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Resumo 
 
A poética que permeia os desenhos de Adriana Varejão referentes à temática das Saunas e 
Banhos é da mesma ordem das suas pinturas: espaços perspécticos vazios, repletos de 
memória, denunciados pelos resíduos das ações. Contudo, diferentemente das suas pintu-
ras, prevalece uma estética noir marcada pelo preto e branco que faz remeter à visualidade 
da fotografia e do cinema também em preto e branco. Localizamos nas pinturas e desenhos 
da artista referentes à esta série a conciliação entre imaginação, visualidade e tempo. Dado 
que suas imagens inscrevem-se numa estrutura em devir, que revelam, simultaneamente, o 
que aconteceu, o que acontece e o que deverá acontecer, tudo através do exercício conjun-
to da imagem com a imaginação, o fator tempo constitui-se relevante como suporte para a 
sua narrativa. 
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Abstract 
 
The poetics that permeates the drawings of Adriana Varejão — related to the theme of her 
series Saunas and Baths — is akin to that found in her paintings: empty perspective spaces, 
filled with memory, impregnated by residues of actions. However, differently from her paint-
ings, what prevails here is a noir aesthetics marked by the use of black and white — a refer-
ence to the visuality of both photography and black-and-white cinema. In the paintings and 
drawings of this series, one finds the conciliation between imagination, visuality and time.  
Since its images are inscribed within a structure in a state of becoming — revealing at once 
what happened, what is happening and what will happen, all through the conjointly exercise 
of image and imagination — time constitutes a relevant factor to support their narrative. 
 
Key words | drawing | visual art | architecture 
 
 
 

Os desenhos de Adriana Varejão referentes à temática das Saunas e Banhos estão 

longe de constituírem-se como interpretações gráficas das suas pinturas. Até porque 

alguns deles não possuem versão em pintura. Seus desenhos também não são „es-

tudos‟ para as suas pinturas, tendo em vista que apenas o desenho O Místico, de 

2004, antecede sua pintura de mesmo título de 2005. Já nas suas pinturas O Obs-

ceno, O Obsessivo, O Sedutor e The Guest, de 2004, assim como, no O Vouyer, de 

2006, a pintura antecede aos desenhos de mesmo título, todos de 2009, salvo O 

Obsessivo, de 2007. Noutros casos, tomam-se como referência elementos da pintu-

ra para inscrevê-los noutra estrutura narrativa ou composicional. É o caso do dese-

nho O Anfitrião, de 2009, que toma emprestado a estrutura de representação da pin-



4626 
 

tura O Chinês, de 2005, da Diva Divina, de 2009, que incorpora bolhas de sabão à 

estrutura da pintura A Diva, de 2004. Também o contrário se dá, quando a artista 

busca no desenho referência para a pintura, como no O Virtuoso, de 2006, em que o 

fundo quadriculado da piscina alterado pelo balaço da água foi buscado no desenho 

J‘aime Baden, de 2004. Fica claro que a relação que a artista mantém entre o dese-

nho e a pintura não se cumpre numa ordem lógica de causa e efeito.   

É recorrente nos desenhos de Adriana que se ocupam desta série a fatura rigorosa 

que revela as qualidades dos materiais empregados (o grafite, o papel e, por vezes, 

a aquarela). A escala de tons e valores varia entre o negro, os cinzas e o branco, 

sendo responsável pela dinâmica da composição (tal qual em suas pinturas em que 

a grade-azulejo era dinamizada pela cor). A linha tem participação relevante, à me-

dida que é a responsável pela ordem imposta ao desenho: determina os limites das 

formas, as orientações do espaço, além de fazer-se visível na fatura (sombreamen-

to). 

A poética que permeia seus desenhos é da mesma ordem das suas pinturas: espa-

ços perspécticos vazios, repletos de memória, denunciados pelos resíduos das a-

ções. Contudo, não podemos ignorar as novas abordagens que o desenho, enquan-

to categoria artística traz. Diferentemente das suas pinturas, cuja cor tem participa-

ção relevante não apenas na tectônica da obra, mas também como elemento simbó-

lico e psicológico, nos seus desenhos prevalece uma estética noir marcada pelo pre-

to e branco (mesmo nos desenhos que conciliam a aquarela ao grafite – O Anfitrião, 

O Convidado, O Obsceno, O Vouyer, todos de 2009 – a cor surge esmaecida).  

