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Resumo
Essa proposta em Poéticas Visuais, desenvolvida na linha de pesquisa em Arte e Visualidade, investiga
a linguagem da pintura e suas relações na contemporaneidade sobre aspectos transitórios, efêmeros
e de duração, levando em conta a imagem simbólica do cacto. O objeto de estudo, nesse artigo, dáse por meio da Série Setembro/2014 que, a partir do desvelamento (acompanhamento) do processo
pela ação do artista junto ao trabalho, apresenta uma transformação visual indicando a passagem do
tempo na aparência física da pintura. O trabalho vincula-se à pesquisa sobre [des]construções pictóricas
transitórias.
Palavras-chave: Poéticas Visuais. Pintura. Transitoriedade. Desvelamento.
Abstract
This proposal in Visual Poetics, developed in the line of research in Art and Visuality, investigates
the language of painting and its relationship in the contemporaneity about the transitory aspects,
ephemerals and duration, taking into account the symbolic image of the cactus. The object of study,
in this article, occurs through the Series September /2014, from the accompaniment (attendance) of the
process by the action of the artist together at the work, presents a visual transformation indicating the
passage of time in physical appearance painting. The work is linked to the research about Transitional
pictorial [de]constructions.
Keywords: Visual Poetics. Painting. Transience. Accompaniment.

1 Introdução
No decorrer da investigação desenvolvida no curso de Mestrado em Artes
Visuais, na linha de pesquisa em Arte e Visualidade, sobre pinturas transitórias, foram
realizados inúmeros trabalhos poéticos com ênfase em fenômenos passageiros e
efêmeros. Essas práticas foram intituladas de [des]construções pictóricas transitórias.
Uma dessas produções, a Série Setembro/2014, se apresentou relevante e interessante,
primeiramente, por ser uma nova tentativa (em referência à experiência pictórica
original Demarcação: intervenção não satisfatória) e, posteriormente, por demonstrar
a necessidade da presença do artista, como desvelador (acompanhante), para dar
significado à ação do processo poético.
A Série Setembro/2014, cobertura de pigmento sobre Cacto-planta (designação
usada para diferenciar de Cacto-símbolo em referência à representação da forma na
poética), além de expressar os aspectos da pintura transitória, faz com que, através
da constante presença diante da pintura [intervinda], se construa uma relação de
afeto com a obra. Essa relação, nesse caso, também leva em conta o aspecto particular
de cultivador de espécies da planta (cacticultor). Assim, o mesmo zelo estabelecido
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no cultivo da planta se apresenta na prática artística. Por isso, talvez, a recorrência
simbólica do cacto se dê por essa transposição à representação na pintura ou à
intervenção na própria planta, ou seja, tanto no cactário quanto nas ações poéticas,
ocorre o acompanhamento, o afeto, a atenção e a entrega no processo por parte do
artista/cacticultor e não apenas em virtude do colecionismo de espécies.
Ao contextualizar a Série Setembro/2014, foco desse pequeno discurso,
encontram-se citados outros trabalhos pictóricos que também estão vinculados
à pesquisa: Demarcação (2014) e Purificação (2014); e a narrativa visual do
processo de (des)pintura da artista Claudia Tavares (1967). Com relação aos
autores, dispõem-se as contribuições de Bourriaud (2009) e Merleau-Ponty (1994)
sobre aspectos fenomenológicos, transitórios e relacionais inseridos no âmbito
da poética contemporânea.
2 Desvelando a Série Setembro/2014
O uso da palavra “desvelamento” (FERREIRA, 2004, p. 665), que deriva do
verbo “desvelar”, possui o significado de zelar, de cuidar ou de se fazer presente para
acompanhar a transitoriedade dos trabalhos. Por outro lado, por ter dupla significação,
ela também pode expressar o sentido de revelar, de descobrir ou de conhecer, o que
não deixa de estar intrínseco em toda poética da obra, mas não é o caso, nem o foco
da discussão aqui.
A propriedade em desvelar a poética foi uma característica constante em
todos os trabalhos produzidos no mestrado. No entanto, essa ação de acompanhar
o trabalho se fez “desvelada” – no outro sentido: revelada/descoberta – somente na
intervenção Demarcação [Figura 01]. Antes disso, o processo era realizado, mas não
se tinha a consciência de sua necessidade como parte da poética. Acreditava-se que a
constante presença diante da obra se dava apenas em função dos registros fotográficos
para capturar, no tempo, a transformação das [des]construções pictóricas, embora que
isso também seja relevante e faça parte da ação do processo.
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Figura 01 – Sandro Bottene. Demarcação. 2014.
Pigmento sobre cacto. São Martinho da Serra – RS/Brasil.
Fonte: Arquivo pessoal, fotos do autor em: 14 jun. 2014.
Figura 02 – Sandro Bottene. Purificação. 2014. Fotografia.
Fonte: Arquivo pessoal, foto do autor em: 03 jun. 2014.

