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RESUMO
Este artigo aborda a produção poética de um conjunto de trabalhos resultantes de
cruzamentos entre procedimentos da gravura, do múltiplo e da impressão. As tensões e
distenções oriundas de marcas impressas e da modularidade envolvem a presença de
temporalidades e espacialidades tridimensionais da gravura contemporânea. Ao mesmo
tempo, deparamo-nos com conexões dialéticas entre a efemeridade e a permanência
suscitada pela alternância de imagens e objetos que se repetem, gerando analogias
intertextuais com a série denominada Sete Dias + Sete Dias.
Palavras chave: Gravura contemporânea. Multiplo. Impressão.

ABSTRACT
This article is about the poetical production of a group of works that resulted from a crossing
of engraving, multiples, and printing procedures. The tensions and distensions derived of
printed marks and modules involve the presence of the temporality, and the three dimension
spaciality of contemporary engraving. At the same time, we come accross dialetical
connections between ephemerity and permanence, caused by the alternation of repeated
images and objects, which generate intertextual analogies with the series nominated Seven
Days + Seven Days.
Key-words: Contemporary engraving. Multiple. Printing.

Introdução
Em diversas produções poéticas da gravura contemporânea, constatamos a
inserção de outros meios que ampliam seus procedimentos convencionais de
gravação e impressão, embora as práticas de gravura como gravura continuem
sendo desvendadas por inúmeros artistas. Os limites são confrontados pelas
invenções particulares de artistas, os quais, muitas vezes, propõem a inversão de
regras em relação aos conceitos originais. Consequentemente, a gravura não é
explorada apenas pelas suas qualidades técnicas específicas, mas como um meio
para expressar uma ideia ou mesmo criando adequações para a execução de um
trabalho, utilizando desde procedimentos mais simples e acessíveis até os mais
complexos. Nesse aspecto, “essa diversidade de ações em relação aos
procedimentos gráficos demonstra em parte essa busca do artista para transcender
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a função original de reprodução e disseminação da imagem” (BLAUTH, 2011,
p.122).
Neste estudo, são abordadas questões que envolvem a contaminação e o
cruzamento entre diferentes linguagens da minha produção poética, denominada
Sete Dias + Sete Dias (Fig. 01). Os procedimentos operatórios utilizados nesse
conjunto de trabalhos propõem refletir sobre os meios de impressão, de moldagem
e do múltiplo, considerando-se também as influências do título para a leitura da
obra.

Fig. 01 – Exposição Sete Dias + Sete Dias 2011
– Espaço Virgilio Callegari, Casa de Cultura Mario Quintana – Porto Alegre/RS
Foto: Nilton Santolin

SETE DIAS + SETE DIAS
A série denominada Sete Dias + Sete Dias é composta por 4 conjuntos de
trabalhos: Flores parafinadas, Lunações, Nove Luas, Trinta e Três Luas. A produção
desses trabalhos envolve procedimentos artísticos da gravura, como a moldagem e
o múltiplo, os quais reintroduzem constantemente a repetição de elementos que se
1801

dobram e se desdobram no espaço expositivo. Estão imbricadas as analogias de
tempo e espaço, da efemeridade e da permanência, da presença e da ausência.
Porém, nessa série, configuram-se outras possibilidades perceptivas através da
ênfase dada ao título para conduzir o olhar e evocar outros sentidos nas imagens,
além de inserir novos elementos, materiais e objetos, como, a parafina, flores
artificiais, vidros e espelhos.
A materialidade e a visualidade plástica são evidenciadas nesses trabalhos
por meio de diferentes procedimentos operatórios e, além disso, a indução das
palavras que compõem o título (sete dias + sete dias) propicia o desencadeamento
de novos diálogos através dos inúmeros elementos instaurados no espaço
tridimensional. O que me leva a pensar se é a forma visual que leva ao texto ou se é
o texto que induz à leitura da obra? Ou como os elementos plásticos e os signos
linguísticos influenciam-se simultaneamente ao se entrecruzarem? Nesse sentido,
Maria do Carmo de Freitas Veneroso (2006, p. 47) coloca que,
a arte não é mais preocupada com a pureza formal dos veículos artísticos
tradicionais, a arte recente volta-se para as impurezas textuais. Ou seja,
não há mais um limite preciso entre o visual e o literário, também o tempo e
o espaço se articulam, e o que Hal Foster chamou de ‘impureza textual’
pode estender-se até a quebra dos limites entre as diferentes linguagens.