Tal qual em suas pinturas da série Saunas e Banhos os espaços arquitetônicos são 

criados em computador pela artista. Se a aridez do desenho técnico realizado por 

uma máquina é amenizada pela fatura e pela cor, no caso das suas pinturas, em 

seus desenhos, o traço do grafite tem participação relevante na subjetivação da i-

magem. Em Sauna, de 2003 (fig. 1), podemos observar que, longe de uma aborda-

gem acadêmica, a artista empreende grafismo regular por toda a extensão do dese-

nho. Cada quadrado-azulejo recebe tratamento gráfico diferenciado resultando, no 

conjunto, dinâmica que se estende para além daquela da escala de tons e valores. A 

fatura do grafite sobre o papel não busca a representação da superfície lisa do azu-

lejo, senão, a afirmação da sua ação construtiva no desenho. Cada traço arranha e 
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marca o papel, tornando indissociáveis matéria e suporte. Os hachurados da fatura 

de Sauna aproximam este desenho daqueles realizados pelos arquitetos em seus 

projetos, contudo, ao contrário destes, prevalece a subjetividade da imagem revela-

da pelas „imperfeições‟ do fazer estético (além, claro, da existência de uma poética). 

Feito um recorte da imagem vê-se uma estrutura quadrangular dinamizada por tons 

e grafismos variados, tal qual um exercício plástico. Vista como um todo se tem re-

velada a estrutura tectônica do desenho fundada na conciliação das ortogonais (dis-

tribuição dos azulejos) com as diagonais (a própria perspectiva da arquitetura e o 

traço do grafite). 

                      

          Fig. 1 - Sauna, 2003                                        Fig. 2 - D. Branca, 2009 

Existe nos desenhos da artista a memória do seu fazer pictórico, dito de outro modo, 

a artista desenha como pinta. Seu desenho revela-se como construção, em que ca-

da elemento tem participação relevante no todo. O mesmo se dá com as pinturas de 

Saunas e Banhos em que através de uma estrutura cromática constrói-se um espa-

ço. Nos dois casos, desenho e pintura, Adriana constrói azulejo por azulejo uma ar-

quitetura, um espaço pictórico e um espaço gráfico.  

A visualidade em preto e branco que Adriana nos oferece das suas Saunas e Ba-

nhos através dos seus desenhos faz remeter, inequivocamente, à mesma visualida-

de da fotografia e do cinema em preto e branco. A conciliação da estética noir com a 

perspectiva de ponto de fuga e a ausência da representação humana faz remeter a 

dois momentos da história da fotografia: as paisagens urbanas de Eugène Atget e os 

interiores de cinemas de Hiroshi Sugimoto. Trata-se de analogias sutis. No caso de 

Atget, a combinação da plasticidade do preto e branco, das perspectivas das ruas e 

dos prédios e da ausência de pessoas, confere forte subjetividade à imagem. Apesar 

de se tratar de uma rua, de um espaço público e externo, existe um caminho que 
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leva a outro, tal qual nos labirintos de Adriana. Contudo, aqui, o exercício da nossa 

imaginação é limitado ao reconhecermos o lugar (visualmente ou pela indicação de 

seu título). O estranhamento que temos do lugar público desabitado (como ocorre 

com as saunas de Adriana) localizamos, também, nas fotografias das salas de ci-

nema de Hiroshi Sugimoto. Em sua fotografia Radio City Music Hall, de 1978, o artis-

ta se ocupa do espaço interior (apesar de público), tal qual Adriana. À tela em bran-

co do cinema (após longa exposição da câmera que captou tudo e não revelou na-

da) somam-se os assentos vazios, a perspectiva central e a ausência de cor. A pre-

sença da tela vazia, de algum modo, ativa nossa imaginação quanto aos seus con-

teúdos. Sob este aspecto, esta fotografia do artista japonês aproxima-se mais da 

poética da artista. 

Se as similitudes entre as fotografias em preto e branco de Atget e Sugimoto com os 

desenhos de Adriana são evidentes, localizamos também no cinema em preto e 

branco referências visuais marcantes. Vistas em conjunto, tanto as pinturas da artis-

ta da série Saunas e Banhos quanto os seus desenhos referentes a esta temática, 

oferecem-nos um percurso visual de vários espaços (corredores, ambientes ora am-

plos, ora modestos), como uma espécie de travelling1, em que a câmera transita pe-

los labirintos criados pela artista. Se retivermos mentalmente as imagens dos seus 

desenhos e pinturas, conciliando-as, obteremos uma estrutura temporal, narrativa, 

em continuum, em que, vistas isoladamente se aproximarão dos „quadro-à-quadro‟ 

cinematográficos. Em seu ensaio A película recortada, Victor Burgin constata que a 

relação que temos com o mundo das imagens na contemporaneidade está fundada 

num somatório de informações fragmentadas. Segundo o autor, podemos nos fami-

liarizar com um filme que nunca assistimos através dos veículos de comunicação 

como artigos em jornais, fotografias da produção, fragmentos na internet etc. Burgin 

