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Resumo 
Esse artigo traz um recorte da minha pesquisa para a Dissertação de Mestrado em Artes 
Visuais, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade 
Federal de Santa Maria, a qual se baseou na minha produção plástica, com o objetivo de 
construir um campo pictórico aberto, operando com os conceitos de acúmulos e 
contraposições, atuando assim, entre o pictórico e seus desvios experimentais: colagens 
(de fragmentos fotográficos extraídos de páginas de revistas, de papel machê e de 
elementos tridimensionais), grafismos, raspagens (grattage), ilusionismos (inserção da 
perspectiva linear e aérea a partir da projeção e transferência de imagens – desenhos 
e/ou fotografias) e recortes do suporte de MDF (que podem ser no formato retangular, 
recortado em formas irregulares ou ainda, uma junção de suportes). Apresenta a 
metodologia utilizada para a instauração das obras (na qual articulei a prática plástica – 
baseada em apontamentos realizados em um diário de anotações – com a história, a 
teoria e a crítica de arte, além de escritos em poéticas visuais). Analisa brevemente as 
obras construídas, classificadas em cinco categorias, verificando os desdobramentos das 
relações entre acúmulos e desvios experimentais, estabelecendo comparações com o 
fazer de Frank Stella, Iberê Camargo e Leda Catunda, a fim de se compreender alguns 
procedimentos e a minha intenção expressiva. Procura responder à seguinte pergunta: 
por que o campo pictórico necessitaria de tantos subterfúgios (ou desvios 
experimentais)? Conclui que atuo nos interstícios das pinturas, utilizando a linguagem 
pictórica como um conceito permeável, em um campo aberto, para que a pintura 
influencie e seja influenciada no diálogo com os desvios experimentais durante o 
processo de criação. E, por fim, e aponta um possível caminho para a sequência dessa 
pesquisa. 

 
Palavras-chave: Pintura, Acúmulo, Desvios experimentais, Poéticas visuais. 

 
 

Abstract: This article brings a clipping of my research to the Master Course Dissertation 
in Visual Arts, developed in the Postgraduate Program in Visual Arts of the Federal 
University of Santa Maria, based on my plastic production, with the objective of 
constructing an open pictorial field, operating with the concepts of accumulations and 
contrapositions, thus acting between the pictorial and its experimental deviations: collages 
(of photographic fragments extracted from pages of magazines, papier mâché and three- 
dimensional elements (insertion of the linear and aerial perspective from the projection 
and transfer of images - drawings and/or photographs) and cutouts of the support of MDF 
(that can be in rectangular format, cut out in irregular shapes or even a joint of supports). 
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It presents the methodology used for the instauration of works (in which I articulated the 
plastic practice - based on notes made in a diary of notes - with history, theory and art 
criticism, as well as written in visual poetics). It briefly analyzes the constructed works, 
classified in five categories, verifying the unfolding relations between accumulations and 
experimental deviations, establishing comparisons with the work of Frank Stella, Iberê 
Camargo and Leda Catunda, in order to understand some procedures and my expressive 
intention. It tries to answer the following question: why would the pictorial field require so 
many subterfuges (or experimental deviations)? It concludes that I work in the interstices 
of paintings, using the pictorial language as a permeable concept, in an open field, so that 
the painting influences and is influenced in the dialogue with the experimental deviations 
during the creation process. And, finally, and points out a possible way to the sequence of 
this research. 

Keywords: Painting, Accumulation, Experimental deviations, Visual Poetics. 

 
 
 

Introdução 
 

De início, deve mencionar que percebo minha prática plástica como sendo 

pintura, pois os trabalhos são gerados ou concebidos a partir da pictoriedade1, 

constituindo-se em um meio que se abre, que se torna permeável, tensionando-se 

ou fundindo-se a outros meios, técnicas e procedimentos. 

Trata-se de pinturas feitas a partir da construção de um “campo pictórico 

aberto”, ou seja, que parte de seus elementos essenciais (plano, cor e gesto) e 

abre-se a diversas experimentações: colagens (de fragmentos fotográficos 

extraídos de páginas de revistas, de papel machê e de elementos 

tridimensionais), grafismos, raspagens (grattage), projeção e transferência de 

imagens (desenhos e/ou fotografias) e recortes do suporte de MDF (que podem 

ser no formato retangular, recortado em formas irregulares ou ainda, uma junção 

de suportes). 

