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DAS TESSITURAS: PARA CONTAR AS NARRATIVAS DOS CORPOS 
 
 
 

Juliana Franklin – UERJ 
 
 

Resumo 
 
Este ensaio parte do exercício poético intitulado “Tecidos – suportes para escritas afetivas 
e leituras ao avesso” para investigar a possibilidade do texto como obra de arte no 
processo de (re)invenção do artista. Investiga o percurso da criação artística 
contemporânea a partir da experiência cotidiana e  dos espaços íntimos - a casa e o corpo 
- como espaços sensíveis e possíveis suportes para escritura do artista. Investiga a 
experiência do comum na construção do artista e seu olhar para o mundo. Procura 
estabelecer um breve diálogo com Lygia Clark, Ana Mendieta e Brígida Baltar no que diz 
respeito a relação com o corpo e com os gestos em que o artista se reinventa. 
 
Palavras-chave: texto, invenção de si, construção do artista, corpo. 
 
 
Abstract 
 
This essay arises from the poetical exercise entitled "Tissues - holder for affective writings 
and reversed readings" that investigates the possibility of the text as a work of art within the 
process of (re)invention of the artist. Investigates the routes of contemporary artistic 
creation within the everyday experience and the intimate spaces - home and body - as 
sensitive areas and potential holders for the artists handwriting. It investigates the 
experience of the ordinary in the universe of the artist and in his perception of the world. 
The article also holds a brief conversation with the works of Lygia Clark, Ana Mendieta and 
Brígida Baltar by researching their relationship with the body and the gestures by which the 
artist re-invent himself.  
 
Key-words: text, self-creation, universe of the artist, body. 
 
 
 

Urdidura 

“O que te escrevo é um „isto‟. Não vai parar: continua.” 
Clarice Lispector1 

 
 Há dez anos atuo como contadora de histórias em diferentes contextos 

sociais da cidade do Rio de Janeiro. Tenho as narrativas como ferramentas 

poéticas para acessar e me aproximar da história do outro - praticar a narração 

como um exercício de alteridade.  

 Costumava pensar no trabalho que desenvolvo com as histórias como uma 

investigação da memória. Hoje a prática me aponta que o trabalho com as histórias 

é, de fato, uma investigação da memória. Mas de uma memória inventiva, que se 
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recria a cada vez que nos voltamos para ela - uma memória que nos recria.  Nesse 

incessante processo de ressignificação, de reinvenção, o presente se potencializa. 

Para além de uma memória criadora, a prática tem mostrado que o trabalho com as 

histórias é um potencializador, um provocador do desejo. 

“(...) proporia denominar desejo a todas as formas de vontade de viver, de 
vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma outra 
sociedade, outra percepção de mundo, outros sistema de valores.” 

2
 

 

Olhar para as histórias e narrativas pessoais do outro como únicas - e por 

isso belas - para valorizar a vida e a singularidade de cada pessoa numa tentativa 

de provocar os desejos: o desejo de exercer a potência e poder abrir outros 

possíveis, recriar a vida e se saber sonhador, ser desejante. Como contadora de 

histórias procuro tocar no lugar desse desejo para realizar uma interferência na 

sensibilidade, para ativar a potência vital e convocar o desejo de criação de outros 

modos de existência. 

Nesta atuação com as histórias procuro estabelecer diálogo, me aproximar e 

me nutrir da obra de Lygia Clark, artista tão atenta aos processos vitais, ao estímulo 

da percepção como proposta vivencial em busca da plenitude do ser, que se realiza 

no outro e através dele3, atenta à potencialidade transformadora do imaginário 

posto em ação”4.  

A arte para Lygia Clark é estratégia existencial, regida por um pensamento 
que integra razão e desejo como instrumentos do conhecimento e da ação. 
É mobilização de todos os recursos para sobreviver. É estar alerta, atenta 
não só ao que acontece fora, mas também ao que se passa dentro. Corpo e 
mente indissociados constituem o aparato utilizado para captar, comunicar, 
ligar. Soltar, tomar e dar, articulando o dentro e o fora, o homem e o mundo. 
O que Lygia nos lega é estrategema, arte como artifício.

5
  

 

Desde 2009 atuo como contadora de histórias em um CIEP na favela da 

Maré, trabalhando diretamente com crianças, adolescentes, pais e professores. 