(2004, p. 217) afirma que esta compilação “a partir de pedaços de imagens soltas no 

espaço e no tempo”2 é um objeto distinto do seu produto integral e original. A per-

cepção que temos da realidade está fundada na recepção de informações seqüenci-

ais. Burgin (idem, ibidem, p. 220-1) refere-se a Freud quando aborda a questão dos 

“resíduos do dia” responsáveis pela formação dos sonhos, mesmo quando ainda 

acordados. O lugar destas elaborações se encontra, citando Donald Winnicot, “na 

zona entre a realidade externa (...) e o verdadeiro sonho”,3 no “lugar da experiência 

cultural”.4 
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Os desenhos e pinturas de Saunas e Banhos revelam-se como imagens de uma ex-

periência subjetiva (a do sujeito) fundada numa estrutura coletiva e contemporânea 

(o ser-no-mundo), em que os limites entre realidade e irrealidade são diluídos. A in-

teração e o movimento das imagens (das pinturas e dos desenhos) da artista dão-se 

pelo plano mental. Sobre o movimento das imagens estáticas, aqui, no desenho, 

Burgin afirma (idem, ibidem, p. 219-20) que “equiparar movimento com cinema e quietude 

com fotografia equivale a confundir representação com seu suporte material, dado que uma 

película pode mostrar um objeto imóvel (...) e uma fotografia pode mostrar um objeto em 

movimento ainda que a foto não se mova”.5 

As margens brancas do papel, sempre presentes nos seus desenhos, colaboram na 

autonomia da imagem. Se nas suas pinturas a artista transfere o formato ecrã para o 

chassi de suas telas, conferindo um status de irrealidade, nos seus desenhos, o en-

torno branco do papel é responsável por salvaguardar a imagem do real (refiro-me, 

aqui, à ruptura com a moldura no Período Moderno, a fim de garantir o encontro da 

imagem com a realidade). As margens brancas dos seus desenhos equivalem às 

margens-película dos filmes que guardam cada quadro, permitindo a passagem de 

uma imagem à outra, assim como, delineiam um lugar sem limites onde, ao contrário 

da realidade, tudo é possível. Segundo Leonílson,6 “o espaço em branco em volta dos 

desenhos é o outro lado. O lado onde a gente entra às vezes e que deve se preparar para 

entrar definitivamente”. 

Outro elemento que aproxima os desenhos de Adriana à estética do cinema faz-se 

presente quando a artista imprime sobre a imagem linhas que não participam da sua 

trama construtiva, senão, poética e temporalmente. Trata-se de ruídos que conferem 

sujidade à imagem e, que, principalmente, revelam o seu teor temporal. Os filmes 

Super-8 caracterizam-se, de modo idêntico, pelos ruídos da imagem. Pequenas 

marcas e traços (arranhados na película pelo mau manuseio, fragilidade do material 

ou poeira) conferem à imagem um aspecto irreal, tendo em vista que tal intervenção 

não corresponde ao modelo original (aquilo que foi filmado, isto é, a própria realida-

de). Comparados à pureza e à limpeza da imagem do vídeo (ou das imagens advin-

das das novas tecnologias) a visualidade do filme Super-8 associa-se a um modelo 

superado, marcado pela passagem do tempo, nostálgico. Colabora nos aspecto nos-

tálgico das imagens de Adriana a presença da perspectiva de ponto de fuga. Segun-

do Victor Burgin (2004, p. 166), o uso da perspectiva na atualidade evoca “uma es-
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pécie de nostalgia”7 , à medida que “se pode ver melhor que em nenhum outro lugar, nas 

imagens de realidades „virtuais‟ geradas por computador, como as que recentemente temos 

nos familiarizado”.8 A conciliação da representação euclidiana (linear) equivale ao “mesmo 

efeito extraordinariamente nostálgico de um recipiente de poliestireno moldado para repro-

duzir a impressão deixada na argila úmida pelas mãos de um alfarero.”9 

A interação das imagens dos seus desenhos (e das suas pinturas) inscritas numa 

estrutura em continuum, a predominância da estética noir do preto e branco e da-

quela nostálgica do Super-8 e da própria perspectiva de ponto de fuga, conferem à 

sua produção uma dimensão de mobilidade e temporalidade. O aspecto psíquico 

inerente às Saunas e Banhos, especialmente o caráter voyeurístico, também colabo-

ra na aproximação da produção da artista com o cinema. Segundo Laura Mulvey, 10 

“o olhar voyeurístico-escoptofílica é uma parte crucial do tradicional prazer cinema-

tográfico”.  

