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Resumo 

 
Especialmente entre 1970 e 1990 a obra de Darel Valença Lins estrutura-se a partir da 
ficção, mesclando elementos de realidade e fantasia, desdobrando-se não apenas pelo 
motivo da sua obra, a figura feminina, mas também pelo seu processo criativo através da 
apropriação de imagens.  
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Abstract 
 
Darel Valença Lins’ work builds itself around fiction, specially between 1970 and 1990, by 
merging realistic and fantastic elements, unfolding itself not only in his main subject, the 
female figure, but also in his creative process through image appropriation. 
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Em quase três décadas de efervescência na produção de Darel Valença Lins 

(1924), entre os anos 1970 e 1990, um substancial número de desenhos e litografias 

destacou-se por diversas razões. A principal delas é certamente o motivo: Mulheres. 

Jovens, belas e misteriosas, o artista atraiu substancial atenção da crítica não 

somente ao inaugurar em sua obra o motivo da figura feminina em evidência, mas 

também por incorporar as cores nessa sua nova produção. Darel era conhecido até 

então pela extensa obra figurativa de gravuras em metal monocromáticas, cujo 

destaque certamente são as séries de cidades: vistas aéreas de paisagens urbanas 

e topografias. Tais trabalhos do artista iniciaram-se por volta de 1961, inspirados nas 

paisagens conhecidas durante sua estadia na Europa, decorrente do prêmio de 

viagem ao exterior conquistado no Salão Nacional de Arte Moderna de 1957. Já no 

fim dos anos 1960 a presença da figura humana (feminina) torna-se mais 

significante em sua obra, e a partir de 1973, passa a ser seu motivo central. 

O que pouco se comenta é o fio condutor que une esses dois motivos sobre 

os quais o artista trabalhou, a invenção, a ficção, a intenção do artista ao servir-se 

de motivos palpáveis, presentes na natureza e a conseqüência de saber, ao mesmo 
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tempo, que essa natureza, não é o suficiente para suas obras. A necessidade de 

transpor a barreira do visível ao incorporar o referente da realidade em seus 

trabalhos, está presente desde seu início na gravura, ainda no final dos anos 1940 

no campo das ilustrações literárias, quando Darel já empregava uma maior liberdade 

buscando ilustrar indo além do texto, e à medida que o tempo avança em sua 

carreira, essa característica se torna mais presente. As séries de gravuras Cidades 

exibiam claramente cidades inventadas, mesclas fantasiosas baseadas em 

paisagens espanholas que mesclavam arquitetura medieval e arquitetura moderna, 

adicionadas de construções impossíveis pelo artista, que se emaranham numa teia 

urbana de plasticidade gráfica. Desse motivo desdobram-se outros dois, as 

multidões e as máquinas fantásticas, que introduzem a presença humana dentro do 

universo de cidades inventadas de Darel ainda de maneira indistinta, mas já 

demonstram a recorrência do interesse do artista pela figura humana, no momento 

em que se aproxima de sua cidade fictícia e começa a povoá-la. Sob o 

desenvolvimento do motivo urbano em seu trabalho e as personagens que nele 

habitam, a figura humana chega ao primeiro plano de suas obras, juntamente com a 

cor, e a necessidade de imbuir em rostos ainda vazios algo que vá além dos 

retratos, que exceda a representação naturalista. Por essa via, a opção do artista ao 

construir a personalidade de suas figuras humanas emprega a idéia de submundo e  

de seus típicos personagens, que se fazem cada vez mais presentes em suas 

composições.                                                      

