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RESUMO:
Este texto é uma reflexão que integraliza meu processo poético e de pesquisa e
que tem por objeto a criação de um pensamento visual através da investigação
dos processos de produção de gravuras relacionados à lembrança, à saudade e
às memórias afetivas que se acumulam e se apagam durante nossas vidas. São
fundamentais em minha pesquisa as imagens dos álbuns de família, as coleções
de guardados pessoais, os objetos de uso cotidiano e as ferramentas de oficio.
Impressões e matrizes podem ser objetos carregados de memória, e seu processo
de gravação e impressão resulta rico em vestígios, rastros, restos, acúmulos,
texturas, fantasmagorias e apagamentos. Neste contexto compartilho como a
minha experiência durante o processo da experimentação da produção de
gravuras foi parte integrante na ressignificação de conteúdos e produção artística.
PALAVRAS CHAVE: gravura, memória afetiva, poéticas visuais.
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TITLE: Print and affective memory

the background room boxes
ABSTRACT:
This text is a reflection of my research and poetic process that aims at the creation
of a visual way of thinking through the investigation of the processes of production
of prints related to “saudade1” and affective memories that are accumulated and
fade during our lives. Images of family albums, collections of personal belongings,
everyday objects and craft tools are important in my research. Imprints and printing
plates can be objects loaded with memory, where their engraving process is rich in
traces, accumulations, textures, phantasmagoria and blur. In this context I share
how my experience during the process of experimenting with the production of
engravings was an integral part of the re-signification of contents and artistic
production.

KEY WORDS: print, affective memory, visual poetics.

1

Optei por não traduzir a palavra “saudade” por não haver realmente uma palavra em qualquer outra língua,
que não a português que a traduza integralmente em sua riqueza de significação.
I chose not to translate the word “saudade” because there is not really a word in any other language that
fully translates it into its richness of meaning
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Acho bem razoável a crença céltica de que as almas das pessoas que
perdemos se mantêm cativas em algum ser inferior, um animal, um vegetal,
uma coisa inanimada, e de fato perdidas para nós até o dia, que para
muitos não chega jamais, em que corre passarmos perto da árvore, ou
entrarmos na posse do objeto que é sua prisão. Então elas palpitam, nos
chamam, e tão logo as tenhamos reconhecido o encanto se quebra.
Libertas por nós, elas venceram a morte e voltam a viver conosco. O
mesmo se dá com o nosso passado. É trabalho baldado procurar evocá-lo,
todos os esforços de nossa inteligência serão inúteis. Está escondido, fora
de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material (na sensação
que esse objeto material nos daria), que estamos longe de suspeitar. Tal
objeto depende apenas do acaso que o reencontremos antes de morrer, ou
que o não encontremos jamais. (PROUST, 2014, p.70)
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Fig. 1 matriz saudade
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INTRODUÇÃO

“Somos exatamente aquilo que recordamos”... “Há, creio, um
espelho dentro de cada um de nós que a todo o momento nos revela
claramente quem somos. É um espelho inescapável; nenhum disfarce
ou mentira pode evitar que nos forneça a imagem precisa daquilo que
realmente somos. É inútil enganá-lo: o espelho enxerga e reflete
através das fantasias e das atitudes. Frente a ele estamos sempre nus.
Ele nos diz constantemente quem somos” (IZQUIERDO, 2006, p. 132).
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Fig. 2 Mobiliário de guardar o tempo – Aparador com espelho e gaveta com fotogravura impressa s/ algodão
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Me dedico a criar, através de gravuras, um discurso poético ao compartilhar
memórias afetivas. Me interessa dar visibilidade à saudade e ao afeto nas
relações entre pessoas e entre as pessoas e seus “lugares subjetivos”, buscando
no tempo cotidiano vivido, “percorrido” desapercebidamente, um lapso, um olhar
interrompido, um “pensamento gravado” associado à saudade, ao acúmulo, à
coleção, aos álbuns de fotografias familiares, aos guardados dos armários, das
gavetas, das caixas, no que restou…
Investigo a memória nutrida como relicários, aquela gravada nas imagens
ou nos objetos e guardados usados para provocar lembranças e evocar a
saudade, ou ainda naquelas impressas nas coisas e lugares, sutis e subliminares,
marcas dos restos e rastros do cotidiano.
Associo este tema aos processos de gravação da matriz e todo o seu
gestual que guarda uma memória materializada nas marcas, fissuras e cicatrizes
do processo criativo que fica registrado em seu corpo. Coleciono imagens,
impressões, matrizes, objetos carregados de memória, onde o processo de
gravação destes ou de suas imagens impregna matriz de vestígios, rastros, restos,
acúmulos, texturas, fantasmagorias e apagamentos em uma superfície.
Em minha pesquisa exploro matrizes muitas vezes ignoradas nos
processos tradicionais da gravura, objetos carregados de significado afetivo enxovais, roupas, ferramentas de ofício - e suportes como o algodão e o mobiliário
domésticos, que se prestam ao processo num contexto contemporâneo.
Investigar o significado da memória afetiva, lembrança e saudade, através
de processos de identificação e gravação de matrizes e impressão de imagens em
campo expandido2 é o meu objeto de pesquisa. Meu discurso poético busca
identificar esse lugar onde está gravada ou impressa, subjetiva ou objetivamente a
memória afetiva. Experimento esse processo como estudo de linguagens e
narrativas, técnicas, materiais e suportes na produção de poéticas visuais.

2

Empresto a analogia ao conceito de Rosalind Krauss para – Sculpture in the expanded field - de 1979,
fonte: https://monoskop.org/images/b/bc/Krauss_Rosalind_1979_2008_A_escultura_no_campo_ampliado.pdf
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LINGUAGEM POÉTICA
PRODUÇÃO IMAGÉTICA & PRODUÇÃO ESCRITA

“O paradigma que aqui proponho não segue a partilha das
funções; não visa a colocar de um lado os cientistas, os
pesquisadores, e de outro os escritores, os ensaístas; ele
sugere, pelo contrário, que a escritura se encontra em toda
parte onde as palavras têm sabor (saber e sabor têm, em
latim, a mesma etimologia).”( BARTHES, 2004, p. 20)

Antes de apresentar os objetivos, bases metodológicas e os aspectos que
me interessam dos principais conceitos utilizados na pesquisa - o tempo, a
memória, o afeto e a gravura - é necessário dizer da minha opção por uma
apresentação poética/cientifica do texto da dissertação e de como o processo de
escrita de diários e ensaios me auxiliam a refletir através da linguagem escrita
sobre esse discurso visual.
Desde que ingressei no programa de Pós Graduação a questão da escrita
da dissertação em pesquisa em arte me inquieta. Apesar de não ser o meio de
expressão principal nos meus processos artísticos, não me vejo como dificuldades
para me expressar pela linguagem escrita nem vejo problemas em me conectar a
outros autores que possam me ajudar a me exprimir melhor sobre meus processos
sensíveis e de criação. Questiono, no entanto, desde o princípio, como este
formato escrito pode e, de que maneira, ele deve dar conta de uma produção, de
uma “pesquisa em arte” no meio acadêmico.
Vim percebendo, através das bancas defesa que presenciei, a atenção e
importância destinadas ao texto, sua apresentação, sua orientação, avaliação. No
entanto a preocupação com o peso da apresentação de produção artística,
qualificada, valorizada na produção acadêmica e como também deve ser o peso
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da escrita que a acompanha é uma discussão que tive a oportunidade de ver
compartilhada pelos pares da área em vários momentos. 3

O que deve ser prioridade, ter maior peso, na pesquisa em arte, numa linha
de “Poéticas Visuais e Processos de Criação Estudo de linguagens e narrativas,
técnicas, materiais e suportes na produção de poéticas visuais, e investigação de
processos de criação e interpretação artística”, num programa de Pós Graduação
em “Arte e Cultura visual”? Palavras dão conta das imagens e seus processos?
Escrita e produção visual dão conta de ser complementares? E como devem se
apresentar? Quais são as prioridades? Desafio...
Daí vem também meu questionamento, como apresentar a produção da
pesquisa de processos artísticos no meio acadêmico? Como fazer para que as
bancas tenham a oportunidade e um tempo justo para entrar em contato com essa
produção visual e assim poder avaliar o desempenho de um texto acadêmico
complementar a ela. É injusto tanto com a banca quanto com o trabalho que este
seja visto minutos antes da defesa. Uma exposição em um espaço acadêmico
pode durar apenas horas e não ser compartilhado com o universo acadêmico ou
com a comunidade. É preciso expandir a visibilidade da obra, da produção de arte
como um todo.
E é aqui que se instala meu questionamento de como desenvolver minha
produção escrita. Processos criativos, sensíveis, subjetivos, que se utilizam de

3

Na banca de defesa do memorial para promoção para classe E docente titular do
Professor, Dr. José César Teatini Clímaco (Ufg), com as Professoras Drª. Lucimar Bello Pereira
Frange (USP), Drª. Maria Amélia Bulhões Garcia, (UFGRS), e Drª. Lúcia Gouvêa Pimentel (UFMG)
na Ufg, em 2015. Também em novembro de 2015, durante o VI COMA - Coletivo de PósGraduação em Arte do Instituto de Artes - PPG Arte / UnB – na Mesa Escrituras Sensíveis, com as
Professoras: Drª. Maria Ivone dos Santos (UFRGS), Drª. Fátima Aparecida dos Santos (UnB) e
Drª. Luisa Günther (UnB), essa mesa de debates está disponível nos links que se seguem:
https://www.youtube.com/watch?v=kzaDRQxNbV8 , https://www.youtube.com/watch?v=OQZWuK7uycM
e https://www.youtube.com/watch?v=SfobkxuvisE. Num terceiro momento, também discutimos o
assunto pesquisa em arte / texto acadêmico com os pares da área em mesa redonda com a Profª
Drª Sylvia Furegatti (UNICAMP) após a aula inaugural do PPGACV Ufg 2016-1.
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linguagens visuais para comunicar, tocar, questionar, poetizar, dizer o indizível,
teriam que, a principio, vir acompanhados por uma reflexão escrita científica
formatada ao padrão acadêmico determinado pelas agências de fomento a
pesquisa.
No meu caso, os processos visuais durante e no decorrer da produção
mesma é que disparam esses escritos, ou seja, faço e anoto – anoto e faço, eles
são projetos, notas, ensaios, diários, reflexões, em sua maioria escritos a mão
distribuídos por vários cadernos, uns por finalizar, outros abarrotados. São a
documentação de como experimentei o processo, acompanharam lado a lado sua
produção, são meus insights sobre o que estava se desenrolando, disparadores
de processos e luzes que se acendiam sobre o que eu acabara de produzir.
Aceito o desafio, ao passo que, me proponho, também, a desafiar o
modelo. Nas páginas que se seguem optei por escrever na forma de ensaios em
diálogo com o modelo acadêmico onde busco refletir sobre meu processo poético,
suas conexões com o tempo, a memória, os afetos e a gravura. Desse modo,
compartilho meus recursos, referências, rascunhos, desenhos, processos, modos
de pensar e posicionamentos privilegiando um texto predominantemente literário
como condutor na exposição da minha poética visual. Ao escrever sobre poesia de
maneira poética, embasada no principio de que a literatura e ciência há muito
tempo se colocaram do mesmo lado na produção do conhecimento, espero e
desejo acrescentar à área de produção em poéticas visuais e também produzir
brechas para sua apresentação junto a academia de forma conectada, unificada,
amalgamada à produção artística.
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Fig. 3 páginas de pensar palavras – palavras de pensar a pesquisa
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Fig. 4 pesquisa de entender o tempo
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Fig. 5 tempo da gravura e tempo da memória
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Fig. 6 e de colecionar o material e o imaterial
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Fig. 7

dos objetos perdidos e dos biográficos
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Fig. 8

experienciar

30

Fig. 9

Saudade fazeres
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Fig. 10 e Saudade olhares
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Fig. 11 de tudo o que é sutil
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Fig. 12 memória que é feita do lembrado e do esquecido
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Fig. 13 construída no correr dos dias que passa desapercebidamente
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Tomo como parâmetros, principalmente, a pesquisa em arte como é
colocada por Sandra Rey, onde a obra e a reflexão sobre ela vão se construindo
ao mesmo tempo, contaminando uma a outra nesse processo. Avanços,
retrocessos e reformulações vão construindo gradualmente o meu processo e
pensamento visual poético.
“A pesquisa em poéticas visuais apóia-se no conjunto de estudos que
abordam a obra do ponto de vista de sua instauração, no modo de
existência da obra se fazendo. O objeto da Poiética não se constitui
pelo conjunto de efeitos de uma obra percebida, não é a obra acabada,
nem a obra por fazer: é a obra se fazendo. A Poiética pressupõe três
parâmetros fundamentais: liberdade (expressão da singularidade),
errabilidade (direito de se enganar) e eficácia (se errou, tem que
reconhecer que errou e corrigir o erro). Leva em conta a constituição de
significados a partir de como a obra é feita” (REY, 2002, p. 87).
Meu objetivo principal foi a produção de sentido através da criação de
poética visual que associa os processos e experimentações de criação de
gravuras aos significados da experiência do tempo, memória afetiva, lembrança e
saudade.
Ao investigar os álbuns de fotografias, os guardados pessoais e as
coleções experimentei vários processos da gravura na produção imagética. Busco
pensar a gravura num contexto expandido de produção de arte, subvertendo
técnicas e testando materialidades alternativas, onde a produção artística e como
eu experimento essa produção gera um pensamento visual que reflete os
conteúdos que surgiram da ressignificação das memorias afetivas produzida pela
poética visual.

