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A exposição ACERVO cumpre o papel de coletivizar e difundir a produção artística contemporânea 

realizada por docentes da Universidade Federal de Goiás, amplia a socialização de pesquisas no campo 

das artes e representa, sem dúvida, avanços qualitativos da UFG no cumprimento de sua missão, como 

instituição pública e gratuita.

A Galeria da Faculdade de Artes Visuais, com este evento, reafirma o trabalho sério desenvolvido pelos  

professores, conquistando reconhecimento e prestígio social. A envergadura desse trabalho representa 

a responsabilidade com a formação de um patrimônio significativo da memória artística de Goiás, e um  

esforço tenaz na criação e manutenção de um núcleo que se abre para o ensino, pesquisa e cultura, 

numa expressão maior de sensibilidade e compromisso com a criação em sua dimensão plural.

É com orgulho e profunda satisfação que apresentamos à sociedade os vinte e dois  trabalhos 

doados por onze artistas professores da FAV/UFG, com inegável contribuição à história da arte em 

Goiás, como um gesto coletivo que, ao contribuir para a ampliação do acervo artístico da FAV/UFG, 

redimensiona o alcance público dessas obras.

Parabéns aos professores, estudantes e servidores envolvidos neste importante projeto da nossa 

universidade, pelo gesto de doação de um trabalho que nos faz ver e cultivar a esperança em um 

mundo melhor.

“A arte não reproduz o que vemos. Ela nos faz ver.”

Milca Severino Pereira

Paul Klee 

Reitora da UFG



Contribuir para dotar a Faculdade Artes Visuais da UFG de uma ação específica para o conjunto de 

obras que ela abriga é um dos méritos do Projeto de Ampliação do Acervo Artístico da FAV, que tem 

continuidade com a exposição ACERVO: Doações Recentes. A relevância dessa iniciativa envolve a 

participação dos artistas, solicitados a doarem obras de sua autoria para o acervo. Estamos nos referindo 

a uma solicitação orientada por uma reflexão sobre essas obras, conforme o texto da curadoria que as 

apresenta neste catálogo, definidas como significativas de um presente artístico do qual elas participam, 

auxiliando a efetivá-lo. O que resulta dessa parceria, num primeiro momento, é uma preocupação em 

comum, uma sensibilidade partilhada, materializada na necessidade de propor e consolidar, sobretudo 

em sistemas artísticos incipientes, formas de articulação mais efetivas entre a produção e as instituições, 

visando constituir e preservar uma memória do momento cultural ao qual essas obras pertencem.

O segmento de doações apresentado por essa exposição, obras de artistas que são professores da FAV, 

sinaliza também uma concepção que a Galeria vêem assumindo sobre esse acervo. Trata-se de amplia-lo, 

expandi-lo, num sentido não apenas quantitativo. Isto é feito a partir de um processo que se instaura, 

publicamente, através de um evento e de seu registro. A evidência é para uma postura mais ativa em 

relação à formação de um conjunto que possa ser representativo das manifestações do circuito artístico 

goiano e do seu alcance. Dessa forma, enquanto estratégia, o evento deixa explícito um dos seus 

propósitos: criar espaço para que se possa explorar as potencialidades dessas obras através da abertura 

para reflexões sobre o pensamento visual que elas representam. Uma lógica alternativa à visibilidade 

única da decoração de gabinetes a que muitas vezes se vêem submetidas. 

Mas para isso, para que se possa ver expandida a ação desse acervo, é preciso que outras atividades se 

juntem as que foram mencionadas, que ele possa, de fato, se constituir em instrumento de pesquisa, 

fonte material de visualidades. E que lugar melhor do que uma faculdade de artes visuais para propor 

essas atividades? As condições para isso vão sendo dadas em passos como esse.

Luís Edegar Costa

Diretor da FAV-UFG

Sensibilidade partilhada
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A exposição ACERVO: Doações Recentes é a segunda do Projeto de Ampliação do Acervo Artístico da 

FAV, que foi iniciado em 2003 com a mostra Hodiernos. Agora, apresentamos um conjunto de vinte e 

duas obras gentilmente cedidas por onze artistas professores na Faculdade de Artes Visuais/UFG.

