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RESUMO

A presente pesquisa desenvolve-se a partir de uma série de trabalhos em pintura
figurativa, em que são representadas situações cotidianas, e são usadas como
referência imagens capturadas por meios digitais, como fotos de câmera de celular,
fotografias em panorâmica do Google Maps e capturas de tela da rede social
Instagram. O cerne do trabalho encontra-se na noção de “transitoriedade”, ou seja, a
respeito dos momentos do dia a dia considerados um “meio para um fim”, tal qual
caminhadas, embarcações em meios de transporte públicos e outros tipos de pausa
caracterizados pelo ócio. Por reflexões acerca da suposta banalidade do tema em
questão, são exploradas as formas de transfiguração dessas imagens à prática
pictórica, abordando tanto a fatura quanto a contemplação dentro de conceitos como
“tédio profundo”, trazido de Byung-chul Han, e de “não-lugares”, de Marc Augé.

Palavras-chave: transitório, cotidiano, poética, pintura, figurativo

ABSTRACT

This research is developed from a series of works in figurative painting, in which
everyday situations are represented, and images captured from digital mediums are
used as reference, like photos from a cellular phone camera, Google Maps' panoramic
photographs and screenshots from the social network Instagram. The core of the work
lies in the notion of “transitoriness”, or, in other words, it is about daily moments
which are considered a “means to an end”, such as walkings, being on board public
transport facilities and other sorts of pauses characterized by leisure. Through
reflexions around the supposed banality of the theme in question, ways of
transfiguration of these images into the pictorial practice are explored, addressing
both the workmanship and contemplation within concepts like “profound boredom”,
brought from Byung-chul Han, and “non-places”, by Marc Augé.

Keywords: transitory, everyday, painting, poetics, figurative
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INTRODUÇÃO

Como evocar a memória da experiência do olhar absorto? Essa tem sido
a questão que permeia o tema da presente pesquisa. Para aqueles com visão, ou
seja, grande maioria da população, a navegação no mundo por tal sentido é
automática, as imagens que processamos a todo momento não necessitam de maior
tempo de reflexão para conseguirmos realizar nossas ações básicas e cotidianas; não
há mistério. No entanto, podemos nos perguntar sobre aqueles momentos em que
transitamos entre atividades, seja em intervalos, durante caminhadas ou embarcados
no transporte público: o que fica desses interlúdios? Estas situações são ordinárias,
mas, mesmo assim, estão recheadas de imagens que se armazenam na memória. Ao
reconstruir tais cenas, como estender o tempo deste banal transitório?

A partir de 2018, desenvolvi uma produção em pintura acrílica a partir de
recortes focados na figura humana provindos das minhas fotografias de celular,
capturadas sorrateiramente, sem os retratados estarem cientes – porém, sempre com a
preocupação de não expor pessoas específicas, pois não é esse o objetivo do trabalho.
Tal prática sofreu influência, em parte, da fotografia urbana, especialmente da
produção de Vivian Maier. Entretanto, a ideia começou a germinar a partir de exercícios
de desenho de observação que tinham, realmente, o objetivo de treinar a percepção.
Mas tal ideia não surgiu somente por uma mera necessidade de representar o
figurativo: ela reflete, sobretudo, as situações em que eu desenhava – transitoriedades
–, as quais serviam também para me ocupar em momentos de tédio ou para suprir a
necessidade de multitarefa enquanto acompanhava alguma aula expositiva. Com
caneta e lápis, transpunha os rabiscos em cadernos de estudos adjacentes e
sketchbooks.
Depois de um tempo, tive vontade de aprofundar a transposição desses
momentos, pois, além de desejar, à época, expandir meu conhecimento sobre a
técnica de pintura acrílica em específico, com a qual eu ainda não tinha tido um
contato tão extenso, eu também queria explorar mais aspectos daquelas cenas e desse
ato de olhar, para que eu não me limitasse pelo tempo que teria disponível durante
observações diretas de corpo presente. A pintura também seria um prolongamento no
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processo de observação – claro que não mais do dado momento da foto, mas
justamente do registro fotográfico, que será ressignificado consideravelmente
através da atenção profunda e detalhista da pincelada.
A noção de distância entre o meu olhar – que observa, captura e seleciona as
imagens – com relação a quem está sendo observado e representado também é de
interesse e algo que me impulsionou a continuar a explorar essas questões de
pesquisa. Ao evocar essas imagens, especialmente em dimensões pequenas de telas,
trago proximidade, ou seja, uma relação mais intimista com o que nos rodeia e
facilmente escapa. Dessas experiências da construção pictórica do olhar sobre o
cotidiano, surgem as seguintes indagações: como unir o curioso, o melancólico e a
autorreflexão apoiada na observação do mundo durante o solitário ato de pintar?
Pensando em cotidianos, posteriormente, quis deixar em evidência o aspecto
digital, tanto da experiência de se estar em um mundo conectado a redes virtuais,
quanto do meu próprio processo artístico. Para isso, há dois tipos de imagens que
utilizo como referências para pintura, além das minhas próprias fotos de celular:
Primeiro, capturas de telas obtidas a partir da interação com o jogo online GeoGuessr,
situado em um web site que utiliza o Street View do Google Maps para colocar o jogador
em um lugar aleatório do mundo, pela qual ele se desloca a partir de séries de
panorâmicas da visão da rua, e cujo objetivo é de adivinhar no mapa sua posição o
mais próximo possível; segundo, imagens que remetem à experiência da rede social
Instagram. O objetivo de utilizar esses outros tipos de imagens é explorar suas
especificidades e refletir sobre a influência da pessoalidade do uso dos dispositivos
digitais no cotidiano, e pensar em como estes remetem à própria transitoriedade
vivida. Todas essas abordagens da imagem digital relacionadas à pintura podem ser
consideradas como diferentes formas de conectar os conceitos de transitoriedade e
cotidiano, os quais permeiam todo o meu trabalho.

