetano Pesce. Golgatha Chair. 1074. Moldagem de fibra de vidro, roupa e resina.
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Figura 50 Veronica Noriega. 2010. Corpo da artista gravado (relevo) em tecido e gesso
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Figura 51 Antoni Tàpies. Petit blanc avec impression verticale. 1963
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Figura 52 Regina Silveira. Derrapagem. 2004. Vinilo adesivo e madeira.
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Figura 53 Veronica Noriega. Seno y brazo/ espalda y rostro / pies/ oreja y ojo (série). 2010 Papel machê.
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Figura 54 Allegra Ockler. Silver slip. 1084. Roupa e laminado.
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Figura 55 Lesley Dill. The Poetic Body: Poem Gloves. 1992. Letterpress e colagem.
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Figura 56 Viajero: por Durero. 2005. Tubo de cobre gravado.
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Figura 57 Veronica Noriega. Como si fuera un autorretrato (série). 2010. Filigrana e transferência em papel artesanal.
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Figura 58 Mary Street. Dreamwave. 2006
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Figura 59 Kiki Smith. Lucy’s daughters. 1990. Serigrafia em tecido.
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Figura 60 Abraham Palatinik. Sem título. 1928. Impressão de relevo sobre PVC e moldagem
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Figura 61 Rachel Lachowicz. Red not Blue. 1992. Performance com critica feminista as Antropometrias de Yves Klein.

124

Figura 62 Marilène Oliver. Radiante. 2006. Impressão de jato de tinta sobre acrílico
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma tentativa de conclusão de toda essa eloquência parece uma tarefa muito difícil de se concretizar, desde que,
como já mencionei nas primeiras páginas, não concebo uma medida de tempo para dar início ou fim a esta pesquisa.
Esta dissertação é resultado de uma reflexão intimista até certo grau, porque as manifestações da minha
consciência foram instigadas pelas experiências do meu corpo. Porém, sendo nosso corpo a ponte para nos veicular com
outros, o que se manifesta em nossa consciência é produto daqueles encontros, assim, as nossas manifestações
culturais são reflexo das interações de nossos corpos únicos e múltiplos.
Muitos leitores devem se perguntar pela insistência do uso de referentes visuais que fazem menção total ou parcial
ao corpo humano. Há uma preocupação pelo corpo do objeto da arte em relação com o corpo do artista criador. Talvez,
esta tendência esteja vinculada à minha produção artística, que esteve sempre voltada para a reflexão do meu corpo, e o
que ele representa na constituição do meu ‘ser’. Perguntar ‘porque’ e tentar ‘responder’, seria uma questão inútil de levar
em andamento aqui e agora. Entendi em Dewey (2005) que o formato escolhido pelo artista para se comunicar não pode
ser traduzido por nenhum outro, ao invés, deveria se fazer o maior esforço por se relacionar com o que se olha e tentar
dar desfecho ao ‘jogo’ outorgado pela entrega da obra.
Desejo, que o exposto até o momento, evidencie minha percepção de seres impressionados, marcados e afetados
cotidianamente, e, quanto considero que uma reflexão pessoal e coletiva do ‘ser’ em forma de ‘imagem gravada’, poderia
vislumbrar o percurso das manifestações que os seres humanos têm desenvolvido ao longo da sua história. Assim, a
insistência no corpo estaria propulsada não somente por uma fascinação pela matéria em si mesma, mas, “na matéria, no
sentido mais filosófico portado pela palavra, é o papel que se trança ao papel do corpo que incessantemente exerce a
cultura” (ELTIT, 2005, p. 425, tradução nossa). Uma cultura que, às vezes, me revela quantas possibilidades temos hoje
para poder interagir, porém nunca tínhamos nos relacionado tão pouco.
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O ser humano sempre tem tido a vontade de se entregar, assim, sempre temos procurado os meios para conseguilo. Acredito que a arte é um meio simbólico de compartilhamento, mesmo porque a entrega não poderia nunca ser
absoluta, o artista emprega meios simbólicos para se despossuir. Sendo que tocar o corpo é impossível porque
unicamente se pode tocar a sua exterioridade (seu limite, aquilo que está fora dele), as imagens gravadas poderiam ser
dispositivos de encontro na procura de modos de declarar e produzir afetos, porém não necessariamente sob pretensão
de produzir mudanças dos outros, mas talvez mudanças pessoais.
Acredito que é válido resgatar os assuntos da alma e sua relação com a matéria e, consequentemente, nossa
relação consigo mesmos e com as nossas imagens, Assim, sendo meu corpo limite e acesso, tento me encontrar e me
compartilhar simbolicamente através de vestígios materializados. A poética desta proposta nasceu da entrega simbólica
do corpo próprio na obra de arte em diálogo constante com os deslocamentos conceituais da gravura, construindo uma
metáfora entre suporte e imagem gravada. Me permito também, evidenciar quanto a gravura direcionou meu andar na
minha pesquisa e produção artística. O além da gravura foi propiciado pelo jogo de palavras de afetos e impressões na
procura de transcender o domínio técnico e o confinamento do atelier, porém não é uma desvalorização da técnica, mas
uma forma de procurar o direito da arte de não ser o meio para um fim específico, mas a finalidade em si mesma.
Lógico que ao falar da imagem gravada, pretendo ampliar o espectro artístico, pois, as formas de produção e
circulação de imagens não são exclusivas da arte e, na perspectiva da cultura visual, percebe-se que a imagem é usada
ordinariamente como a linguagem é usada na fala,17 acrescentando novas possibilidades de compreensão e modos de
estender os ‘atos de ver’.
As posturas adotadas frente a vida, poderiam ser as mesmas que uma postura frente a uma imagem, se
conectados com ‘tudo’ que somos, melhor recepção e envolvimento obteremos. Quem sabe, providos da ideia de ser
17

BREA, José Luis, 2010.
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seres marcados, podemos nos aproximar de semelhante a semelhante frente as imagens e aos seres e entidades ao
nosso redor.
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