Prática de atelier
Criação do pensamento visual
Reflexão escrita da produção poética
Pesquisa Teórica
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Experimentei a sobreposição de técnicas na gravação e apagamento da
matriz, observando suas qualidades como a guardiã da memória não somente do
processo criativo, mas até onde ela mesma pode ser um receptáculo de memória
afetiva.
Criei documentos de processo, diários, livros e álbuns de artista, não só
como arquivo processual e guardiões de conteúdo de memoria afetiva, mas
também como, espaço expositivo e de visibilidade dessa produção poética visual.
Contemplei, ainda, o compartilhamento do processo, da experiência e da
experimentação na criação de poéticas visuais como produtores de conteúdos,
conceitos e significado. Participo do Grupo de Pesquisa – Ateliê Livre de Gravura
– sob Coordenação do meu orientador, nesse espaço a comunicação e troca de
experiências é intensa com um numero flutuante de gravadores que gira em torno
de 11 a 12 membros. Num ponto, ainda inicial da pesquisa, percebi a mobilização
que as fotos antigas que haviam restado da minha família provocava nos meus
pares. Era como uma comoção, alguém sempre tinha uma foto semelhante da
mãe, de uma tia, ou de si mesmo como no caso das fotos da “lembrança do
primário”. Daí, até eles começarem a compartilhar o material imagético de seus
álbuns familiares comigo, foi quase instantâneo e natural
Por fim, produzi a exposição do pensamento poético criado tendo em vista
que a apresentação da dissertação fosse um livro de artista, como uma
oportunidade de questionar e expandir os limites físicos do espaço expositivo da
arte e da pesquisa em poéticas visuais.
Assim, a metodologia dividiu-se em processos complementares, nos
momentos da pesquisa teórica e de escrita e no tempo dedicado às
experimentações e pratica de ateliê.
Na pesquisa teórica foi feito o levantamento, estudo e fichamento da
produção bibliográfica de outras áreas do conhecimento [filosofia, psicologia,
neurociências,...] referente ao tema. O levantamento da produção poética
contemporânea relacionada, incluindo ai também, as que contemplam a gravura.
Investiguei a literatura com temas ligados a memória afetiva e/ou em diálogo com
o pensamento visual gerado pela poética. Ao mesmo tempo mantive a rotina de
redação de anotações, de ensaios e de pequenos artigos sobre os temas
relevantes pesquisados nos tópicos anteriores.

37
Na rotina da prática de ateliê priorizei a experimentação de técnicas e
procedimentos na produção de gravuras observando como a experiência desses
processos agregam conteúdo relacionado a memória. Processo que incluiu a
seleção das imagens com carga de memória afetiva a pesquisa do uso da
fotografia e a transferência de imagem para a matriz e a pesquisa para identificar
conteúdo afetivos em imagens, objetos e mobiliário.
Em vários diários informais documentei a rotina do processo de criação.
Neles inclui a “maneira” como a obra foi sendo produzida, os processos de criação
e as propostas de significado que ela sugeria. Colecionei e coletei material textual
para a dissertação. Levantei e descrevi os procedimentos técnicos que venho
experimentando e investigando segundo seu papel no meu processo criativo
técnico e subjetivo: a transferência química direta do pigmento, a transferência
química da imagem para a matriz de cobre a transferência física direta do
pigmento para a matriz de cobre, a transferência física direta do pigmento pra um
objeto, a monotipia & aquarela e o algodão como suporte.
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“TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO”
“…E quando eu tiver saído
Para fora do teu círculo
Tempo tempo tempo tempo
Não serei nem terás sido
Tempo tempo tempo tempo
Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo tempo tempo tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo tempo tempo tempo”
(Caetano Veloso, Oração ao tempo,
Álbum Cinema Transcendental, 1977)
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Antes mesmo de falar de memória e de gravura eu me deparo diante do tempo.
Do tempo do resgate, do tempo vivido, do tempo da memória, do tempo da
gravura (mais lento, projetado, pensado), do tempo lembrado, do tempo
esquecido, do tempo editado, ou talvez do tempo de viver, de falar do único tempo
que existe, o presente. Essa pesquisa se propõe a um instante meditativo, uma
pausa para olhar, ver, tomar consciência, investigar, indicar um questionamento
na percepção e uso do tempo. Que tempo? Chronos? Contínuo, do relógio, do
calendário? Tempo que se acelera, cronometrado, agendado, listado, minutos,
dias, meses e anos que se contraem na aceleração, na ansiedade do
cumprimento dos deveres e devires, ou que escapa por entre os dedos quando
tanto necessitamos de prolongar os momentos de alegria e prazer que importam e
dão significado ao nosso convívio com as pessoas. Será possível, como propõe
Caetano na Oração ao tempo, fazer um “acordo com o tempo”? Tenho a sensação
de viver o tempo todo num embate constante contra o tempo cronológico, contra o
tempo do relógio. Proponho um momento de reflexão sobre o tempo, “fazer esse
acordo, reunirmo-nos num outro nível de vínculo” com ele, sincronizar, dar
atenção aos eventos legítimos coisas que se esvaem na roda do tempo “de modo
que o meu espírito ganhe um brilho definido”. Esse acordo que é também um
acordo com os possíveis “extra-temporais da imagem”, um “fora-do-tempo” que
nos fala Samuel De Jesus (DE JESUS, 2015, p.197), tempo que transita entre a
imagem fotográfica e a lembrança convocada pela saudade, um tempo que nem é
o presente em que me deparo com a imagem, nem o passado onde esta foi
capturada, mas o tempo de rememoração, de recriação e ressignificação do
vivido.
Meu posicionamento diante de um olhar atento e cuidadoso diante do
esforço contra o esquecimento alinha o meu processo com o pensamento de
Milton Santos quando ele diz que:
“Não importa que, diante da aceleração contemporânea, e graças
ao tropel de acontecimentos, o exercício de repensar tenha de ser
heroico. Essa proibição do repouso, essa urgência, esse estado de
alerta exigem da consciência um ânimo, uma disposição, uma força
renovadora. A força desse movimento vem do fato de que, enquanto
a memória é coletiva, o esquecimento e a consequente
(re)descoberta são individuais, diferenciados, enriquecendo as
relações interpessoais, a ação comunicativa. Assim, o que pareceria
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uma inferioridade, na realidade é uma vantagem. (SANTOS, 1996,
p.224)

Katia Canton, em seu livro "Temas da Arte Contemporânea" apresenta "os
principais assuntos que definem o mundo contemporâneo e que são espelhados
na arte". Um desses temas, Tempo e Memória, discorre sobre como o tempo, sua
relativização desde o século XIX, tornou-o incompreensível, acelerado na
contemporaneidade, onde “temos que aprender a lidar com um sentimento
avassalador de compressão de nossos mundos espaço temporais” (David Harvey
apud STUART HALL, 2000, p 70) . Associado a esse sentimento de compressão
do tempo ela fala da memória como possuidora de um caráter relacionado ao
"eterno" presente. Essa relação é um dos mais importantes objetos de reflexão
contemporâneos, por ser o que mais claramente define a atualidade. Ela discorre
que a evocação de memorias pessoais nas artes,
“[...] implica a construção de um lugar de resiliência, de
demarcações de individualidade e impressões que se contrapõem a
um panorama de comunicação a distância e de tecnologia virtual que
tendem a anular as noções de privacidade ao mesmo tempo que
dificultam a trocas reais. É também o lugar de recriação e
reordenamento da existência – um testemunho das riquezas afetivas
que o artista oferece ou insinua ao espectador, com a cumplicidade e
a intimidade de quem abre um diário” (CANTON, 2011, p. 22).

MEMÓRIA, SAUDADE, LEMBRANÇA E AFETO

Acredito e me desdobro, na produção de sentido através da arte
contemporânea, em lançar esse olhar, um olhar atencioso, investigativo, afetivo
para os restos remanescentes das historias cotidianas, ordinárias, que guardam
em sua simplicidade e singularidade, o extraordinário.
No cumprimento diário de nossas rotinas e tarefas essas histórias se
diluem pela visão periférica dos nossos olhos, nas marcas impressas no corpo ou
no segundo plano olfativo. Parando alguns segundos para respirar, realmente

41
observar, crio um espaço/tempo de registro na memória, evanescente ou não,
perene ou não; de acordo com minha atenção ou desejo de registro e apreensão
dessa memória. Segundo Vanilde Gerolim Portillo - Psicóloga Clínica - PósGraduada e especialista Junguiana:
“Para a formação da memória a atenção é fundamental. Esta,
por sua vez, pode ser mobilizada pelos afetos. Tendemos
a prestar mais atenção nas coisas de maior interesse. Os
assuntos que nos trazem prazer e satisfação são os que
dispensaremos mais tempo em conhecê-los e compreendelos. Assim os afetos estão na base da formação da memória.
[...] Eles são os motores que impulsionam nossas vidas. Uma
memória afetiva pode se desenvolver a partir de uma
percepção sensorial como um odor, um som, uma cor, desde
que tal percepção esteja ligada a um momento afetivo
importante. O resgate da memória afetiva é fundamental no
nosso processo de desenvolvimento psicológico, de
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O resgate da
memória afetiva, quando bem orientada, trará a possibilidade
de ampliarmos nossa consciência na medida em que
integramos qualidades ao nosso mundo atual. Ampliar a
consciência é aumentar a visão sobre nós mesmos e sobre o
mundo” (PORTILLO, 2006).

Produzir conteúdo sensível sobre a memória, a lembrança, as relações
afetivas entre as pessoas e sobre o que resta, o que sobrevive ao esquecimento é
o que me motiva a esse olhar, esse espelhar dos reflexos diluídos e evanescentes
do passado no futuro. Recorro à preservação da memória como construção da
identidade do ser individual e social e como possibilidade de um ampliar de
consciência com integração de qualidades ao nosso mundo atual.
A princípio me interessam duas categorias de memórias afetivas que eu
chamo de:
... a [ memória colecionada nas gavetas] e a ]memória “dos dias...”[...
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[ memória colecionada nas gavetas ]

[ memória colecionada nas
gavetas ] nos armários, nas
caixas de lembranças, relicários,
onde guardamos os primeiros cachos de cabelos
dos bebês, as flores do primeiro namorado, o
bilhete da viagem dos primeiros dias longe de
casa, as cartas e fotografias dos nascimentos,
batizados, aniversários, casamentos, santinhos
dos avós falecidos.
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] ... memória “dos dias”... [

] memória “dos dias”... [ das
infindáveis repetições dos hábitos e
experiências cotidianas, das coisas
simples que vão se acumulando no
passar do tempo e constroem o
extraordinário no ordinário. Os restos, as
marcas, as manchas, os pequenos arranhões nos móveis,
as texturas da memória afetiva, as marcas que vamos
deixando imperceptivelmente. Os apagamentos, nossos lugares que
vão se desmanchando sem que percebamos. As roupas que vão ficando
apertadas ou grandes até não servirem mais. Do que vai ressecando,
desbotando, virando poeira, e de tudo isso o que é cuidadosamente
guardado ou desapercebidamente se dilui, esvanece, desaparece. As
memórias esquecidas no fundo das gavetas, objetos mínimos
incrustados nas frestas deixadas pelas rachaduras, papeis amarelados,
anéis quebrados, vidros vazios de perfume que guardaram um rastro de
aroma. As cores das compoteiras enfileiradas no balcão da casa da avó,
o cheiro do uísque que o avô misturava ao guaraná e escondia no móvel
antigo da vitrola na sala.
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SAUDADE E LEMBRANÇA