Numa realidade onde o abandono e a violência são forças imperiosas, tocar na 

história, no desejo, na potência de cada pessoa tem se mostrado uma experiência 

sensível de resistência – uma resistência que afirma a vida em sua potencialidade 

criativa. 
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 As motivações que norteiam meu trabalho como contadora de histórias aos 

poucos me levaram para as artes plásticas. Essas mesmas motivações também 

conduzem meu trabalho como artista. E, por conta desta trajetória, minha pesquisa 

enquanto artista passa pela relação com a palavra e com o corpo. Refletindo sobre 

o processo de construção do artista, dei início a escritura de uma série de textos em 

que coloco questões que ocupam e direcionam meu olhar, que assumo 

posicionamentos. Textos que passam por onde me invento agora como artista. 

Para então, em seguida, passar a investigar o próprio texto como obra. Dessa 

investigação surgiu a série Tecidos – suportes para escritas afetivas e leituras ao 

avesso, composta por dois exercícios – Cúmplice e Enxoval – apresentados aqui, 

onde a experiência cotidiana, o corpo e seus textos são pontos de partida para a 

reflexão do processo de criação como lugar de reinvenção do artista.  

 Neste ensaio procuro investigar o desejo de reinvenção de si através da obra 

e do processo criativo, tendo o corpo, ou os corpos, como veículo e suporte de 

transformações. Procuro trazer pequenos aspectos das obras de Lygia Clark e Ana 

Mendieta como referências fundamentais para pensar esse processo de invenção 

do artista em sua relação com o corpo, seus textos e com a vida. 

 Por Deus, a vida é sempre para mim o fenômeno mais importante, e esse 
processo quando se faz e aparece é que justifica qualquer ato de criar, pois 
há muito a obra para mim é cada vez menos importante e o recriar-se 
através dela é que é o essencial. 

 

 Nesta relação de permeabilidade entre arte e vida, procuro investigar um 

cotidiano comprometido com os processos de subjetivação decorrentes da 

condição de existir6. Processos que se dão na experiência do comum, do ordinário, 

no dia a dia que elabora os sentidos e revê o olhar. Interessa-me investigar a 

prática artística que se mistura com a vida e desse encontro tentar fazer emergir a 

alteridade. Trazer a experiência ordinária como  espaço sensível.  

 sua relação com a vida de quem a faz, também a relação da arte com a 
vida de quem a recebe. E que é uma relação de substituição, 
alternatividade, causação ou continuação: a arte no lugar da vida, a vida no 
lugar da arte, arte gerando vida, vida como fonte de arte. Uma vida. 
Também: a arte eliminando a vida, arte ignorando a vida. A questão mais 
importante da arte. Por vezes, a questão mais importante da vida.

7
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Tessitura 

“No fundo de cada palavra, assisto ao meu nascimento”.
8
 

 

 Como contadora de histórias e como artista em formação que se interessa 

pelas narrativas, o texto acontece a partir da minha história e das histórias de que 

me alimento. Pequenas narrativas que se inscrevem no dia a dia e no modo como 

as coisas me afetam. É a experiência de mundo que escreve os textos – nela 

acontece a tessitura do sensível.  

 Para dar ao início à uma investigação pessoal do texto do artista enquanto 

instrumento e veículo de reinvenção de si, ainda sem saber o que viria a realizar 

como trabalho sensível, reli os textos produzidos por mim. Neste reencontro 

comecei por uma seleção de palavras e frases e passei a perceber os textos como 

narrativas íntimas. São palavras que imprimem múltiplos sentidos e que apontam 

mais para um estado do que para uma condição. Me deparei com fragmentos de 

questões que (co)movem meu cotidiano e os modos como me posiciono diante do 

Outro, de mim mesma, da vida. Daí veio o desejo de realizar algo que sugerisse um 

diário. Não para fazer do cotidiano uma lembrança, mas um espaço continuamente 

reinventado e que nos reinventa ao mesmo tempo.  

 Sempre me interessei pelo Outro / Necessidade de ouvir histórias das 
pessoas / perceber o mundo / partícepe da vida / encontrar a diferença / 
nossas solidões / abismos que nos separam / para eu ter um rosto / 
dimensão dos sentidos / me debrucei no maravilhosos / onde o delírio é 
possível / investigando a partir da dúvida / meus afetos / não sei se me 
considero uma artista / reinvenção diária / imprimir nossas marcas / 
universos que meu olhar alcança / qual o lugar do Outro? / ganhar corpo / 
passa a existir quando chega no Outro / potência dos encontros / abrir para 
outros possíveis / condição instável e frágil / criar distâncias necessárias / 
atravessada por encontros / risco / palavra / resistência / cúmplice de 
percepções e incômodos / limite com a violência / memória que se inscreve / 
espaço de liberdade / criar relação entre as coisas / não-contentamento / 
utopia / mediocridade / com o que sou compromissada?...