Isso se deve a uma série de particularidades da representação da figura 

feminina e do ambiente que habita (fig. 1). Seminuas, trajando adereços e 

acessórios ao invés de roupas, com seus rostos quase sempre cobertos ou fora do 

enquadramento, as mulheres de Darel encontram-se em ambientes internos 

indefinidos, apenas sugeridos por alguns detalhes de arquitetura, e, muitas vezes, 

envoltas em almofadas e lençóis. Tratavam-se, em sua maioria, de prostitutas que 

despiam-se ou que vestiam-se de forma inusitada para serem representadas pelo 

artista. Assim, tornam-se freqüentes nas críticas e artigos de periódicos os 

comentários acerca de um clima específico das cenas do artista, o termo atmosfera 

passa a ser constantemente associado às mulheres de Darel. Notava-se algo em 

suas cenas que lhes projetavam além da representação direta, algo indefinido, 

sugerido, por vezes chamado de onírico. De fato, as mulheres de Darel evidenciam, 
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de maneira ainda inédita em sua obra, o caráter limítrofe da mesma, posicionando-a 

na fronteira entre o real e o fantástico. O real, aqui se faz perceber pela 

verossimilhança anatômica da figura humana feminina, que, mesmo desenhada com 

virtuosos trejeitos gráficos, mantém essas formas, volumes e estruturas anatômicas 

verossimilhantes. O fantástico, por sua vez, é insinuado pelo que é oculto, pela 

sugestão visual do corpo feminino, por objetos fora de contexto e pelos ambientes 

indefinidos. A representação desse último pelo artista é incompleta, quase como 

num esboço, nunca desenhado em todos os seus detalhes. São salas e quartos 

reconhecidos como tais apenas pela presença de algum elemento arquitetônico ou 

de um objeto característico. Os rostos femininos incógnitos ou mascarados, assim 

como as vestimentas que cobrem uma porção do corpo e desnuda outra, fazem o 

mesmo; numa espécie de voyeurismo complacente, escondendo e exibindo ao 

mesmo tempo, incapazes de ocultar o belo corpo feminino que recobrem.  

Nessa fronteira entre realidade e fantasia na obra do artista pernambucano, 

elementos pontuais como estampas, objetos de decoração, arquitetura e acessórios 

de vestimenta trazem uma carga extra de significados. Lençóis e almofadas 

remetem diretamente a camas e alcovas, por exemplo. Um par de botas de couro 

adquire novo significado nesse ambiente por ser trajado por uma mulher nua. Assim 

como a máscara da mulher na figura 1, em Darel, há um caráter fetichista das 

vestimentas que desempenha um papel nessa dinâmica entre o real e o fantástico, 

pois especialmente por serem trajados por mulheres verossímeis, esses adereços 

sugerem fantasia e teatralidade. Nesse ponto, a obra do artista pernambucano 

revela uma de suas características primordiais, exprimida no mote: “Na arte não há 

verdade, o artista cria uma verdade e acredita na verdade criada1”. Adotando as 

palavras de Paul Valéry, que Darel cita em diversas entrevistas ao longo de sua 

carreira. A citação remete ao contato travado na Itália com Giorgio Morandi, durante 

sua viagem pela Europa em 1958-1959, num momento no qual Darel indagava 

sobre os argumentos da arte contemporânea, e sobre esse assunto cita um 

comentário do pintor italiano em entrevista de 1972: 

Precisamos reencontrar a confiança que perdemos na natureza. Não nesta que nós vemos. 
Mas naquelas em que nós acreditamos. Aquelas que temos diante de nós”. Antes da lição de 
Morandi, fazia tudo entre quatro paredes, nunca tinha olhado o horizonte (...) Esse encontro, 
decisivo na minha arte desencadeou o interesse para o que via em torno de mim e dentro de 
mim. Fiz e faço, desde então, uma arte que não vejo, mas creio (...) Assim, evidentemente, não 
me ligo às formas estereotipadas da natureza, nem às fontes de inspiração e imagens 
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tradicionais. Sou assediado por idéias que surgem com força irreprimível e que devem ser 
traduzidas por sinais inventados

2
.  

Mesmo antes de seu contato com Morandi, Darel já se centrava na mescla de 

criação e representação em suas obras, e na mesma direção trabalha com o motivo 

das mulheres, baseia-se numa seleção de referências do mundo visível, 

apropriando-se de pontos focalizados da realidade (objetos/arquitetura/corpos), mas 

não a retrata, acaba por conceber uma imagem de narrativa própria ligada a 

experiências que implicam em algo além da percepção visual do mundo. Cria 

mulheres fictícias, incógnitas, pois a própria identidade destas nada representaria 

em um mundo que se apropria de elementos reais e os reinterpreta, recodifica, na 

criação de um espaço novo, um universo próprio, que não faz mais referência ao 

mundo externo do artista, mas sim ao mundo interno deste.  