No primeiro capítulo, O próximo e o distante, iniciarei um percurso que
seguirá por todo o desenvolvimento deste TCC, apresentando reflexões a partir
da minha exposição individual Transeuntes e fazendo diálogos entre os próprios
trabalhos, os que foram feitos pré e posteriormente à mostra, além de trazer referências
teóricas e artísticas. Explorarei as relações do íntimo e do distante dentro das imagens,

8

a experiência do fazer e a tradução da experiência vivida ao plano pictórico. Dentro do
subcapítulo Imagem digital na pintura, são abordados os diferentes tipos de
influência imagética e de comportamento dentro da cultura digital em minha
produção. Além disso, no subcapítulo Retratos do efêmero, discorro a respeito
do nebuloso e o nítido nos momentos de passagem do tempo e de como a
pintura consegue abarcá-los e transfigurá-los.
No segundo capítulo, Reflexões sobre a transitoriedade cotidiana,
abordarei com mais força os aspectos conceituais e de como a reflexão sobre a
experiência vivida leva à prática. Trago conceitos-chave como sociedade do
desempenho e tédio profundo, de Byung-chul Han, e não-lugares, de Marc Augé,
para falar de como estes refletem o modo de vida na sociedade da informação
e como estes pensamentos influenciam minhas decisões estéticas, o que é
aprofundado no subcapítulo Melancolia e tédio. No subcapítulo O desenho de
observação, retorno aos primórdios e exploro a importância dessa prática para
alinhavar as direções de minha produção pictórica a partir de desenhos de
anotação do cotidiano.
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1. O próximo e o distante

No primeiro semestre de 2019, fui selecionada com o projeto da
exposição individual “Transeuntes” pelo edital do Espaço Ado Malagoli do
Instituto de Artes da UFRGS. Reuni pinturas iniciadas e desenvolvidas,
principalmente durante 2018, nas disciplinas Atelier de Tópicos Especiais em
Pintura I, no primeiro semestre, e Oficina de Técnicas pictóricas, segundo
semestre, ambas ministradas por Lilian Maus. Na exposição, há um eixo
conceitual predominante, manifesto através da técnica da tinta acrílica sob um
viés figurativo, pouco alterado em tratamento através das telas, por cenas que
representam momentos transitórios do cotidiano e da observação dos
indivíduos na cidade. O título é uma palavra única, solta: transeuntes; plural,
adjetivo, sem especificação. Quis traçar, no espaço expositivo, o percurso da
construção do sentido deste termo e, antes de falar sobre a montagem e os
trabalhos, queria brevemente discutir a definição da palavra-título e o que me
levou a tal escolha. A seguir, definições completas de dicionário de
“transeunte”:
transeunte; adjetivo: Que é passageiro; que não perdura; de caráter
transitório; transitivo: estilo de vida transeunte. Que não deixa
rastro: paixões transeuntes. Que não permanece por muito tempo no
mesmo lugar; diz-se da pessoa que está de passagem. Que caminha;
diz-se da pessoa que anda a pé por certo local. Que da razão se
encontra o resultado. substantivo masculino e feminino: Pessoa que
possui as características acima citadas; quem está de passagem por;
passageiro. Etimologia (origem da palavra transeunte). Do latim
transeuns.untis. 1

transeunte; Do Latim TRANSEO, TRANSIS, TRANSIRE: passar a ou
para; desertar; percorrer, passar adiante. 2

“Transeunte” é associado mais de uma vez como característica de um
indivíduo em uma situação específica: “pessoa que está em passagem”,
“pessoa que anda a pé por certo local”, “quem está de passagem por;
passageiro”. Tal situação específica que o adjetivo descreve é citada antes, na
1 "Transeunte - Dicio, Dicionário Online de Português." <https://www.dicio.com.br/transeunte/>.
2 BUSSARELLO, Raulino. Dicionário Básico Latino-Português. Florianópolis: Editora da UFSC, 1998, p.231.
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primeira definição (“que é passageiro; que não perdura; de caráter transitório”),
ou unicamente na segunda definição. Mesmo que não seja uma ligação
obrigatória, a palavra lembra comumente pessoas em estado de deslocamento.
No meu trabalho, as pessoas são um elemento essencial, mas não falo só de
humanos transeuntes. O que quero retratar não é somente a movimentação
literal dos corpos, mas também as condições em que se apresentam, os
momentos de transição, as presenças espaciais efêmeras; dentro disso, intento
explorar relações de proximidade e distanciamento no que diz respeito tanto às
cenas que represento, quanto à contemplação ativa dos espectadores com o
objeto de pintura e até a minha relação como artista na fatura e conceito.

Figura 1: Montagem da exposição "Transeuntes" no Instituto de Artes da UFRGS. Foto: Marina Prudencio, 2019.

Figura 2: Panorâmica da exposição Transeuntes no Espaço Ado Malagoli, Instituto de Artes da UFRGS. Marina Prudencio, 2019.
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1.1 Imagem digital na pintura

Ao conceber o projeto de montagem da exposição Transeuntes, percebi
que o fluxo de visitação ao local geralmente ocorre a partir da esquerda do
pilar de quem entra, direção em que se encontra, na parede, o painel maior.
Pensei que as primeiras obras a serem visualizadas nesse sentido, da esquerda
para a direita, deveriam ao mínimo instigar certo mistério e despertar
curiosidade do espectador ao distinguirem-se das demais pinturas de certa
forma. Ao mesmo tempo, todas as pinturas da mostra formam um conjunto e
induzem o espectador a realizar um trajeto e a refletirem sobre a própria
condição do olhar transeunte.

Figura 3: Detalhe das pinturas do Google Maps na exposição "Transeuntes" no Insituto de Artes da UFRGS. Foto:
Marina Prudêncio, 2019.