                          

                   Fig. 3 - Diva Divina, 2009                                              Fig. 4 – A Diva, 2004 

A relação entre o cinema e o desenho faz-se estreita, especialmente, na prática dos 

storyboards. Trata-se de um projeto realizado através do desenho em que se tem a 

visualização idealizada das seqüências cinematográficas. De algum modo, o story-

board aproxima-se da estética das histórias em quadrinhos diferindo, contudo, na 

ausência da narrativa escrita e da sua reprodutibilidade. De modo geral, um storybo-

ard equivale aos quadros de um filme. Sob este aspecto, os desenhos de Adriana 

referentes às Saunas e Banhos, aproximam-se dos storyboards: são imagens dese-

nhadas que simulam movimentos e ações. Se os storyboards do cinema oferecem 
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uma visão prévia da imagem cinematográfica, os desenhos da artista materializam 

uma visão referente ao plano mental e subjetivo daquele que se defronta com as 

suas obras. Dito de outro modo, os desenhos de Adriana delineiam, antecipam e 

materializam a percepção e a leitura que teremos diante das suas imagens.  

Em Sauna, de 2003, O Místico, de 2004, O Obsessivo, de 2007, A Malvada, D. 

Branca, O Convidado, O Especialista, O Obsceno, O Sedutor, de 2009, as linhas-

ruídos surgem sobrepondo-se ao rigor da ortogonalidade da composição e da regu-

laridade da fatura. A assepsia de D. Branca (fig. 2), sugerida pelo seu título, é macu-

lada pela sujidade destas marcas que, associadas à imagem do filme Super-8, reve-

lam não se tratar do tempo presente. Posta em devir, a imagem traz em si ações 

imanentes, conciliando passado, presente e futuro.  

A reflexão que os desenhos de Adriana oferece a partir de arquiteturas vazias, as-

sépticas (porque os azulejos causam tal sensação), essencialmente ortogonais, em 

que a luz tem participação relevante na integração entre os espaços interno e exter-

no e, finalmente, na plasticidade que o preto e branco sempre imprime na represen-

tação de formas tridimensionais, no caso, o próprio espaço arquitetônico com seu 

jogo de luz e sombra, aproxima-se da experiência visual das fotografias dos interio-

res da arquitetura funcionalista no começo do século XX. A experiência espacial que 

a arquitetura moderna ofereceu, com seus espaços dinamizados pela estrutura da 

planta livre, equivale à visualidade do cinema e da fotografia da época. Ambos, com 

suas respectivas técnicas, recriaram visualmente a experiência do espaço, em que a 

questão do tempo fazia-se recorrente.  

Localizamos nas pinturas e desenhos de Adriana Varejão referentes à temática das 

Saunas e Banhos a conciliação entre imaginação, visualidade e tempo. Dado que 

suas imagens inscrevem-se numa estrutura em devir, que revelam, simultaneamen-

te, o que aconteceu, o que acontece e o que deverá acontecer, tudo através do e-

xercício conjunto da imagem com a imaginação, o fator tempo constitui-se relevante 

como suporte para a sua narrativa. A realidade dos seus desenhos e das suas pintu-

ras dá-se como pensamento (possível no encontro e interação entre o sujeito e a 

obra). À imobilidade da imagem fixada no papel sobrepõe-se o movimento da ima-

gem que se cumpre no plano mental. Tal mobilidade só se faz possível porque, pa-

radoxalmente, está inscrita na imagem desenhada. Em Diva Divina, de 2009 (fig. 3), 
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fica claro a mobilidade/imobilidade da imagem. As bolhas de sabão estão desenha-

das sobre o papel, não se movem, contudo, a nossa imaginação dá continuidade ao 

movimento que a imagem sugere. Neste desenho não se tem representados os labi-

rintos que colaboram na dinamização do espaço. Trata-se, aqui, de um ambiente 

pequeno, quase fechado, que sugere outros espaços através do vão aberto por on-

de a luz penetra e uma saída no lugar em que nos posicionamos diante da obra. As 

bolhas de sabão (assim como as projeções de luz) desestabilizam a ortogonalidade 

e estabilidade do espaço. A associação deste desenho com o cinema faz-se notória 

pelo título do trabalho: as divas do cinema hollywoodiano e seus famosos banhos de 

