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Resumo 
 
Como professora de desenho e como artista, minha reflexão incide sobre os desafios que o 
desenho impõe: de um lado,  ele se constitui em ferramenta fundamental para o projeto e para a 
expressão; de outro, os embates entre idéias e desenhos, o caminho entre o pensamento e sua 
transposição para o papel (ou para qualquer outro suporte), a  definição na escolha dos 
materiais expressivos necessários para a realização dos trabalhos,  a busca de síntese, de 
precisão, são questões que acompanham o processo de criação. 
As fotografias tornam-se os eixos fundamentais para o trabalho artístico, cheio de indagações e 
dúvidas. As trajetórias mesclam fotografias, desenhos e colagens. 
De outro lado, o trabalho com os retratos (ampliações de uma fotografia de sala de aula do 
início do século passado), que se tornam imprecisos uma vez ampliados, perdendo a nitidez e 
seus contornos. Não é assim também com as imagens de nossa memória? Passado e 
presente, palimpsestos – marcas de um desenho no outro, ecoando o verso de Boileau: “O 
tempo passa no momento em que algo já está longe de mim”. Neste caso, como capturá-lo?1 
 
Palavras - chave: Fotografia, desenho, memória, retrato, palimpsesto, apagamento 
 
 
Abstract 
 
As a teacher of drawing and as an artist, my analysis focuses on the challenges that the design 
requires: on one hand, it constituted a fundamental tool for the design and expression, on the 
other, the conflicts between ideas and designs, the path between thought and its translation into 
the role (or any other media), defining the choice of materials needed to perform meaningful 
work, the search for short, precision, which are issues that accompany the process of creation. 
The photos become the cornerstones for the artwork, CEHI of questions and doubts. 
Trajectories mixing photographs, drawings and collages. 
On the other hand, work with pictures (enlargements of a photograph of a classroom of the past 
century), which becomes inaccurate once expanded, losing the sharpness and its boundaries. 
Not so with the ins´t only images from our memory? Past and present, palimpsest - traces of a 
drawing in another, echoing the verse of Boileau: "Time passes when something is already far 
from me. " In this case, how to capture it? 
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Introdução 

“Todavia, não são os próprios objetos que entram mas as suas 

imagens: imagens: imagens das coisas sensíveis sempre prestes 
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a oferecer-se ao pensamento que as recorda.” (Santo Agostinho. 

Confissões) 

O presente texto originou-se concomitante à exposição com o mesmo nome: Tão longe, 

tão perto”. Trata-se de uma pequena exposição de desenhos realizada no espaço 

expositivo João Calvino, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em abril de 2011. 

São reflexões que acompanham uma longa trajetória, na qual as fotografias constituem-

se pontos de partida, matéria-prima das pesquisas artísticas. Não sendo autora das 

fotografias, delas me aproprio. A partir do convívio com os retratos fotográficos, na 

maioria das vezes anônimos, amplio-os, reduzo-os, observo-os através de lentes de 

aumento. 

O texto traça um percurso pelas imagens, experimentos visuais, nos quais procuro agir 

com a liberdade de utilizar os recursos e meios expressivos que estão ao meu alcance, 

dentro das possibilidades dos meus recursos e tempo. O texto constitui-se de reflexões 

aliadas à construção das imagens, reunião do fazer e refletir. Talvez, mais do que 

definir o trabalho como a procura de uma obra finalizada, entendo o conjunto de 

estudos como pertencendo a um percurso: da arte e da vida. 
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As fotografias: poeiras, constelações e pixeis 

“A fotografia justifica esse desejo, mesmo que não o satisfaça: só 

posso ter a esperança louca de descobrir a verdade porque o 

poema da Foto é precisamente “isso foi” e porque vivo na ilusão 

de que basta limpar a superfície da imagem para ter acesso do 

que há por trás: escrutar quer dizer virar a foto, entrar na 

profundidade do papel, atingir sua face inversa ...” (Roland 

Barthes. A câmara clara) 

“Uma fotografia é simultaneamente uma pseudopresença e um 

signo de Ausência” (Susan Sontag. Ensaios sobre a Fotografia) 

A maioria das fotografias utilizadas nos trabalhos recentes são em grande parte são 

anônimas e algumas familiares. Focalizei nos últimos anos documentos e registros 

fotográficos de Viena (origem familiar) e arredores, Hungria, cidades do Leste Europeu, 

nos quais se concentrava uma grande população de origem judaica, praticamente 

inexistente, após a II Guerra Mundial. 