As impurezas textuais, em suas diversas possibilidades de criação e
procedimentos, são oriundas da inter-relação da visualidade da imagem e da palavra
que articulam a intertextualidade de obras e ampliam as delimitações operadas
pelas diferentes linguagens. Mira Schendel, por exemplo, em diversos trabalhos,
utiliza a inter-relação entre imagem e texto com diferentes significados. Nesses
trabalhos, as palavras são introduzidas para nomear ou grafar algo para dar certo
caráter lúdico ou mesmo um sentido mais irônico. Segundo Annateresa Fabris
(2001), a artista
brinca com o conceito de representação ao inscrever no papel uma
anotação que retoma mimeticamente o que o desenho apresenta. Não é
apenas o conceito de representação que a artista visa. Sua ironia tem outro
objetivo: romper aquela eletricidade e nome representado pelo título.

Em outros trabalhos, o título é inscrito na superfície da tela e, conforme as
análises de Fabris, a inscrição de legendas funciona como um convite para o
espectador perceber e decifrar que as concepções de imagem e texto podem ser
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constituídas como uma estrutura única, não apenas conceitual mas igualmente
visual (FABRIS, 2001).
Na série de trabalhos que ora apresento são assinaladas determinadas
palavras atribuídas ao título bem como as denominações dadas aos conjuntos
individualmente. Porém, a relação que estabeleço com as imagens e os objetos não
implica uma subordinação da imagem à palavra ou vice-versa, mas procuro
repensar outras possíveis conexões e,
recolocar em questão seus entrecruzamentos e suas inter-relações’. [...] Daí
a necessidade de deslocar a questão da autonomia dos campos de
conhecimento, de modo a abranger a processualidade e a qualidade das
relações que podem ser constituídas e construídas entre as diversas áreas.
(BASBAUM, 2007, p.18).

Diante

da

abrangência

processual

entre

os

diversos

campos

de

conhecimento, a produção artística da arte contemporânea, portanto, não está
delimitada por categorias artísticas tradicionais, mas em proposições estéticas que
hibridizam suas práticas por meio da interpenetração de materiais, processos e
procedimentos. Uma palavra inserida em uma imagem, por exemplo, pode evocar a
plasticidade das formas visuais e, ao contrário, as imagens podem migrar e
configurar um texto visual. O enunciado do título pode reforçar um pensamento
permeado pelo inter-relacionamento entre a palavra e a imagem, esgarçando
constantemente as fronteiras dos códigos entre as diferentes linguagens.
Citamos o exemplo da obra Isto não é um cachimbo, 1926, de Magritte, que
explorou a condição da escrita e da imagem, provocando discussões em relação às
formas tradicionais de representação entre imagem e texto. Nessa obra, o artista
desenha a imagem de um cachimbo, na realidade, dois desenhos muito simples, um
sobre um quadro negro, no qual ele faz a menção de que o desenho não é um
cachimbo, o outro é deslocado mais para cima, em dimensões bem maiores, porém
exatamente igual ao que está situado dentro de uma moldura colocada sobre um
cavalete e, abaixo, traz a inscrição Ceci n’est pás une pipe. Sobre esse desenho,
Michel Foucault (1988, p.25) comenta que
as palavras conservaram a sua derivação do desenho e seu estado de
coisa desenhada: de modo que devo lê-las superpostas a si próprias; são
palavras desenhando palavras; formam na superfície da imagem os reflexos
de uma frase que diria que isto não é um cachimbo. Texto em imagem. [...]
A prévia e invisível operação caligráfica entrecruzou a escrita e o desenho;
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e quando Magritte recolocou as coisas em seu lugar, tomou o cuidado para
que a figura retivesse em si a paciência da escrita e que o texto fosse
apenas uma representação desenhada.