Achei que seria interessante trazer o conjunto de três pinturas “do Google
Maps” 3 (fig. 3 e 4) como passou a ser chamado informalmente) como as iniciais
do fluxo: utilizo-me nestas, como referência de imagem, capturas de tela do
jogo online

da web GeoGuessr 4 , ou seja, panorâmicas da “Visão da Rua”

(StreetView) do Maps, onde se encontram pessoas com rostos borrados, recurso
empregado na tecnologia a fim de não identificar ninguém por conta do direito
de uso de imagem.
Em todas as pinturas incluo, já que se fazem presentes nas imagens de
3 Disponível em: <https://maps.google.com/>
4 Disponível em: <http://geoguessr.com/>
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referência, as setas que servem para o usuário se deslocar pela visão da rua do
lugar selecionado no mapa de satélite, alternando entre a sequência de
panoramas em foto. Por conta de se tratarem de imagens capturadas com a
finalidade de mostrar a amplitude dos ambientes e ruas, decido não fechar o
plano demasiadamente, porém dando, de forma apenas suficiente, o contexto
dos arredores.
À época em que eu jogava, a versão gratuita do jogo permitia acesso a
todos os mapas, ilimitadamente (diferentes mapas representam rodadas para
específicas partes do mundo). Na segunda metade de 2019, usuários sem o
plano mensal ou anual conseguem jogar apenas um mapa por dia, e não mais
pelo GoogleMaps, reservado à versão paga, mas por outro software de
mapeamento, o Mappify 5 .

Figura 4: Da esquerda para a direita: Cena de Sfântu Gheorghe, Romênia, no Google Maps Street View pelo GeoGuessr,
2018; Cena de Koryazhma, Rússia, no Google Maps Street View pelo GeoGuessr, 2018; Cena de Iqaluit, Nunavut, Canadá, no
Google Maps Street View pelo GeoGuessr, 2019; Acrílica sobre tela, 20 x 15 cm (3). Fotos: Marina Prudencio, 2019.

Optei por dimensões pequenas de telas (20 x 15 cm), algumas das
menores do todo, por conta de como as imagens originais são visualizadas nos
meios pretendidos: computadores, celulares etc, dispositivos ao alcance da
mão, à curta distância e geralmente de uso pessoal – quanto a isso, pensei ser
relevante fazer uma ode à ideia de intimidade e pessoalidade no uso desses
dispositivos em diálogo com a aproximação necessária a ser feita para enxergar
e observar melhor a pintura. Na realidade, todas as minhas pinturas são de
5 Disponível em: <https://mappify.co/>
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relativo pequeno porte, o que convida à aproximação e funcionam como
fragmentos de imagens, com intenção de evocar memória (como quadros da
família na parede de casa), e não englobar o espectador como se estivesse
dentro da pintura: “Um quadro pequeno configura um recorte na parede e
funciona como uma janela que convida à penetração do olhar, e não do corpo”
(BERGER, 1972, p. 105).
A cor predominante é o turquesa, pois vi como apropriada a clareza do
tom por eu estar lidando com luz de pleno dia em ambientes abertos – mesmo
também sendo frio, é mais vivo que o azul da Prússia recorrente do resto do
conjunto da exposição. Dar continuidade a tons frios na composição amarraria
o conceito com o resto do trabalhos, que são produções prévias, ainda que
levemente alterado para se ajustar à abordagem.

Figura 5: Captura de tela do jogo online da web Geoguessr, utilizada como referência para a pintura Cena de
Sfântu Gheorghe, Romênia (...).

O Google Maps tem o poder de deslocar-nos para lugares aleatórios
mapeados pelo mundo; sites da web como o próprio GeoGuessr (fig. 5) ou, para
dar outro exemplo, Map Crunch 6 , dão-nos a impressão de imersão em tais locais
mesmo tratando-se de imagens estáticas. A impressão de movimento quando
6 Disponível em: <https://mapcrunch.com>
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optamos em selecionar uma das setas da tela atua sob a mesma lógica dos
quadros em sequência de filmes, o que é ainda mais acentuado quando há
qualquer movimento na rua no momento do registro. Há um movimento virtual
do usuário que é possibilitado pelas câmeras do carro que fizeram as
fotografias do mapeamento, e o movimento de fato que pára no tempo e
divide-se entre imagens. Zalinda Cartaxo comenta, dentro das suas definições
de manifestações do real dentro da história da arte, sobre como a realidade
virtual, em sua “ilusão”, nos ressignifica a experiência de mundo:
Por meio de um software, o sujeito experimenta uma realidade
ilusória: não existem realmente instrumentos, e os sons não foram
obtidos pelo encontro das suas mãos com os objetos. Contudo, ele
experimentou algo. Existe ali uma realidade que não é a que
vivenciamos cotidianamente. Trata-se de outra realidade ( virtual)
que nos faz re-ver aquela que nos é cotidiana e banal. (CARTAXO,
2012, p. 35)

Há a alusão da transitoriedade: tudo o que estava na rua no dado
momento da captura é registrado. Ao escolher essas imagens digitais de
referência para as pinturas, busco ressaltar a especificidade de uma situação
de elementos comuns ao nosso dia-a-dia, provindas de uma tecnologia de
amplo acesso, que, por sua vez, esconde os rostos dos retratados e exalta a
posição de anônimos das pessoas em geral. Faço uso dos diversos filtros de
percepção da realidade, mediada pelos meios digitais, apropriando-me dos
fragmentos desses registros inicialmente utilizados para um fim bem
específico, transportando e recriando essas imagens por meio da técnica
manual e subjetiva da pintura. A apropriação dessas imagens do Google Maps é
quase como uma versão bastante literal do meu conceito de uso de uma
imagem digital, assim como as que mesmo capturo com a câmera de meu
celular, como logo abordarei no desenvolvimento de cenas não encenadas,
quase aleatórias, de momentos passageiros e mundanos.
Utilizo-me do digital em meu processo, pois faz parte do mundo que me
cerca e é cotidiano. A partir desse contexto, amarro os recortes do Google Maps
com o resto da produção em Transeuntes. A distinção dessas três pinturas do
resto da mostra acontece por se tratarem de imagens sobre situações
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parecidas (das transições no cotidiano), obtidas pelo meio digital, porém,
dessa vez, virtual. Pois, de certa forma, eu também estava perambulando
mundo adentro ao coletar imagens dentro do Geoguessr, assim como faço nas
minhas fotografias de celular, só que dentro de uma simulação.