A mostra é um acréscimo à política de aquisição de obras de arte que temos desenvolvido para 

enriquecer o patrimônio artístico da UFG com uma coleção de significativa importância artística 

e histórica, com documentos especiais que registram nosso tempo e lugar.

A formação de um acervo exige o desenrolar de questões internas dentro da instituição que o abriga. 

Exige investimentos no espaço físico adequado, em mobiliário e equipamentos corretos, em práticas 

de conservação e restauro desenvolvidas por profissionais capacitados, exige, ainda, a catalogação 

sistemática das obras e autores contidos na coleção.

O acervo é potencialmente um laboratório a disposição da universidade, pois a obra artística desperta 

interesse e reflexão não só à Faculdade de Artes, como também às Faculdades de História, Ciências 

Sociais, Filosofia, Comunicação, Biblioteconomia, etc. É um laboratório onde todas essas áreas de 

conhecimento podem realizar cruzamentos interdisciplinares.

a c e r v o
doações recentes

Carlos Sena Passos

Curador da Galeria da FAV-UFG



As preocupações com a formação do acervo têm acionado manobras que procuram a melhoria das 

condições técnicas de manejo da coleção. Assim, em 2004, assinamos um convênio com o Centro 

de Informação e Documentação Arquivística da UFG, para promover a transferência das obras do 

acervo para salas específicas na unidade do CIDARQ, onde a coleção ficará sob os auspícios de uma 

museóloga e de estagiários. Essa é uma parceria que garante a expansão do Projeto e que assinala 

a cumplicidade e o interesse de diferentes órgãos da Universidade para com o sucesso 

desse empreendimento.

*

Nessa edição do Projeto, apresentamos uma exposição formada inteiramente por artistas que atuam 

como professores na FAV/UFG. Desta forma, tem-se possibilidades de engendrar duas leituras distintas: 

uma que direciona-se aos trabalhos dos artistas individualmente, e outra que aponta para as questões 

estéticas manobradas coletivamente pelo corpus operante nessa instituição.

No que se refere ao perfil da FAV, o que se observa é a vocação para o diálogo com os problemas da 

arte do presente. Desde a transformação do antigo Instituto de Artes em Faculdade de Artes Visuais, 

ocorrida em dezembro de 1996, a unidade tem passado por significativas alterações em sua estrutura, 

e naturalmente que o empenho desses artistas contribuiu para o aprimoramento da casa. 

O agregamento de profissionais detentores de conhecimentos diversos e empenhados em pesquisas 

de materiais, tecnologias, linguagens e poéticas contemporâneas, gera um núcleo onde as questões 

da arte atual são postas em debate dentro do cenário goianiense. Um núcleo que reafirma o 

compromisso da FAV em consolidar-se como foro de reflexão sobre o destino do presente e não só 

sobre as conquistas do passado.
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O panorama dado pela reunião das obras desses artistas configura-se de maneira sinuosa, como se 

tivesse relevos. Através dele ficam visíveis as inúmeras tendências em andamento, o cruzamento de 

afinidades entre universos poéticos e procedimentos técnicos de artistas de diferentes filiações, as 

buscas para dilatar o repertório de meios e conceitos possíveis à arte. 

A maioria dos artistas aqui exibidos tem suas carreiras em andamento desde os anos 80 do séc. XX. 

Passaram por pesquisas com as linguagens tradicionais da pintura, desenho e gravura, que dominaram 

a cena desse período; depois promoveram deslocamentos em seus processos criativos, chegando às 

experiências atuais que investigam hibridações entre distintas formas de linguagem. Uma outra parcela 

desse elenco tem sua formação em outras áreas do saber plástico como a fotografia e o cinema. 

Esses dois segmentos são formados por profissionais maduros que muito têm contribuído nos campos 

da criação poética e da análise teórica dentro da FAV. Um terceiro segmento é constituído por artistas 

mais jovens que recém formados na FAV, ou noutra instituição, logo ingressaram como professores e 

construíram suas obras em consonância com a atividade de docência.