9 
 

 Dado a presença dessas palavras no cotidiano, só poderia trazer para o 

exercício do texto-obra os universos particulares – o corpo e a casa - como núcleos 

de afetos que participam desta escritura. Ter os espaços íntimos e ocupações 

cotidianas como lugares e ocupações sensíveis, como um dicionário pessoal ou 

arquivo íntimo que se transforma. Então, surgiu a proposta “Tecidos”.  



3745 

 

 

 A primeira ação deste processo é o que intitulei de “Cúmplice”. No trabalho 

meu corpo é ao mesmo tempo suporte e carimbo de uma mesma escrita. Escrevi 

pelo corpo as palavras escolhidas. Após escrever cada texto, prensei o corpo 

contra um papel com tom próximo ao da pele para carimbar o que foi escrito. O 

texto no papel se tornou a extensão da pele. Ao serem carimbadas as palavras se 

inverteram, como que escritas de trás para frente. Construí então o que tenho 

chamado de um “livro-espelho”: duas placas de madeira que abrem e fecham como 

um livro. O interior de cada placa traz um espelho. Com este objeto aberto diante 

do papel carimbado é possível ler os escritos que, refletidos no espelho, voltam a 

sua ordenação normal (da esquerda para direita).  

 

Cúmplice – escrita e carimbo “ganhar corpo” 

 

 Através do espelho-livro proponho um convite ao outro para o exercício de 

uma legibilidade estranha e ao mesmo tempo íntima. Convidar o outro a ler, talvez 

com alguma dificuldade, os borrões das escritas-confissões que passearam pelo 

meu corpo, e criar alguma cumplicidade. Mas criar cumplicidade pode exigir certo 

esforço – no caso, o esforço de ler borrões quase apagados escritos ao contrário. 

De qualquer modo, onde existe cumplicidade existe desejo – desejo de conhecer, 

de criar vínculo - não importa se duradouro ou efêmero, se agradável ou não. 

Interessa-me buscar uma cumplicidade leve. E nessa leveza, fazer do leitor um 

cúmplice que compartilha ou apenas sabe da existência de alguma confissão 

valorosa ou desimportante, e acreditar que assim nos aproximamos. 
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Cúmplice – livro-espelho 

 

 Em “Cúmplice” a proposta é ter o corpo como suporte para escrituras 

cotidianas. Inserir o corpo no trabalho me pareceu incontornável, porque os textos 

fazem parte dele. “(...) um texto deve despertar um sentimento corporal, a maneira 

própria do corpo de existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se 

aos perfumes, ao tato das coisas”10.  

 Interesso-me em investigar como a experiência transforma o corpo. Ver o 

corpo plenamente como texto. Corpo que é transitoriedade e, em suas passagens, 

carrega incessantemente memórias e novos textos. Investigar o corpo aberto, 

porque atravessado pelos afetos. Perceber o corpo que é texto na relação com o 

mundo: marcado pela experiência e, simultaneamente, imprimindo sua marca 

vigorosa como força atuante. Olhar o corpo como um desenho riscado por seus 

vestígios, impressões, devaneios. Olhar para o corpo como uma passagem 

contínua em sua capacidade de afetar e ser afetado. 

 Os afetos são devires: ora nos enfraquecem, quando diminuem nossa 
potência de agir e decompõem nossas relações (tristeza), ora nos tornam 
mais fortes, quando aumentam nossa potência e nos fazem entrar em um 
indivíduo mais vasto e superior (alegria). (...) Os corpos não se definem por 
seu gênero ou sua espécie, por seus órgãos e suas funções, mas por aquilo 
que podem, pelos afetos dos quais são capazes, tanto na ação, quanto na 
paixão.

11
 

 

 Sobre o processo de criação de suas obras, Lygia Clark coloca a relação 

arte e vida visceralmente imbricados. Essa ligação passa antes de tudo por seu 

corpo, lugar onde vida e arte se encontram e se projetam, porque processo é 



3747 

 

 

sinônimo de desanestesia. Sua opção é por uma poética vital, visceral, que envolve 

todo o corpo e acaba por provocar a sensualidade e o psiquismo. É “poética 

existencial, de incessante desconstrução e reconstrução do ser”.12 

 Cada vez que ataco uma nova fase da minha obra, experimento todos s 
sintomas da gravidez. Desde de que a gestação começa, eu tenho as 
verdadeiras perturbações físicas, a vertigem, por exemplo, até o momento 
em que chego a afirmar meu novo espaço-tempo no mundo. Isso se produz 
na medida em que chego a identificar , reconhecer essa nova expressão de 
minha obra em minha vida todos os dias.