Lembrança como ressignificação do vivido e saudade como a angustia e a
esperança ou desesperança de se reencontrar com o objeto de afeto ausente
permeiam minha experimentação e processo criativo. A saudade e a lembrança
entendidas como lugares de liberdade da memória afetiva, criadoras de sentido e
significado, romperam os limites das imposições históricas. Ambas têm como
objetivo não apenas reproduzir o passado, mas transformar o presente e criar a
possibilidade de gerar significado no futuro. Saudade e lembrança tem o poder de
me transportar ao passado que nesse momento sendo resgatado, me oferece
material significativo na geração de conteúdo imagético, simbólico, estético e
poético. ALBUQUERQUE JUNIOR comenta que
“Saudade e história são corridas em busca da origem, são o encontro
com a nossa própria promessa, com o fio perdido de nós mesmos, são
o reconhecimento do nosso rosto feliz que havia ficado
esquecido.”(2013, p.7),
e destaca a importância subjetiva da saudade como:
“a luta incessante contra o esquecimento, contra o tempo que ameaça
de ruína um ser individual ou coletivo que precisa ser reencontrado em
suas manifestações mais autênticas, originais e primevas. Saudade e
história falam das sombras do tempo que se apoderam das coisas e
dos homens e as fazem inexistir, deslocam o foco de luz do presente
para buscar, entre as brumas do passado, a silhueta, apagada pelo
tempo, de um ser nacional que se desviou de seu caminho, que se
perdeu nas trevas dos tempos” (Idem, p. 7).
São pertinentes ao discurso em arte contemporânea, tanto as questões
afetivas da memória quanto o significado das mesmas numa escala cotidiana. Os
personagens de nossas micronarrativas geram sentido onde a ficção, nesse caso,
incluindo o exercício poético, se desdobra dando visibilidade, potência e
significação sensível às coisas mudas; diz Rancière, “reconstruir mundos através
de seus vestígios”[...] “Que o anônimo seja não só capaz de tornar-se arte, mas
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também depositário de uma beleza específica, é algo que caracteriza
propriamente o regime estético das artes.” (RANCIÈRE, 2005, p. 47). Ele
complementa:
“Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos
anônimos, identificar os sintomas de uma época, sociedade ou
civilização, nos detalhes ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície
pelas camadas subterrâneas e reconstruir mundos através de seus
vestígios, é um programa literário antes de ser cientifico.” (Idem, p. 49).
Entendendo por programa literário o discurso ficcional do exercício poético da arte
onde,
“A revolução estética transforma radicalmente as coisas: o testemunho
e a ficção pertencem a um mesmo regime de sentido. De um lado o
empírico traz as marcas do verdadeiro sob a forma de rastros e
vestígios. O que sucedeu remete pois diretamente a um regime de
verdade, um regime de "mostracão" de sua própria necessidade. Do
outro, "O que poderia suceder" não tem mais a forma autônoma e linear
da ordenação de ações. A "história” poética , desde então, articula o
realismo que nos mostra os rastros poéticos inscritos na realidade
mesma e o artificialismo que monta máquinas de compressão
complexas”. (Idem, p. 57).
GRAVURA

Como já mencionei, busco nesta pesquisa criar um pensamento visual
através de processos de experimentação e produção de gravura em campo
expandido associado a questões afetivas da memória. Nesse contexto me lembro
de Elias Fajardo quando ele diz que “o gravador é o artista que faz a ponte entre o
velho e o novo, ele aprende as técnicas ancestrais e pode usar o espirito dessas
técnicas nesse novo mundo que a tecnologia oferece...” (FAJARDO,1999 p. 30).
No Brasil, temos uma tradição da gravura de dignificar o invisível, o público, o
cotidiano. “Lasar Segall... vem para o Brasil definitivamente em 1924, trazendo na
bagagem sua participação no movimento expressionista alemão, seus temas
principais são o sofrimento dos judeus na guerra, os desprotegidos da sorte, o
cotidiano das prostitutas do mangue carioca” (Idem, p. 33). “Os temas de Oswald
Goeldi eram: o submundo da miséria tratado com humanidade e ao mesmo tempo
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exagero. Seus cenários: o mercado de peixe, onde os animais marinhos
agonizavam entre trabalhadores, cachorros, balanças fregueses, ou então a
monotonia suburbana [...], e complementa que, “[...] a gravura tem a possibilidade
de refletir e registrar- como uma memoria viva - o ambiente cultural da arte e os
momentos mais significativos da história humana.” (Idem, p. 33)
Na arte contemporânea Rosana Monnerat se apropria da memória em
sua pesquisa em gravura, segundo Kátia Canton: “ela se alimenta de imagens que
têm o sabor da história. Vorazmente, ela apalpa vestígios de uma memória
híbrida, meio vivida, meio imaginada, plena de dor, colorida com alguma alegria,
transbordante de um amor solidário pela condição de fragilidade que abarca todo
ser humano”. (CANTON, 2001).
Ainda na pesquisa sobre processos, materiais e experimentação no
campo da gravura expandida, é precioso o texto de Ricardo Rezende, Os
desdobramentos da gravura contemporânea, onde ele discorre sobre a produção
de vários artistas que se utilizam da linguagem da gravura em processos coletivos
e colaborativos, fundindo linguagens, assimilando tecnologias, valorizando
processos e procedimentos, ora usando a gravura como um meio fácil e barato de
disseminar

suas

ideias

e

produção

artística

através

de

procedimentos

fotomecânicos como o xerox e fax - na produção de mail art, zines, livros de
artista- ora rompendo os limites da escultura, instalação, pintura e performance
(REZENDE, 2000).
Nesta pesquisa pensar a Gravura conectada a arte contemporânea em
campo expandido implica identificar as matrizes da memória afetiva, lugar onde
ela está já gravada ou impressa, em imagens, objetos, no corpo, nas sensações,
odores, tentando subverter seu papel. Transbordar os limites dos processos
técnicos tradicionais subvertendo-os sobre novos suportes e matérias, como o
algodão ou objetos. E buscar ainda, dar voz ao outro ao trazer a colaboração
principalmente no compartilhamento de material imagético dos álbuns de
fotografias para meu processo de produção.
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A IMAGEM

Me interessam as fotografias de álbuns de família e as imagens ligadas ao
afeto, ao rastro, à aura, ao vestígio, ao resto; as insinuações, experiências
sensoriais e experiências estéticas como categorias de percepção sensorial. Aura
e Rastro tem conotações diversas e reelaboradas em vários momentos por Walter
Benjamin:

Aura
A experiência da aura de uma obra de arte como um “acontecimento
perceptivo atmosférico” que só pode ocorrer em determinado lugar e em
determinado momento citado por JANZ (2012, p.15) aparece no texto A Obra de
Arte na era de sua Reprodutibilidade Técnica ou a “Aura como o conjunto de
imaginações que se agrupam em torno de um objeto avistado e que têm sua
origem na memória involuntária”. (conceito extraído de sua interpretação de
Proust) onde Walter Benjamim “desperta” e anima o objeto do olhar” (idem, p. 16)
ao dizer que: Perceber a aura de uma coisa significa investí-la do poder de revidar
o olhar.
Nesse sentido procuro investigar a Aura nas imagens em suas relações
dialéticas de espaço – tempo, espaço – distância, profundidade e proximidade.
Busco referencia no livro “O que nos vemos, O que nos olha” onde Didi-Huberman
discorre sobre o conceito de aura como uma nuvem de imagens levitando ao redor
da memória ao qual estão ligadas:
“Pois nessa distancia jamais inteiramente franqueada, nessa distancia
que nos olha e que nos toca, Benjamin reconhecia ainda - e de maneira
indissociável a tudo que o precede - um poder da memória que se
apresenta em seu texto sobre os motivos baudelairianos, sob a espécie
da memória involuntária: Entende-se por aura de um objeto oferecido à
intuição o conjunto das imagens que, surgidas da memória involuntária,
tendem a se agrupar em torno dele. Aurático em consequência seria o
objeto cuja aparição se desdobra para além de sua visibilidade, o que
devemos denominar suas imagens em constelações ou em nuvens, que
se impõem a nós como outras tantas figura associadas, que surgem, se
aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto seu
aspecto quanto sua significação, para fazer delas uma obra do
inconsciente obra sem perto nem longe, obra perfeitamente intangível,
e que no entanto acariciava todo o corpo e seu expectador, obra sem
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ponto de vista definido...sem detalhe sem moldura - era uma simples
produção de vapor” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 166).
Quando falo em imagem aurática estou me referindo àquelas imagens
envoltas por um ar, uma auréola, uma nuvem de significado ligado aos afetos,
imagens de pessoas comuns sem qualquer ligação com conotações de culto e
poder cultural, histórico ou religioso. Aurática enquanto matéria possível de
encadear emoções através das lembranças associadas a seu contexto afetivo,
como numa constelação de lembranças e memórias que envolvem as imagens.
Como aquele alo de luz, uma zona de indefinição que envolvia as antigas
fotografias provocado por longos períodos de exposição associados a pequenos
deslocamentos do sujeito. Me encanta a aura afetiva das imagens, essa também
zona de indefinição, de mistério e campo gravitacional que nos atrai em certas
imagens.

Rastro
Para Benjamin “o rastro é a aparição de uma proximidade, por mais
longínquo que esteja aquilo que o deixou. No rastro, algo distante, seja na
distância topográfica ou temporal, aparece como próximo. Aquilo que aquele
rastro particular deixou pra trás e que vejo na minha frente está longe. Benjamin
se vê como um leitor de rastros, que percebe em fenômenos próximos, algo
distante, algo escondido” (JANZ, 2012, p.20).
OS GUARDADOS, OS OBJETOS, AS FERRAMENTAS

Objetos são constantemente tocados, manipulados, participam de nossas
atividades, rotineiras. Trazem impressos uma marca invisível das mãos que
constantemente os tocaram na lida dos afazeres e ofícios diários. Ecléa Bosi, em
seu livro O Tempo Vivo da Memória, cita Violette Morin ao falar dos objetos
biográficos que envelhecem com o possuidor e se incorporam a sua vida, [...] “As
coisas que modelamos durante anos resistiram a nós com sua alteridade e
tomaram algo do que fomos” (BOSI, 2013, p. 27).
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OS CHEIROS

As sensações, neste caso os odores, a impressão olfativa constitui um elo
poderoso de ligação direta do presente com o passado. Concordo com Chantal
Jaquet quando ela diz que: “A sensação experimentada não faz ressurgir o
passado como foi vivido ou tal como é rememorado, mas tal como é em si, tal
como em si mesmo a eternidade o conserva. [...] A reminiscência não deve ser
confundida com uma simples lembrança, ela testemunha uma presença do
passado no presente tal como nos propulsiona para fora do tempo e do lugar
atual” (JAQUET, 2014, p.159). Nesse sentido me interessam os odores que nos
rodeiam no dia a dia, o café nas primeiras horas da manhã, o halo que
acompanha certas pessoas que são fiéis a um perfume por longos períodos e o
resto de perfume que deixam nas roupas usadas, a loção de barbear, o sabonete,
os odores da cozinha, da lavanderia.
COR

“Grisalha pois: da cor passada, desmaiada, esboroada,
pulverizada, decomposta – mas onde sempre aparece um certo
colorido [coloris]. É matéria agitada pelo vento do tempo” (DIDIHUBERMAN, 2014, p. 18).

Neste contexto a cor tem papel importante, a cor diáfana, a cor
evanescente, a cor veladura, a cor apagamento, a cor luto. O preto, o cinza e o
violeta são recorrentes na produção dessas imagens. Se eu pudesse escolher
uma cor para o termo saudade essa cor seria o violeta. O violeta que tem essa
vibração intermediária entre a tristeza e a paixão, entre o azul e o carmim. Entre o
luto e a lembrança. Tomo partido da simbologia do violeta de acordo com
CHEVALIER E GHEERBRANT (2009) associada à melancolia, à Paixão de Cristo,
à renovação, à revivificação, “Uma consequência tardia desse simbolismo
mortuário fez do violeta a cor do luto ou do semi luto em nossas sociedades
ocidentais – o que evoca ainda mais precisamente a ideia, não da morte enquanto
estado, mas da morte enquanto passagem.” ( 2009, p. 960)
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I.

“O QUE PROCESSO, O QUE ME PROCESSA...”