É digno de nota que esses artistas engajaram-se no processo de qualificação de suas especialidades, 

empenhando-se em cursos de mestrado e doutorado que lhes proporcionaram o dilatamento da reflexão 

crítica sobre as manifestações hodiernas, e o amadurecimento do rigor conceitual e técnico 

na realização de suas respectivas propostas artísticas.

Os ajustes com as questões da atualidade, quando há uma hiper-valorização da imagem fotográfica, têm 

levado muitos desses artistas a penetrarem no terreno da fotografia, para utilizá-la ou como mais um 

elemento na construção do discurso plástico, incorporando a imagem a objetos e instalações, ou como 

meio de trabalho para uma imagem que ao fim tem resolução digital, ou como documentação de ordem 

quase antropológica da diversa realidade humana.



O investimento na formulação de trabalhos que empregam inúmeras materialidades e 

procedimentos, que fundem conhecimentos  da pintura com o objeto, do objeto ou da escultura 

com a instalação, da escultura com a performance, da colagem com a gravura, da imagem com 

o texto,  tem marcado um segmento de artistas  que encontram na hibridação das categorias 

artísticas o raciocínio  basilar para a estruturação da visualidade contemporânea.

Um agrupamento das obras desses artistas nos permitirá estabelecer o cotejo e, assim, encontrar 

os pontos de contato, interface e intertextualidade entre as obras, os diálogos possíveis de serem 

travados no colóquio de artistas da FAV.

A aproximação dos trabalhos de Paulo Veiga Jordão, Anahy Jorge e Carlos Sena, revela 

possibilidades de diferentes abordagens acerca da formação e da manutenção da memória 

coletiva.  Em Paulo o espólio da arquitetura colonial convive com tributos à história da literatura. 

A galeria de retratos feitos por Anahy a partir de bustos de insígnes personagens da cidade de 

Goiânia, traduz a imensa amnésia que agride a vida urbana. De modo outro, Carlos Sena trata 

da memória do dia-a-dia da cidade colecionando e exibindo flyers emoldurados numa instalação. 

Nesses três artistas fica evidente o procedimento de agrupar e acumular objetos para formar a 

obra como se fosse uma coleção.

Mas a memória coletiva cruza com a particular. São reminiscências pessoais que têm fornecido 

elementos para a elaboração dos trabalhos de Selma Parreira, Ciça Fittipaldi e Eliane Chaud. 

Trabalhos que resgatam no passado as experiências da infância, reavivando-as por meio de 

materiais e operações atuais. Selma transpõe elementos visuais de um velho armazém da família 

para serigrafias, objetos e instalações. Ciça recorre às primeiras experiências de descoberta do 

mundo para buscar um outro modo de propor conceitualmente o desenho. Eliane encontra em 

antigas ocupações femininas o círculo de ações para seu trabalho. Além do elemento água, que é 
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incluído nas obras de Ciça e Eliane, as propostas dessas três artistas, nos últimos anos, têm trilhado 

a perspectiva de discussão da temática feminina, incorporando questões do cotidiano das mulheres e 

da chamada mitologia feminina.

O uso da fotografia tem marcado o trabalho de artistas que não operam profissionalmente como 

fotógrafos de registro, como é o caso de Leo Romano, que tem usado a foto para retratar o universo 

de fantasia que cerca personagens da mídia, e de Marcos Soares que usa a foto em instalações que 

possuem conteúdos sociológicos. Dulcimira Capisani trata fotografia por meios digitais, explorando 

possibilidades de reconstrução do real e buscando novos suportes para veiculação da imagem. 

E Rosa Berardo que traz de sua experiência com o cinema o olhar documental com que enquadra as 

diversas culturas indígenas.

Finalmente, temos a busca solitária de ZéCésar, que vindo de longo percurso pela gravura, agora 

investe na pesquisa de colagens com refugos industriais configurando composições geométricas que 

fazem uma crítica ao crescimento urbano desordenado.