Aqui, cabe pontuar, que nessa dissertação trato de uma “pintura em um 

campo aberto”, conforme mencionei anteriormente, e não de uma “pintura em 

campo expandido” (ou ampliado), pois este último termo, segundo Spier (2011,  p. 

09) é utilizado por muitos artistas e teóricos desde o início do milênio para 

compreender melhor o campo que a pintura ocupa hoje, além de ser “[...] 

impossível falar de pintura expandida sem relacionar o assunto à noção de campo 

1 “Pictoriedade: de pictórico ou pictural. Diz-se do modo de pintar em que a imagem é definida por 

transições suaves entre massas de cores e de tonalidades e não por contornos e linhas marcados. 

Abrange formas de relevo dispostos numa superfície plana.” (Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 

2001, glossário). 



   
 
 

ampliado que foi trazida ao debate por um ensaio de Rosalind Krauss em 1979, A 

escultura no Campo Expandido.” 2 

Assim, para atuar com a pintura em um campo aberto a experimentalismos, 

optei por usar, de maneira geral, um suporte rígido de MDF, porque necessitava 

de um suporte em que eu pudesse pincelar, pregar, raspar, colar, amarrar, 

enroscar, furar, cortar, pendurar, transferir imagens, etc. 

Esse tipo de suporte (MDF) é análogo ao plano do quadro do tipo flatbed, 

que segundo Steinberg (2008), alude simbolicamente a superfícies duras, tampos 

de mesa, chão de ateliê, quadros de aviso, etc., ou seja, qualquer superfície 

receptora em que se inserem dados, espalham-se objetos, imprimem-se ou se 

estampam informações, entre outros, de forma coerente ou confusa. De acordo 

com o crítico, foi Rauschenberg quem propôs o uso do flatbed, no início de 1950, 

em Nova York, como uma superfície receptora, onde incluiu objetos artísticos 

inesperados, como uma cadeira encravada na pintura atrás dela, ou a própria 

cama fixada verticalmente na parede, na qual espalhou tinta no travesseiro e na 

coberta acolchoada. “As pinturas dos últimos quinze a vinte anos insistem numa 

orientação radicalmente nova, na qual a superfície pintada não é mais o análogo 

de uma experiência visual da natureza, mas de processos operacionais” 

(STEINBERG, 2008, p. 117). 

Na poética que apresento aqui, utilizei muito essa espécie de “anteparo3 

para uma série de operações artísticas”, juntamente com a perspectiva. Esse tipo 

de tratamento está presente nas paisagens do pintor Anselm Kiefer, como na obra 

2 Nesse ensaio, Krauss, por meio de diagramas, confrontou a escultura a dois negativos, ou seja, 

coisas que ela não é: paisagem e arquitetura (logicamente, surgiram três outras categorias: 

paisagem e arquitetura, arquitetura e não-arquitetura, e paisagem e não-paisagem). De acordo 

com Krauss (2012, p. 136), “o espaço pós-modernista da pintura envolveria, obviamente, uma 

expansão similar em torno de um conjunto diferente de termos do binômio arquitetura/paisagem – 

um conjunto que provavelmente faria oposição ao binômio unicidade/reprodutibilidade.” 

Recentemente, o ensaio Painting in the Expanded Field, do professor da Universidade de 

Lawrence, Gustavo Fares, coloca a pintura no retângulo de Greimas, como fizera Krauss com a 

escultura, propondo substituir os termos unicidade/reprodutibilidade (por não serem opostos em 

sua natureza) por “[...] outro par de termos bipolares ao retângulo: ‘a tridimensionalidade e o 

movimento, dois aspectos que faltam à pintura’” (SPIER, 2011, p. 18). 

 
3 Termo utilizado por Alberto Tassinari (2001, p. 29) para se referir a pintura moderna, como a 
praticada por Jasper Johns, em que “as coisas são vistas sobre um plano, não através dele – e 
não é um plano transparente, mas opaco. O que o pintor quer ou quis pintar também não é visto 
como se através de uma janela aberta, mas como se estivesse numa parede.” 