13
 

 

 Lygia Clark cria em 1968 a instalação A Casa é o Corpo para ser tida como 

um “abrigo poético” para o visitante que, por sua vez, é convidado a penetrar no 

corpo, passando por espaços chamados “penetração”, “ovulação”, “expulsão”. Ao 

longo da passagem a pessoa vivencia diversas sensações. “Nessa proposição, o 

espaço é continente”. Continente para uma transformação. “A Casa” é desprovida 

da sua função primeira de abrigar, mas convida à mudança, a experiência de 

sensações. “A Casa” de Lygia expõe o corpo. O corpo aparece como uma obra em 

permanente risco que ao ser deslocado e transformado pela experiência desenha 

novas geografias, mapas, outras corpografias, instaura outros estados e 

percepções. 

 Mais tarde, a artista retoma o “abrigo poético” mas agora o utiliza para mais 

um deslocamento de sua própria obra: “O Corpo é a Casa” – um corpo comum e 

orgânico constituído por pernas, braços e mãos que se tocam e abraçam. 14“Trata-

se de um abrigo poético onde o habitar é equivalente ao comunicar”15. Na obra de 

Lygia o corpo é vivido como lugar de reinvenção de si por excelência. A artista 

elabora uma poética do corpo que convoca “O erótico vivido como „profano‟ e a arte 

como „sagrada‟ para uma experiência única; trata-se de confundir a arte com a 

vida”.16 

 Nessa pesquisa, interessa também o corpo do artista como um corpo que se 

arrisca ao convocar a experiência. Como um corpo que desestabiliza certezas 

quando evoca e expõe a dúvida, que relembra a nossa vulnerabilidade, 

impermanência e fragilidade e, ao mesmo tempo, a força que reside nisso.   

(...) assim como a atividade sexual e a experiência da morte (próxima ou 
anunciada), a atividade estética representa no processo evolutivo uma 
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ignição para a vida. Uma espécie de atualização de um estado corporal 
sempre latente  e fundamentalmente necessário para nossa sobrevivência. 
Isso significa que todo o corpo muda de estado cada vez que percebe o 
mundo. Mas, dessa experiência, necessariamente arrebatadora, nascem 
deslocamentos de pensamentos que serão, por sua vez, operadores de 
outras experiências sucessivas, prontas a desestabilizar outros contextos 
(corpos e ambientes) mapeados instantaneamente de modo que o risco se 
tornará inevitavelmente presente.

17
 

 

 Ana Mendieta é sem dúvida uma artista que coloca seu corpo como um 

corpo em transformação. Uma transformação que se inscreve e que acontece na 

relação com a vida, com terra. Na investigação de seu processo e de suas 

possibilidades criativas a artista nos diz: 

Quando eu percebi que minhas pinturas não eram suficientemente reais 
para o que eu gostaria que fossem – e por real eu quero dizer que gostaria 
que minhas imagens tivessem poder, que fossem mágicas. Eu resolvi que, 
para que elas tivessem estas qualidades (...), eu teria que trabalhar 
diretamente com a natureza. Eu teria que ir à fonte da vida, à mãe terra.

18
 

 De 1973 a 1980 a artista produz a série Silhuetas. Neste trabalho, ela se 

deita sobre diferentes superfícies e preenche de pigmentos os contornos, os 

desenhos produzidos pela ação-peso de seu corpo. Aqui o corpo é mais um 

elemento entre os meios vivos e, portanto, seu desenho entra em decomposição 

com a paisagem que o recebe. A relação entre impermanência, gesto corporal e 

matéria da natureza são trazidos pela artista que tem na terra e no corpo abrigos 

inseparáveis, compostos de matérias sensíveis à mutação, expostos ao devir. 

 Ana Mendieta realiza seu desejo de “ir à fonte da vida” imprimindo a marca 

de seu corpo na terra e ali produzindo desenhos. Contornos de corpos produzidos 

por uma relação de linhas que “tendem a relações sutis, contaminações com meios 

distintos que se aproximam e se cruzam, até alcançarem uma intercessão de 

espaço-tempo, onde corpo e terra juntos passam a funcionar expressivamente.”19 

 Intimamente ligados ao corpo, o desenho e a escrita são rastros dos gestos. 