Ilustres desconhecidos. 1999
Aço oxidado, fotografia 

e vidros
19 x 24 cm cada

Anahy Jorge

A proliferação de signos que encontramos nas cidades advém, em parte, 
de uma paisagem cosmopolita com enormes edifícios, fios elétricos, 
gigantescos luminosos, e de outra de uma publicidade predadora que 
esgota e dificulta qualquer sentido de detalhamento. Estes signos estão 
impressos e espalhados na via urbana cuja agregação e reprodução, 
segundo Cristina Freire, acaba por reduzir nossa capacidade de ver. 
É a vida contemporânea e suas conseqüentes acelerações temporais 
que impossibilitam não só o olhar, o contemplar o próprio presente, 
mas também compromete as evocações do passado e as dinâmicas da 
memória, que necessitam invariavelmente de tempo para se desprender 
desse cotidiano apressado.

Alguns autores manifestam suas preocupações com as transformações 
que a sociedade contemporânea apresenta não só no contexto público, 
mas também numa outra dimensão, o contexto íntimo. Os estudos de 
Guattari enfatizam as devastações que extrapolam contextos puramente 
ambientais atingido outras ecologias de domínio social e mental. O 
embotamento passa a ser uma rotina, uma característica cotidiana que 
acompanha o homem e seus objetos, somos sujeitos a uma constante 
extinção de traços.

O trabalho Ilustres Desconhecidos apresenta o produto de uma 
arqueologia no contexto visual da cidade de Goiânia, de uma busca 
entre as camadas soterradas da memória coletiva de suas ruas e praças. 
Os vidros, metais e fotografias contidas nessa escultura digerem esta 
imagética induzindo novamente o conceito de arqueologia visual, 
instigando o olhar do observador à procurar uma visibilidade entre 
os fragmentos de vidros. Diante destes objetos visuais tornamo-nos 
analistas e arqueólogos. Nosso olhar se verticaliza, se aprofunda no 
congelamento do tempo num processo de descontinuidade e de 
fragmentação da visualidade.
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Sem Título. 2002
Imagem digital em 

light box
46 x 32 x 17,5 cm

Na Câmara Clara, Barthes chama atenção sobre um dado incontestável da 
fotografia na sua época: “aquilo que a fotografia reproduz até o infinito só 
aconteceu uma vez, ela repete, mecanicamente, o que nunca mais poderá 
repetir-se existencialmente”. 

Para Barthes a fotografia é um dado icônico que prova da existência do real: 
“isso foi”. 

Pois bem, sabemos, a fotografia já não mais processa-se, necessariamente, assim. 

As tecnologias computacionais permitem, hoje, cruzar dados icônicos do real 
(obtidos por câmeras analógicas), com recursos computacionais. E então 
colocamo-nos diante de uma estética da processualidade (...). No computador, 
a imagem fotográfica perde seu caráter indicial – isso foi – irreversível, e adquire 
incontáveis possibilidades de vir a ser: os dados icônicos do real tornam-se 
processuais, podendo ser alterados indefinidamente, segundo as intenções dos 
artistas.

Se a fotografia sempre confortou-nos na percepção sensorial que temos do real, a 
numerização e o tratamento da imagem pelo computador podem lançar algumas 
interrogações sobre o bem fundado desta percepção. 

Após a tomada fotográfica e uma vez numerizadas, Dulcimira Capisani instaura 
suas imagens por sobreposições, cruzando imagens do exterior, com imagens 
do interior de corpos . Assim, vísceras de animais vêm revestir rostos e corpos 
humanos, metamorfoseando os dados icônicos do real, em imagens de uma 
contundência chocante, não por sua irrealidade, mas por sua “possibilidade”. 

E eis o que o processo rentabiliza a metáfora nestas fotografias de Dulcimira: 
levantar suposições sobre o vir a ser do real, caso a ética não avance de par com 
a tecnologia, pode situar-se aí, a dimensão crítica destes trabalhos. E, neste caso, 
a imagem final estaria em estreita articulação com os procedimentos escolhidos 
pela artista para sugerir que  o “isso foi” da imagem fotográfica, torna-se o 
“isso poderá vir a ser”  da imagem numérica.