   
 
 

A Via Láctea, que de acordo com Tassinari (2001, p. 122-125), mostra uma 

lembrança nostálgica e longínqua de uma paisagem naturalista, promovendo uma 

comunicação espacial entre o mundo da obra e o mundo em comum, por meio de 

dois movimentos: um que puxa o espectador para o interior da obra devido às 

linhas de fuga bastante marcadas e, o outro, que o repele pela colagem de 

objetos e materiais diversos4. 

Diante disso, veremos agora como o campo pictórico é construído por meio 

da relação entre acúmulos e desvios experimentais. 

 

 
Os acúmulos 

 

Minha pesquisa em pintura tem sua origem em 2004, por ocasião do meu 

Projeto de Graduação, no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), na qual procurei explorar a pictoriedade. 

Então, como a matéria pictórica foi explorada em seguida, na minha 

produção de 2012-13 (sob orientação do professor Dr. Paulo César Ribeiro5 

Gomes), pesquisa para o Mestrado em Artes Visuais do PPGART-UFSM? 

Vejamos. Num primeiro momento, em que me entrego à intuição, ao 

inconsciente, trabalhando de maneira gestual, em que a questão do plano 

constitui-se no foco central do trabalho, realizo acúmulos de matéria pictórica por 

meio de gotejamentos (drippings), pontilhismos e empastos de tinta acrílica 

(algumas vezes têmpera guache). 

Tais acúmulos, que mais parecem com uma “arqueologia às avessas”, 

aonde vou “encontrando” as primeiras formas através da sobreposição de várias 

camadas de matéria pictórica, funcionam como ponto de partida para os meus 

trabalhos. Esse procedimento de acumulação é realizado, de forma geral, entre 

4 “Menos, ou mais do que uma paisagem, a pintura é um agregado de intervenções sobre o plano 
de uma pintura que também mostra uma paisagem. Arames e objetos de chumbo aplicados sobre 
a obra e também as saliências dos meios pictóricos empregados – que acompanham, aquém da 
tela, o desenho das linhas de fuga – fazem dela uma espécie de colagem. Não que, desse modo, 
o aspecto de paisagem da pintura desapareça. Simplesmente não se trata de uma paisagem 
naturalista, mas de um espaço em obra que também deixa ver uma paisagem” (TASSINARI, 2001, 
p. 125). 

 
5 Doutor em Artes Visuais (UFRGS – Brasil/Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales – 

França, 2003). Pós-Doutorado (FBAUL – Portugal, 2016). Professor adjunto do IA/UFRGS, Brasil. 



   
 
 

variados subterfúgios, ou desvios experimentais, que também se acumulam sobre 

o plano da tela, tais como: colagens (de fragmentos fotográficos extraídos de 

páginas de revistas, de papel machê e de elementos tridimensionais), grafismos, 

raspagens (grattage), projeção e transferência de imagens (desenhos e/ou 

fotografias) e recortes do suporte de MDF (em formato retangular, formas 

irregulares ou ainda, uma junção de suportes). 

Dessa forma, em meu processo de criação, a pintura (acúmulos de matéria 

pictórica: drippings, empastos e pontilhismos) parece atuar nos “espaços entre”, 

nas fendas, nos interstícios. O pictórico teria então uma função de junção, agindo 

então como um agente de ligação. 

 

 
Desvios experimentais 

 

Por que o campo pictórico necessitaria então de tantos subterfúgios?6
 

 

Para se investigar essa questão, inicialmente faz-se necessário observar 

aquilo que seria específico ao campo da pintura. Segundo Mário Röhnelt (2011, p. 

7-8), este campo obedeceria a dois determinantes iniludíveis: 

 

 
[...] a) a pintura é um retângulo no qual se insere uma imagem 

(quaisquer outros formatos são desvios experimentais); e b) a 

pintura pertence à parede (é o lugar por excelência da pintura, 

ortogonal ao olhar; outros lugares também são desvios 

experimentais). Esses determinantes, adições de materiais alheios 

à tradição – constituem o modelo ideal dessa prática. 