Depois de ter passado o período
dessa exposição, que ocorreu no final do
primeiro semestre, decidi voltar a trabalhar
com o Google Maps – dessa vez, sendo
menos aleatória. Indo direto ao recurso do
Google, sem passar pelo GeoGuessr, fui
procurar uma imagem de meu interesse na
visão da rua da Praça Quinze de Novembro,
no Centro Histórico de Porto Alegre (fig. 6). A
diferença,

além

da

diminuição

da

aleatoriedade, é a seta de descolamento ser
diferente,

envolta

por

um

círculo,

aumentando e diminuindo de tamanho
conforme o usuário a arrasta pela tela.
Também pintei em uma tela maior, de 20 x
30 cm, para evidenciar melhor a presença da

Figura 6: Cena de Porto Alegre pelo Google Maps: Praça
Quinze de Novembro, 2019. Acrílica sobre tela, 20 x 30 cm.
Foto: Marina Prudencio, 2019.

seta e considerar melhor os detalhes da imagem dentro do enquadramento
escolhido. É uma amplificação de um elemento compositivo importante, e,
mesmo já tendo dado conta da proposição da dimensão pequena para
aprofundamento do olhar, e não da imersão do corpo, acho que não fujo tanto
assim da proposta. Ainda estou trabalhando com um objeto minucioso e
pequeno até mesmo dentro de todo o grupo de trabalhos.
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Ainda no segundo semestre de 2019,
transpus, a título de curiosidade, uma
selfie tirada na câmera do Instagram
Stories, com um filtro criado por um
usuário, a uma pintura sobre tela de 12 x
12cm, enquadrando só parte do rosto (fig.
7). A experimentação tinha como objetivo
inicial

ponderar

a

forma

de

traduzir

elementos produzidos digitalmente para a
pintura, como eu já fiz com as do Google
Maps, mas com outro viés.

Figura 7: Filtro, 2019. Acrílica sobre tela, 22 x 22 cm. Foto:
Marina Prudencio, 2019

O que tal filtro fazia na imagem era
substituir as regiões mais claras por tons desde
roxo ao turquesa – faz parte dos tais filtros de
realidade que já citei, porém, dessa vez, um
pouco mais literal. Pintei as bordas da tela com
um rosa fluorescente, cor que, além de remeter
a uma artificialidade vibrante, pensei que
lembrava suficientemente o tom intermediário
do degradê presente no logotipo do Instagram,
uma espécide de magenta.
Tenho o costume de postar algumas
Figura 8: Captura de tela do Instagram
Stories. Foto: Marina Prudencio, 2019

imagens do meu processo de pintura nos
Stories; não foi o caso deste trabalho em

específico, mas, de qualquer forma, postei quando o havia terminado, ainda no
cavalete, disposto a tela na forma transversal eu disporia originalmente (fig. 8),
o que acabei alterando para se adequar à série e ao conceito do Instagram,
aludindo às postagens quadradas.
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Eu

já

havia

feito

uma

experimentação

semelhante quanto à influência dessas alterações
digitais da imagem transposta a técnicas tradicionais
no projeto final da disciplina de Laboratório de Vídeo,
no

primeiro

semestre

de

2018,

ministrada

por

Alessandra Bochio: Sombras, uma espécie de livro de
artista/flipbook (fig. 9), sendo esta última definição
vagamente apropriada, porque utilizo como referência
apenas alguns quadros de um vídeo, sem muita
continuidade de movimento, porém, na sequência, a
ilusão do fluxo contínuo do movimento ocorre. Nesse
projeto, primeiro gravei-me com o celular a mudar
minha

posição

em

um

ambiente

com

pouca

luminosidade, brincando com o efeito das sombras
sobre o rosto. Então, utilizei essa filmagem em um
programa de edição de vídeo para modificar a imagem
de diversas formas, como com alterações de cor,
Figura 9: Detalhes do livro de artista contraste, sobreposições etc. No livro, usei
Sombras, 2018. Fotos: Marina
Prudencio, 2019
colorido, grafite e tinta acrílica em suportes

lápis
como

papel preto, branco e também acetato para conseguir camadas de
sobreposição.

Voltando para a linha do tempo de
2019, em seguida fiz a segunda do que seriam
as telas do Instagram (fig. 10). Nesta, usei de
referência uma captura de tela que eu já tinha
salvo há um bom tempo, porque achei
interessante: trata-se de uma publicação a
carregar no feed, o que explica o círculo
branco no meio e o borrão completo por trás.
Dava apenas para entender que se tratava de

Figura 10: Carregando. Acrílica sobre tela, 22 x 22cm.
Foto: Marina Prudencio, 2019

um rosto, nada mais. Quando terminou de carregar, vi que tratava-se de uma
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pintura, mas eu não teria suspeitado a menos que tivesse prestado atenção e
reconhecido o nome do usuário da publicação.
Enquanto que na primeira tela há uma exposição muito aproximada do
meu próprio rosto, ainda que coberto da evidência clara da influência do meio
digital, na segunda há um certo mistério, um distanciamento. É claro que a
princípio interessou-me por já estar lidando anteriormente com rostos
borrados e apagamento da identidade, mas representar o digital através dos
filtros de uma rede social é um forma de falar da importância que esses meios
têm hoje em dia dentro da nossa percepção e visualidade:

A maioria das funções historicamente importante dos olho
humano está sendo suplantada por práticas nas quais as imagens
figurativas não mantêm mais uma relação predominante com a
posição de um observador em um mundo “real”, opticamente
percebido. Se é possível dizer que essas imagens se referem a
algo, é, sobretudo, a milhões de bits de dados matemáticos
eletrônico. Cada vez mais a visualidade situar-se-á em um terreno
cibernético e eletromagnético em que elementos abstratos,
linguísticos e visuais coincidem, circulam, são consumidos e
trocados em escala global. (CRARY, 2012, p. 11, 12)