Embora não seja historiadora, aproximei-me deste território para conhecer um pouco 

melhor a época, do final do século XIX até os anos 40/50. Não se trata de reconstruir o 

passado, o que seria uma utopia, porém as marcas da época estão impregnadas nas 

imagens, nas vestes, nas poses, nos olhares, nas paisagens. Aguçavam uma 

curiosidade: Aproximar, ampliar cada um dos componentes do grupo. Quem eram? 

Como eram as expressões de cada um? Uma das primeiras experiências realizadas foi 

uma ampliação no computador, há algum tempo, então surgiram os pixeis, inicialmente 

pequenos, na medida em que as fotografias eram ampliadas, as referências da imagem 

desapareciam, sobrando uma composição geométrica abstrata, com tons diversos. 

Arquivei estes estudos e realizei outro tipo de aproximação, pelo uso da máquina xerox. 

No lugar dos pixeis apareceram pontos. Ampliando mais as imagens, os pontos maiores 

ficavam, e as imagens mais difusas. 
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Ou seja, quanto mais queria me aproximar das imagens dos rostos, menos nítidas 

ficavam. Evidentemente eu sabia que estava utilizando um processos de máquinas 

xerox simples. Isso intrigou e interessou ao mesmo tempo: quanto mais próximo o 

ponto de vista, maior a imagem e mais difusa. Os pontos inicialmente menores, na 

medida em que aumentavam, criavam novas texturas. Ampliando as imagens, sem 

possibilidades de leituras, comparei-as às imagens de constelações ou via lácteas. 

Milhares de pontos no céu e no papel; pensei, será que as imagens da memória 

também não são assim? Ora nítidas, ora vagas, difusas? Alguns rostos surgem das 

profundezas, vagos, flutuantes, quase desaparecendo. 

 

Fotografia familiar da coleção de Khaterina Weiss S. 
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Detalhe ampliado da fotografia anterior 

 

 

Pesquisas com fotografias, 1998-1988 
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Os retratos: desenhos e fotografias: diálogos 

“Segundo Plínio, a filha de um certo ceramista apaixonou-se por 

um jovem estrangeiro. Quando chegou a época de seu amado 

partir, ela traçou o contorno da sombra do rosto dele em uma 

parede e pediu ao pai para preencher as linhas com argila, 

criando assim uma imagem do seu amante ausente.” (Alberto 

Manguel. Lendo imagens) 

“Observar é, em grande parte, imaginar o que esperamos ver.” 

(Paul Valéry. Degas Dança Desenho) 

Poder-se-ia situar como uma das aproximações da retratação do culto aos mortos. A 

origem do retrato situa-se próximo ao culto aos mortos: máscaras mortuárias, pinturas e 

retratos da região de Fayyum (Egito), como um dos exemplos. Os retratos da região de 

Fayyum, realizados com encáustica e têmpera sobre tecido ou painéis de madeira que, 

quando o retratado falecia, eram colocados na região da cabeça do corpo mumificado, 

sendo assim um guia para o retorno da alma. Os retratos, encontrados na região de 

Fayyum datam cerca de 100 a 200 anos d.C. 

O retrato através dos tempos fascina e gera perguntas: o retratado está vivo? O que 

importa, no caso, é a dupla presença, do estar e virar apenas uma representação no 

futuro. 

A expressão dos olhares frontais cria a inquietação: para onde está direcionado o 

olhar? Poderia citar a produção fotográfica de Thomas Ruff (fotógrafo alemão) na qual 

as expressões dos rostos fotografados indagam de maneira fixa olhando para a frente, 

olhando através dos nossos olhos. Retomando os estudos dos retratos, ampliei rostos 

de grupos de pessoas anônimas, na máquina xerox e no computador. As ampliações 

ficavam nebulosas, repletas de pontos, texturas. Como abordar estas imagens? Resolvi 

abandonar o traço, a linha, e explorar a mancha do carvão. Aliás, com o carvão tornou-

se possível uma aproximação com a retícula dos pontos surgidos nas ampliações. Ao 

realizar os desenhos (aproximadamente 45), de maneira delicada, a mão quase não 
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tocava a superfície do papel. A procura de um limite da imagem, entre uma névoa e 

uma definição tênue. Por que o desenho? Por que retormar as imagens pelo desenho? 