 

 
Tomando como base o conceito de Röhnelt, o recorte do suporte de MDF 

(um desenho no espaço realizado com auxílio do estilete7 que delineia a forma 

pela linha), o qual utilizo desde 2005 em meu processo de criação (recortando em 

 
 

 

6 Conforme questionamento do Dr. Flávio Roberto Gonçalves (professor no PPG-Artes 
Visuais/UFRGS) na página 02 do Parecer para Qualificação, apresentado em minha Banca de 
Qualificação, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – Mestrado, na sala 1325 do 
Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria, no dia 04 de abril de 2013. 
7 O recorte é feito com estilete, contudo, em alguns detalhes é realizado com alicate, arrancando 
partes da chapa de MDF para dar efeito de “rasgado”, “despedaçado”, ou “desgastado”. 



   
 
 

formatos variados, antes mesmo da execução das pinturas), seria um desvio 

experimental, portanto uma fuga, um subterfúgio do campo pictórico. 

Contudo, em certo momento, comecei a refletir sobre o porquê do seu uso 

em meu trabalho e, percebi então, que ele é um procedimento que direciona a 

construção pictórica, e a redireciona a cada novo recorte, passando a utilizá-lo na 

produção de 2010, durante todo o processo pictórico. Tal procedimento foi 

influenciado pela observação aos shaped canvases8 de Frank Stella, que na 

década de 1960, questionou a representação pictórica ao não levar em 

consideração os limites retangulares das telas tradicionais, e, transgredindo os 

limites do quadro, não se limitou “[...] a pôr em causa a diferença de gênero entre 

a pintura e a escultura. A própria forma deixa de ser meio de representação para 

se transformar em conteúdo do quadro” (KRAUBE, 2000, p. 113). 

Outrossim, utilizo ainda, outros desvios experimentais durante a prática 

pictórica, também com o intuito de orientar, de influenciar o pictórico, como a 

colagem (de fragmentos fotográficos extraídos de páginas de revistas, e de 

elementos tridimensionais) e a grattage. 

O uso da colagem de fragmentos fotográficos (papier collé), associada ao 

pictórico, traz-me a sensação de estar trabalhando nos limites da figuração e da 

abstração. A cada adição e raspagem de tinta úmida sobre o fragmento colado, a 

imagem vai se modificando e alternando entre figuração/abstração. Imagens 

sugeridas surgem e em seguida são soterradas novamente. É como atuar em 

uma espécie de interstício, garimpando, escolhendo qual imagem será utilizada. 

Uso a colagem de elementos tridimensionais como uma contraposição ao 

pictórico (volume x plano), e também para utilizar as suas qualidades mais 

imediatas como: cor, forma e textura, no intuito de expandir “[...] o material da 

pintura à matéria do mundo” (CATTANI, 2011, p. 18). 

Já a grattage, influencia na distribuição dos empastos, pois suas linhas de 

construção acabam servindo de baliza para a distribuição dos acúmulos de 

matéria pictórica, e, portanto, auxiliando na estruturação da composição. A 

8 Pinturas de suporte recortado. “As primeiras telas com formas de Stella dobravam ou cortavam 
as arestas de acordo com as necessidades da lógica interna que as gerou. [...] O resultado avivou 
a parede vigorosamente; o olho quase sempre procurava tangencialmente os limites da parede” 
(O’Doherty, 2002, p. 23). 



   
 
 

combinação da grattage, imprimindo ou gravando linhas ao sulcar a tinta e o 

suporte de MDF, e dos acúmulos de gotejamentos (dripping), criando um 

emaranhado, uma rede de linhas com tinta densa, auxilia ainda na configuração 

do espaço, na visualização (projeção) de imagens sugeridas. 

Assim, creio que utilizo tais subterfúgios na construção das pinturas com o 

intuito de abrir o campo pictórico a experimentação. 

Devo mencionar ainda, que o procedimento de construir os trabalhos com a 

junção ou cooperação das técnicas mencionadas anteriormente constitui-se em 

uma “necessidade interior”, é como gosto de me expressar, alternando entre 

períodos de trabalho mais emotivos (pinceladas gestuais, gotejamentos), outros 

mais pensativos, intimistas, analistas, bem mais calmos (utilizando dregadês, 

delineamentos, recortes, etc.) e, outros um tanto violentos (raspando, gravando, 

ferindo o suporte com faca, serrote e estilete), semelhante ao fazer de Iberê 

Camargo, que pintava por meio de movimentos enérgicos, pincelando, golpeando, 

riscando, marcando, traçando contornos, e por vezes amaciando, para criar 

sobreposições, opacidades, agregar e cortar formas, depois de muito apagar e de 

muito fazer, como nos descreve Lagnado (1994, p. 59-60) na seguinte passagem: 

