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Resumo 
 
O trabalho artístico Nota-colagem integra o coletivo [Tração] que teve duas montagens 
recentes: uma em janeiro, na Galeria Cândido Portinari na UERJ, e outra na Estação 
das Artes (antiga estação ferroviária) em Barra Mansa. Em ambas as montagens, a 
obra intitulada Nota-colagem, evidenciou o conceito de temporalidades inconciliáveis, 
com o qual trabalho desde o mestrado em 2008. A Nota-colagem é formada por 
colagens plásticas, musicais e textuais onde existem dois ou mais tempos históricos 
dissonantes e inconciliáveis que se colam momentaneamente num mesmo espaço-
tempo.  
 
Palavras-chave: colagem, fragmento, inconciliáveis 
 
 
Sommaire 
 
L´ouvre d´art Note-collage intègre le groupe [Tração] qui avait deux récents 
assembléés: um, en janvier dans la Galerie Cândido Portinari à UERJ et outre dans la 
Gare des Arts (ancienne gare) de Barra Mansa. Dans les deux, l´ouvre intitulée Note-
collage evidentée le concept des temporalités inconciliables, avec lequel je travaillve 
jusqu´a 2008. La Note-collage est formée pour les collages plastiques, musicaux et 
écrits, oú il a deux temps ou plus temps histoires dissonants et inconciliables, qui se 
collent momentanément dans le même espace-temps.  
 
Mots-clés: collage, fragment, inconciliables 
 

 
 

Exposição [espaço comum] Galeria Cândido Portinari UERJ de 31 de janeiro 

à 14 de março de 2011.   

Exposição [Tração] no Estação das Artes em Barra Mansa de 15 de abril à 15 

de maio de 2011.  

 
Para a ANPAP 2011, proponho um relato sobre o jogo de montagem da 

Nota-colagem na galeria Cândido Portinari na UERJ e da exposição [Tração] 

em Barra Mansa. A montagem da exposição [espaço comum] na Galeria 

Cândido Portinari consistiu na colagem de vários papéis, de alguns quadros e 

de um vídeo intitulado Sem corte.  Esses objetos foram dispostos na parede 

como uma partitura musical.   

A ideia da Nota-colagem era mostrar o conceito de temporalidades 

inconciliáveis através das colagens de monotipias, textos e quadros, mas sem 
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o auxílio de molduras como na série 90 telas em 90 dias, em que noventa telas 

foram montadas numa grande parede do Centro Cultural Justiça Federal onde 

as telas com molduras e chassis, mediam 30x30cm. Outra exposição em 2010, 

2/1 [dois tempos por um compasso] também tinha uma relação formal dada 

pelo tamanho das telas, pois cada tela de 40x40cm era colada à outra de 

70x70cm que evidenciavam os conceitos opostos de acaso e aleatoriedade do 

processo artístico das colagens.  

A proposta na Galeria Cândido Portinari, ao contrário das duas 

exposições anteriores era intervir diretamente na parede da galeria com 

colagens, mas sem uma definição prévia, dada pelo tamanho das telas como 

havia feito no CCJF. 

  

 

 

 

A estrutura da montagem seguiu uma partitura musical realizada em 

2000 [Bach e Bártok], onde a mão esquerda representava a história da música 

com a tríade de Bach e a mão direita uma improvisação da escala nordestina 

com a música húngara de Bela Bártok. 
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A partitura visual começava com a nota si bemol, representada por uma 

tela construtiva com três cores, preto, vermelho e branco e terminava em dó 

representado por um fragmento das Notas de temporalidades inconciliáveis. 

Cada nota visual corresponderia a uma nota musical.  

A principal ideia da composição em 2000 e que segue até hoje no meu 

trabalho artístico é a da sobreposição de tempos inconciliáveis nas colagens, 

que criam situações de oposição, aleatoriedade e acaso1. 

 As relações entre música e colagem surgiram primeiramente no 

anteprojeto de mestrado A colagem como forma na música e na pintura (2007) 

que investigava as correspondências formais entre a música de Bach e Bártok 

com os traços verticais e horizontais das construções plásticas de Mondrian a 

partir de uma composição musical.  

O conceito de colagem trabalhado no anteprojeto de mestrado foi 

formado por uma sobreposição de tempos históricos dissonantes (Bach, Bártok 

e Mondrian) que eram colados sobre um mesmo plano compositivo da música 

e da pintura.   

 

O primeiro ato na pintura, que se estabelece com as verticais e 
horizontais que são os primeiros acordes da Invenção a duas 
vozes de Bach prossegue com a relação da mão direita e mão 
esquerda do piano que são simultâneas, e que estabelecem 
um mesmo espaço pictórico das cinco cores primárias através 
da escala nordestina de Bela Bartók.[ Anteprojeto de mestrado 
de 2007] 
 

 

A montagem da exposição [Tração] em Barra Mansa seguiu o mesmo 

pensamento sistematizado pela partitura musical “Bach e Bártok” de 2000, mas 

diferentemente da Cândido Portinari, a exposição foi montada em dois andares 

da galeria com dois vídeos diferentes. No vídeo Pôr a vida em jogo estabeleci a 

relação do cotidiano, de fazer todo dia a mesma coisa, de jogar o mesmo jogo 

obedecendo às mesmas regras até ver onde este jogo poderia levar o 

participador.  

                                                 
1
 Os dois conceitos: acaso e aleatoriedade são emprestados da dissertação de Vera Terra, em que ela faz 

um estudo comparativo entre o modo de composição de John Cage e Pierre Boulez.  
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No vídeo Cinco de copas, utilizei o processo de escrita automática dos 

surrealistas, de escrever e ver onde esta escrita poderia levar as palavras 

como num jogo de dominó.   

As paredes do espaço expositivo que margeiam a linha do trem (uma 

antiga estação ferroviária) são paralelas e verticais. As paredes paralelas 

fizeram a montagem semelhante a uma partitura musical ou visual onde há 

uma sobreposição de vozes no primeiro e no segundo andar do centro cultural.  

As duas montagens, tanto da Galeria Cândido Portinari como da 

Estação das Artes em Barra Mansa, faziam parte de um mesmo jogo poético, 

imantado pelas Notas de temporalidades inconciliáveis como uma tentativa 

romântica de abarcar o todo de um pensamento.  

Temporalidades inconciliáveis é o nome da série de notas e fragmentos 

plásticos que venho desenvolvendo desde 2008 e que se apropriem do 

conceito de colagem de duas ou mais materialidades heterogêneas que se 

sobrepõem num único plano seja na música, na pintura ou no texto. Os papéis, 

monotipias, notas, fragmentos escolhidos para as duas exposições fizeram 

parte de uma construção formal-histórico-poética do meu trabalho artístico, que 

começou com as composições musicais, continuou na série “colagens sem 

cubos” de 2006 e se expandiu no conceito de materialidades diversas criando 

espaços-tempos diferenciados, como uma memória fragmentada e múltipla que 

passei a chamar de jogos de temporalidades inconciliáveis.  
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Nota-colagem. Exposição [Tração] na Estação das Artes- Barra Mansa. 15 de abril de 2011.  
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