Nessa obra de Magritte, ocorre um duplo paradoxo no momento em que o
artista contradiz uma imagem visualmente reconhecida com seu referente,
introduzindo uma frase escrita negativa em relação à forma representada. O texto
afirma que a imagem não é o objeto em si, mas o desenho de um cachimbo e, de
outro, “as letras são apenas imagens das letras” (FOUCAULT, 1988, p.34).
A articulação entre as dimensões verbais e visuais pode ser identificada em
proposições de inúmeros outros artistas, como em obras de Marcel Duchamp, por
exemplo:
a edição de 1934, da Caixa Verde – contendo 93 notas, cálculos, desenhos
e anotações realizadas durante o processo de elaboração do Grande Vidro,
torna claro que texto e imagem funcionam como simultaneidades
diferenciadas que se superpõem, evitando uma apreciação puramente
retiniana (BASBAUM, 2007, p. 34).

O cruzamento e a sobreposição de elementos visuais e gráficos na caixa
verde, de Duchamp, são utilizados para suscitar outro olhar no espectador,
propiciando novas relações perceptivas que ampliam os hábitos condicionados do
pensamento. Nesse caso, texto e imagem sobrepõem-se e se diferenciam. Porém,
em Magritte, são articuladas não-relações entre o desenho e o título atribuído à
obra, logo, as relações tornam-se complexas em sua contradição.
O título escolhido para a série Sete Dias + Sete Dias, conduz para a
deflagração de analogias em relação à passagem e à efemeridade do tempo, uma
vez que são construídos desdobramentos que criam a repetição de uma infinidade
de múltiplos e, de certa forma, ligados fenomenologicamente ao número sete e aos
dias que todos vivenciamos. A palavra sete é mencionada duas vezes, além disso, o
acréscimo do sinal + indica uma repetição ou mesmo um recomeçar mais uma vez,
associada à palavra dias, que também é mencionada duas vezes. Nesse jogo entre
a repetição das palavras sete dias e o sinal (+) gráfico, as relações multiplicam-se
entre os elementos remetendo ao enunciado do título devido aos inúmeros objetos
presentes no contexto da instalação.
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Fig. 02 – Flores Parafinadas 2011 - Tubos de vidro, parafina, flores de tecido.
Foto: Nilton Santolin

As Flores parafinadas (Fig. 02) são apresentadas em conjuntos de sete tubos
de vidro com flores brancas e sete com flores pretas, dispostos de forma virada
sobre espelhos amparados sobre cubos de madeira branca com um espelho e mais
outro espelho colocado na parede, propiciando que os objetos sejam refletidos. Há,
no total, 49 vidros de 21X9cm, em uma extensão de 700cm.
Nesses trabalhos, o enunciado pela palavra sete está implicitamente
associada ao número que segue materializado nos objetos, pois cada tubo remete a
um dia da semana. Inicia com uma flor em um tubo de vidro, somando-se sempre
mais (+) um, ou seja, no segundo tubo são colocados duas flores, até completar sete
flores em um mesmo tubo de vidro. Quando o conjunto de sete é concluído, a cor do
conjunto de pretos muda para tubos com flores parafinadas em branco. Nesse
momento, é iniciada novamente a contagem, como um novo ciclo que recomeça
sucessivamente.
Aproximo-me das reflexões de Mira Schendel, quando ela comenta sobre
seus textos desenhados por meio de monotipias de papel arroz: “os desenhos
podem ser lidos e relidos, coisa que o tempo não pode. Fixam, sem imortalizar, a
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fluidez do tempo” (apud FABRIS, 2001). Ou ainda, remeto-me ao gesto repetitivo de
Opalka, cujo intuito era registrar a passagem do tempo até o infinito, pintando
números sobre telas. As ressignificações fazem- se, desfazem-se e se refazem na
medida em que o espectador se desloca ao longo dos tubos com as flores
parafinadas, dispostos de forma invertida sobre espelhos, cujos reflexos se
precipitam em abismo, em profundidade, ao mesmo tempo em que ele se depara
com sua própria imagem refletida ao infinito.
Nessa repetição dos múltiplos elementos, está implícito o signo + (mais)
remetendo à passagem do tempo, aos ciclos, à natureza, ao finito e ao infinito em
suas potencialidades de transformação. Esse constante movimento leva-nos a
indagar sobre o que é permanente afinal? Recorro novamente a Bachelard (1994, p.
8): “o que é que permanece, o que é que dura? Apenas aquilo que tem razões para
recomeçar”. Em outras palavras, a duração é plena de instantes em duração e sua
unidade é o tempo, composto por instantes diferentes.
E, para que a duração tenha o seu estado de repouso rompido, é preciso
que algo intervenha na sua continuidade, daí surgem os ritmos, que são
justamente essa vontade de recomeçar e repetir-se a si mesmo, porém, não
são idênticos, mas distintos. Os ritmos configuram-se pela descontinuidade
do contínuo. E, nesse constante recomeçar, os ritmos repetidos e
cadenciados geram as diferenças (BLAUTH, 2011, p. 103).