A ficção é uma característica inerente à obra de Darel, fazendo-se 

metaforicamente presente mesmo em seu processo criativo. Seus desenhos e 

litografias não são executados pelo processo e pelas convenções tradicionais do 

desenho, mas originam-se de fotomontagens elaboradas pelo artista. Esse emprega, 

portanto, a fotografia visando sua característica de arte mimética mais próxima do 

referente, empresta, grosso modo, seu realismo para obter fragmentos da natureza 

em imagens apropriadas, as quais serão utilizadas num processo de composição 

experimental e detalhado para compor uma fotomontagem. Para esse fim mantém 

um extenso arquivo de imagens recortadas, fragmentos a serem tecidos em novas 

ficções. As origens dessas imagens não poderiam ser mais variadas, de fotografias 

pessoais, passando por fotografias de outros artistas e desembocando numa 

miríade de imagens publicitárias e de moda, veiculadas em publicações de 

circulação maciça. Tais montagens são uma longa e importante etapa de seu 

processo criativo, como comenta detalhadamente Casimiro Xavier de Mendonça em 

1985: 

Grande parte dos desenhos (de Darel) de sua fase atual (anos 80) resulta da ampliação de 
pequenas colagens nas quais o artista mistura recortes variados enriquecidos com detalhes de 
pequenos desenhos. Muitas vezes essas imagens têm a elaboração mais lenta do que dos 
próprios desenhos. “Demoro às vezes de seis a oito meses procurando fotos, associando 
figuras, justapondo imagens até concluir uma composição‟, diz Darel. Para montá-las ele 
guarda em seu estúdio um arsenal de fotos antigas, páginas de revistas internacionais e até 
recortes de jornal. O resultado é compensador: Não raro a própria colagem já revela uma 
qualidade plástica invejável. (...) Em alguns casos Darel reproduz à mão livre, no papel, as 
imagens que havia reproduzido numa colagem. Outras vezes, projeta slides diretamente sobre 
o papel, reproduz essas formas e passa a trabalhar sobre elas até chegar à forma final do 
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desenho. (...) Mas o interesse pela fotografia data de muito antes. „Ao sair de minha cidade, 
Palmares, tentei a escola de Belas Artes do Recife, em 1941(...) Só que, a desenhar os torsos 
gregos e efígies romanas que nos obrigavam a traçar durante as aulas, eu preferia reproduzir 
as fotos de Greta Garbo ou Robert Taylor que via nas revistas . Isto foi o suficiente para que eu 
fosse expulso da escola, com poucos meses de freqüência

3
. 

A exemplo disso, a litografia O amigo de Degas, executada a partir de uma 

fotomontagem de mesmo título (fig. 2) evidencia o processo em questão. Tal 

fotomontagem de fato foi utilizada como matriz para a composição de diversas 

versões da obra: em pastel, litografia e também em óleo sobre tela. A já tradicional 

valorização das figuras humanas nos trabalhos do artista pernambucano combina-se 

com a presença de elementos geométricos, decorativos e mobília que sugerem um 

cenário de transição entre um ambiente externo e um interno. Além de agregar 

recortes e fotografias, Darel interfere na fotomontagem com preenchimentos de cor 

e traços, atingindo assim uma unidade plástica mais coesa. O artista realiza 

composições concebendo espaços e neles estabelecendo (ou anulando) relações 

entre planos de profundidade através do emprego de formas geométricas 

recortadas; sugerindo relações de proporção e perspectiva entre as figuras 

humanas. Invariavelmente, as imagens por ele utilizadas em O amigo de Degas 

trazem uma carga própria de referências e significados, o que se reforça ao 

atentarmos para a diversidade de fontes das imagens apropriadas pelo artista, uma 

vez que, retiradas de seus respectivos contextos e postas lado a lado, as 

disparidades entre essas imagens apropriadas tornam-se ainda mais evidentes. Isso 

ocorre entre a figura masculina à esquerda – proveniente de uma fotografia do pintor 