O Instagram bombardeia-nos com imagens a todo momento. Por isso,
também, quis fazer uma captura de tela da imagem carregando: para guardar
um momento deveras efêmero, que também é a rolagem pelo feed. Como
criadora de imagens, faz parte de tal posição selecionar, dar foco a
especificidades. Estou remetendo a imagens, “curando-as” em um processo
individual de mapeamento mental e de tomadas de decisões e, assim que for
processado pelos outros, serão recebidos por novos filtros. Trabalhar com
pintura é construir visões:

A pintura não constrói objetos: constrói visões. O ato de ver, que é
passivo e quase involuntário, se torna um fazer. É necessário um
pacto, ainda que provisório e utópico, entre pintor e objeto, para
que aquilo que é visto possa se reconhecer naquilo que é feito; e, de
novo, entre quadro e o espectador, para que o feito volte a ser visto.
(MAMMÌ, 2012, p. 187)
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No fim, a minha proposta em si no decorrer de todo esse projeto é trazer
lentidão ao momentâneo em uma coletânea de cenas fugidias do nosso
cotidiano – lentidão, esta, própria do processo de fatura e apreciação desse
tipo de imagem, o que José Luis Brea chama de “imagem-matéria”:

Incapaz de reter apenas mais informação do que diz respeito a essa
minúscula coordenada espaço-temporal – esse minúsculo aspecto
do ser, esse infraleve instante recortado do tempo –, a imagemmatéria registra com enorme falta de jeito a transbordante energia
do mundo, perde sua velocidade, seu rastro. Quando ela chega a ser
totalmente processada – e seu procedimento produtivo, manual,
leva marca da lentidão e da limitação –, para que então tudo aquilo
que se percebe já nem sequer existe: seu mundo – o mundo da
imagem-matéria – é sempre um mundo em delay, em atraso, o
mundo que foi – um mundo de antepassados. (BREA, 2010, p. 14,
tradução minha 7 )

Na terceira tela (fig. 11), optei
por evidenciar meus conceitos ao
trazer uma certa literalidade, numa
forma de descontração, que, afinal,
faz parte do “ambiente” das redes
sociais.

Usando

o

recurso

do

trompe-l’oeil, ou seja, uma ilusão de
ótica através da pintura 8 , e também
adotando a tendência de pintar a
parte de trás de quadros da pintura
flamenca do século XVII, como no
quadro Bagsiden af et indrammet
Figura 11: O verso da tela e telefone celular. Acrílica sobre tela,
16 x 22 cm. Foto: Marina Prudencio.

maleri (O verso de uma pintura

7 Texto original: “Incapaz de retener apenas más información que la concierne a esa minúscula
coordenada espacio-temporal –ese minúsculo rinconcito del ser, ese infraleve instante cortado del
tiempo–, la imagen-materia registra com enorme torpeza la desbordante energía del mundo, pierde su
velocidad, su pista. Para cuando ella llega a haberse procesado del todo –y su procedimiento productivo,
manual, lleva la marca de la lentitud y la limitación–, para entonces todo aquello de lo que se rinde
cuenta ya ni siquiera existe: su mundo –el mundo de la imagen-materia– es siempre un mundo en delay,
en diferido, el mundo que fue – un mundo de antepassados. “(BREA, 2010, p. 14)
8 TROMPE l'oeil. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural,
2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5358/trompe-loeil>. Acesso em: 09 de
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enquadrada, tradução minha), cerca de 1668 a 1672, de Cornelis Norbertus
Gijsbrechts (fig. 12):

...Como qualquer pegadinha, o trompe l’oeil é um jogo em dois
estágios. O primeiro estágio é o da ilusão, quando você é tomado. O
segundo estágio é o da realização, quando você aprecia como foi
feito. Mas há um último truque. Que tema melhor e mais óbvio que o
quadro em si? Você pensou estar olhando para o quadro. Mas não,
você está enganado. Só é o quadro de um quadro. A pintura de
Cornelius Gijsbrechts chamada O Verso de uma Pintura Enquadrada
é exatamente isso. (LUBBOCK, 2007, tradução minha 9 )

Ora, pois, o objetivo era nesse trabalho de minha autoria falar da
pintura, e não só dela, mas também do importante uso no meu processo do
dispositivo do telefone celular que, literal e figurativamente, é o que está por
trás do quadro. E no celular está aberto o Instagram, com o feed recém
atualizado. A referência para pintar
o verso do quadro é de uma foto da
própria tela com o celular deitado
sobre. Além de tudo isso, também é
um comentário sobre como minha
pintura é percebida como bastante
próxima do real, ou mesmo da
fotografia, o que pude constatar por
comentários de pessoas que a Figura 12: Trompe l'oeil. Bagsiden af et indrammet maleri, cerca de 1668
a 1672. Óleo sobre tela, 87 cm x 66,4 cm. Disp. em:

observaram durante toda a sua <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cornelis_Norbertus_Gysbrechts_0
produção e exposição.

03.jpg >

Dez. 2019. Verbete da Enciclopédia.
9 Texto original: “...Like any practical joke, trompe l'oeil is a two-stage game. The first stage is illusion,
when you're taken in. The second stage is realization, when you're appreciating how it's done. But there is
one ultimate trick. What better, what more obvious subject for a trompe l'oeil picture than a picture itself?
You thought you were looking at a picture. But no, you are mistaken. It's only a picture of a picture. The
painting by Cornelius Gijsbrechts called The Reverse Side of a Painting is exactly that.” Gijsbrechts,
Cornelius: The Reverse Side of a Painting (1670). INDEPENDENT, 2007. Disponível em:
<https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/great-works/gijsbrechts-cornelius-the-reverseside-of-a-painting-1670-744408.html>
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Acerca do assunto da semelhança com a fotografia, devo comentar a
respeito de um termo que algumas pessoas usam para se referir ao meu tipo de
pintura figurativa: realismo, ou mesmo hiperrealismo. É claro que o uso dessas
palavras vai de acordo com a própria percepção de quem as usa, o que
interpretam de seus empregos e ao que conseguem associar ao meu trabalho.
Também já ouvi a frase “parece foto!”, o que é uma questão que Marilice
Corona cita em sua tese de doutorado:
A fotografia, por sua ligação com o real, por sua “aderência ao
real”, conforme diria Barthes, está fortemente vinculada à ideia
de imagem verdadeira. A sua inelutável ligação com o referente
faz com que se esqueça a convencionalidade da linguagem: a
escolha das lentes, controle de foco, de luminosidade, formato
do filme; no processo de revelação: contraste, cor, tonalidade,
tamanho da imagem, etc. Vejo a busca da representação da
“realidade”, desde seus primórdios, como uma tentativa de dar
conta, de mostrar ao outro como se faz a visão. Acredito que a
pintura nos ensinou a olhar a natureza ou, pelo menos, olhá-la de
maneira diferente, detalhada. Não é raro que alguém, diante de
uma bela paisagem, diga: “Parece uma pintura!”. Com o passar
do tempo, com o aperfeiçoamento da tecnologia fotográfica e da
inserção desta na vida cotidiana, diante de uma pintura
hiperrealista torna-se comum ouvir: “Parece uma fotografia!”.
(CORONA, 2009, p. 83)