espuma. Entretanto, o espaço representado não condiz com o glamour dos cenários 

hollywoodianos, tendo em vista tratar-se, supostamente, de uma sauna, de um ba-

nho público. O estranhamento da imagem causado pela descontextualização do 

glamour, pela ausência de personagens, assim como, pela sobriedade da estética 

do preto e branco, delineiam a poética desta obra. Comparada com sua versão ante-

rior, A Diva, de 2004 (fig. 4), Diva Divina sobressai pela leveza. Em A Diva, tal qual 

em Sauna (fig. 1), a estrutura construtiva do desenho é determinada pela fatura 

marcada e hachurada. 

         

  Fig. 5 - J’aime Baden, de 2004                             Fig. 6 – O Virtuoso, 2006 

Em J‘aime Baden, de 2004 (fig. 5), o movimento na água revela que algo se passou, 

mas não sabemos o quê. Apenas podemos imaginar. Contudo, se observarmos a 

pintura O Virtuoso, de 2006 (fig. 6) veremos que trata-se de uma ampliação espacial 

deste desenho. Tal qual a uma cena cinematográfica podemos observar um travel-
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ling entre estes desenho e pintura. O movimento que se dá não é apenas o de dis-

tanciamento, em que a partir do enquadramento da água (desenho) amplia-se para 

o ambiente (pintura). Ocorre também o deslocamento do enquadramento da água: 

no desenho ela é frontal e à medida que ganha distância (na pintura) a sua visuali-

zação torna-se oblíqua. A ampliação do desenho através da pintura dá-se tanto es-

pacialmente quanto cromaticamente. Observando a pintura, ainda não sabemos o 

que causou o movimento na água, contudo, temos mais informações sobre o espa-

ço. Este desenho revela concisão com a produção pictórica da artista.  

O movimento está sempre presente nas imagens das Saunas e Banhos da artista, 

mesmo que não evidente faz-se implícito (na estrutura de dobra das suas arquitetu-

ras, por exemplo). No desenho A Malvada, de 2009 (fig. 7), a ficção e a técnica fa-

zem-se uníssonas. Os ruídos sobrepostos aos desenhos e associados à imagem 

dos filmes de Super-8 ganham contornos ficcionais, uma vez que parecem despren-

der de um monte de cabelos soltos no chão, tomando toda a superfície do trabalho. 

Os cabelos como resíduos de uma presença relacionados à visualidade nostálgica 

dos Super-8, traz à tona a categoria estética do sublime, ao confrontar a perenidade 

e o tempo.  

               

           Fig. 7 – A Malvada, 2009                                 Fig. 8 – O Obsessivo 

Na pintura e no desenho de mesmo título O Obsessivo, de 2004 e 2007 (fig. 8), res-

pectivamente, o espaço é construído a partir de uma perspectiva central que nos 

coloca „dentro‟ da pintura e do desenho, independentemente da escala dos mesmos. 

Não se trata de dimensão, mas de olhar. Um corredor longitudinal desenha o per-

curso do nosso olhar que „caminha‟ até o seu final. Contudo, se o corredor-pintura 
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apresenta-se livre para o nosso ingresso, o corredor-desenho impõe percalços. A 

assepsia dos azulejos pintados faz com que prevaleça o espaço, puro e geométrico; 

de outro modo, na versão em desenho, os ruídos da imagem (sempre associados à 

estética dos filmes de Super-8) criam uma atmosfera impura e suja fazendo prevale-

cer os obstáculos. Nos dois casos o tempo é fator relevante: dada a pureza do cor-

redor-pintura, o tempo faz-se pelo nosso trajeto mental, no aqui-e-agora diante da 

imagem; a impureza do corredor-desenho aponta para um tempo que passou e que 

deixa as suas marcas. Entretanto, trata-se apenas de um aspecto, tendo em vista, 

que, nos dois casos (e nas demais pinturas e desenhos da artista) o tempo constitui-

se de forma ampla e, muitas vezes, paradoxal.  