A noção de duração refere-se às categorias de nosso mundo como qualidade
primeira do nosso ser até a significação relativa e restrita do fenômeno ou de cada
coisa em particular. “Estando em movimento e mudança constante, o universo se
apresenta como uma gênese incessante. É assim que a duração se mostra um ser
ao mesmo tempo idêntico e cambiante, um ser que se transforma no tornar-se”
(BELIC, 2002, p. 27 apud BLAUTH, 2011, p. 103). Ou seja, o significado de duração
representa a reafirmação dessa noção de ritmo em sua forma inicial.
As flores parafinadas em preto e branco, ao mesmo tempo em que se
apresentam como unidades fechadas, em sua reflexividade, propõem uma abertura
entre a continuidade e a descontinuidade, entre o objeto anterior e posterior e, nesse
movimento, reafirmam a permanência e a efemeridade da passagem do tempo.
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Fig. 03 Lunações 2011 Impressão, desenho e parafina.
Foto: Nilton Santolin

O segundo conjunto de trabalhos, denominado Lunações (Fig 03), é
constituído pela impressão, por desenhos e pela parafina. Cada imagem é inserida
em uma caixinha de madeira. As caixinhas estão dispostas na parede, totalizando
200 módulos (12,5 x 12,5cm cada), e ocupam a extensão de 62,5 x 500 cm. Cada
imagem é resultante da impressão de fragmentos de flores sobre a superfície dos
papéis, de grafismos e da impregnação de pigmento com parafina, formando sempre
novos desenhos. Os rabiscos configuram-se como um gesto em positivo, ora
rasuram a leveza das impressões, ora criam novas tessituras gráficas. Em oposição,
a impressão, em suas possibilidades de criar um duplo, desdobra-se através das
marcas da seiva de flores naturais dilaceradas, impregnando de cores suaves os
inúmeros papéis.
Para Didi- Huberman (2008), a impressão, entretanto, pode ter um duplo
significado: impõe uma nova significação ao ato de tomar, retirar quando termina de
arrancar a semelhança do corpo do qual ela se apoderou. A impressão é então
predadora: ela guarda o que nós perdemos, ela nos isola e, até mesmo, rasga-nos
em nossa semelhança. Sua função matriarcal, nativa, no vocabulário de Duchamp, é
também uma função "negativa" de dilaceramento.
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Nesses trabalhos, a parafina, na passagem de estado fluido para
condensado, ora atua como uma materialidade translúcida, ora está impregnada de
pigmento, aproximando-se da pintura. O ato de parafinar é uma operação que, de
certa maneira, vela e protege a unicidade do gesto, impossibilitando novas ações
sobre a superfície dos papéis. A multiplicidade de imagens, em suas dimensões
reduzidas, indica a presença de diferentes gestos e ritmos; ao mesmo tempo, exige
um olhar mais próximo e atento para que se possa perceber, em suas sutilezas e
levezas, as tensões e distensões entre as diferentes processualidades dos meios
empregados.
O terceiro conjunto é denominado Nove luas (Fig. 04). Esses trabalhos foram
realizados com gravuras impressas sobre papéis e folhas de ouro, inseridas em
nove módulos de parafina de 14x14x3,5cm, totalizando uma área de 126 x 126cm,
colocados sobre bases de metal e expostos na parede em forma de cruz. O último
conjunto é composto por Trinta e Três Luas (Fig. 05) e foi produzido por gravuras
impressas sobre papéis e inseridas em 33 módulos de parafina de 12x12x3,5cm;
dispostos sobre base de metal, em uma fileira horizontal, totalizando em 780cm.