E é justamente na experimentação corporal que desenho e desejo se encontram na 

medida em que todo desenho é um desejo de contato de um corpo com o mundo, 

com o outro. Nesse movimento desejante que se desenha entre o corpo e o mundo, 

são traçados novos modos de ver, pensar e sentir.  

 Nesse processo de investigação do artista e suas escrituras-inscrituras  de 

corpo-texto, é desnecessário lembrar a intensa relação entre desenho, corpo, e 
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palavra. Em sua dimensão sensorial palavra é corpo: o traço que desenha a letra 

carrega o texto de marcas corporais, imprime a força do gesto escritural que traz 

em si uma leitura do mundo, é ação. O texto é corpo, é palavra encarnada que, por 

sua vez, tem no desenho sua origem: os pictogramas, os hieróglifos, os 

ideogramas, escritas analógicas e visuais. Desenho e escrita configurando uma 

sutil relação na tessitura dos sentidos em trânsito quando se entende o princípio do 

desenho enquanto escritura de mundo, como ato e extensão do pensamento.20 

Traço do mundo à volta, registros de percepções.  

 Partindo da relação entre desenho, escrita e corpo, dei início ao segundo 

exercício da „série‟ que intitulei de “Enxoval”. Escrevi em um lençol branco as 

mesmas palavras que escrevi na pele. Com esse lençol encenei algumas ações 

cotidianas dentro da minha casa. O lençol-texto é sacudido na janela, o lençol-texto 

me cobre na rede enquanto leio um livro ou enquanto durmo, é pano de chão para 

faxina, é cortina da janela e cortina de banheiro, é pano de prato e serve de toalha 

de mesa para o almoço e finalmente o lençol é lavado no tanque e pendurado no 

varal, como que pronto para ser reescrito. O trabalho é o lençol e  as fotografias das 

cenas.  

 O lençol é antes de tudo um objeto íntimo. Sua escolha para ser suporte das 

escrituras vem do desejo de unir arte e vida. O lençol é um tecido composto de fios 

que se encontram numa trama, como um texto feito de encontro de suas letras e 

palavras. Tecido que oferece abrigo. Mas se é abrigo, quanto de mim se protege do 

mundo no corpo desse tecido, desses textos? Seria o lençol um objeto de 

transferência, suporte de afetos que incorpora minhas projeções, impregnado de 

meus textos? Me relacionar com o lençol-texto pela casa para criar intimidade com 

sua textura, manuseá-lo, experimentar suas temperaturas, diferentes estados - 

seco, molhado, amassado, estendido, passado, quente e frio, áspero e macio. 

Lençol-texto que é também cortina na janela – membrana entre minha casa e o 

mundo. Me relacionar com o lençol pela casa para fazer com ele aquilo que desejo 

fazer com os textos que carrega: esgarçá-lo, consumi-lo, lavá-lo, desbotá-lo, 

esquecê-lo, descobrir suas possibilidades e inutilidades. Junto com o lençol-texto 

trazer o espaço íntimo. 
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Enxoval – texto-lençol 

 

  O lençol, o texto, o corpo, a casa: encontro de quatro corpos. Meus quatro 

corpos. Quatro abrigos que se desgastam com a ação do tempo. Mostrá-los para 

conhecê-los e estendê-lo para o outro como se estende um lençol num varal a céu 

aberto.  Expô-lo com delicadeza até que ele não faça mais sentido, porque outros 

corpos-textos chegaram. Para que eles desapareçam em favor de outros que virão. 

Ter nesses corpos (nessas casas) espaços de transformação. 

 

 

Enxoval – lençol-texto-cortina 
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 A casa e a intimidade aparecem como espaço de investigação poética em 

alguns trabalho da artista Brígida Baltar. Neles ela recolhe materiais simples 

retirados da sua própria casa (como pó de tijolos), realizando armazenamentos de 

elementos da vida doméstica. A casa onde morou por quinze anos no Rio de 

Janeiro, por exemplo, foi espaço para diversos trabalhos.  