As formas escolhidas de se representar figurativamente dizem respeito à
execução de se obtê-las, que sempre resultarão em fragmentos da concepção
de “real”, dispostos em algum espaço e/ou superfície seleta, utilizando-se de
formas, cores, luz e sombra para imitar algo que não se é, mas que faz
referência ao que se entende por realidade visível – o que é algo muito
subjetivo e vai depender unicamente da experiência individual e de
determinado contexto e cultura.
A noção de que a fotografia é sinônimo de realidade é um equívoco. No
meu caso, na pintura, eu me utilizo de uma forma de registro da cor-luz para
transpô-la a outro meio de representação imagética: “ A fotografia faz
referências a respeito da realidade, tornando-se um vestígio, um ‘contágio’ entre
a experiência vivida no tempo e no espaço e o seu ‘rastro’, deixado para a
posteridade no processo físico-químico de obtenção do registro ” (SANTOS, 2004,
p. 41).
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Por fim, na quarta e última tela até
então sobre o Instagram (fig. 13), trouxe a
imagem da captura de tela do celular de
uma das publicações dentre as coleções de
Salvos da rede social. É uma reunião de
obras de pintores de outrora, e a primeira
da lista e que se encontra em detalhe na
pintura é Sonnenuntergang ( Pôr-do-sol, fig.
14), 1830, de Caspar David Friedrich (nome
do autor que se pode encontrar nas Figura 13: Salvos, 2019. Acrílica sobre tela, 22 x 22 cm.
Foto: Marina Prudencio, 2019
hashtags no canto inferior esquerdo). O
Instagram, além de tudo que ele é, também é um vetor para compartilhamento
de arte antiga e nova – tem as suas limitações, é claro, mas não deixa de ser a
rede social mais importante no que tange à imagem no momento.

Figura 14: Caspar David Friedrich. Sonnenuntergang (Brüder) oder Abendliche Landschaft mit zwei Männern, cerca de
1830 e 1835. Óleo sobre tela, 31 x 25 cm. Disp. em:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_by_Caspar_David_Friedrich.jpg >
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Mauro C. Martinez é um
pintor que também se utiliza da
influência
referência

digital,

tanto

estética

como
quanto

temática. Como ele auto-proclama
em sua descrição em seu website:
“Eu sou um pintor da paisagem
cultural – meu trabalho é sobre as
coisas que eu vejo 10 ”. Como já
comentei

anteriormente,

faz

sentido incluir os meios digitais ao
falar do cotidiano hoje em dia. A

Figura 15: Mauro C. Martinez. Cultural Landscaping, 2019. Acrílica e óleo
sobre tela, 152,4 cm x 182,9 cm. Disp. em:
<https://maurocmartinez.bigcartel.com/product/cultural-landscaping >

respeito dessa expressão, “paisagem cultural” (cultural landscaping), ela
também é o título de uma pintura desse artista (fig. 15), cujo processo
acompanhei conforme ele postava as etapas em sua conta no Instagram, bem
na época em que comecei a segui-lo. Tal pintura lembra como ficaria uma foto
– sendo a imagem em questão a de um homem cortando grama – ao ser
borrada, recortada em programas de edição de imagem como o Photoshop e
colada sobre cores chapadas.
O borrão, efeito atingido com o uso de tinta acrílica em spray (diferente
de mim, que só utilizo o pincel), é uma característica frequente em seu
trabalho, especialmente em sua série Sensitive Content, referência direta ao
aviso do Instagram ao usuário de que a postagem publicada em questão tem
um conteúdo que pode ser “ofensivo ou perturbador” – como ocorre na rede
social, na pintura observa-se as letras brancas do aviso sobrepostas à imagem
da postagem em versão difusa, quase como fosse uma prova do que estaria por
vir.

10 Texto original: “I'm a painter of the cultural landscape - my work is about the things I see”. Disponível
em: <https://maurocmartinez.bigcartel.com/aboutttttt>
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Figura 16: Mauro C. Martinez. Untitled Triptych, 2019. Acrílica sobre painel de madeira. 20,3 x 25,4 cm. Disp em:
<https://maurocmartinez.bigcartel.com/product/untitled-triptych>

A dessa série que mais me chama a atenção, e intriga, é Sensitive Content
7, de Untitled Tripych (Tríptico sem título, fig. 16), que aparenta ter
simplesmente um rosto, que também lembra a minha tela da imagem
carregando – eu não conhecia o trabalho do texano quando a pintei, mas já
conhecia o de Shawn Huckins, outro estadunidense, que reproduz obras
clássicas em pintura acrílica e as sobrepõe com elementos reconhecíveis da era
digital e das redes sociais, como frases da cultura digital, símbolos de
notificação

e

também

um

círculo

de

carregamento em Marie Françoise de La
Cropte de St. Abre, Marquise d’Argence: Panic
Nine (Buffer Spinner) (fig. 17). Esse trabalho
foi importante para inspirar o meu, digamos
assim, mas não foi a única motivação, já que
a captura de tela que usei de referência
imagética eu já tinha salva há mais tempo
que meu contato com a pintura de Huckins.