“A compreensão da obra passa pela linguagem, não podemos entender sem a
linguagem, não podemos entender sem a palavra, muito embora é preciso
aprender a conviver com esse paradoxo: a palavra jamais poderá traduzir a obra.
A linguagem não substitui, mas é como o outro lado da moeda...Conexão entre
linguagem e pratica é tão indissolúvel quanto corpo e alma, um precisa do outro
para existir” (REY, 2002, p 91).
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Fig. 14 Páginas do Diário de compreender escrita processo e de colecionar imagens de pensamentos
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Fig. 15 Páginas do Diário de compreender escrita processo e de colecionar imagens de pensamentos
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Fig. 16 Páginas do Diário de compreender escrita processo e de colecionar imagens de pensamentos
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Fig. 17 Páginas do Diário de compreender escrita processo e de colecionar imagens de pensamentos
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Neste capítulo me concentro em meu processo de produção, na minha
experiência, no caminho (não linear) da produção de um pensamento visual, de
um discurso poético materializado através de imagens, matérias e objetos. Pode
parecer uma obviedade, mas minha criação poética não tem acontecido somente
no campo das ideias, ordenadamente, na aproximação de uma questão numa via
de mão única. A princípio, sim, uma intuição, um pensamento obsessivo,
reincidente, recorrente, até mais que uma motivação, uma negociação com o meu
modo de ver e sentir o mundo se apresentam como start, como deflagrador,
disparador do princípio de um processo. A partir desse momento o processo
começa a acontecer, num desenrolar, desembaraçar e tecer constante de vários
novelos emaranhados, desde um olhar, um direcionamento mais atento para o
tema, onde leituras, processos, experiência, sincronicidades, emoções, a fala, a
convivência com o outro, a escrita, o dialogar com as referências e até o acaso
passam a intervir um no outro e no processo de criação do discurso poético e da
pesquisa.
Nesse processo sigo acompanhada por minhas referências poéticas,
teóricas, literárias e metodológicas, uma família, horda ou legião, alguns já
companheiros de caminhada, outros que eu fui encontrando pelo caminho. Num
mundo inundado por referências imagéticas e teóricas, filosóficas e literárias, com
pontos de vista múltiplos e dialéticos, antagônicos, diversificados se faz
necessário encontrar o seu lugar. Uma fala do Tunga - Antônio José de Barros
Carvalho e Mello Mourão transcrita da série de programas “Catálogo” do diretor
Marcos Ribeiro em 2007 - me ajuda a pensar a respeito dessa questão. Ele diz o
seguinte: “[...] O artista está sempre cultivando a história, e cada artista tem sua
história da arte, dele, privada, particular. Que é uma espécie de família que ele
constrói, de referências, pessoas, personalidades, artistas que pensam um pouco
do seu jeito, que fazem um caminho mental como o que ele faz, que olham o
mundo, que sentem o mundo, de um modo parecido com o seu”.
É preciso estar atenta para filtrar, legitimar, reconhecer, e citar com
propriedade essas referências, atenta aos pontos em que há uma aproximação ou
distanciamento. Podem existir tantos aspectos e profundidade em uma única
proposição de um artista que é preciso ter cuidado com visadas ligeiras e

56
comentários rasos. Obras que aparentemente falam de coisas similares, podem
partir de princípios e motivações distintas, no entanto esses paralelos me ajudam
a produzir um melhor entendimento dos meus desejos e motivações.
Quando falo em referências em pesquisa em arte, em acrescentar à área
de produção, em resultados acadêmicos sou tomada de súbito de uma
preocupação, é preciso ter cuidado com o que podemos chamar de “a ansiedade
do novo”. O novo, essa questão exaustivamente discutida, mas que ainda assim
pode se tornar uma armadilha na criação imagética, na produção de um texto.
Nessa tentativa busco principalmente compartilhar minha experiência, me
posiciono por um ponto de vista particular que dialoga subjetivamente com minhas
referencias e o devolvo na tentativa de um de entendimento da experimentação e
diálogo com o outro, o espectador, o interlocutor, o leitor, o colaborador.
Para refletir sobre minha pesquisa poética me valho do auxílio de
Rosangela Rennó, Christian Boltanski, Annette Messager, Claudio Parmiggiani e
Paulo Bruscky, produções relacionadas a imagens e que falam de memória,
acúmulo, visibilidade e apagamento, coleção, rastro, aura e no caso de Paulo
Brusky, em especial, de alargar os limites da forma como eu poderia pensar a
gravura.
Metodológicamente, entre o processo de criação na poética da arte visual e
a experiência Edith Derdyk foi uma descoberta fascinante, ao lado de Sandra Rey
com a pesquisa em arte e Cecília Salles com seu “gesto inacabado”. Textos de
Walter Benjamin, Bergson, Didi-Huberman, Ricoeur, Bachelard, Ecléa Bosi e do
Prof. Dr. Samuel de Jesus fortaleceram a base de meu discurso teórico e me
auxiliam a refletir sobre o que toda essa produção está gerando de significado pra
mim e em minha relação com o outro.
Sobre literatura, de maneira esporádica e descontraída, fui lendo trechos do
primeiro volume de Proust Em busca do tempo perdido – No caminho de Swan. A
riqueza das imagens, quase fotográficas das descrições minuciosas, longas,
demoradas de uma atmosfera, uma luz, um cheiro, um sabor, uma sensação, uma
característica psíquica de um personagem foram disparadores de inúmeros
insights visuais a respeito da memória afetiva servindo ainda como estímulo na
produção imagética.
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PROUST
“[...] Minha tia, de fato, só habitava dois quartos contíguos, ficando de tarde
num enquanto o outro era arejado. Eram desses quartos da província queassim como em certas regiões há porções inteiras do ar e do mar
iluminadas ou perfumadas por miríades de protozoários que não vemos
nos encantam com mil aromas que neles exalam as virtudes, a sabedoria, os
hábitos, toda uma vida secreta, invisível, super abundante e moral que a
atmosfera ali mantém em suspensão; aromas naturais ainda, é certo, e cor
do tempo como os do campo vizinho, mas já caseiros, humanos e
encerrados, fina geleia industriosa e límpida de todos os frutos do ano, que
largaram o pomar pelo armário; aromas sazonais, mas mobiliários e
domésticos, corrigindo o travo picante da geada com a doçura do pão
quente, ociosos e pontuais como um relógio de aldeia, vagabundos e
ordeiros, despreocupados e previdentes, roupeiros, matinais, devotos, felizes
de uma paz que só proporciona um aumento de ansiedade, e de um
prosaísmo que serve de grande reservatório de poesia àquele que a
atravessa sem ter vivido ali. Aquele ar era saturado da fina flor de um silêncio
tão nutritivo, tão suculento, que eu por ali só andava com uma espécie de
gula, principalmente nas primeiras manhãs ainda frias da semana da Páscoa,
quando melhor o saboreava pois acabava de chegar em Combray: antes que
entrasse para cumprimentar a minha tia, faziam-me esperar um instante no
primeiro quarto, onde o sol, ainda de inverno, viera se aquecer diante da
lareira, já acesa entre dois ladrilhos e que enchia toda a peça de um odor de
fuligem, tornando-a como uma dessas grandes "bocas de forno" do campo,
ou desses panos de chaminé dos castelos, sob os quais nos vem o desejo
de que lá fora rebente a chuva, a neve, ou mesmo uma catástrofe diluviana
para acrescentar ao conforto da reclusão a poesia da invernada; eu dava
alguns passos do genuflexório até as poltronas de veludo encorpado, sempre
revestidas de cabeceiras de croché; e o fogo, cozinhando como a uma
massa os aromas apetitosos de que se achava repleto o ar do quarto e que
já tinham sido trabalhados e "erguidos" pelo frescor úmido e ensolarado da
manhã, folheava-os, dourava-os, enrugava-os, estufava-os, e deles fazia
um invisível e palpável bolo provinciano, uma imensa torta em que, mal
degustados os odores mais picantes, mais finos, mais respeitados, mas
também mais secos do armário embutido, da cômoda, do papel de
ramagem, eu sempre voltava, com uma cobiça inconfessa, a me besuntar
no cheiro medíocre, pegajoso, insípido, indigesto e frugal da colcha de
flores.” (PROUST, 2014, p. 76)
“Os lugares que conhecemos não pertencem sequer ao mundo do
espaço, onde os situamos para maior facilidade. Não passam de uma
delgada fatia em meio às impressões contíguas que formavam nossa vida de
então; a recordação de certa imagem não é mais que a saudade de
determinado instante; e as casas, os caminhos, as avenidas, infelizmente,
são fugitivos como os anos” (Idem, p. 491)
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ROSANGELA RENNÓ

Fig. 18 Rosangela Rennó - Lote 16 “apagamento por empilhamento” - projeto menos-valia
(2010) Fonte Site da Artista

59

Fig. 19 Rosangela Rennó, Experiência de Ci-nema ( 2004) Fonte Site da Artista
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Uma das minhas principais referências poéticas está sem dúvida na obra de
ROSÂNGELA RENNÓ. Ela trabalha tanto com apropriação de imagens de
arquivos “universais”, como com imagens e objetos perdidos ou descartados de
feiras de antiguidades. Sua matéria de trabalho são as memórias alheias passíveis
de desaparição.
Para compreender como minha pesquisa se aproximava de sua obra foi
muito importante o texto de Maria Angélica MELENDI “Bibliotheca” ou das
possibilidades estratégicas da memória” em “[O arquivo universal e outros
arquivos] ” (2003) sobre este trabalho de RENNÓ, ela fala que :
“pelo seu obscuro amor às imagens, (Rosangela
Rennó) almeja ser um repositório das fotografias perdidas para
sempre.” (p. 23), que ela “apropria-se da memoria dos outros e as
levanta como espelhos para que nelas possamos ver a nós mesmos“
(p. 25) e que “sempre impregnadas pelo amor e pela morte, as
imagens urdidas pela fotografia são da mesma ordem das que
vemos através dos vidros e dos espelhos (...) feitas de histórias
alheias nos obrigam a reviver nossa própria história. (p. 33)

Já em “Experiência de cinema de RENNÓ é o “ar” que sustenta a imagem,
a imaterialidade, a imagem “aura” no sentido de auréola de luz, de imaterialidade.
Seu trabalho me comove, me intriga e me provoca. Me estimula a questionar
como esse conceito se apresenta ou pode vir a se apresentar nas imagens e
como novos matérias e suportes podem ser usados para expandir os limites de
uma linguagem artística.
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ANNETTE MESSAGER E CHRISTIAN BOLTANSKY

Fig. 21 Annette Messager, Histoire des robes (1991). Fonte: Mercer Union

Fig. 20 Christian Boltanski , Vitrine de Référence, (1971),
Fonte site Centre Pompidou
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Fig. 22

Christian Boltanski Autel de Lycee Chases, 1986-87.

Fonte: site Centre Pompidou

Boltanski explora essa posssibilidade de trazer para o contexto da arte as
imagens do outro que ao se tornarem irreconheciveis evocam essa semelhança
que ativa a memória compartilhada, coletiva.
Os guardados, as relíquias de MESSAGER e BOLTANSKY, apesar de
falarem de coisas diferentes, me encantam ao trazerem através da coleção dos
objetos que entraram em contato com o corpo e que acompanharam um período
da vida da pessoa, e ao passo que estão inseridos em uma cultura também estão
carregados da memória de um tempo.
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CLAUDIO PARMIGGIANI

Fig. 23 Claudio Parmiggiani , sem título, (2008). Fonte Site Bozar- Centre for Fine Arts

Rastro – Vestígio – Grisalha - Me encanta esse questionamento da memória
como produção de um fumo, uma fumaça, desse ar carregado que impregna, que
intoxica. Claudio Parmiggiani desenvolveu esse processo de queima, que chamou
de “Delocazione”, dentro de um ambiente fechado que produz uma densa nuvem
de fuligem que envolve uma instalação, nesse caso de uma biblioteca, quando a
fumaça e os objetos são retirados resta uma “impressão” de seus corpos no
ambiente.
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EMBATE COM A MATÉRIA E AS IMAGENS

“E se a obra é, ao mesmo tempo, um processo de formação
e um processo no sentido de processamento; de formação de
significado, como afirmado acima, é porque, de alguma forma, a
obra interpela os meus sentidos, ela é um elemento ativo na
elaboração ou no deslocamento de significados já estabelecidos.
Ela perturba o conhecimento de mundo que me era familiar antes
dela: ela me processa. Também neste sentido, de fazer um
processo a alguém: sim, somos processados pela obra. A obra, em
processo de instauração, me faz repensar os meus parâmetros, me
faz repensar minhas posições. O artista, às voltas com o processo
de instauração da obra, acaba por processar-se a si mesmo,
coloca-se em processo de descoberta. Descobre coisas que não
sabia antes e que só pode ter acesso através da obra.” (REY, 2002,
p.123)
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O que tem sido importante de forma intensa em meu processo é como ao
passo que a produção caminha, ela me processa internamente, tanto no campo
das ideias, quanto no campo das emoções, e como, desse processar subjetivo,
uma nova prática se instala num processo contínuo e crescente como uma espiral.
Às vezes, no entanto, um retroceder é necessário, uma revisão se instala, gera
novos processos subjetivos que desencadeia um novo momento na criação.
Misturado a essas idas e vindas, a literatura sobre o tema em questão, as
referencias teóricas e poéticas estabelecem um diálogo instigador e estimulante
tanto no campo subjetivo quanto no prático.
Por vezes um resultado ganha uma potência inesperada, e a partir de então
começa a girar em torno deste resultado a pesquisa, até se desdobrar ao limite,
até que outra potência se apresente e assim num processo contínuo, eu processo
o trabalho e o trabalho me processa (REY, 2002), num movimento crescente de ir
e vir e ir um pouco mais adiante...
Um primeiro momento decisivo na percepção desse processo foi quando fui
abordada com um questionamento a respeito do que me motivava a repetir tantas
vezes um mesmo processo, quando eu transferia repetidamente a mesma imagem
para a matriz de metal e insatisfeita recomeçava o processo ou quando molhava e
secava repetidamente e desnecessariamente o papel em que estava fazendo uma
impressão múltipla. Pareciam procedimentos físicos recorrentes e desnecessários,
mas refletindo sobre isso percebi que não era por preciosismo ou perfeccionismo
que eu repetia tantos processos, não, não era isso, era a necessidade de um
embate físico com aquelas imagens, com aquela matéria, com aquele processo.
Eles não eram idênticos, eram similares sim, iam criando um diálogo, um espaço,
um tempo com aquelas imagens. Eu precisava de mais tempo com elas imagens e matéria, eu precisava olhar, escrutinar, ver o que estava e não estava
ali, sentir, deixar de sentir, eu precisava lavar, “espremer” na prensa, enxugar; eu
precisava que elas me falassem o que eu precisava ouvir, que me contassem
suas histórias, que falassem pra mim, que falassem de mim...
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FOTOGRAFAR FOTOGRAFIAS