 

 
Cólera. Olhar pasmado. Sobressalto. Violência da pincelada. 
Veloz. Ruídos revoltos. Talha a forma várias vezes com 
instrumentos de todo o tipo. Passa a língua sobre os lábios. 
Enerva-se. Acrescenta, retira massa. [...] então toma uma ampla 
brocha e varre tudo. [...] movimentos incisivos com a espátula. 
Borra o que sobra. O visível soçobrou numa camada que o 
encobre. [...] Campo espessando-se. [...] Iberê insulta, insulta, 
insultos. Sua passagem é uma ação brutal e repentina. O suporte 
recebe golpes repetidos, abalos profundos, quase incisões. Ferir, 
inundar, imprimir cavidades, maltratá-lo sem deixar de venerá-lo. 

 
 

 
Por fim, devo mencionar que essa junção de técnicas, em combinações 

diversas, que utilizo como um recurso na configuração do espaço, na visualização 

(projeção) de imagens sugeridas, irá direcionar toda a construção do trabalho daí 

para frente. Utilizo tal junção para influenciar na escolha de fotografias ou 

desenhos que serão projetados e transferidos sobre o plano pictórico (imagens 



   
 
 

transferidas), outro desvio, pois são utilizados para inserir ilusionismos 

contrapostos ao pictórico. 

Assim, essas imagens funcionam como uma baliza para a inserção, em 

certas áreas da pintura, da perspectiva linear9 e aérea e, da modelagem (suave) 

de luz e sombra (ou claro-escuro10) – truques ilusionistas. Tais truques, ou 

cânones de representação, “[...] foram produzidos e aperfeiçoados pela 

observação e comparação com os modelos naturais, de acordo com as 

exigências da época11 [...]”, conforme comenta Gonçalves (1994, p. 12), com base 

no livro Arte e Ilusão, de 1977, de Ernst Hans Gombrich. 

Percebo que a inserção dessas imagens (imagens reelaboradas) influencia 

a pintura de forma indireta, ao influenciar no recorte do suporte, uma mudança de 

formato que irá redirecionar o processo de trabalho. 

Assim, tenho por hábito, relacionar esses dois procedimentos (a sugestão 

de imagens – pela junção de técnicas da pintura, em que me entrego à intuição, 

ao inconsciente – e a transferência de imagens – com o auxílio de projetor 

multimídia, numa espécie de segunda etapa, mais “pensada”) na construção dos 

trabalhos, com o intuito de fazer com que o sensível e o racional balizem-se 

constantemente até a instauração das obras, para que a pesquisa desenvolva-se 

“[...] em duas direções opostas e complementares: o pensamento estruturado da 

consciência e um afrouxamento das outras estruturas inconscientes” (REY, 2002, 

p. 127). 

 
 
 
 
 
 

9 “A perspectiva designa um sistema de agenciamento da superfície plana da tela onde todos os 
elementos a representar são considerados a partir de um ponto de vista único e as dimensões 
relativas das partes deduzidas, matematicamente, do cálculo da distância dos objetos que 
aparecem numa relação com o olho sempre imóvel do hipotético espectador” (CAMPOS, 1990, p. 
25). 

 
10 “Claro-escuro: representação das luzes e das sombras através de tons. Como técnica 
acadêmica, serve para dar ilusão de volume dos objetos” (BALZI, 2009, p. 82). 

 
11 Os avanços na ilusão de perspectiva e similitude na representação, constituíam os chamados 
cânones de representação produzidos durante a Renascença, e por isso, de acordo com 
Gombrich (2007, p. 9), “[...] na antiguidade, a conquista da ilusão pela arte era proeza tão recente, 
que toda discussão sobre pintura e escultura inevitavelmente girava em torno da imitação, 
mimesis.” 



   
 
 

Procedimentos metodológicos 
 

O meu processo pessoal de criação foi feito com base na metodologia de 

pesquisa sistematizada pela artista visual Sandra Rey12, articulando pesquisa 

teórica e prática plástica, e adotando um diário de anotações13. 