Os desenhos Ambiente Virtual, de 2002 (fig. 9) e O Místico, de 2004 (fig. 10), trazem 

à tona as mesmas questões já apresentadas nos outros desenhos. Diferem, contu-

do, no modo pelo qual a construção do espaço se dá. Nestes desenhos tem-se a 

representação de um canto de dado ambiente, em que, ao contrário das demais ar-

quiteturas em que a ortogonalidade da construção é marcante, aqui, prevalece o 

movimento espiralado do espaço. Os dois desenhos se complementam pelos opos-

tos: se em Ambiente Virtual a coluna materializa a forma convexa do espaço, em O 

Místico, a escada espiralada revela seu espaço côncavo. Nos dois casos, o espaço 

é dinamizado pelo movimento circular que tais formas trazem em si (a coluna e a 

escada). O rigor da estrutura ortogonal dos azulejos, assim como, com sua dinâmica 

de claros e escuros garantem a estabilidade do espaço. 

                      

                    Fig. 9 – Ambiente Virtual, 2002                                          Fig. 10 – O Místico, 2004 

De forma aproximada O Especialista e Madame F., ambos de 2009, complementam-

se, tal qual em Ambiente Virtual e O Místico. No O Especialista o espaço central é 
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tomado pelo volume de uma estrutura arquitetônica convexa e está repleto de volu-

mes; em Madame F., todo o espaço é côncavo e repleto de vazios. O confronto des-

tes espaços antagônicos (e complementares) pode-se associar às figuras do mascu-

lino e do feminino, tendo em vista as conotações sexuais implícitas nesta série da 

artista.  

Se considerarmos a estrutura de plenos e vazios ou convexos e côncavos como es-

trutura simbólica do masculino e feminino, o espaço arquitetônico de O Sedutor, de 

2009, está totalmente fundado neste encontro. Independentemente da dimensão 

deste desenho (70 cm x 100 cm), trata-se de uma panorâmica, que, de certa forma, 

contém os espaços de outros desenhos (o corredor do O Obsessivo, a coluna com 

diagonal do O Especialista etc.). O espaço aparentemente vazio é fruto de uma 

construção repleta de referências simbólicas, sempre, voltadas ao humano e ao seu 

ser-no-mundo. Apesar da ordem e da ortogonalidade prevalecerem no espaço, este 

parece existir de modo orgânico, não calculado. Uma coisa levou à outra, até final-

mente, o espaço surgir, desenhado quase fortuitamente. Assim sendo, entende-se a 

simultaneidade dos aspectos ordem e desordem, plenos e vazios, masculino e femi-

nino, em que, como metáfora do mundo e do humano, não poderia ser de outro mo-

do. Colabora para na poética deste desenho a fatura do grafite sobre o papel que 

não oculta cada passo no percurso desta longa construção.  

A cor está presente nos desenhos de Adriana O Anfitrião, O Convidado, O Obsceno, 

O Voyeur, todos de 2009. O Anfitrião e O Voyeur aproximam-se na estética reducio-

nista que reduz o desenho a linhas, à leveza da aquarela azul e alguns poucos som-

breados. A presença da representação da água na composição, assim como dos 

círculos (das bóias no O Anfitrião e da elipse da piscina), não excluiu a ordem que a 

ortogonalidade dos azulejos impõe. Tal qual a fatura do grafite que não busca a re-

presentação visual dos azulejos, mas sim a revelação da sua participação na cons-

trução espacial, a aquarela, também, não busca a representação literal da água, se-

não, a sua participação na estrutura construtiva do desenho. As manchas da aquare-

la no papel equivalem, aqui, aos traços visíveis do grafite, isto é, aos elementos tec-

tônicos do desenho.  

A relação de complementaridade entre as imagens dá-se, também, em seus dese-

nhos O Convidado e O Obsceno, ambos de 2009. A ênfase na coluna do O Convi-



4636 
 

dado localizada no primeiro plano coloca-a como protagonista da obra e referência 

espacial das ações ocorridas (o sangue a sua volta, no chão). Se em Ambiente Vir-

tual e O Especialista os volumes representados estão submetidos ao espaço como 

parte estrutural da arquitetura, em O Convidado a autonomia desta forma convexa, 

enquadrada de modo cinematográfico, revela a sua função: ocultar ou dificultar parte 

da ação ocorrida neste cenário. A realidade velada colabora no exercício da nossa 

imaginação frente aos sinais que se apresentam no desenho. Uma narrativa subjeti-

va se constrói a partir das questões que a imagem suscita. Tal qual em O Anfitrião e 

o Voyeur, a cor constitui-se como elemento construtivo da estrutura do desenho. A 

evidente „sujeira da cor‟, revelada na impureza do vermelho, colabora na estética da 

sujidade conferida pelos ruídos que sobrepõem-se à maioria dos seus desenhos, 

além de contribuir no caráter de irrealidade da imagem. 