Passei a fotografar fotografias dos álbuns de família, editá-las digitalmente,
imprimir cópias xerográficas delas, olhar, recortar, montar, desmontar, remontar,
transferir com produtos químicos, transferir com calor, “queimá-las” com os ácidos
para gravá-las, fixá-las no metal, e então lavar e secar, imprimir, imprimir, imprimir,
imprimir, imprimir, imprimir, a mesma imagem em negro, preto, preto frio, azulado,
preto quente, amarelado, de carbono, cinza, sépia, violeta. E em cada uma dessas
impressões da mesma imagem a variação, às vezes sutil da cor, despertava uma
potência diferente. Em seguida passei a lhes sobrepor texturas, e então ordenálas em camadas ou em pares, em grupos, desordená-las, reordená-las. Às vezes
elas não me obedeciam, o processo se intensificava num embate que parecia não
ter fim até que tudo se acalmava e parecia encontrar seu lugar, o desejo se
realizando na produção de significado. O trabalho termina? “Quando terminar? O
trabalho pede decisão de seu destino. Essa decisão desempenha um significado
essencial [...] Às vezes é mera circunstância, tanto faz continuar ou parar. A ideia
está ali impregnada, está ali. Tudo é questão de tempo.”(DERDYK,1997)
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II.

AS CAIXAS DO QUARTO DO FUNDO
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Essa história toda começa com três lembranças de infância, uma foto 3X4
do meu avô materno, uma caixa misteriosa, preciosa, cheia de fotografias
cuidadosamente guardada por minha avó materna, e um quarto nos fundos da
casa da avó paterna onde uma parede do chão ao teto era completamente tomada
por caixas cuidadosamente empilhadas. Dessas caixas eu nunca realmente
descobri a real razão de se colecionar tamanho tesouro, repleto de mistérios e
segredos, preciosidades que minha mente infantil se deslumbrava em imaginar,
eram instantes mágicos aqueles em que eu podia passar ali no limite da porta
maravilhada com aquele tesouro escondido, que estranha coleção e que
variedade de mistérios poderiam ali estar ao mesmo tempo escondidos e
cuidadosamente classificados? Essas caixas eu nunca pude tocar, e muito menos
desvendar seus mistérios. Intimamente ligada a essa lembrança está a misteriosa
caixa de fotografias que minha avó materna guardava no armário do seu quarto de
dormir, dessa eu pude várias vezes ver o conteúdo, cheia de fotografias, um livro
de memórias, um objeto de desejo, mas que eu também nunca pude tocar com
meus dedos insanos por sentir mais de perto suas texturas. Pude vê-las através
das mãos de minha avó, um pouco a distância, ao ouvir as histórias que elas
guardavam, momentos em que eu desejava tanto vê-las mais de perto, ter um
contato mais íntimo com elas, com mais tempo pra poder desvendar aqueles
mistérios. E que histórias fantásticas que elas poderiam me contar. As caixas do
quarto dos fundos foram desaparecendo aos poucos, a cada festa de fim de ano
eu percebia que meu tesouro diminuía e eu sem ao menos poder protestar, me
resignei. No meu imaginário até hoje acredito que aquelas caixas eram repletas de
fotografias fascinantes com suas histórias por contar. Com a caixa de fotografias
de minha avó Luzia ainda pude conviver mais tempo até que outros interesses e
mistérios me desviaram temporariamente dela. Mas essa caixa, assim como as
outras, também desapareceu. Há uns anos atrás tentei recuperar a caixa, ela
realmente havia desaparecido e com ela haviam se apagado todas aquelas
histórias

épicas

dos

imigrantes

espanhóis,

das

tias

apaixonadas,

dos

antepassados mouros, negros, da bisa parteira, que benzia com a cinza do fogão
de lenha, das toras de madeira que o avô carregava no caminhão, das estradas
de ferro sendo abertas no interior do Paraná, da cidade natal que desapareceu
engolida pelas águas da barragem, as meninas cuidadosamente vestidas para a
primeira comunhão, o cachorro vira lata com as crianças no portão em frente a
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casa de madeira, o chão de terra batida, as roseiras, o jasmim manga, o perfume
do jardim, as irmãs que costuravam até os ternos daqueles homens
elegantemente vestidos. A fotografia 3x4 eu guardei, ultima lembrança de um avô
querido, aventureiro, um super-herói para os meus três anos de idade, tudo sendo
apagado, por desatenção ou descuido, as coisas, as pessoas, as histórias vão se
perdendo pelo caminho, pelo caminhar cotidiano, insano em nossa corrida com e
contra o tempo
ECLÉA BOSI fala dos depoimentos povoados de coisas perdidas que se
daria tudo para encontrar quando nos abandonam, sumindo em fundos
insondáveis de armários ou nas fendas do assoalho, e nos deixam à sua procura
pelo resto da vida. (2003, p. 29), é definitivo, a caixa de memórias de minha avó
não existe mais, mas meu desejo de reavê-la é tão intenso que em vários
momentos durante essa pesquisa vejo essa caixa de fotografias se materializar,
ainda agora, enquanto escrevo esse texto tenho a esperança que antes do final
ela reaparecerá enfim. E é assim que vem se desenrolando meu processo criativo,
esse texto, essa pesquisa, sobre o que se perdeu, se apagou, talvez não
completamente, deixou restos, sua aura, talvez um rastro a ser perseguido.

MINHA LEMBRANÇA DA LEMBRANÇA DELES

Comecei recuperando algumas imagens através de minha mãe, aqui e ali,
conversando com uns, perguntando pra outros, fui descobrindo que algumas
imagens tinham copias, pouquíssimas, e como acima me referi às sincronicidades
e ao acaso, algumas mais vieram a mim do que eu a elas. Durante esse processo
de resgate das fotografias dos meus avós maternos, meu pai recebeu de uma tia,
por correio, um envelope com varias fotos antigas de sua família, o acaso não
parava de se manifestar. Esse foi um momento decisivo, recuperando o que
restou, a pesquisa ia crescendo, novos materiais e significados iam surgindo, a
coleção se alimentando, segui em meu processo tratando digitalmente, ampliando,
gravando e a relevância desse material começou a crescer, comecei a mostrar o
resultado para um circulo de pessoas mais íntimas, alguns amigos, outros
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pesquisadores, integrantes do “Ateliê Livre de Gravura”, esse material, minhas
memórias, as memórias de meus avós maternos, minha lembrança da lembrança
deles. Minha pesquisa passou a afetar essas pessoas que invariavelmente
possuía alguma imagem semelhante. Fui assediada por uma quantidade incrível
de imagens e histórias, essa ânsia que eu tinha de contar minhas historias,
minhas memórias, recuperar essas imagens não era mais só minha. Ao mesmo
tempo que a lacuna na minha caixa de memórias passava a ser preenchida com o
que tinha restado de meu e dos outros, começaram a surgir novas caixas, novas
memórias, novas imagens dentro das caixas dos meu pares, agora parceiros e
colaboradores de pesquisa.
Passei a refletir sobre esse rumo e me alinhar com o posicionamento de
MARCEL JEAN em seu texto - Création, Créativité, Expression (2000) a respeito
da criação artística no meio acadêmico. Acredito e trabalho no sentido de que o
ato criativo deva contemplar o outro, propondo questionamentos e maneiras
singulares de olhar o mundo onde a arte deve se incorporar na vida da
comunidade, dialogar diretamente com ela.
Ao colecionar as minhas imagens e as que me foram oferecidas dos avós
de meus parceiros e amigos carregadas de memorias afetivas, propondo lhes uma
nova dimensão e significação, pretendo incrementar um diálogo, dar visibilidade e
importância às histórias pessoais em diálogo com a coletividade e ao mesmo
tempo aproximar o público da arte contemporânea.
Uma das possibilidades da gravura é a reprodução múltipla de uma mesma
imagem, o que possibilita múltiplas combinações e desdobramentos na leitura
dessas imagens. Possibilita também desdobramentos poéticos, dependendo do
tratamento que é dado a mesma imagem, posso gerar significados diferentes.
Essa multiplicidade na produção pode gerar, ainda, um outro desdobramento,
pude oferecer às colaboradoras participantes uma copia da gravura da sua
fotografia, momento que gerou depoimentos emocionados e quando as convidei
para a mostra dos trabalhos na conclusão da pesquisa.
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AS CAIXAS DE MEMÓRIAS DE D. LUZIA, D. DINA,
D. ROSA E D. LAURA
& A CAIXA DE FOTOGRAFIAS, IMENSA, INFINITA, MISTERIOSA,
IMPALPÁVEL, VIRTUAL...
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Fig. 24 ...Caixa de memórias de D. Rosa
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Fig. 25...caixa de memórias de D. Laura
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Fig. 26

Caixa de memórias de D.Luzia
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Num tempo em que o tempo era percebido de outra forma, os dias eram
mais longos e as distâncias quase intransponíveis, eram as mulheres, as avós, as
tias as guardiãs da memória familiar. D. Luzia, D. Dina - minhas avós - D. Rosa, e
D. Laurinha- minhas colaboradoras - Nas relações de família as coisas se perdem
com muita facilidade, às vezes são resgatadas. Venho aqui dar visibilidade ao
olhar e cuidado dessas senhorinhas.
Nos dias de hoje, temos muitos afazeres que muitas vezes nos impedem de
perceber a passagem do tempo e apreciar a importância das lembranças que
compartilhamos com as pessoas que são importantes para nós. Vivemos numa
época em que produzimos uma quantidade incalculavelmente insana de
fotografias, mas não temos mais o costume de imprimi-las em papel, materializálas, vamos acumulando esses documentos em arquivos digitais, em dispositivos
eletrônicos ou virtuais nas memórias de nossos computadores pessoais ou no céu
dos computadores - a imagem do inferno e paraíso. Ao mesmo tempo que uma
quantidade infinita com o registro de todos os instantes da vida do mais simples e
humilde dos mortais pode ser visualizada e arquivada, nos sentimos, ou pelo
menos eu me sinto, a todo tempo ameaçada: e se num holocausto tecnológico
todas essas fotografias desaparecessem? Quem são os guardiões da memória do
mundo hoje? Quem detêm o poder sobre todas essas informações? E no que isso
pode se desdobrar?
Transfigurando antigas fotografias de família em objetos de arte tenho por
objetivo mostrar para as pessoas como é importante prestar atenção aos nossos
relacionamentos afetivos e também como são importantes as lembranças e as
pequenas coisas, detalhes que por falta de tempo deixamos de valorizar em nosso
convívio no dia a dia.
Expliquei para minhas colaboradoras que suas fotografias serão usadas para
produzir gravuras. Que a gravura é uma técnica muito antiga de produção de
imagens em que, a partir de uma matriz, que pode ser de metal ou madeira ou
outros materiais, gravamos uma imagem que depois recebe tinta e é pressionada
sobre um suporte que pode ser de papel ou tecido ou até outra madeira. Funciona
como um carimbo. Apesar de esse método possibilitar a reprodução múltipla de
uma mesma imagem, o objetivo dessa pesquisa não é somente este, mas também
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mostrar como são importantes essas imagens, e as lembranças que elas
provocam de pessoas comuns como nós. Elas receberão uma cópia da gravura e
o que elas desejarem contar sobre as fotos será incluído na dissertação da
pesquisa. Contei também que essas gravuras serão mostradas numa exposição
de arte, para qual elas serão convidadas.
Porque lembrar? Pra que lembrar? O ato de ver, contemplar uma imagem
pode ser um disparador de lembranças? Saber que o outro parou para prestar
atenção, ter olhos e ouvidos atentos para ver sob seu ponto de vista, atualizar o
que foi lembrado, o que tudo isso pode gerar de significado? Depois de algumas
provas de uma gravura de D. Laura entreguei uma cópia pro seu neto e pedi que
levasse para ela para ver como ela reagia, qual sua opinião, se gostava. Fui pega
de surpresa por uma ligação telefônica num domingo a tarde:
“É Simone? Sou Laurinha avó do Helder”. D. Laurinha se
lembrava com detalhes do dia em que a foto havia sido tirada. Ela
tinha acabado de receber a gravura das mãos do neto e me ligou
pelo telefone, me disse que estava muito emocionada, “com os olhos
cheios d`água”, me agradeceu muitas vezes: “Foi em Anápolis, era
aniversário da Terezinha, eu estava com os olhos assim apertados
porque ventava e estava entrando areia nos meus olhos, eu tinha
quatro anos a Terezinha é 10 meses mais nova que eu, era dia 23 de
fevereiro de 1943, me lembro bem desse dia, aqui não dá pra ver
mas essas flores e os copos são de plástico, umas são de verdade;
meu pai trouxe de uma viagem e naquela época em Anápolis não
existia essas coisas, as pessoas não conheciam e os vizinhos faziam
fila na porta pra ver. Vou colocar numa moldura para mostrar para
meus filhos e netos. Eu decidi que vou escrever minhas memórias” .
(Depoimento por telefone de D. Laura agosto/ 2016)
_ D. Laurinha, quero ler suas memórias se a Sra. permitir e
quero muito que a Sra. Venha ver a exposição no fim da pesquisa.
Quem se emociona e agradece sou eu.
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Fig. 27 Matriz Memória de D. Laura – Matriz de cobre 20x30cm
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Fig. 28 Memória de D. Laura

- fotogravura – água tinta s. papel montval 42x32 cm
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III.