Então, a pesquisa teórica foi realizada com base em diversas áreas de 

conhecimento (filosofia, poéticas visuais, história, teoria e crítica da arte, entre 

outras), presentes em diversas fontes: livros, artigos, catálogos, teses, 

dissertações, monografias, páginas da web, e vídeos. Além disso, busquei na 

teoria, aproximações e distanciamentos com obras, conceitos e artistas com 

problemáticas semelhantes às minhas, para auxiliar na solução de problemas 

enfrentados na prática pictórica. 

Minha produção artística está centrada na análise do processo de criação 

dos meus trabalhos, a partir do ponto de vista do seu processo de instauração: a 

poïética. Segundo Paul Valéry (apud REY, 1996, p. 84), a poïética compreende, 

por um lado, a função do acaso, o estudo da invenção e da composição, “[...] a 

influência da cultura e do meio, e por outro lado o exame e análise de técnicas, 

procedimentos, instrumentos, materiais, meios e suportes de ação.” 

Desse modo, a produção das obras foi realizada concomitantemente ao 

trabalho teórico, para que os conceitos extraídos dos procedimentos práticos 

fossem investigados pelo viés da teoria, e novamente testados na  

experimentação prática. Já, o conhecimento da prática artística, veio das minhas 

reflexões, de escritos de (e sobre) artistas e, da observação a exposições de arte. 

 

 
Análise da produção pictórica 

Para uma melhor análise acerca de como os acúmulos relacionaram-se 

com os desvios experimentais, agrupei meus trabalhos em cinco categorias: 

12 Doutora em Artes e Ciências das Artes pela Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne com 
Pós-doutorado na área de fotografia/arte contemporânea na Universidade de Paris 8 (2002-03). 
Membro do PPG em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

 
13 Este serviu para escrever as minhas reflexões acerca de procedimentos utilizados, para fazer 
esboços e anotar ideias para outros trabalhos, funcionando como o testemunho do processo de 
criação, para anotar todo o tipo de pensamento, o que pretendia fazer e aquilo que lia, para buscar 
as primeiras explicações e significados. O diário de anotações “[...] tem-se confirmado como ótima 
estratégia para a redação de qualquer texto teórico e/ou poético” (REY, 2002, p. 136). 



   
 
 

“Passagens”, ”Pinturas com enxertos”, “Rumo a uma pintura-objeto”, “Pinturas 

fora da parede” e “Pinturas que retornam a parede”. 

Das “Passagens”, fazem parte as pinturas A possibilidade da queda e 

Ecótono (fig. 1) como trabalhos que realizam uma passagem de um espaço com 

ilusão de tridimensionalidade até áreas com maior volume (acúmulos de matéria 

pictórica e papel machê14). 

 

Figura 1: Ecótono. Técnica mista s/ MDF recortada, 170 x 154,5 cm. 

 

Nas “Pinturas com enxertos” encontram-se os trabalhos: Entre as plantas, 

A cegueira de Narciso (fig. 2), Com lama até o pescoço e Duas direções, por 

serem pinturas com acúmulos de papel machê formando estruturas 

tridimensionais, ou ainda, funcionando como um suporte para enxertar todo o tipo 

de objeto ou material. 

Tal procedimento gerou, em contrapartida, um grande recuo na questão do 

recorte do suporte de MDF e, as “passagens” foram feitas agora de forma bem 

gradual, de um espaço com ilusão de tridimensionalidade, passando por espaços 

 
 

14 Procedimento análogo ao tratamento utilizado por Iberê Camargo no quadro As idiotas, em que 
o pintor explora os acúmulos de matéria pictórica nas figuras em primeiro plano, trabalhando “[...] o 
volume nas partes essenciais do corpo: seios, coxas, nádegas, os quais se revelam ainda mais 
pela espessura da tinta [...]” (RIBEIRO, 2010, p. 269). 



   
 
 

intermediários (drippings e pinceladas mais expressivas), até espaços mais 

densos (acúmulos de matéria pictórica, papel machê e materiais heteróclitos), 

numa junção entre simulação, gesto e acúmulo. 

 

 
Figura 2: A cegueira de Narciso, 2013. Técnica mista s/ MDF, 166,5 x 150 cm. 