Sem Título. 2002
Imagem digital em 

light box
42,5 x 36,5 x 17,5 cm

Sandra Rey

Dulcimira Capisani
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Leo Romano

Izabelita dos Patins. 2002
Fotografia

90 x 120 cm

Com uma formação acadêmica e profissional ampla, que lhe 
permite perpassar com singularidade por vários universos em 
interface, Leo Romano continua exercitando seus campos criativos. 
Sua pesquisa e seus trabalhos são conseqüências de um olhar 
investigativo, que busca no próprio cotidiano, motivos para 
abordagens plásticas. Daí, talvez, possamos entender a liberdade 
com que o profissional transita no cenário da criação, tangenciando 
proposições tanto na arquitetura, no design e nas artes.
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A série fotográfica de nádegas dos índios do Xingu faz parte do 
acervo de fotografias que tenho sobre grupos indígenas de várias 
etnias que habitam esta região.

O enfoque no grafismo representado nas imagens nos leva 
a observar uma característica cultural deste grupo indígena 
(Iawalapiti), que é o hábito de utilizar adornos e representações 
iconográficas na região dos glúteos masculinos, mais que os 
femininos.

A documentação fotográfica neste local foi realizada entre os anos 
1984 a 1992, em viagens periódicas que fazia no Parque Nacional 
do Xingu para registro iconográfico da cultura dos grupos locais. 
Meu acervo contém cerca de 3 mil fotografias em cores e preto e 
branco e já foi exposto em diversos países, tais como Museu do 
Homem, em Paris, na exposição Tous Parents Tous differents, no 
Canadá, na Galeria da Uqam, em Portugal, no Festival internacional 
de Filmes Ambientais de Serra da Estrela, na Galeria de Artes da 
Prefeitura de Saint Jean de Monts, França, no Centro Cultural 
Vergueiro, São Paulo, no Memorial Indígena de Brasília 
e na galeria do Senado Federal, DF.

Iconografia corporal dos 
índios Iawallapiti e Kamaiura. 

1984 – 1992
Fotografia

39 x 26,5 cm cada

Rosa Berardo
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Isso a gente faz para 
envolver o tempo
(Maria das Dores 

de Jesus). 2005
Fotografia e tecido

Dimensões variáveis

Marcos Soares

Por caminhos incertos, a contemporaneidade artística movimenta-se como um 
cosmos – materializado em constelações e planetas simbólicos, seguindo variadas 
órbitas, roteiros, viagens. De variadas formas esta mantém sua existência e 
significado a partir do sopro humano de quem se relaciona com ela e a alimenta. 
Evidenciando a dimensão individual, que se faz colada a um corpo social, as 
elaborações artísticas apresentam-se, pois, como possibilidades de busca do humano, 
possibilidades para interações de sujeitos, jogo simbólico de infinitos contornos e 
conceitos. A dialética do possível no impossível, do não-ser no ser, é ainda uma 
expressão primitiva da arte: cosmos mutante, transitório e particular, compondo o 
cenário de nossa existência, onde gostar e não-gostar são lados do mesmo processo.

É dentro deste universo da praxis artística que se insere minhas preocupações e 
propostas desenvolvidas na série estética da exploração humana, na qual, nestes 
últimos anos, tenho encaminhado a produção de trabalhos orientando-se a partir 
das seguintes intenções: (a) explorar situações em que os indivíduos sejam centro/
periferia do processo artístico: centro como tema e objeto; periferia como idealizador 
e condutor da obra; realizar processos artísticos que evidenciam as interações do 
corpo agindo como objeto explorado, conduzido arbitrariamente (sem ou com falsa 
ou restrita consciência) ao realizar/presenciar/observar o processo sócio-artístico 
que está envolto; (b) através do diálogo, visualidades e outras mediações, instituir 
processos interativos-transformativos entre o corpo-suporte (obra) e o 
corpo-passageiro (público); (c) explicitar conflitos e relações sócio-individuais 
presentes no corpo-objeto-explorado: corpo-máquina, corpo-prostituído, corpo-lazer, 
corpo-prazer, corpo-dor, corpo-propaganda, corpo-arte, corpo-fome, corpo-morte, 
corpo-rígido, corpo-movimento, corpo-povo, corpo-família, corpo-público, ou seja, 
utilizar do corpo-outro como pretexto e estratégia para conhecer o corpo-eu, 
o corpo-nós, o corpo-cotidiano, o corpo-social, o corpo-cultural; (d) usar dos 
sujeitos-excluídos-marginalizados para contagiar os sujeitos-incluídos-protagonistas 
da arte, como mediação para subverter os valores estéticos instituídos (através de 
imagens, interações, objetos, depoimentos, observações e outros); (e) resgatar 
historicamente certos processos de exploração/expropriação humana em suas 
relações com valores/objetos estéticos constituídos.
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Muito Prazer! Goiânia. 2003
Flyers, cartões, 