Figura 17: Shawn Huckins. Marie Françoise de La Cropte de
St. Abre, Marquise d’Argence: Panic Nine (Buffer Spinner),
2019. Acrílica sobre tela,81 x 97 cm. Disp em:
<https://shawnhuckins.com/artwork/4618118-Marie-Franoise-de-La-Cropte-de-St-Abre-Marquise-d-Argence-PanicNine-Buffer-Spinner.html>
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Figura 18: Palavras-cruzadas, 2018. Acrílica sobre tela, 39 X 46 cm. Foto: Marina Prudencio, 2019

Na sequência do mesmo painel da exposição Transeuntes, está Palavrascruzadas (fig. 18), que por ora abordarei, e, na sequência do desenvolvimento,
citarei seu jogo compositivo com Chinelo e questões a respeito desse último.
Dá-se início às pinturas em que utilizo como referência fotos que tiro com meu
celular, que depois recorto, no enquadramento a mim preferido, para servir à
elaboração das pinturas, sem grandes alterações no conteúdo de imagem.
A influência da fotografia digital na linguagem pictórica é notória em
Palavras-cruzadas, não apenas pelo nível de detalhamento que consigo através
do contato com uma referência estática próxima do (percebido como) real,
como também, por exemplo, na luz estourada da janela.
É um tipo de mudança de foco que não acontece a olho nu; apesar das
pupilas de nossos olhos se ajustarem às variações de luz, não é algo que pode
se equiparar ao que acontece na captação de luz de um dispositivo fotográfico.
Eu poderia ter decidido, para “consertar” isso, juntar dois tipos de registros: um
em que a foto ficasse com a luz mais fidedigna ao lado de fora, e outra ao lado
de dentro. Optei por utilizar só uma referência em foto (fig. 19), pois percebi
que haveria uma “abstração” interessante no lado de fora na luz estourada,
reiterando o aspecto pictórico em suas poucas cores e na sensação de
movimento, este último também interessante ao contexto da cena.
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Figura 19: Referência fotográfica de celular inalterada para Palavras-cruzadas e processo de pintura. Fotos: Marina
Prudêncio, 2019

Mark Tansey é um outro artista cuja mescla de linguagens imagéticas, no
caso fotografia e pintura, é essencial para a realização do trabalho em si e na
reflexão acerca de sua criação quanto aos tempos que são necessários aos
diferentes meios, exatamente pelo imediatismo da ação que só pôde ser
capturado pela câmera e que perpassa o processo pictórico, que é mais lento,
ao representar uma mulher pintando um acidente automobilístico em Action
Painting (fig. 20) e Action Painting II (CORONA, 2016):

Esse “instante decisivo” cujo registro só poderia ser captado pela
fotografia ou outro dispositivo mecânico. Conforme o próprio artista
declara, “Esta estrutura triplamente codificada reúne o tempo
fotográfico (o próprio acidente visto em ação separada); o tempo
que se leva para fazer uma imagem à mão e o tempo que eu levei
para fazer a pintura. O ponto aqui não é celebrar o absurdo ou se
divertir dentro do surreal, mas procurar as relações entre estruturas
de tempo e os limites de vários meios de representação.” (TANSEY,
1992, p.128 apud CORONA, 2016, p. 96).

Figura 20: Mark Tansey, 1981. Action Painting. Disp. em: <https://www.researchgate.net/figure/Action-Painting-1981by-Mark-Tansey-In-this-image-Tansey-shows-the-artistic-moment-on_fig1_11036266>
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Quanto aos contextos em que as cenas das pinturas se apresentam, tanto
na pessoa a jogar na revista em Palavras-cruzadas, observada por outro
passageiro (eu) dentro de um ônibus, quanto numa parte específica do corpo
(meu), em Chinelo, o olhar pode se perder. Ou seja, não há a especificidade do
enquadramento no momento vivido das cenas, e na captura instantânea de
uma foto traduzida a pinceladas eu posso ressignificar e alocar minha atenção,
mesclando posições de observadora e artista. Pois imagens dependem de um
ponto de vista, são a materialização da história (CRARY, 2012):

Pois o problema do observador é o campo no qual se pode dizer
que se materializa, se torna visível, a visão na história. A visão e
seus efeitos são inseparáveis das possibilidades de um sujeito
observador, que é a um só tempo produto histórico e lugar de
certas práticas, técnicas, instituições e procedimentos de
subjetivação. (CRARY, 2012, p. 13)

28

1.2 Retratos do efêmero

Achei que seria interessante iniciar este subcapítulo ao dar continuidade a
reflexões acerca dos dois últimos trabalhos tratados anteriormente, Palavrascruzadas e Chinelo, mudando o foco para uma abordagem mais conceitual, a
respeito da efemeridade que perpassa toda minha produção em pintura com
referência de fotos de arquivo pessoal. Entretanto, podemos constatar que a
questão da influência da foto atravessará todo o meu trabalho, pois a prática
se confunde ao conceito e tais questões sobrepõem-se a todo momento.