GAVETAS DA ALMA GUARDAM O QUE RESTOU...
COLEÇÃO – COLETA – CULTIVO
“O maior fascínio do colecionador é encerrar cada peça num circulo
mágico... tudo o que é lembrado, pensado, conscientizado, torna-se
alicerce, moldura, pedestal, fecho de seus pertences... os
colecionadores tornam-se interpretes do destino... mal os segura (os
pertences de sua coleção) parece olhar através deles para seus
passados remotos.” ( BENJAMIM, 1987, p. 228)

“Quando damos aos objetos a amizade que convém, não
abrimos mais um armário sem estremecer um pouco”. ( BACHELARD,
1978, p. 250)
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Encantam-me as coleções, a coleção das manhãs, dos sentimentos e
reflexões gravados no café amargo da manhã, na mancha do chá da noite.
Coleciono palavras, pequenos textos, anotações, livros, cadernos, desenhos,
fichamentos bibliográficos, imagens, imagens de coleções, restos, móveis, roupas,
lembranças, caixas, taças quebradas, coisinhas quebradas, xícaras, manchas,
diários, insetos mortos, sementes, flores secas, galhos de roseira, vidros de
perfume vazios, peças de enxovais, lembranças, memórias. Sempre preciso da
ajuda alheia se preciso fazer uma seleção ou limpeza, impossível eliminar
qualquer coisa que seja, não é só um acumulo, é um acumulo sistemático,
prazeroso, articulado a insights, cheio de surpresa e encanto, ao vislumbrar meu
objeto de desejo tenho “uma visão”, o mundo faz todo sentido, tudo se encaixa
perfeitamente, era exatamente aquilo que eu precisava, como pude viver tantos
anos sem aquele objeto, palavra, coisa ou ideia? Visão, às vezes, clara e objetiva,
outras turva, mas absolutamente plena da certeza da necessidade vital daquele
objeto para que eu possa viver de acordo com o plano, iniciar, dar continuidade,
concluir um processo. Colecionar matrizes, materiais, achados, coisas totalmente
sem sentido para outras pessoas são preciosidades aos meus olhos, na minha
mão, que encontram um sossego momentâneo nessa descoberta e a paz
soberana quando esse achado encontra seu lugar concreto no mundo. Me sinto
como BENJAMIM (1987), “desempacotando sua coleção de livros” ou como os
velhinhos de Ecléa Bosi com seus objetos biográficos, num mundo onde, “Faz
parte da estética neo capitalista o desprezo pelas coisas gastas usadas, com
marcas do trabalho e da vida. Preferem-se objetos novos, frios, protocolares. No
entanto os velhos objetos estão impregnados de biografia e memória.” (BOSI,
2003, p.167)
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Fig. 29 Páginas do Diário da pesquisa
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Fig. 30 Páginas do diário da pesquisa
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Fig. 31 Mobiliário de guardar Memórias II
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Fig. 32 Mobiliário de guardar Memórias II - detalhe
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Fig. 33 Mobiliário de guardar Memórias II - detalhe
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Ensaio Visual – Gavetas da Alma guardam o que restou...
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Fig. 34 Gavetas da Alma guardam o que restou... I
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Fig. 35 Afetos fazeres e cuidados
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Fig. 36

texturas da saudade
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Fig. 37 Texturas da Memória afetiva I
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Fig. 38 processo – texturas da memória afetiva
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Fig. 39 processo – texturas da memória afetiva
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Fig. 40 texturas da memória I – fotogravura – água tinta e relevo seco sobre papel montval 65x42cm
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Fig. 41 texturas da memória II – fotogravura – água tinta e relevo seco sobre papel montval 65x42cm
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Em “A poética do espaço” BACHELARD evoca imagens poéticas das
gavetas, armários e cofres, da casa, como guardiões de memórias e segredos, ele
indaga “sobre as imagens da intimidade que são solidárias das gavetas e dos
cofres, solidárias de todos os esconderijos em que o homem, grande sonhador de
fechaduras, que encerra ou dissimula seus segredos” (1978, p. 247).
Uma parte dessa pesquisa se destina justamente a essa investigação, a
investigação dos guardados pessoais e suas marcas nos armários e suas gavetas.
Mobiliário da rotina do homem comum, onde guardamos mais que roupas, lençóis,
toalhas, e objetos de uso pessoal e de ofício, os armários trazem gravados nossas
intimidades o toque de nossas mãos nesses objetos que tiveram contato direto
com nosso corpo, que nos acompanharam durante longos períodos de nossas
vidas até se desmancharem, serem descartados ou esquecidos. Me proponho a
reconhecer e materializar do profundo dos armários a poeira do tempo, de tudo o
que é colecionado, abandonado, ressecado, desbotado, desmanchado. Nas suas
marcas, manchas e texturas ressignificar os afetos a ausência, as memorias e a
saudade.
Meu pensamento se alinha com BACHELARD (1978) quando ele diz que:
“O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e
suas gavetas, o cofre e seu fundo falso são os verdadeiros órgãos da
vida psicológica secreta. Sem esses ‘objetos’ e alguns outros
igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria um modelo de
intimidade. São objetos mistos, objetos sujeitos. Têm, como nós, por
nós e para nós, uma intimidade.” (p. 248)
E que :
“No armário vive um centro de ordem que protege
toda a casa contra uma desordem sem limite. Nele reina a ordem, ou
antes, nele a ordem é um reino. A ordem não é simplesmente
geométrica. A ordem recorda nele a história da família.” (p. 248)
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Neste trabalho um armário e suas gavetas guardam as ferramentas, as
imagens, os afetos, as memórias, a saudade, o cheiro de pessoas queridas.
Minhas intervenções e percepções se somam a restos de enxoval, agulhas de
tricô, tesouras e imagens que trazem essa marca invisível das mãos que os
tocaram. Gavetas da alma guardam o que restou..., objetos carregados de
emanações perceptivas e sensoriais, um presente carregado de ecos e vestígios
do passado. Esse armário e suas gavetas, que guarda ainda a memória da
pesquisa, é objeto de ressignificar , objeto de guardar e objeto de mostrar.

RESGATEI OS VÉUS , VELANDO, DESVELANDO, REVELANDO

No resgate desses objetos que restaram, biográficos, de meus avós, me
deparei com uma caixa cheia de retalhos de tecido e de rendas que sobraram dos
vestidos, crochês, tricôs e luvas, lenços, as roupinhas do enxoval das minhas
filhas que minha avó havia tricotado ou costurado, restos do enxoval da casa da
minha mãe com as fronhas bordadas puídas, um arsenal de peças amorosamente
produzidas em casa, usadas, que minha mãe não havia guardado.
Ao mesmo tempo que cultivava essa coleção passei a “perseguir” o que
chamo de texturas da memória, os tecidos, as roupas, as sianinhas, os bordados,
as rendas, as luvas, os cabelos, as digitais, as tapeçarias, as cortinas, os objetos
que se prestassem a ser “espremidos” sem perder sua integridade e deixassem no
papel ou em outra matéria sua presença ou sua ausência, sua aura ou seu rastro.
Comecei a ver e perseguir por toda parte essas texturas, por onde andavam meus
olhos, eles guiavam minhas mãos na ânsia dessas texturas, o macio, o áspero, o
liso, o rugoso, as estampas em relevo, as padronagens e repetições. Passei a
perceber que não era qualquer textura que me interessava, elas estavam
invariavelmente ligadas às imagens, às fotografias que eu estava trabalhando e
aos objetos que eu estava colecionando.
Do outro lado dessas texturas estavam as mãos, os corpos que deixaram
suas marcas nos objetos que tocaram, nas ferramentas que usaram, nas coisas
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que construíram ou destruíram. Assim como, “as coisas” marcam, imprimem,
arranham ferem ou acariciam, afetam, primeiro a pele e depois nossa memória,
gerando sensações, que se ligam a emoções, que ficam gravadas ou não,
também os corpos afetam essa matéria gravando, imprimindo, com seu toque sutil
ou agressivo, eventual ou constante, repetitivo, marcando através dela sua
passagem.
E a repetição se instalou novamente, imprimi roupa na busca do corpo
impresso, imprimi fronha na ânsia do peso da cabeça, do perfume dos cabelos,
imprimi tecido clamando a atenção da costureira, o desejo da roupa nova, o picar
do alfinete, imprimi crochê e tricô pra ganhar presente e carinho de vó, imprimi
renda, imprimi mão, e quando me dei conta, as mãos estavam ali impressas. As
mãos, as pessoas, a minha memória delas estavam ali impressas, nas fotografias
da família, nas gavetas dos armários, na máquina de costura, na mesa de
refeição, sua presença, sua ausência, sua aura, o que restou estava ali...
presente, por impressão, por semelhança.
E tudo foi retornando às gavetas e as gavetas retornaram ao armário, não
mais uma peça de mobiliário fixa, estática, mas um armário nômade, um mobiliário
de guardar memórias, afetos, acúmulos, rastros, restos e apagamentos, que
podem pertencer ao meu universo particular ao passo que pode produzir ecos em
outras pessoas, que assim como eu, invisíveis, tiveram suas historias borradas
pelo tempo, um tempo vivido com avidez, sem pausas, sem intervalos para
reflexão ou valorização dos afetos que configuram e dão significado ao cotidiano.
Um armário pleno de vestígios passou a ser sistematicamente repleto com as
poéticas de minhas memórias afetivas, retirado do ambiente intimo do quarto e
transportado para o ateliê, um armário viajante que num outro momento se
desloca do ateliê e se abre para o espaço público. O que era somente uma
memória evanescente pode ser ressignificada e transportada do passado para o
futuro, os guardados são revelados, compartilhados, o privado se torna público.
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Fig. 42 Gavetas da alma guardam o que restou ... III
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IV.