 Na obra “Abrigo” (1996), a artista escavou sua silhueta numa parede de sua 

casa para depois inserir ali seu corpo, como um espaço de resguardo, um lugar 

secreto, mas exposto. Com o pó das escavações de sua antiga casa, produziu 

desenhos e construiu tijolos. Muitos dos desenhos são imagens de paisagens do 

Rio de Janeiro, como montanhas e florestas. Os desenhos não se pretendem 

reproduções exatas dos lugares. Mas um registro afetivo de lugares que 

participaram da construção de “seus corpos” e dos quais também pode se sentir 

partícepe.21 Com o pó retirado de sua antiga casa, a artista construiu tijolos e 

pequenas paredes feitos para serem transportados.  

Em vez de ruínas guardadas, o pó evoca, feito de novo objeto sólido, 
elementos arquitetônicos que constituem qualquer moradia. Torna móvel, 
assim, aquilo que representava a casa de onde havia partido, um lugar 
inscrito em uma territorialidade específica. Sem retirar dessa substância 
sua associação com um espaço que delimita – mas também projeta – uma 
história privada de vida, a artista lhe concede um sentido celebratório e 
público, liberto de nostalgia. 

 

 Nessas delicadas ações, Brígida Baltar estendeu seus espaços. Como se 

ampliasse sua intimidade para uma partilha comum, possível abrigo de outras 

vidas, outras histórias, podendo se desterritorializar. E, nesse “transporte”, rever e 

reinventar suas casas, seus corpos.  

 É no corpo, na pele, que incorporamos os devires que nos atravessam. 

Nossos corpos são textos, tecidos, peles. A pele é uma mediadora com o mundo, 

órgão dos sentidos que protege e expõe, é o tecido pelo qual apreendo a 

experiência e a torno possível – suporte para escrituras. Não estariam gravadas, 

tatuadas em nossos tecidos, as nossas experiências? Gravadas não como marcas 

estáveis ou eternas, mas como tatuagens provisórias, efêmeras, como impressões 

que se renovam do mesmo modo como trocamos de pele, como lavamos os 

lençóis. 
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Os cinco sentidos. Mas para cada epiderme seria preciso uma tatuagem 
diferente, seria preciso que ela evoluísse com o tempo: cada rosto pede 
uma máscara tátil original... A um desenho colorido ou abstrato, 
corresponderia uma tatuagem fiel e sincera, onde se exprimiria o sensível. 
A pele vira porta-bandeira, quando porta impressões.

22
 

 

 

Retalhos   

 Desde a escolha de palavras a serem escritas no meu corpo e no lençol até 

a produção do trabalho, me deparei com pequenos pedaços de histórias e ficções 

cotidianas, fragmentos de pensamentos. Lido com resíduos: o lençol que é lavado, 

borrado e apagado e o carimbo que é em si um borrão, muitos deles ilegíveis, 

vestígios do que foi escrito no corpo. Restos que se colocam à disposição para 

duvidar do passado, do que já foi escrito, para que tudo possa ser reinventado. As 

palavras riscadas na pele, desenhadas no lençol se tornaram esboços: algo que 

está de passagem, inacabado, transitório. São palavras frágeis, 

escritas/desenhadas para serem lavadas, apagadas.  “O que resta do sujeito da 

memória senão imagens, trapos que o olho olha e vê?”23 Na relação com esses 

restos procurei elaborar o Tecido, não como sequência de fragmentos ou narrativa 

linear, mas como uma rede de muitas ramificações onde procuro criar relação entre 

as coisas.  

 Lavar o lençol ou carimbar o texto num papel e ter como resultado muitos 

borrões são exercícios da efemeridade, da transitoriedade das dúvidas e do que me 

atravessa, da minha construção-descontrução  as vezes delicada como o toque do 

pano na pele, as vezes forte como o peso do corpo que se imprime no papel. Para 

então lembrar do risco, da mudança, da vulnerabilidade das escritas que se 

apagam, para outras serem acontecerem, continuamente. O papel carimbado e o 

lado contrário do lençol proporcionaram uma boa surpresa: ler as dúvidas, palavras, 

e momentâneas certezas pelo avesso. 

 Tecidos é um exercício poético despretensioso que tenta tocar em algumas 

questões que participam da minha construção-invenção enquanto artista 

estabelecendo diálogo com artistas que considero fundamentais nesse processo. É 

um desejo de refletir sobre e de colocar o processo como um corpo aberto, em 

passagem, permeado por escrituras-desenhos, linhas que libertam e delimitam e 
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pela referência de muitas vozes. É um exercício de colocar o corpo, o cotidiano e a 

escrita como plataformas de muitos possíveis. Possíveis sempre vulneráveis - para 

que a tessitura das histórias aponte para a dúvida, para a reinvenção e para o 

desejo do por vir. 
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