molduras de gesso
Dimensões variáveis

Divino Sobral

Carlos Sena

A produção desenvolvida por Carlos Sena nos últimos anos, ao 
apropriar-se da materialidade dos objetos de consumo e da visualidade 
da linguagem publicitária, apreende algo da essência do mundo 
contemporâneo: a descartabilidade que a tudo atinge, a fugacidade 
que afeta sujeito e objeto, a efemeridade que apaga a memória. 
Entretanto, sua manobra suspende o objeto da obsolescência, dá-lhe 
uma outra existência e concede-lhe uma memória, fixando pontos de 
contato entre o efêmero e o permanente, entre o vulgar e o singular.

Para tornar perdurável o efêmero, Sena dispõe de inúmeros 
procedimentos formais, que vão da desfiguração do objeto à sua 
apresentação quase imaculada, da articulação com elementos 
resgatados da cultura religiosa – um modo de sacralizar o profano, até 
a convivência com simulacros da cultura kitsch. Tudo isto é submetido 
a tratamentos que estetizam e historicizam os objetos, uma vez que 
são derivados de práticas do circuito de arte e sobre eles se instaura 
um caráter reflexivo.

Carlos Sena desloca os objetos de uma condição direta e programada, 
implicada na ordem funcionalista, para uma condição indireta e 
ambígua, que requer a adjunção de técnicas da museografia e da 
prática do colecionismo como intermediadoras que colaboram para a 
estetização e para elevação desses objetos à categoria de arte. 

Uma propriedade de suas operações é o cruzamento e a equalização 
de informações com distintas bases estéticas. É um raciocínio erudito 
baseado nas conquistas da arte contemporânea que preside suas 
elaborações plásticas, que gerencia os rumos dados aos processos 
herdados da sabedoria artesanal popular, e que organiza os dados 
extraídos do universo pop, contidos no material do qual se apropria.
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Música para dormir. 1999
Telhas artesanais 
antigas, têmpera

Poemas de Mallarmé
Dimensões variáveis

Paulo Veiga Jordão

Em 1998 eu comecei uma série de trabalhos onde utilizava matérias terrosas 
e rústicas como argila, esterco bovino, areia, farinha de ossos, cal e cimento, 
além de arames e de tecidos artesanais. Normalmente estas peças, por 
feitura ou apropriação, remetiam a uma instância mnemônica, um passado 
latente, mas também latejante, que a todo o momento renascia impregnado 
do presente e dos conceitos bachelardianos do devaneio. A estes trabalhos-
matérias unia-se a sutil matéria do pensamento, ali depositada através da 
escrita. Textos geralmente clássicos da literatura ocidental, mas também 
manuais antigos de religião, pintura, e retórica eram copiados com a 
paciência de um monge beneditino, recobrindo as peças com um desenho 
caligráfico errante.

Por anos eu vivi nesta série a experiência cosmogônica de amassar a lama até 
dar-lhe forma, e de assoprar-lhe a ciência pelos poros, provocando o encontro 
de materialidades muito distantes, e culturalmente hostis entre si. Não raras 
vezes o que se produzia saía como metáfora do próprio ser humano (qual 
produto não o é?). Corpos organizados em tecidos celulares, em módulos 
manufaturados cuja repetição impunha e renovava o tempo todo a igualdade 
e a diferença. Corpos – linguagem que questionavam tautologicamente a sua 
razão de existir.