O trabalho Demarcação foi uma intervenção realizada em vários locais na
cidade de São Martinho da Serra1 – RS/Brasil e constituiu-se em demarcar com tinta
em spray, nas cores azul e vermelha, os Cactos-planta encontrados ao acaso. Essa
cobertura de pigmento, por sua vez, supunha a demarcação atual que poderia indicar
os limites ou intuir pertencimentos entre as distintas nações (Portugal e Espanha),
além de levar em consideração a proposta da residência sobre fronteiras.
A ideia para essa intervenção, no entanto, deu-se anteriormente ao evento,
quando foram realizados alguns testes para verificar a capacidade de impregnação
do pigmento sobre a planta natural. Para realizar essas amostragens, foram usados
os cactos do meu jardim em minha residência (Seberi – RS). Simultaneamente, esses
testes serviram de material para o trabalho intitulado de Purificação [Figura 02]. Nos
registros fotográficos2, a solução denominada de “SORO ANTICACTO3”, cria a alusão
da ação de decomposição formal do cacto relacionando o processo com o que é
executado no Cacto-símbolo na pintura sobre a areia.
Com relação ao aspecto visual de pigmentação da planta e em virtude de
os testes terem sido bem sucedidos, a ação de intervir ocorreu na residência artística
Residência Artística “...1777...2014...”, realizada de 13 a 15 de junho de 2014, que propôs ações poéticas levando
em conta a linha traçada pelo Tratado de Santo Ildefonso (1777) que definia, nesse lugar, a fronteira de terras entre
Portugal e Espanha. O evento foi organizado pelo grupo de pesquisa Momentos-Específicos.
1

Uma dessas fotografias foi selecionada e serviu para participar do “20º e 21º Intercâmbio Internacional de Miniarte”
que aconteceu, respectivamente, em Porto Alegre e Gramado – RS/Brasil.
2

O termo “ANTICACTO” foi usado na Qualificação do Mestrado para denominar a silhueta (Cacto-símbolo) que era
produzida nas [des]construções pictóricas sobre areia.
3
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conforme fora planejado: demarcar pontos da cidade, através da pintura nos cactos,
estabelecendo possíveis limites poéticos ou fronteiras fictícias. Esses locais eram,
geralmente, selecionados por constar alguma sinalização, como placas de pontos
turísticos, de ruas ou por se tratar de uma referência na cidade.
Contudo, em meio a uma discussão com o grupo de pesquisa, foi questionado
o aspecto sobre a visualidade da proposta, pois em outros trabalhos, eu sempre
estava acompanhando as transformações cromáticas da pintura durante vários dias: o
cuidado na poética. E, na intervenção Demarcação, esse zelo não se concretizou, pois,
após a pigmentalização (pintura) dos cactos, o processo não foi mais desvelado.
A partir desse descuido, da falta de acompanhamento do processo de
despigmentalização na planta (desgaste da cor) em Demarcação, foi então realizada
uma nova tentativa através da Série Setembro/2014 [Figura 03 e 04]. Segundo MerleauPonty, “só sabemos que existem erros porque temos verdades, em nome das quais
corrigimos os erros e os conhecemos como erros” (1994, p. 396). Com essa constatação,
foi possível corrigir a carência da presença de um desvelador e, além disso, planejar
com mais detalhes todo o desenvolvimento do novo processo poético.
E, por abordar o aspecto de planejamento, percebeu-se que o desvelamento
do processo pictórico exige também a preparação e a organização prévia de como irá
acontecer o percurso das [des]construções transitórias. Nessa empreitada, estipulouse que o trabalho seria acompanhado por um mês. A escolha de “Setembro” (o
mês) levou em conta a disponibilidade de estar presente no local da intervenção,
em um determinado horário, para visualizar as alterações cromáticas, ou seja, a
despigmentalização da planta, bem como proceder aos registros fotográficos
necessários à ação. Porém, para Merleau-Ponty, “o tempo supõe uma visão sobre
o tempo. [...] Portanto, o tempo não é um processo real, uma sucessão efetiva que
eu me limitaria a registrar. Ele nasce de minha relação com as coisas” (1994, p. 551).
Assim, com a Série Setembro/2014, foi construído um intervalo temporal composto
por instantes diante do trabalho. E, diferente da percepção do tempo de duração dos
trinta dias do mês em questão, o trabalho acabou se desdobrando em outro tempo, o
tempo poético através da minha presença com a obra, desencadeando o caráter e o
elo afetuoso.
Sobre essa experiência de desvelamento na arte, Bourriaud diz que “já não se
pode considerar a obra contemporânea como um espaço a ser percorrido. [...] Agora
ela se apresenta como uma duração a ser experimentada, como uma abertura para a
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discussão ilimitada” (2009, p. 20-1). Pode-se dizer que o tempo de acompanhamento
foi um período de vivência, de desacomodação, de compromisso, de beleza, de
visualidade, de paciência e de transformações. Em cada momento foi possível perceber
e conviver com as adversidades climáticas4, com as diferentes luminosidades e com o
próprio crescimento da planta (outra transformação visual). Enfim, uma Pintura-viva
que se desdobra, se expande e se modifica pela instabilidade das ações no ambiente
onde se encontra o trabalho.