LIVRO DAS TESOURAS

ou o pequeno guia da experimentação e dos processos técnicos
e subjetivos da gravura
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afiadas ou cegas
lâminas em espelho
feminina e masculina
cortam cabelos
e pelo
papel
grama
galho
flor
cortam cordão
cortam fio
renda
fita
texto
tecido
vestido
cortam a carne
cortam a pele
e quebrante
na soleira da porta má influencia
má companhia
debaixo do travesseiro cortam dor de parto
dor de amor
amizades
e inimizades
recortam o tempo
e a saudade
o fio do destino
por entre os dedos de Átropos
o fio da vida
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Fig. 43 Páginas do Diário secreto - significação das tesouras
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Fig. 44

Páginas do Diário secreto - significação das tesouras
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Fig. 45 Livro das tesouras ou Livro das Lâminas afiadas em Espelho –
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Fig. 46 Páginas do Livro das Tesouras
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Fig. 47 Páginas do Livro das Tesouras
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Fig. 48 Páginas do Livro das Tesouras
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Fig. 49 Páginas do Livro das Tesouras
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Durante o desenvolvimento de minha pesquisa constatei - e já havia sido
alertada sobre isso pelo meu orientador e pares - a escassez de material
bibliográfico atualizado sobre gravura, ou seja, carecemos de livros novos, de
reflexões contemporâneas sobre o assunto ou, pelo menos, há a dificuldade de
identificá-los catalograficamente. Nesse sentido me decidi pelo título na
dissertação - Gravura e Memória Afetiva. Ao dar destaque ao termo Gravura
pretendo de alguma forma enfatizar, facilitar a identificação do assunto, contribuir
e acrescentar material reelaborado à área. Ao incrementar a bibliografia dirigida
aos gravadores, no entanto, não desejo excluir pesquisadores que não estejam
familiarizados com esses processos, pelo contrário, pretendo com esse guia
apresentar a riqueza de pensamento contida neles.
Pra mim foi muito importante a experimentação exaustiva dos processos
tradicionais da gravura para subvertê-los, extrair deles a potência que eu desejava
em novos processos, materiais e suportes. Muitas das técnicas que utilizo para
pensar a gravura nesta pesquisa são de domínio público, outras como a monotipia
em aquarela e a gravura sobre o algodão, experimentei por ensaio e erro até
conseguir o resultado desejado, talvez possam não ser inéditas, como não
consegui literatura que as descrevessem, acredito ser justificável tornar público
esses processos em diálogo com a produção de sentido.
Quando falo em “expandir os limites da gravura” procuro levantar as
inúmeras

possibilidades de se pensar e produzir gravuras alargando ou

“alongando” os seus limites através da pesquisa e da experimentação, buscando
conceitos associados ao ato de gravar, novos suportes, materiais e processos
assim como sua combinação com outras mídias e linguagens. Desta
experimentação é possível gerar possibilidades quase que infinitas de produção.
Há ainda que se considerar que, como um meio de reprodução de imagens, a
partir de uma produção ou produto já consolidado, são inúmeras as possibilidades
de produção, apropriação e geração de potência e conceitos. Um exemplo
simplista seria: uma ideia que se transforma em desenho, que se transforma em
água forte, num outro processo que pode ser impressa num pedaço de madeira e
se transformar numa xilogravura, que pode se transportar numa serigrafia, que
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pode ter suas cores e tamanho alterados pra se atingir outro resultado, que pode
se transformar num “lambe” num muro da cidade, ilustrar um livro, que depois de
digitalizada pode se transformar numa animação, numa projeção virtual numa
empena de um prédio, podendo também gerar um grande adesivo ou um grafite
em escala monumental. Através de diferentes combinações de um conjunto de
matrizes podemos produzir diversas imagens, diferentes narrativas, diversos
“pensamentos gravados” tudo depende do conceito, da ideia, do motivo, da
história que se quer contar, da mensagem que se quer transmitir, poesia, crítica,
ironia, para poucos ou para muitos; assim a gravura vai permitindo a infiltração de
ideias e o permear da arte na vida.
Uma parte da minha pesquisa atual está voltada para a transferência da
imagem, principalmente as fotográficas, isso não excluiu a transferência direta do
pigmento, da textura, dos materiais, do desenho, da pintura e a monotipia já
arraigadas em minhas produções anteriores tanto quanto da fotografia.
Experimentei as técnicas disponíveis, tentando extrair o que elas poderiam ter de
potência em cada situação. Eu queria entender, no processo de produção de
matrizes e reprodução da gravura, como ela se comportava nas suas mais
variadas possibilidades técnicas e poéticas de semelhança e contato. Essa
necessidade me orientou na produção do Livro das Tesouras, que se desenvolveu
intensamente durante seis meses e que tem a possibilidade de permanecer
“aberto” como passível de acolher novas experimentações.
Enquanto desenvolvia o projeto das gavetas com os guardados e os restos
da memória e o armário que deveria ser o guardião das coleções acumuladas
durante a pesquisa, elegi a gavetas das tesouras para desenvolver um pequeno
manual de amostras, como faziam antigamente as avós com o bordado. Ali
naquelas ferramentas era tão forte a presença das mãos que as haviam
manuseado, o suor, as marcas do uso, nas mais diversas atividades de cortar, de
desfazer para refazer, criar, transmutar, que tudo isso exerceu uma estranha
fascinação sobre mim. Transformou-se num livro objeto, livro de artista, objeto de
desejo.
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A TRANSFERÊNCIA

Eu já vinha experimentando há meses a transferência de imagens
fotográficas para a matriz de metal, para onde, através do calor ou do uso de
produtos químicos (principalmente o thinner) eu transferia a fotografia tratada e
invertida e depois “queimava quimicamente” as matrizes de cobre ou latão no
percloreto de ferro no processo da água tinta. As técnicas de transferências de
imagem não são inéditas, mas eu tive que trabalhar bastante, inclusive com
muitos insucessos no processo até conseguir adequá-la aos meus desejos e
necessidades.
A transferência me interessa como significado, como uma maneira de
transportar, mais que pigmento ou imagens, é um processo que ao fazer deslocar
de um suporte ao outro, arrancar de um suporte uma imagem, me permite explorála, escrutiná-la, investigar o que está “por de trás”, desfolhar, um procedimento
mobilizado pela minha necessidade de explorar o significado de dada imagem. Era
assim que eu podia trazer a tona, arrancar, essa matéria, essa marca que me
ligava, me instigava, que me encantava nela. Sempre na busca de descolar, de
investigar o que elas tinham pra me dizer dessa memória, desse afeto, dessa
matéria.
A princípio eu sempre começava com a fotografia da fotografia, que já era
uma transferência, que se transformava numa imagem digital, que depois era
impressa e\ou copiada xerográficamente e a seguir transferida, química ou
fisicamente. Gravada em novas matérias ou matrizes e assim se apresentando
para novas impressões. Ao ser transferida de um suporte a outro a imagem ia se
transformando minimamente, se “revelando” abrindo brechas para que seus
mistérios fossem desvendados.
A seguir faço uma breve descrição desses processos e dos significados
que foram sendo mobilizados através deles.
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TRANSFERÊNCIA QUÍMICA DIRETA DO PIGMENTO

Nessa técnica, a imagem fotográfica era previamente tratada minimamente
através do programa Photoshop da Adobe. Fiz esse tratamento apenas para
realçar detalhes e contraste, levando em conta que sempre que a imagem transita
de um processo para outro “algo se perde”, no entanto, preservava os riscos,
amassados,

apagamentos,

“sujeiras”,

“ruídos”

de

cada

imagem.

Nesse

procedimento digital a imagem é ainda invertida no sentido horizontal (como num
espelho), em seguida se produz sua impressão xerográfica em papel sulfite na
gramatura mais leve encontrada (70g/m2 ou mais leve) e maior carga de tinta e
qualidade possível. Importante: use somente impressões à lazer à base de toner,
as impressões de jato de tinta não se prestam a esse processo.
Nesse momento a imagem já esta pronta para ser transferida diretamente
para o suporte - papel, tecido, madeira ou matriz de metal. Ela é colocada na
prensa com a face impressa voltada para o suporte coberta com papel encharcado
de thinner e rolada na prensa em pressão forte [no caso da prensa TRIDENT,
pressão 15].

TRANSFERÊNCIA QUÍMICA DA IMAGEM PARA A MATRIZ DE COBRE

A primeira etapa do processo é idêntica à descrita acima, desta vez, no
entanto, no tratamento digital a inversão tonal é necessária, o que é branco (luz)
vira preto (sombra) e vice versa como num negativo fotográfico. Desse processo é
possível fazer algumas ligações ao pensamento do processo fotográfico
analógico, no entanto o que muito me interessou dessa etapa foi o estranhamento
que essa inversão provoca, principalmente quando os vestidos de noiva e seus
véus brancos ficam pretos.
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1|2
3|4
Fig. 50 Processo transferência química para Matriz de metal

1 Chapa de cobre após transferência da imagem
2 Imagem pronta para transferência
3 Matriz de metal após ser queimada com o percloreto de ferro
4 Imagem impressa
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A seguir a imagem é transferida para a matriz que após a aplicação do breu
em pó, é gravada em percloreto de ferro durante 5 a 7 minutos no processo da
água tinta. Essa matriz pode ser usada, com os devidos cuidados, de forma a
produzir um numero bastante grande de gravuras nesse sentido a técnica dialoga
em varias dimensões com meu pensamento poético, uma delas é a possibilidade
de deixar gravada de forma perene uma imagem, uma memória no metal, poder
agenciar de maneira diferente suas várias reproduções e criar ficções através
dessa inversão tonal nas imagens.

Fig. 51 Processo transferência química para Matriz de metal

1|2|3|4
1 imagem original
2 imagem xerográfica - inversão tonal
3 matriz gravada
4 impressão
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TRANSFERÊNCIA FÍSICA DIRETA DO PIGMENTO PARA A MATRIZ DE COBRE
A primeira etapa desse processo é idêntica a primeira etapa do processo
químico, até a impressão xerográfica da imagem para o papel que nesse caso tem
que ser o couchê brilhante, nesse processo é a aplicação de calor e pressão
através de colher de madeira é que vão realizar a transferência da imagem para a
matriz. É necessário usar luvas isolantes térmicas para proteção das mãos, a
imagem é sobreposta a matriz que, por sua vez, é sobreposta a uma chapa de
ferro sobre fonte de calor, chama ou resistência elétrica, então procede-se com a
fricção da colher de pau para a transferência. A gravação da matriz segue com
aplicação do breu e queima com o percoreto de ferro. É preciso salientar que as
coisas vão ficar bem quentes nesse momento, e é necessário que realmente
fiquem, para que a camada de tinta da copia xerográfica se “descole” do papel e
“cole” no metal. Nesse caso o papel se descola automaticamente da imagem,
caso contrário, se a temperatura for baixa, a imagem com papel e tudo vai grudar
na matriz de metal. Se ao contrário a temperatura for alta demais a imagem vai
derreter. Infelizmente como variam muito as fontes de calor, uma dica é ficar
atento ao momento em que as bordas do papel começam a enrolar, esse é o
momento de começar a frotagem com a colher de pau.
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Fig. 52 Processo transferência física para Matriz de metal

1|2|3|4
1 – insucesso – copia xerográfica colada na matriz
2 – Impressão
3 – matriz
4 – cópia xerográfica pronta para ser transferida
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TRANSFERÊNCIA FÍSICA DIRETA DO PIGMENTO PRA UM OBJETO

Nesse caso o calor é substituído por uma fina camada de encáustica, e a
transferência da imagem xerográfica para o objeto se dá através do atrito da
colher de pau nas costas da imagem sobreposta ao objeto. O calor do atrito e as
emanações do meio – dos produtos da fórmula da encáustica e do toner da cópia
xerográfica – provocam uma reação que induz a transferência da imagem para o
suporte. Aplico, em seguida, outra fina camada de encáustica posterior a
transferência da imagem que fica ali preservada. A conservação e preservação da
imagem na matéria através da encáustica gera sentido quando transporto imagens
para os objetos. A encaústica4 (deriva do grego enkausticos, gravar a fogo) é uma
técnica de pintura antiga desenvolvida pelos gregos e egípcios em que
principalmente a cera de abelha aquecida – adicionada a outros produtos
químicos em menor quantidade – é o meio aglutinante do pigmento.

4

O maior acervo de pinturas em encáustica que se tem notícia na atualidade é dos retratos
funerários das múmias de Faiyum no Egito. Nesses retratos a vivacidade das cores ficaram
estranhamente conservadas tanto por terem passado longo período preservadas da luz como
pelas propriedades conservadoras e anti-oxidantes da cera de abelha.
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Fig. 53 Máquina de costura - Mobiliário de guardar memórias
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MONOTIPIA & AQUARELA

Fig. 54

Livro das tesouras – Monotipia aquarela
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Fig. 55 Impressão Livro das tesouras – Monotipia aquarela

Fig. 56 Livro das tesouras – Monotipia aquarela
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O desenvolvimento do Livro das Tesouras me possibilitou experimentar e
refletir sobre as técnicas tradicionais e alternativas a meu alcance e ainda
desenvolver mais uma que não encontrei disponível na literatura atual a monotipia
em aquarela.
As técnicas de monotipias tradicionais são realizadas em sua grande
maioria com tintas a base de óleo. O óleo, sua viscosidade e seu longo tempo de
secagem dentre outras característica viabiliza esse processo. Coisa que a fluidez
ou a secagem irregular e quase imediata da aquarela inviabilizam. Como conheço
muito bem esse meio, venho a anos produzindo trabalhos em aquarela, não resisti
a tentação de experimentar as possibilidades de conjugar as propriedades fluídas,
imateriais e etéreas da aquarela com as características físicas, materiais,
concretas, dramáticas da gravura. Não foi um processo fácil, mas talvez por isso
mesmo prazeroso, muitos insucessos, erros e frustrações me guiaram até um
resultado que eu considero de sucesso. Tanto na reprodutividade de aquarelas
quanto na possibilidade de trazer suas características fluídas para os processos
da gravura. Uma outra possibilidade dessa técnica é a produção de aquarelas em
papéis de gramatura mais baixa e de custo acessível com resultados excelentes
assim como sua reprodução em tecidos.
Usei matrizes plásticas. Essas matrizes precisam ser lixadas para que a
água não escorra e possa haver controle sobre a produção de imagens, usei lixa
400 para metais de maneira uniforme nos sentidos horizontal e vertical, não é
necessário que se lixe por muito tempo 3 passadas uniformes por toda matriz nos
dois sentidos costuma ser suficiente, mas o teste é que vai decidir a hora de parar,
que é quando ao se aplicar a aquarela a forma se fixa, após esse processo é
necessário lavar a matriz para que essa fique livre de qualquer traço de gordura.
Procede-se com a “entintagem” da matriz, no caso pintura de acordo com o
resultado que se deseje apresentar. A próxima etapa é a espera da secagem total
da matriz. Uma outra vantagem dessa técnica é a facilidade de apagar erros e
fazer retoques – processo complicado quando não impossível na aquarela - após
a secagem da matriz é possível retocar e corrigir apenas se aplicando água e
retirando a tinta com o pincel, papel absorvente ou tecido. Ao se alcançar o
resultado esperado na produção da imagem e após a secagem completa da tinta
pode se proceder com a impressão em papel ou tecido, para isso utiliza se a

127
prensa com intensidade média, o excesso de pressão pode provocar
deslocamentos indesejados do pigmento. O suporte precisa estar úmido, o
excesso de umidade também pode provocar o deslocamento do pigmento por
outro lado a falta de umidade vai produzir uma impressão fraca onde a maior parte
do pigmento não será transferido permanecendo na matriz. Consegui impressões
de excelente qualidade tanto no livro das tesouras em tecido, quanto no livro sobre
os movimentos migratórios do coletivo GRAVARE EXQUIS5 em papel oriental de
gramatura bastante baixa.
Após a impressão um fantasma da imagem permanece na matriz e possibilita, em
alguns casos, com um mínimo de habilidade, novas “entintagens” e produção de
imagens idênticas a original.