Música Para Dormir. Trata-se de um conjunto de 32 telhas antigas, do final 
do séc. XIX,  feitas por escravos em suas labutas diárias de trabalho coletivo, 
que as moldavam em suas próprias coxas. Este conjunto foi capturado em 
casas coloniais demolidas na Cidade de Goiás, a ele foi agregado um rol de 
poemas de Mallarmé; poemas feitos na França também no fim do séc. XIX, 
contemporâneos portanto das telhas onde foram repousar. Poemas simbolistas, 
noturnos em sua essência, compostos durante os êxtases solitários do artista.

Neste trabalho os poemas são copiados dezenas de vezes, de forma livre, 
líquida, escorrendo pelas telhas como se fossem os versos mágicos de uma 
conjuração que se transformassem em chuva e caíssem sobre os velhos 
telhados da memória, entoando uma canção que diz nos querer adormecidos.
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Desenhares. 1999
Caixas acrílicas com 

água e esferas 
4 módulos de  

20 x 20 x 14 cm cada

Ciça Fittipaldi

As melhores brincadeiras eram de dançar e desenhar. Certos desenhos 
permanecem secretos. Todos os desenhos são dançares. A memória mais 
distante do desenho está no colo da avó. Pente de osso descendo nos 
cabelos grisalhos e lisos: aquela separação e ajuntamento das linhas. Quando 
o movimento a incomodava, a avó interrompia o desenho com um gesto 
paciente. 

A avenida Sumaré, em São Paulo, era um córrego. Atirávamos pedras na água. 
Ver o tempo, sentadas no lenço branco. Minha avó, sem saber era zen. 

Tudo desenhava, a gente ouvia. Desenhares são lugares do desenho. 

Havia o dia em que a floreira portuguesa subia a ladeira com o cesto na 
cabeça. Cadências, gestos, requebros da saia. Naquele tempo eu gostava de 
sentar no chão e ficar arrumando as flores derrubadas das árvores. Com flores 
havia histórias e muitas palavras. Feitos em silêncio, os desenhos tagarelas. 
As flores eram agrupadas, isoladas, classificadas, dispostas em filas, pontos, 
círculos, formas, paisagens abstratas, paisagens do pensamento. Às vezes, 
esfaceladas, eram pó de flor, pintavam o chão e sempre o desenho exalava o 
cheiro daquelas cores. Algumas cores, guardava nos bolsos. Outras, jogava por 
cima da cabeça, que nem confete. Desenhares são jeitos de desenho. Eu tinha 
um esconderijo super secreto, como todo mundo tinha. Eu tinha pedras para 
desenhar lá. 

Eu tenho esconderijo e pedras. Desenhares são espaços da alma. Como a 
mesa pronta para café com pão, no começo do dia. Desenhares são ritos 
cotidianos do olhar. 

Portanto, sem contar a areia das praias que a gente riscava de todo modo, 
deixando mensagens cifradas e alegres para nuvens e ondas (e nisso já 
viviam tanta escrita e memória), três foram meus desenhares, antes de 
conviver com o lápis e papel: Água, Flor e Pedra. Nesta oportunidade estou 
apresentando Desenhar de água. Minha avó me ensinou.  Desenhares são 
ações compartilhadas. Se Desenhares.
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Água da chuva, 

do suor, da lágrima, fria, 

Espero não te perder. 2004
Acrílico, água, vidro e vinil 

25 x 25 x 8 cm

Eliane Chaud

da saliva, 

da fruta, de cal, de telhado, 

de urina, do monte, quente, 

da planta, suja, doce, 

barrenta, 

de beber, tinta, forte, 

com limão, 

mineral, de torneira, 

marinha, de flor, do rio, límpida, 

luz, minha, sua.
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Selma Parreira

