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TomosGravura, o corpo entre a ciência e a gravura

RESUMO – TomosGravura, o corpo entre a ciência e a gravura, consiste em
pesquisa, teórico-prática, que aborda o corpo entre as imagens da ciência
radiológica e da Arte em Gravura. É de imagem em imagem que se constrói
TomosGravura. As imagens escolhidas são de dois tomos do próprio corpo
desta autora, o cérebro e a coluna cervical. Os argumentos consistem em:
tratar o olhar como elemento iniciador do processo dialético reflexivo. Analisar
o corpo historicamente e em metáforas, vendo-o pelos estudos, sob a pele,
do morto, ou seja, pela anatomização e, no corpo vivo, pela imagem. As
imagens técnicas da radiologia e da gravura são vistas nestes dois modos do
saber, distintamente, para se chegar ao entendimento da escolha por
Ressonância Magnética (RM) e por Linogravura em Matriz Perdida como
processo poético. O deslocar de sentidos das imagens da ciência para a
gravura são possibilidades em poéticas visuais contemporâneas e contempla
três artistas como referência visual: Cris Bierrenbach, Cláudio Mubarac e
Mônica Mansur em suas proposições poéticas em imagens gravadas. Após,
se constrói o olhar inquiridor sobre a poética TomosGravura. Realizam-se as
considerações acerca deste estudo teórico/prático como conclusão da tese.
Toda a reflexão tem como base os estudos de Georges Didi-Huberman (2010,
2013), entre outros. O corpo é visto entre a ciência e a gravura e a imagem
deste constitui-se como fonte, suporte e mediação para TomosGravura. Fazse o uso de metodologia qualitativa com estudos de profundidade e uso de
narrativa autobiográfica em sintonia com as imagens apresentadas.
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ABSTRACT – TomosGravura, the body between science and engraving, is
made of theoretical and practical research that studies the body between the
images of radiological science and Art in Engraving. TomosGravura is formed
from image-to-image. The images are two pieces of the author's own body, the
brain and the cervical spine. The arguments consist of treating the gaze as the
reflexive dialectic process initiator. To analyze the body historically and in
metaphors, seeing it through studies, under the skin, of the dead, which means,
by anatomization and, in the living body, by the image. The radiology technical
images and engraving are seen in these two ways of knowing, distinctly, to
reach the understanding of the choice by Magnetic Resonance (MR) and by
linography in Lost Matrix as a poetic process. The shift of meanings from
science images to the engraving are possibilities in contemporary visual poetics
and contemplates three artists as visual reference: Cris Bierrenbach, Cláudio
Mubarac and Monica Mansur in their poetic propositions in recorded images.
Afterwards, the inquisitive look on the poetic TomosGravura is built. The
considerations about this theoretical / practical study are the conclusion of the
thesis. All the reflection is based on Georges Didi-Huberman’ studies (2010,
2013) among others. The body is seen between science and engraving and the
image is constituted as source, support and mediation for TomosGravura. It
was used a qualitative methodology with farther studies and the use of
autobiographical narrative in harmony with the presented images is made.
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