5

Eu, Adriana Mendonça, Helder Amorim e Luciene Lacerda somos os integrantes do

GRAVARE EXQUIS, um Arte coletivo de pesquisadores em gravura e poéticas visuais
contemporâneas do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes
Visuais da Universidade Federal de Goiás, mestrandos e doutorandos nos percebemos envolvidos
em gravuras que se apresentaram na ideia de hipelinks, no sentido de criar hipertextos,
hipernarrativas, hiperimagens, hipergravuras, onde o processo da gravura, acontece como
construção do nosso grupo. As questões de nossas ações coletivas, processos e experimentações
são campos férteis para fortalecimento de nossas pesquisas poéticas, enquanto geram relações
interpessoais e afetivas com significações simbólicas inestimáveis neste “evento” que se apresenta
como um percurso gravado.
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ALGODÃO COMO SUPORTE

Fig. 57 suporte sutil

Fig. 58 Mobiliário de guardar memórias - Impressão sobre algodão
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Uma provocação da professora Dra. Anahy Jorge para a busca de um
material que pudesse se desmanchar, se esgarçar, como suporte para minhas
gravuras, me direcionou numa reflexão e busca de um material que pudesse
dialogar com os significados de fantasmagoria, imaterialidade, apagamento,
esquecimento. Eu já vinha flertando com o algodão em algumas pequenas
impressões calcográficas explorando seus potenciais plásticos, mas ainda não
muito segura do seu uso principalmente por ser um material comercializado em
dimensões pequenas em relação as imagens que eu vinha produzindo. Uma
pesquisa telefônica rápida por distribuidores de material hospitalar resolveu a
questão e consegui o algodão em medidas suficientemente grandes para o
trabalho. Outro desafio, meu desejo era produzir imagens do tamanho das
gavetas, e a fotogravura calcográfica ainda era um desafio em dimensões
maiores. Optei pela transferência direta de pigmento, utilizando a impressão
xerográfica como matriz e usando a prensa para o processo. O algodão precisa
ser molhado, moldado como desejado, rolado na prensa e secar quase que
completamente para que em seguida proceda-se a transferência química do
pigmento.

Com essa pequena reflexão sobre o laboratório da gravura o meu desejo é
de demostrar o quão diferente, lento, reflexivo, cheio de notações é esse tempo da
gravura, quanto pensamento direto ou indireto seus processos podem agregar,
tanto um raciocínio técnico - que envolve questões físicas e químicas da produção
e reprodução de imagens, e porque não alquímicas, trazendo a imagem imaterial
pra dentro da matriz de cobre – quanto um pensamento poético alinhado e
disparado por esses processos no caminho de concretizar, materializar o
subjetivo.
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Fig. 59 Diário de processo – Livro das Tesouras
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Fig. 60 Diário de processo – Livro das Tesouras
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Fig. 61 Diário de processo – Livro das Tesouras
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Fig. 62 Diário de processo – Livro das Tesouras
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V.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Podem haver várias outras maneiras de medir o tempo, nas xícaras do café
das manhãs, nos sachês de chá das noites, nas roupas dos filhos que vão ficando
pequenas, nos galhos das podas da roseira do jardim, através dos vidros de
perfumes vazios. São Diários, são arquivos de nossos sentimentos cotidianos, são
coleções dos nossos dias...
A saudade se apresenta aqui neste trabalho e na minha vida mesmo, como
uma maneira de lidar com o cotidiano, de me relacionar com o tempo.
ALBUQUERQUE JUNIOR cita LARBAUD no entendimento da saudade como ela
é percebida por Gilberto Freyre em seu livro “Tempo Morto e outros tempos” como
“uma saudade que não se remete apenas ao passado, que não se constitui
apenas no desejo de reencontrar coisa ausente ou esquecida, mas uma saudade
que informa o próprio presente, uma saudade que se manifesta mesmo antes de
ser tempo para haver saudade desse mesmo momento que se esta a viver e que
e forma alguma já se esgotou. Uma saudade sem prazo fixo”. (ALBUQUERQUE
JUNIOR, 2013, p.16)
Nas imagens e objetos produzidos lido com a saudade. Mais que
sentimento, emoção, sensação, de perda dolorosa e esperança de felicidade que
sob o domínio dos sentidos ambíguos, se transforma numa embriaguez da alma e
permite lidar com a perda do objeto amado seja ele uma pessoa ou um lugar.
Essa saudade surge de um modo mais brasileiro de ser do que aquele lusitano por
nós herdado. Dualidade e ambiguidade, um aperto no peito que como uma forma
de respiração que te oprime mas te obriga a inspirar de novo, dor e esperança,
expiração e inspiração, ausência e presença, aflição e alegria, morte e reencontro.
A saudade como,
“uma forma de aparecimento do tempo, uma das várias
camadas de tempo que convivem em nosso presente” onde [...]
Somos formados por diversos extratos de tempo que vêm
grudar-se à nossa pele, aos nossos gestos, aos nossos hábitos,
aos nossos pensamentos, valores e costumes mais cotidianos e
banais” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013, p.18)
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aparece no meu caminhar permeado de lembranças, lembranças de como
experimentei o que vivi, onde o que realmente aconteceu é afetado pelo como foi
percebido, lembrado e imaginado, realidade e ficção, convivendo permeadas por
um limite tênue. Ela é instrumento da saudade, um instrumento para reencontrar,
não o vivido, mas o “como foi vivido”, um alento para lidar com aquela parte de
nós que já não existe mais. Muito além da melancolia causada pela perda, lido
com a saudade na busca de resgatar o que se perdeu em mim, o que eu como ser
afetivo não mais terei, não mais verei, ou não terei sequer a oportunidade de
experimentar, uma saudade do vivido e do que jamais viverei...

Cada momento, cada evento é experimentado de maneira diferente por
cada um de nós, essa experiência passa a construir nossas lembranças de
maneira pessoal e única, o nosso universo, o filme particular de nossas vidas,
documentário ou ficção, crônica ou narrativa.
Mas as lembranças em nossas vidas podem ser compartilhadas, se agregar
coletivamente, contudo, trazem sempre a carga do nosso universo particular,
nosso paraíso e inferno pessoal. Realidade, vivência e ficção se mesclam e se
fundem e a saudade se apresenta como esse sentimento que resgata quem fomos
e nos mostra no espelho da lembrança quem somos.
Venho num esforço de não permitir que o correr exageradamente rápido do
tempo consuma nossa existência enquanto ser afetivo, que desfruta, aprende e se
encanta no convívio diário com os outros que nos cercam; como uma maneira de
apreciar, saborear mais delicadamente e pausadamente o que virá a ser perder no
instante seguinte. Resgatar o “Tempo perdido” ou o “Tempo morto” com suavidade
e delicadeza, dando lhes o seu lugar especial, um ambiente arejado e iluminado,
onde possa ser apreciado sem pesar ou idolatria, mas como elemento identitário.
Que conta dos afetos, do caminhar juntos, do deixar pegadas leves ou digitais
suaves na pele dos que se tocaram e conviveram doces ou amargos dias de
cuidado mútuo.
E assim, a saudade se apresenta nessas gravuras, imagens, olhares,
nessas mãos, nessas caixas, gavetas e armário, como um lugar de afeto e de
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cuidado. Como uma abertura no tempo presente para as que as corrediças
dessas gavetas possam se mover suaves por trilhos subjetivos que a cada
segundo...tic, muda de lugar no tempo e no espaço, avança se aproximando de
nós, para escapar no segundo seguinte, tac...
... “punctum”, afeto, ar... nesse correr, assim como BARTHES (2015) em
sua “A Câmara Clara” fui tentando entender meu fascínio pelas fotografias que vi
através das mãos de minha avó e ainda aquelas que vi através das mãos de
minha mãe, de D. Laurinha e de D. Rosa, olhando essas fotografias segundo um
questionamento pessoal do que elas podiam significar para mim, o que eu vivi, o
que eu me lembrava que vivi, o que eu imaginava ter vivido, e ainda aquelas que
se levantaram para mim como espelhos para refletirem o que vivi. Também como
BARTHES, busquei através do afeto esse entendimento. – “essa coisa que é vista
por quem quer que olhe uma foto e a distingue, a seus olhos, de qualquer
imagem” (BARTHES, 2015, p.54), não seria exatamente isso que eu vinha
buscando

identificar

nas

minhas

repetições,

transferências,

impressões,

reimpressões, montagens, desconstruindo e reconstruindo a imagem para melhor
compreende-la, “escrutando a foto para, entrar na profundidade do papel ter
acesso ao que há por trás” será que é assim mesmo a foto? Será que ela
realmente “não pode dizer o que dá a ver”? Ao questionar o referente, a presença,
a emanação, a morte, a saudade ao olhar uma fotografia “incluo fatalmente em
meu olhar o pensamento desse instante, por mais breve que seja, no qual uma
coisa real se encontrou imóvel diante do olho.” (Idem, p 68)
Por outro lado quando me aproprio dessa imagem, apresento-a, procurando
entendê-la tomando partido de uma outra linguagem – no caso a gravura - , retirolhe da caixa escura, de dentro do armário fechado e trago-a a luz tornando-a
publica, o que acontece? Dou-lhe uma segunda vida, uma oportunidade de
sobrevida, ela volta pra dizer o que? Após ter me afetado, me atingido me
perturbado?
“Que estou fazendo durante todo esse tempo que permaneço diante dela?
Olho-a, escruto-a, como se quisesse saber mais sobre a coisa ou a pessoa que
ela representa” (Idem p.84). Venho através dos procedimentos da gravura nesse
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embate com a matéria imagem, com minhas matrizes imagem, com essa memória
apreendida capturada para sempre ou enquanto sobreviva.
Meu trabalho busca garantir uma sobrevida, um sopro maior de tempo,
busco outras vidas para essas memórias imagem ou imagens memória, matrizes
imagem, lhes ofereço suporte novo, através de uma outra alquimia, através de
outras químicas, mecanismos e metais. Processo repetidamente para produzir um
pouco mais de tempo, lhes indago o significado dou voz a sua história e das
pessoas que as acompanham, dou voz aos seus afetos. Será que consigo darlhes uma oportunidade de falar, também, para outras pessoas de suas histórias?
Questiono a qualidade perecível da fotografia, o desaparecimento, o desgaste e a
permanência da imagem, Quanto tempo sobreviverão as imagens virtuais?
Imagino uma capsula do tempo, um HD monumental vagando de campo em
campo gravitacional de cada estrela que se apaga num tempo e espaço infinito.
Quais imagens sobreviveriam, quais seriam as escolhidas?
Talvez, ao transferir “a fotografia” de meus avós para uma matriz de cobre
eu esteja materializando um desejo de que ela não desapareça, assim como
desapareceram as outras da caixa de minha avó, ou talvez meu desejo de que
não desapareça o que eu ainda reconheço deles na profundidade daquele papel.
Transmitindo a imagem digital para o metal, materializando-a, quem sabe eu
consiga transmitir parte do meu tempo para outros tempos, um tempo que eu nem
vivi, mas onde me reconheço nos que viveram.
“É como eu gostaria de guardar certos instantes: como se eles
tivessem existência própria e fossem como joias que se destacassem do
tempo para não serem desgastadas por ele. E persistissem como instantes
vivos e não simples e meio mortas sobrevivências na memória ou na
saudade de quem os experimentou.” (FREYRE,1975 p.53)
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