Edgard Degas – e a figura feminina ao centro – extraída de uma revista de 

circulação maciça; o que freqüentemente implica em diversas relações e leituras 

entre delas, por mais que a possível narrativa da composição seja fragmentada ou 

mesmo ausente. A fotografia do amigo de Degas, que nomeia a obra, faz uma 

referência a imagens do passado em oposição à figura feminina, que por sua vez 

remete a imagens do presente, mas pode ser também comentada enquanto citação 

ao grande interesse e uso referencial de imagens fotográficas pelo pintor francês em 

suas obras, reafirmando o interesse de Darel pela apropriação da imagem e sua 

proximidade com o processo de composição das obras de Degas. 

Fotomontagens como essas visavam a execução de um novo desenho, que 

contava com a reinterpretação visual da composição original, num processo de 

edição ou síntese, que a modifica em várias instâncias. Na transposição da 
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fotomontagem para a litografia O Amigo de Degas (fig.3), Darel se vale da imagem 

por ele composta, mas a reinterpreta com grande liberdade. Destacam-se as opções 

pelo corte da imagem, selecionando um subgrupo de toda a configuração inicial; a 

alteração da composição cromática em relação à fotomontagem; e as intervenções 

do desenho do artista nas figuras e especialmente no fundo, compondo, a partir dos 

recortes geométricos da montagem, traços arquitetônicos de um cenário. Essas 

alterações conferem maior coerência compositiva à litografia, algo aparentemente 

necessário para o artista. A imagem fotográfica, enquanto matéria, está ausente da 

composição final na litografia, foi um meio utilizado para servir ao desenho. Realiza 

assim, não apenas o deslocamento da imagem original (fotografia) para um novo 

contexto (fotomontagem), mas também sua conversão em desenho, como 

realização material. A exemplo dessa litografia, a maioria das obras de Darel dos 

anos 1980 foi composta a partir desse processo. Ainda na fotomontagem justapõe 

as fotografias a desenhos de sua própria autoria, compondo sua matriz. A conversão 

da fotomontagem em obra finalizada explicita o caráter informal do emprego dessa 

ferramenta para o artista, pois embora essas montagens tenham alto valor artístico 

em sim mesmas, dentro de seu processo, elas são apenas uma etapa, descartadas 

após o uso, são um meio para atingir a obra finalizada, como desenho ou gravura.  

Ressaltamos que na natureza desse processo evidencia-se o uso material 

dessas imagens fotográficas, assim, escolha de Darel por uma fotografia de Edgard 

Degas na obra O amigo de Degas permite-nos fazer uma referência ao processo 

criativo do próprio pintor francês, que também se servia de fotografias como 

estudos, como um meio para a pintura. Por vezes Degas utilizava fotografias de 

outras fontes, como no caso do Retrato da Princesa de Metternich para o qual o 

artista se baseou num carte-de-visite fotográfico feito por Disderi em 1860 (figs. 4 e 

5). O príncipe de Metternich, presente na fotografia foi suprimido na pintura, que 

utilizou o corte da imagem para destacar e centralizar o motivo de seu interesse, a 

princesa. De maneira similar Darel apropria-se de imagens que o atraem, 

articulando o uso de suas referências fotográficas com grande liberdade, 

adicionando e retirando elementos, cortando ou ampliando a área da composição. 

Constatando tal informação, consideramos a possibilidade de um significado dúbio 

para o título da obra de Darel: O amigo de Degas. Pois além de referir-se à 
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fotografia do próprio amigo do pintor francês, o título pode se referir a Darel, dado 

seu interesse pela fotografia, assim como o de Degas.  