Em Selma o pensar e o fazer se complementam, dialogam na construção de seu 
trabalho, da mesma maneira que as instalações, a apropriação de elementos do 
cotidiano de sua família, do “armazém feliz”, as pinturas, os desenhos, compõem 
um universo de intensa carga poética que a artista elabora com a precisão 
de uma costureira e a sabedoria de uma cirurgiã. A condição feminina é aqui 
compreendida de maneira substantiva, elemento motriz da ação. Do silêncio das 
costureiras, das vozes cantadas das lavadeiras, do trabalho cotidiano exercido pelas 
mulheres por séculos de domínio masculino, a artista recolhe os instrumentos de 
sua ação artística e com eles elabora seu repertório plástico, sua poesia. Elas nos 
faz entender que somos os herdeiros dessas vozes, dessa rotina, desses gestos 
cotidianos, desses antigos sorrisos, dessa melancolia...

Marcus de Lontra Costa

Armazém Feliz
Secos e Molhados
Sonhos e Desejos

Durante três décadas, o Armazém Feliz manteve suas grandes portas de aço 
enroladas. Os vãos das portas desenhavam grandes retângulos que exibiam as 
mercadorias empilhadas em altas prateleiras e nas vitrines dos balcões.

Um imponente balcão dividia o espaço determinando o território da freguesia; 
somente os clientes antigos ou convidados rompiam a simbólica barreira.

“Por favor, um pacote de ideal”, pediam as lavadeiras, apoiando sobre a madeira as 
mãos rubras e esfoladas. Enquanto o vendedor buscava o anil, encostavam o rosto 
na vitrine e desejavam possuir perfume, pó de arroz, e singelos adornos femininos.

As pedras ao serem desembrulhadas dos papelotes azuis e jogadas nas bacias com 
água, se dissolviam e transformavam-se em pequenas lagoas, que despertavam o 
desejo de conhecer o mar.

Dizem que o mar é assim, azul anil, um azul ideal.

Armazém feliz
Secos e molhados

Sonhos e desejos. 2004
Serigrafia

100 x 50  cm cada

Selma Parreira
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Metrópolis. 2005
Relevo e recorte em 

papelão
106 x 62,5 cm 

Meus últimos trabalhos são realizados com incisões, recortes, 
colagens e montagens em papelão de embalagens. O papelão é, 
ao mesmo tempo, suporte e elemento de colagem, construindo 
representações de edifícios ou cidades – imaginárias paisagens 
urbanas.

São “desenhos feitos com estiletes”, recortes que perfuram o 
papelão, colagem superpondo superfícies planas, constituindo 
relevo, papelões dobrados como caixas, construindo edifícios, folhas 
encaixadas umas nas outras, como engradados, com aspecto de 
prédios habitacionais, objetos tridimensionais, como maquetes 
construídas aleatoriamente, evocando um paisagismo não planejado, 
desordenado.

Aparentemente tais trabalhos se distanciam de minha trajetória 
artística baseada, quase que exclusivamente, em gravuras. 
Mas, ao contrário, estabelece, tecnicamente, uma continuidade às 
investigações dos últimos anos, gravuras em lâminas de plásticos 
e em papelões, que geraram duas exposições, em 1998 e 2001. 
Em ambas o tema era peixes, evocando, porém, não tanto a 
representação do peixe em si, mas, desenhos rupestres ou fósseis 
de peixes, como uma alusão à destruição da natureza.

Este trabalho atual tem uma relação formal e técnica com os 
anteriores pelo tratamento de gravura dado ao material e à 
obra, através de incisões, recortes e relevos. E, do ponto de vista 
conceitual, a utilização do papelão de embalagem – subproduto 
do consumo, verdadeiros fósseis urbanos – como um material 
de reciclagem, reutilizado, ironicamente, como representação de 
paisagens urbanas.

Se anteriormente se aludia à discussão da degradação da natureza, 
a discussão agora é a degradação ou composição da grande cidade.

Metrópolis. 2005
Relevo e recorte em 

papelão
99,5 x 62,5 cm 

ZéCésar
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e Artes/USP. 1980 – Graduação em Artes Visuais, Faculdade de Artes Visuais/UFG, Goiânia - GO. Exposições individuais: 
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