Figura 03 – Sandro Bottene. Série Setembro/2014: fase azul [processo]. 2014.
Pigmento sobre Cacto. Residência do artista em Seberi – RS/Brasil.
Fonte: Arquivo pessoal, fotos do autor em: 01 a 30 set. 2014.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/SandroBottene/anexo-u-srie-setembro-2014>, 2015.

Figura 04 – Sandro Bottene. Série Setembro/2014: fase vermelha [processo]. 2014.
Pigmento sobre Cacto. Residência do artista em Seberi – RS/Brasil.
Fonte: Arquivo pessoal, fotos do autor em: 01 a 30 set. 2014.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/SandroBottene/anexo-u-srie-setembro-2014>, 2015.

4

Em alguns dias do mês ocorreram momentos com fortes rajadas de vento e intensas pancadas de chuva.
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A Série Setembro/2014 compõe-se por três etapas pictóricas [?]5: a primeira
pela Pintura-montagem quando o Cacto-planta se torna suporte e aparência
da poética (recoberto de pigmento). A segunda pela Pintura-apagamento,
compreendendo o desgaste da cor através das condições climáticas no ambiente. E,
por fim, não há uma Pintura-equalizada (como em outras [des]construções), mas sim,
uma Despigmentalização (quando a planta não apresenta mais, em sua aparência,
resíduos da cor da tinta).
A proposta da intervenção foi dividida em duas fases: azul e vermelha (quinze
dias de duração em cada uma delas). O horário determinado para o desvelamento
compreendeu-se entre as 12h e as 13h, conforme está indicado junto aos registros
(o intervalo escolhido encontra-se distante de outros compromissos pessoais). O
mecanismo da transitoriedade da obra – interferências climáticas – não pode ser
controlado pelo artista, como em outros projetos, pois independe de sua vontade
(a não ser que o pé de cacto fosse “coberto/protegido” para retardar a ação de
despigmentalização).
Em um dos trabalhos da artista Claudia Tavares6, ela apresenta, justamente,
essa relação da despigmentalização: a despintura. A ação que leva o mesmo título –
(des)pintura [Figura 05] – e que lembra o movimento de uma performance, segundo
a artista (informação verbal)7, foi realizada no dia 12 de setembro de 2011, entre 11h
e 12h. O trabalho constitui-se da ação de “des-pintar” a parede (o local é a cozinha de
seu apartamento que foi construído na encosta de uma pedra e, com isso, favorece a
infiltração de umidade). Os registros fotográficos foram capturados através de uma
câmera num tripé disparados pelo timer da máquina.

Talvez se pudesse considerar apenas duas, já que a última se caracteriza pela ausência do pigmento, o que difere
da etapa de Pintura-equalizada visualizada nos demais trabalhos da minha poética.
5

Artista visual nascida no Rio de Janeiro – RJ/Brasil em 1967. Mestre em Linguagens Visuais (2005/UFRJ), atualmente
é doutoranda em Processos Artísticos Contemporâneos (UERJ).
6

Em entrevista concedida ao autor na UDESC (Bloco Artes Visuais), Florianópolis – SC/Brasil, em 09 de outubro de
2014.
7
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Figura 05 – Claudia Tavares: (des)pintura. 2011.
Impressão em papel de algodão com pigmento mineral. 110 x 70 cm. Edição de 7 + PA.
Fonte: <http://www.claudiatavares.com/trabalhos/102>, 2014.