A estrutura espacial côncava de O Obsceno (assim como de O Místico e Mme F.) 

revela-se complementar ao espaço de O Convidado (assim como de Ambiente Vir-

tual e O Especialista), contribuindo na interação narrativa que os desenhos de Adri-

ana, vistos em conjunto, suscitam. Se em O Convidado a coluna oculta possíveis 

elementos esclarecedores dos acontecimentos, em O Obsceno não temos a menor 

indicação de qualquer tipo de ação, assim como nenhuma sinalização que esclareça 

o título da obra, contudo, observamos nas bordas do desenho resíduos da tinta a-

quarela colorida sobreposta ao preto e branco da imagem. A estrutura de oculta-

ção/sobreposição, aqui, dá-se pela tectônica do desenho. Se o conteúdo do O Obs-

ceno não revela seu título, seu título revela o conteúdo da imagem que será constru-

ído, subjetivamente, por cada um que se relacione com a obra.  

Podemos associar a falta de ações explícitas nas imagens criadas pela artista, o a-

parente nada, ao silêncio. Nos seus desenhos, mesmo aqueles com cores, prevale-

ce a estética do preto e branco, que, somada à sujidade, conforme já dito, faz reme-

ter aos filmes Super-8 (que, quando em preto e branco, são mudos). O silêncio dos 

filmes Super-8 em preto e branco dá ênfase à imagem que se responsabiliza por 

toda a narrativa, no caso visual. Também podemos relacionar ao silêncio dos filmes 

em preto e banco, assim como dos desenhos de Adriana, à noite, uma vez que a 

escuridão torna difusa a percepção das cores. Perceber o mundo em preto e branco 

significa adotar uma nova abordagem em relação ao real. Quando Oliver Sacks 

(1995) descreve o caso do pintor daltônico, revela como ver o mundo sem cores. O 
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autor narra a história de um pintor que aos sessenta e cinco anos de idade sofre 

uma lesão cerebral decorrente de um acidente de automóvel, perdendo a visão das 

cores (acromatpsia cerebral). A partir de então ele abandona o uso das cores nas 

suas pinturas (apesar de continuar se lembrando delas) tentando adaptar-se a sua 

nova realidade. Para quem viveu sessenta e cinco anos enxergando em cores, sua 

nova percepção do mundo em preto e branco parecia nebulosa e excessivamente 

cinzenta. Tudo lhe parecia confuso fazendo-se sentir enauseado. As pessoas eram 

vistas com “cor de rato” e a comida tornou-se repugnante. Quando adota a noite pa-

ra sair ou trabalhar, passa a sentir-se melhor, uma vez que a escuridão ameniza os 

contrastes diminuindo a sua repulsa. Desde então, sua adaptação à nova realidade 

estava fundada no abandonando dos parâmetros precedentes de um mundo colori-

do. Se a visão do mundo sem cores trouxe para este pintor repulsa, a visualidade 

em preto e branco confere, de um modo geral, beleza e plasticidade à imagem. É o 

caso das imagens cinematográficas, fotográficas ou dos desenhos, em que a escala 

de tons e valores, que varia do negro ao branco passando pelos cinzas, revela textu-

ras, volumes, incidências de luz etc. Os desenhos de Adriana localizam-se numa 

instância intermediária entre a plasticidade e a repulsa que a visão em preto e bran-

co pode oferecer. A estratégia da sujidade das imagens, ainda que belas, é um meio 

de confrontação com uma realidade que nos esforçamos por ignorar (aquela que 

está além da visão, repleta de simbolismos). A percepção em preto e branco aponta 

para o paradoxo que qualquer imagem sem cor e que tenha representação fundada 

na realidade traz (seja imagem fotográfica, cinematográfica ou desenhada): uma 

realidade construída a partir de uma poética fundada na revelação, isto é, a „irreali-

dade‟ como meio de desvelar a realidade. 

A técnica faz-se extremamente relevante na leitura dos desenhos de Adriana Vare-

jão, uma vez que está intimamente ligada à poética dos mesmos. O material utiliza-

do, assim como a fatura, imprime subjetividade ao desenho. Se as imagens das 

Saunas e Banhos revelam-se desabitadas e silenciosas, a estrutura construtiva do 

desenho e sua fatura revelam a „nossa presença‟. Em Sauna (fig. 1), por exemplo, 

tem-se revelado todos os traços e seus percursos responsáveis pela construção da-

quele espaço. Nosso olhar re-desenha cada azulejo existente na representação do 

espaço. Longe de um purismo sintético de uma vertente contemporânea ou de um 

academicismo fundado na literalidade, os desenhos de Adriana não ocultam absolu-
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tamente nada da sua tectônica. Tudo é visível, menos aquilo que exige a nossa ima-

ginação e que está sugerido nos vazios. 