Considerando esse processo criativo do artista pernambucano, a litografia Sem 

título (fig. 1) não é apenas um exemplo das mulheres de Darel, mas exemplifica 

também, de maneira pontual, esse processo. Na cena, um homem mascarado e 

trajado em preto, na típica postura do leitor de jornal, desvia seu olhar em direção à 

mulher. Esta, em primeiro plano e em pé, traja apenas um cinturão de couro e luvas 

brancas. O ambiente é indeterminado, mas há uma forte sugestão de espaço 

interno, como indica o denso sombreamento e a linha divisória entre duas paredes 

(ao fundo no centro). O artista valoriza a figura feminina valendo-se da porção mais 

uniforme de branco em sua pele, se compararmos às áreas brancas do jornal e do 

homem, mais fragmentadas, mas compatíveis em volume geral. Há também o 

destaque pelo contraste na composição cromática, limitando o vermelho mais 

saturado aos cabelos da mulher e ao cinturão. O corte de enquadramento, 

largamente empregado por Darel, reforça o destaque do corpo feminino seminu. Em 

entrevista ao autor, o artista comentou a composição da obra revelando que 

realizava sessões de desenho com a modelo. Dessas sessões originaram-se séries 

de desenhos que posteriormente eram utilizados por Darel na composição de novas 

obras, como no caso da litografia em questão. Para essa obra, o artista realizou um 

auto-retrato fotográfico, lendo o jornal e usando a máscara. A partir dessas 

referências o artista elaborou a composição que se apresenta na obra finalizada. 

Cientes desse processo compositivo, fica claro que mesmo no universo de uma 

obra de arte, a construção de tal cena é fictícia, pois em um primeiro momento pode 

nos iludir como uma representação de uma cena vivida, na qual as duas figuras 

foram retratadas. E os indícios de realidade, as regras de representação estão 

presentes. A mulher com o cinturão e o homem, dispostos em diferentes planos de 

profundidade, portanto têm proporções diferentes e estão alinhados com a visão do 

observador, mas sabemos que os dois personagens não estiveram naquele 

ambiente, não dividiram aquele momento e sequer foram desenhados a partir da 

estruturação de um cenário e de determinados planos de profundidade. Essa 

aparente estruturação é fictícia, o artista agregou imagens distintas, posicionou-as 

numa cena e criou-lhes um ambiente, a cena é artificial, é mais ficção do que 
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realidade em sua elaboração e em seu resultado. E justamente nesse ponto a obra 

de Darel se relaciona com a modernidade, pois embora se aproprie de recursos 

realistas da representação pela imagem, em um segundo momento está visível que 

esse realismo é uma construção ficcional. Fica em evidência nesse momento que a 

obra do artista pernambucano não depende da ilusão da representação, de volumes 

e profundidades, mas a incorpora em seu discurso num jogo de visibilidade e 

invisibilidade que evidencia a bidimensionalidade do plano e lhe agrega valor, não 

por imitar a realidade, mas por ser verdadeiro ao criar uma realidade própria. 

A ficção em Darel se faz explícita pelo contraste entre indícios de realidade e 

indícios de fantasia em muitas esferas discursivas de seu trabalho. Naturalmente, 

reconhecemos uma ficção a partir de um referencial do que é a realidade, assim, 

tudo o que for externo, ou desordenado em relação a esse referencial, é ao menos 

suspeito de ser fictício, ou remete a algo além da realidade perceptível. Em seus 

personagens, o referencial é a figuração verossimilhante e suas implicações, seu 

efeito conhecido, comum a todos. No caso de suas mulheres e seus corpos, 

exemplos do padrão de beleza que persiste atualmente, seu efeito é a sensualidade, 

suas curvas, volumes as tornam possíveis, mesmo em cenas teatrais e fantasiosas 

como as de Darel. Simultaneamente, o uso dos acessórios de vestimenta dessas 

figuras femininas não possui função objetiva, é fetichista e voyeurista, reforça o 

caráter fantasioso da cena, assim como a presença do leitor de jornal, que finge ler, 

mas na verdade espreita a mulher. A presença desses elementos descontínuos gera 

uma indagação em torno da imagem, uma impressão específica ligada à carga de 

significado de cada elemento que a compõe. O fator primordial dessa dicotomia 

real/fantástico e que garante o envolvimento do espectador é a fotografia, mais 

especificamente, o caráter persuasivo da fotografia como referencial da realidade, 

de onde se origina a figuração humana na maioria dessas obras do artista. 