A visualidade do trabalho se dá pela retirada da tinta de uma superfície:
no caso da artista a parede e na minha poética o cacto, sendo que ambos perdem
o pigmento. No entanto, em (des)pintura a desconstrução pictórica revela outra
construção: a cor por detrás da camada de tinta branca. “A transitividade, tão antiga
quanto o mundo, constitui uma propriedade concreta da obra de arte. Sem ela, a obra
seria apenas um objeto morto, esmagado pela contemplação” (BOURRIAUD, 2009, p.
36). A transitoriedade no trabalho da artista ocorre por seus gestos e a duração pela
velocidade que os mesmos dão sequência pela remoção da tinta através da espátula.
Com relação ao seu próprio trabalho, a artista argumenta que,
se pintar significa essencialmente adicionar tinta a uma superfície, despintar
indica a ação contrária: retirar tinta de uma superfície. Em (des)pintura, a
massa branca pintada se estufa e se desgruda da parede, me provocando a
escavar o plano em busca do que estará por detrás dele. Enquanto removo
com a espátula a tinta ressecada, descubro mundos imaginários guardados
na parede da minha própria casa. Vestígios aparecem revelando uma
espécie de pintura rupestre que se apresenta a cada remoção de tinta com
a espátula. Mas o que se revela não são inscrições decifráveis, são restos
que respiram. Tento desvendar o ritmo dessa respiração relacionando-o
com o movimento do meu próprio corpo. Ao final dessa operação, me
defronto com a formação de uma nova paisagem. Uma paisagem ao avesso
(TAVARES, informação verbal8).

Na Série Setembro/2014, com o final da ação, também surge uma nova
paisagem, os cactos se alteraram em tamanho e forma, pois enquanto o pigmento era
desgastado, a planta crescia e ocupava outros espaços. Durante o desvelamento, em
relação aos registros fotográficos, procurou-se enquadrar o mesmo ângulo, mas nem
sempre isso foi possível. A impregnação do pigmento entre as fases não apresentou a
Em apresentação proferida no Laboratório de Fotografia (Bloco Artes Visuais) da UDESC, Florianópolis – SC, em 09
de outubro de 2014.
8
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mesma duração: na azul o processo de perda da cor ocorreu mais rápido e na vermelha
mais lenta (em virtude da interferência provocada pelas chuvas).
Paralelo a esse processo de desvelamento, foram confeccionados postais9
[Figura 06] no mesmo dia de cada um dos registros do mês (com exceção de sábados
e domingos) e, após a impressão, postados no correio. Nesses postais, além da
imagem do cacto, foram inseridas marcações temporais e informações do ambiente
no momento do registro, como temperatura e condições climáticas. “Hoje, o que
estabelece a experiência artística é a co-presença dos espectadores diante da obra, quer
seja afetiva ou simbólica” (BOURRIAUD, 2009, p. 80). Essa experiência pessoal poderá
ser transferida ao público no dia do evento (exposição “Arte Postal & Natureza”)
possibilitando, talvez, outras percepções e outros afetos quando alguém estiver diante
das fotografias e acompanhar o [novo] processo de despimentalização na obra postal.
Dessa forma, será construído outro tempo poético, diferente da percepção temporal
por mim experimentada.
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Figura 06 – Sandro Bottene. Série Setembro/2014: fase vermelha [detalhe dos postais]. 2014.
Pigmento sobre Cacto. Residência do artista em Seberi – RS/Brasil.
Fonte: Arquivo pessoal, fotos do autor em: 17 e 24 set. 2014.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/SandroBottene/anexo-u-srie-setembro-2014>, 2015.

3 Considerações Finais
Com relação à proposta sobre as [des]construções pictóricas transitórias,
ênfase dada pela Série Setembro/2014 nesse artigo, percebe-se que a visualidade da
pintura se dá por meio do processo poético constituído, em parte, pela ação do artista
que acompanha o trabalho. O aspecto da visualidade, revelado aos poucos, se faz
presente na obra por meio de três etapas distintas que compõe o arranjo pictórico.
Essas transformações visuais, que proporcionam nuanças cromáticas, desdobram-se:
Esses postais, 22 no total e 11 de cada fase, fizeram parte da exposição internacional “Arte Postal & Natureza” que
foi realizada de 20 a 25 de abril de 2015 no Hall do CAL, prédio 40, UFSM, Santa Maria – RS/Brasil.
9
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pela Pintura-montagem (cobertura de pigmento sobre a planta); segue com a Pinturaapagamento (perda da cor impregnada na planta devido adversidades climáticas); e
finaliza com a Despigmentalização (quando não há mais indício de pigmento no suporte
– Cacto-planta).
Para Bourriaud, “esse é o desafio da modernidade ‘extrair o eterno do
transitório’, sem dúvida, mas também e sobretudo inventar um comportamento de
trabalho justo e coerente com os modos de produção de sua época” (2009, p. 95-6).
E, é justamente essa construção textual, uma parte desse “eterno sobre o transitório”,
que nesse momento, foi o método que encontrei, além dos registros fotográficos, para
guardar os vestígios de uma pintura que não existe mais fisicamente: a [des]construção
pictórica transitória compreendida pela Série Setembro/2014.
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