Fig. 04 Nove Luas 2011 – Impressões, blocos de parafina, pigmento, folhas de ouro.
Foto: Lurdi Blauth
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Fig 05 Trinta e Três Luas Impressões, blocos de parafina, pigmento.
Foto: Nilton Santolin

Esses trabalhos foram constituídos a partir de dois procedimentos: a
impressão de matrizes de metal sobre papéis em pequenos formatos com imagens
de diferentes fases da lua e a moldagem com parafina e pigmento preto. A
moldagem oriunda de procedimentos da escultura tem a potencialidade de “imprimir”
e duplicar uma forma por meio da ideia do múltiplo em suas relações de positivo e
negativo.
Para

Didi-Huberman

(2008),

a

impressão,

por

um

lado,

inverte

simetricamente as condições morfológicas de seu referencial. Assim, um corpo
convexo é transformado em um corpo côncavo, gerando outras significações. A
utilização de outros dispositivos como suporte para criar “matrizes” e, nesse caso,
um molde, permite que uma mesma forma seja repetida infinitas vezes, remetendo
ao princípio do positivo e negativo, da forma e contra-forma. Ou seja, a impressão,
em sua potencialidade de produzir uma semelhança e, nesse caso, o material
informe da parafina colocado em uma fôrma-matriz, permite, nessa passagem de
estado líquido para a condensação, a produção do múltiplo, que é duplicado pela reinversão.
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No entendimento de Ricardo Resende (2000, p. 243), “o múltiplo, uma das
formas híbridas de editar uma obra, ocupa um espaço não definido entre a gravura e
a escultura”. Sobre a questão da tridimensionalidade na gravura, o autor cita como
exemplo a obra da artista Laurita Salles, que “reúne as qualidades de uma
gravadora tradicional com as de uma artista voltada para o seu tempo” (IDEM,
p.245), utilizando tecnologias industriais para realizar suas investigações poéticas
entre a escultura e a gravura, empregando também procedimentos da moldagem.
Nos meus trabalhos em que utilizo procedimentos de moldagem, a questão
industrial não é utilizada. Embora esteja indiretamente presente (no caso dos tubos
de vidro e das flores produzidos pela indústria), valho-me da fisicalidade da
produção manual para a constituição de cada objeto. Nesse caso, as possibilidades
do contato entre o molde e o material informe da parafina também dão ênfase ao
acaso, pois há apenas uma previsão a priori do seu resultado. Nessas operações,
também são consideradas como um procedimento de impressão, porém, como uma
dupla inversão.
Considerações finais
O conjunto desses trabalhos envolve a presença de outras temporalidades e
espacialidades visuais em relação à tridimensionalidade da gravura contemporânea.
As inúmeras flores parafinadas pretas e brancas colocadas sobre espelhos
produzem reflexos e infinitas repetições em sua horizontalidade e profundidade. E a
repetição de múltiplos blocos de parafina, cujas imagens sobre papéis amalgamadas
em blocos de parafina, quando apresentados em forma de cruz, evocam a
possibilidade de transcendência ou não, depende de quem observa e os 33 blocos
dispostos de forma linear, remetem também a questões simbólicas de passagem,
aos limites, provocam, talvez, um novo sentido sobre a ideia de finitude. Já nas
impressões com seivas de flores, em que interferi com grafismos e que impregnei
com parafina, a densidade gestual compromete a leveza e a fragilidade das
superfícies impressas.
Para Basbaum (2007, p.18), o não fechamento disciplinar promove a abertura
para um regime complexo de interfaceamentos, deslocando a autonomia dos
campos de conhecimento, para abranger a processualidade e a qualidade das
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relações que podem ser constituídas e construídas entre as áreas. O objeto
construído não estaria aprisionado neste ou naquele campo, mas revelaria sua
complexidade enquanto objeto multifacetado, revelando novos ângulos segundo o
ponto de vista sob o qual é abordado.
Portanto, nesses trabalhos, depara-se com as relações dialéticas entre a
efemeridade e a permanência (sete dias + sete dias), a alternância temporal e os
ritmos que se repetem e se voltam sempre sobre si mesmos (flores parafinadas,
porém refletidas), as hesitações entre a continuidade e descontinuidade (desenhos
parafinados) e as possibilidades de transformação (fases lunares). Nesse sentido,
busco fenomenologicamente evocar o paradoxo cíclico e limítrofe da vida instaurado
pelo espaço/tempo, entre certezas e incertezas, entre conecções e fricções,
questionando os estados sobre o que é permanente – se é que existe! Ou tudo é
passagem e transitório...
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