Juntamente, os elementos fantasiosos desempenham seu papel, distorcendo essa 

realidade em algo indefinido, lacunar. A tal atmosfera das obras de Darel é repleta 

de sugestões, de informações pela metade: partes cobertas do corpo, um rosto 

mascarado, o desenho de um ambiente que se dilui em linhas precisamente quando 

traria mais informações. E diante destas sugestões o observador tende a projetar e 

completar as lacunas, para isso, recorre as suas experiências pessoais. Constrói-se 

então, nas cenas do artista, através dos diversos indícios comentados, um espaço 
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psicológico, muito mais ligado às sensações e impressões causadas por uma 

experiência do que apenas o testemunho visual da mesma. Os elementos visuais 

presentes na obra recorrem, então, a simbologias que apelam aos sentidos do 

observador, seja na forma de vestimentas sensuais das mulheres ou de ambientes 

de alcova indefinidos, dos enquadramentos e cortes que priorizam a nudez, ou 

mesmo na textura da pele dessas mulheres, proveniente das fusões de cores da 

litografia ou dos pastéis coloridos.  

Tal composição de fatores responsável pela atmosfera específica, ou clima de 

mistério, tão citados em resenhas de obras ou exposições, são fatores que ora 

pendem para a realidade ora para a fantasia, mediados pela experiência pessoal do 

artista ao compor e do observador ao olhar a obra. Que se apresenta como um 

espaço psicológico teatralizado, onde identidades e locais definidos pouco 

importam, desde que sejam reais o suficiente para proporcionar uma experiência 

que através de insinuações, cria certas lacunas, provocando-nos a preenchê-las 

com nossos próprios fragmentos. Nessa seleção e reconfiguração de elementos, 

Darel concebe uma nova realidade. Fictícia, de fato. Mas, além disso, possível na 

obra do artista pernambucano.    
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ANEXO DE IMAGENS 

 

Figura 1 

Darel, Sem Título, 1975c, litografia. 53x75cm. 

Fonte: Acervo do atelier de gravura Glatt & Ymagos – São Paulo 
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Figura 2 

Darel, O amigo de Degas, 1984-85, Fotomontagem e desenho. 29x42cm. 

Fonte: Coleção do Artista 

 

Figura 3 

Darel, O amigo de Degas, 1984-85, Litografia. 44x67cm (mancha). 

Fonte: Coleção do Artista 
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Figura 4 

Edgard Degas, Retrato da Princesa de Metternich, 1860? Óleo sobre tela. 

Fonte: SCHARF, 1986. 

 

Figura 5 

Disderi, Carte-de-Visite fotográfico do Príncipe e princesa de Metternich, 1860, Fotografia. 

Fonte: SCHARF, 1986. 

                                                           

1
 Citação de Paul Valéry feita por Darel em entrevista ao autor, 2007. 

2
 O Estado de São Paulo, 1972, p 14. 

3
 Mendonça, 1985, p.142.   

 
 
 

REFERÊNCIAS 

Aqui está Darel, ginasta sensível, artista imprevisível in O Estado de São Paulo, Santos, 
07/05/1972. 
Clima de surrealismo e erotismo na mostra “Pinturas e desenhos recentes” de Darel in 
Jornal Auxiliar, São Paulo, 01/07/1985. 
FABRIS, Annateresa. Identidades Virtuais: uma leitura do retrato fotográfico. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2004. 
KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
LUSTOSA, Heloisa Aleixo (apres.). Darel obra gráfica. Rio de Janeiro: Museu Nacional de 
Belas Artes. Catálogo de exposição do artista Darel Valença Lins, 1996. 
MENDONÇA, Casimiro Xavier, Cartografia Erótica in revista Veja, São Paulo, 13/03/1985.  
SAMAIN, Etienne (org) . O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998. 

 

 



2967 

 

 

                                                                                                                                                                                     

SCHARF, Aaron. Art and Photography. Nova York, Penguin Books, 1986. 
SONTAG, Susan. On Photography. Nova York, Picador, 2001 
 

Vitor Hugo Gorino  

Mestre em fundamentos teóricos e crítica das artes pela Universidade Estadual de 

Campinas – Unicamp. Cursa o doutorado na mesma instituição pesquisando a obra de 

gravuristas modernos brasileiros que se relacionem com apropriação de imagens.  

 
 
 
 