 

 
Do terceiro grupo, “Rumo a uma pintura-objeto”, fazem parte as obras: 

Puxando o ar pela boca, Pintura armada e Cavalo de batalha, por serem trabalhos 

que caminharam em direção à construção de uma pintura-objeto: a obra Morcego 

(fig. 3), devido ao aumento no volume, e pelo seu formato irregular. 

Assim, nos três primeiros trabalhos, aumentei o volume no todo da 

composição para dar menos ideia de “passagem”, e mantive ainda, parte do 

“fundo”. Contudo, em Morcego, decidi fazer o fundo desaparecer completamente, 

fazendo uso do recorte ao redor de toda a figura, buscando construir um corpo 

avolumado pelo acúmulo de materiais diversos. Classifiquei esse trabalho 

segundo a definição de pintura-objeto de Leda Catunda15. 

 
 

15 Segundo a artista, a nomenclatura “pintura”, antes usada para justificar o emprego da tinta sobre 
superfícies bidimensionais, parecia não se adequar bem aos seus novos trabalhos, que passaram 
a ser denominados por ela, de pintura-objeto, porque além do volume, grande parte deles adquiriu 
formatos irregulares, de figuras recortadas sobre a parede. “Ainda, o espessamento passou a 



   
 
 
 

 

Figura 3: Morcego, 2013. Técnica mista, 110 x 70 cm. 

 
 

No quarto grupo, Vanitas16 (fig. 4) e A troca, constituem “pinturas fora da 

parede”, e mesmo que assumam aspectos de instalação, objeto ou escultura (por 

conter volume e utilizar o chão como suporte), foram construídas com a intenção 

de pensar questões relativas à visualidade pictórica. 

Figura 4: Vanitas, 2013. Técnica mista, 72 x 123 x 51 cm. 
 

 

conferir um corpo tridimensionalizado às obras, reforçando sua presença no espaço e seu 
entendimento para além do território da pintura [...]” (CATUNDA, 2003, p. 19). 

 
16 “[...] uma variedade de natureza morta alegórica na qual os objetos representados aludem à 
efemeridade da vida humana e das coisas materiais. Tradicionalmente, a introdução de uma 
caveira remete, de modo explícito, para a ideia da morte ou memento mori (‘lembra-te que 
morrerás’), reforçando a finitude da nossa existência ante toda e qualquer preocupação” (MUÑOZ, 
2013, s. p.). 



   
 
 

No trabalho Vanitas, fundi elementos heteróclitos por meio de uma 

camuflagem pictórica, abandonando a parede para construir um “suporte 

tridimensional” para a pintura (acúmulos de matéria pictórica), numa espécie de 

desdobramento dos procedimentos utilizados na pintura Morcego. 

E, no último grupo, “Pinturas que retornam a parede”, incluí os meus 

últimos trabalhos, Pele pictórica e Ave (fig. 5), com a intenção de retornar a 

parede, para trabalhar em uma região fronteiriça, num “espaço-entre”, numa 

espécie de desdobramento das “passagens” presente nos primeiros trabalhos. 

 

Figura 5: Ave, 2013. Técnica mista s/ MDF recortada, 195 x 138 cm. 

 

A seguir, tentarei responder à pergunta inicial (e fundamental) desse artigo: 

Por que o campo pictórico necessitaria então de tantos subterfúgios? 

 

 
Considerações finais 

 

Penso que, quanto à necessidade do uso de diversos desvios 

experimentais (subterfúgios), ou seja, colagens, grafismos, raspagens (grattage), 

projeção e transferência de imagens e recortes do suporte de MDF (que podem 



   
 
 

ser no formato retangular, recortado em formas irregulares ou ainda, uma junção 

de suportes), posso dizer seguramente que estes funcionaram como um recurso 

compositivo, orientando a deposição de matéria pictórica, e a cada nova adição, 

acabava por redirecionar a execução das pinturas. 

Diante de tais ideias, creio que busquei atuar nos interstícios do trabalho, 

utilizando a linguagem pictórica como um conceito permeável, em um campo 

aberto, para que a pintura influencie e seja influenciada no diálogo com  os 

desvios experimentais durante o processo de criação. 

Por fim, creio que este trabalho pode seguir ainda, por outros rumos, 

investigando maneiras de construir pinturas no espaço, em um “campo 

expandido”. 
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