Segundo Victor Burgin, antes da perspectiva de ponto de fuga surgir no Renasci-

mento não existia a „ausência‟, em que o “horror vacui” era manifesto na filosofia a-

ristotélica, nas cosmologias clássicas, onde o espaço era plenitude e na Idade Mé-

dia, em que Deus manifestava-se como totalidade. Com o surgimento da perspectiva 

no quattrocento o sujeito depara-se, pela primeira vez, com a ausência no campo de 

visão. O vazio transforma-se em objeto de abjeção (grau zero da espacialização). 

Burgin afirma não existir espaço de representação sem sujeito, nem sujeito sem es-

paço referente, concluindo a existência de limites para o mesmo. Para o autor, o 

conceito de abjeto poderia corresponder à separação entre „sujeito‟ e „objeto‟, contu-

do está na história do primeiro sendo anterior a esta dicotomia. Tem início com a 

expulsão do sujeito pela sua mãe pré-édipica, em que o corpo procriador da mulher 

biológica é o primeiro objeto de abjeção. O “corpo da mulher recorda aos homens a 

sua própria mortalidade”11 (BURGIN, 2004, p. 91). Para Lacan, a esfera das cosmo-

logias clássicas representa o espaço físico onde o sujeito, repetidamente, renasce e 

o vazio central nela contida, o lugar do objeto perdido, assim como, da morte do su-

jeito. 

Quando Burgin (idem, ibidem, p. 205), em seu ensaio A casa de Jenni. Exibicionis-

mo e solidão, narra o caso da estudante Jennifer Ringley, que em 1996, conecta 

uma câmera de vídeo no seu computador revelando a sua intimidade durante todo o 

dia e a noite, conclui que “de todas as imagens captadas pela JenniCam, as que 

capturam a Jenni são minoria. Jennifer Ringley reafirma a lei fundamental da eroti-

zação da ausência”.12 As implicações sociais e metafóricas implícitas nas saunas 

que Adriana representa somadas ao conceito de “erotização da ausência” revelam a 

dimensão psicológica das suas imagens. Os ambientes vazios criados por Adriana 

aparentemente sugerem uma realidade material, contudo, referem-se ao que Freud 

denominou de realidade psíquica, isto é, o espaço situado entre a „percepção‟ e a 

„consciência‟. Segundo Burgin (idem, ibidem, p. 95), a “atenção à realidade psíquica 

requer um realismo psíquico – impossível, contudo...”.13 
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1
 Travelling é um tipo de plano cinematográfico em que a câmera move-se sobre um carrinho (ou qualquer 

suporte móvel) em um eixo horizontal e paralelo ao movimento do objeto filmado. Este acompanhamento pode 
ser lateral ou frontal, neste último caso podendo ser de aproximação ou de afastamento. 

2
 ―... a partir de pedazos  de imagen desperdigados em el espacio y em el tiempo...‖ . 

3
 ―… en la zona entre la realidad externa (…) e o verdadero sueno‖. 

4
 ―… lugar  de la experiencia cultural‖. 

5
 ―... equiparar movimiento con cine y quietud con fotografía equivale a confundir la representación con su sopor-

te material, dado que una película puede mostrar un objeto inmóvil (…)y una fotografía puede mostrar un obje-
to en movimiento aunque la foto no se mueva. 

6
 Caderno 1989. 

7
 ―… una especie de nostalgia‖. 

8
 ―... se  puede ver mejor que en ningún otro lugar, en las imágenes de realidades ‗virtuales‘ generadas por orde-

nador con las que recientemente nos hemos familiarizado.‖ 
9
 ―...mismo efecto extrañamente nostálgico de un recipiente de poliestireno moldeado para reproducir la impre-

sión dejada en la arcilla húmeda por los dedos de un alfarero‖. 
10

 Apud (BURGIN, 2004, p. 83). ―… la mirada voyeurístico-escoptofílica que es una parte crucial del tradicional 
placer cinematográfico‖. 

11
 ―… el cuerpo de la mujer recuerda a los hombres su propia mortalidad‖. 
12

 ―De todas las imágenes captadas por la JenniCam, las que captan a Jenni son minoría. Jennifer Ringley re-
afirma la ley fundamental de la erotización de la ausencia‖. 

13
 ―La atención a la realidad psíquica requiere un realismo psíquico – imposible, sin embargo”.  
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