Não motivada pela habilidade de retratar, pois há os embates e as dificuldades, não me 

interessa o virtuosismo, porém para observar a relação do olhar e a mão que dialoga 

com o material de desenho: carvão / pó. Tornar a fragilidade da vida presente, no papel. 

   

Desenho a carvão, 2011, 29,7 x 21,0 cm 

 

Palimpsesto2: o desenho como matriz 

“La imagen, que em la antigüidad tuvo como fin rescatar el alma 

de la muerte y del olvido, devolviéndole un cuerpo imperecedero, 

ha acabado por ser la exposión de la condición fugaz y terminal 

del hombre contemporáneo.” (Pedro Azara. El ojo y la sombra) 

Ao realizar os desenhos com carvão e pastel oleoso surgiu a idéia de, invés de utilizar o 

fixador incolor aerosol, realizar uma impressão xilográfica com tinta tipográfica 
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transparente sobre a imagem desenhada. Executando as primeiras impressões, percebi 

que um vestígio da imagem anterior permanecia na matriz, e ao imprimir a outra matriz, 

o vestígio anterior somava-se àquele. Ou seja, ocorria uma “soma” de vestígios nos 

desenhos impressos. 

Algo que não fora planejado, mas descobri palimpsestos nos desenhos, vestígios de 

uma imagem na outra. 

Palimpsestos criados nas camadas sobrepostas. Mescla-se a textura da madeira 

impressa ao desenho. A textura dos veios da madeira somados ao carvão. Os 

palimpsestos são as marcas de uma imagem em outra: metáfora da vida humana como 

soma de vidas anteriores, onde o individual mescla-se ao coletivo. 
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Palimpsestos, 2011, desenho e impressão, 29,7 x 21,0 cm 

 

Considerações finais: entre mapas e constelações 

“To see world in a grain of sand 

and a heaven in a wild flower 

in the palm of your hand 

and eternity in an hour.”  

(William Blake. The Pickering Manuscript) 

O retrato, como também o auto-retrato, continua afirmando a sua presença na arte 

contemporânea. Há maneiras diferenciadas de olhar e entender o retrato no nosso 

mundo, com características próprias, porém algumas considerações se mantém nos 

retratos de outros tempos, assim como nos contemporâneos, onde indagando o tempo 

fugaz, transpassam-nos. Fotografias, desenhos, pinturas, vídeos, etc ...; imagens 
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transformadas em camadas finas de carvão, grãos sobre o papel / pele; pixeis ou 

pontos espalhados na superfície do papel que demonstram a fragilidade da vida 

humana. Investigando incessantemente os retratos, descobrimos novas paisagens, 

mapas e constelações construídas e marcadas nas imagens. 

Quem somos? Para onde vamos? São indagações mescladas nos trabalhos 

selecionados, são as entrelinhas que percorrem os trabalhos. Talvez nunca 

encontremos as respostas, porém construindo novas visualidades, procuramos 

expressar nossas inquietações visualmente. Gosto de lembrar de Jorge Luis Borges, “O 

fazedor”, em Obras Completas II: 

“Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo 

dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de 

reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de 

moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. 

Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de 

linhas traça a imagem de seu rosto.” 

                                                 
1
  Texto preparado para a exposição de desenhos na Universidade Mackenzie em abril de 2011. 

2
  Palimpsesto: [do gr. Palímpsestos. “raspado novamente”, pelo lat. palimsesto] 1. Antigo material de escrita, 

principalmente o pergaminho, usado, em razão de sua escassez ou alto preço, duas ou três vezes, mediante 
raspagem do texto anterior. 2. Manuscrito sob cujo texto se descobre a escrita ou escritas anteriores. (Novo 
dicionário Aurélio) 
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