Palavras-cruzadas é uma das telas com a maior dimensão (46 x 39 cm) da
exposição Transeuntes, e foi primeira a ter sido iniciada e concluída de todas;
Chinelo (fig. 21) foi uma das últimas a serem feitas. A primeira figura mãos em
um ambiente de transporte público, e a segunda apresenta um contexto mais
íntimo, sugerido pelos pés nus e o chinelo parado no chão ao fundo. Há
contrapontos sendo feitos em tais detalhes, mas o repouso é o que os associa.
O que há de transitório no repouso? Entendo que ele existe aí por se tratar de
uma ponte entre atividades mais propositivas da rotina: é o ócio entre os
labores, a inércia até a atividade.
O automóvel do transporte público se movimenta enquanto seus
passageiros ficam sentados – provavelmente é por abarcar tais elementos que
costumo voltar a esse tema para tratar de tédios cotidianos, sendo que minha
atenção vagueia ao meu redor justamente pela falta de ocupação, em que nada
muito extraordinário está acontecendo, ao mesmo tempo que o ambiente é
recheado de informação e há indivíduos na mesma posição que eu, ao mesmo
tempo tão perto e tão distantes.
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Figura 21: Chinelo, 2018. Acrílica sobre tela, 14 x 20 cm. Foto: Marina Prudêncio, 2018

Enquanto que Palavras-cruzadas exalta o ambiente obscurecido do
ônibus e o seu contexto é de alguém que completa uma revista de passatempo
– é curioso como até este termo refere-se a um intermédio entre atividades! –,
Chinelo ressalta os pés, com o foco da atenção bastante iluminado. Houve a
decisão de minha parte em Chinelo por um nível grande de detalhamento, por
conta da grande aproximação com o corpo; os subtons da pele transparecem;
os pés são envolvidos estreitamente pelo enquadramento. É uma relação muito
íntima e próxima com o que se entende fazer parte de quem olha dentro da
pintura. O chinelo encontra-se ao fundo para brevemente contextualizar o ócio.
Em meu trabalho, ocorre o aprofundamento do olhar sobre cenas
através do gesto pictórico; falo aqui também de abstração, pois as pinceladas
não dizem só a respeito de sua própria materialidade compositiva, sendo
alusões a imagens que nos são familiares: o figurativo. As pinceladas
reconhecem a si mesmas como pintura, e não só como um ideal de realidade.
Fazemos essa correlação do figurativo através do abstrato, como numa
manifestação de pareidolia 11 , que é “a tendência humana de ler significância
em estímulos aleatórios ou vagos” (ROSEN, 2012), ou seja, enxergar formas,
como um rosto humano, onde essas formas não existem, por conta das nossas
experiências imagéticas através da memória. As minhas pinturas não são
abstratas o bastante para dar um exemplo significativo de pareidolia, ou sequer
11 Rosen, Rebecca J. "Pareidolia: A Bizarre Bug of the Human Mind Emerges in Computers". The Atlantic.
August 7, 2012. Disponível em:
<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/08/pareidolia-a-bizarre-bug-of-the-humanmind-emerges-in-computers/260760/>
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me utilizo de uma composição de imagens de objetos para criar um retrato,
como fazia Arcimboldo (HODGETTS, 2017).
O que quero dizer é que minha preocupação está em me utilizar da
materialidade pictórica para referenciar cenas ordinárias, passageiras, que
contaminam a memória. Aí que está a chave da forma como enquadro minha
ideia: o que quero transparecer, especialmente, é a sugestão de certos tipos de
situações e personagens passageiros do cotidiano. São retratos do efêmero,
fragmentos do reconhecível que oscilam entre o nebuloso e o nítido. Até minha
decisão pelo material, tinta acrílica, é portadora de um histórico quanto às
decisões que tomo no momento da fatura: “Toda matéria artística carrega
consigo memória, registro das possibilidades
de manipulação” (GIANOTTI, 2009).

O

pintor

de

vanguarda

polonês

Władysław Strzemiński tinha o conceito de
pós-imagem (fig. 22), ou seja, fragmentos da
nossa experiência visual de mundo que
manchariam a retina: seria o que fica. Ele
manifestava essa ideia através da pintura
Figura 22: Władysław Strzemiński. Powidok słońca
(Pós-imagem do sol), 1948-1949. Óleo sobre tela,
73 x 61 cm. Disp. em:
<https://culture.pl/pl/dzielo/wladyslawstrzeminski-powidok-slonca>

abstrata. Tal conceito é abordado no filme
biográfico

sobre

o

artista,

Powidoki

(Afterimage/Pós-imagem), do diretor Andrzej

Wajda, e eis, a seguir, uma passagem da fala do protagonista a seu respeito:
Quando olhamos para um objeto, capturamos seu reflexo em nosso
olho. Quando paramos de olhar para ele e mudamos nosso olhar
para outro lugar, uma pós-imagem do objeto permanece no olho.
Um traço do objeto com a mesma forma, mas com cor oposta. Uma
pós-imagem. Pós-imagens são as cores do interior do olho que olha
para um objeto. Uma pessoa só enxerga aquilo que ela tem
consciência. (POWIDOKI, 2016)

Eu tenho um interesse parecido no que concerne capturar o que fica do
nosso olhar, mas no que diz respeito à memória. É uma exploração da periferia
do olhar – não nas particulares manchas da retina, mas também no que
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representa imagens passageiras que marcam a percepção visual. É um esforço
de capturar o que escapa ao ressignificar sua contemplação na fatura da
pintura. E é disso, no fim das contas, que as imagens no geral tratam: trazer à
tona uma vaga ideia, bastante especificada, de um evento na história cotidiana,
e temos que estar familiarizados suficientemente com seus elementos para
compreender seus contextos em diversos níveis. A memória, ou seja, a
experiência vivida em sua recordação, é essencial para a interpretação das
imagens

e para

que

elas

se

tornem

significativas

dentro

de

seus

enquadramentos. É um deslocamento temporal em termos do que representa,
mas que passa a operar em seu próprio ritmo justamente pela sua condição
estática e de objeto, manifestada em diversos procedimentos e materiais.

Aqui e assim, a memória então funciona como extração, como um
colocar para fora, na exterioridade – segundo o modo da hypomnese
grega – um evento de seu curso. Desse lado de fora – do curso do
tempo, das próprias viagens de luz que fazem surgir imagens de
cada objeto a cada segundo – a imagem é uma força de arquivo que
retém o que é capturado para que, fora de seu próprio tempo, possa
de novo se recuperar, vir de novo a ocorrer. Para que, na realidade, a
todo momento persista a ocorrer, suspenso no tempo estatizado da
representação. (BREA, 2010, p. 13, tradução minha 12 )

A seguir no painel da exposição, nas mesmas dimensões e ao mesmo
nível no painel que Palavras-cruzadas, cuja composição entre telas é quebrada
apenas por Chinelo, está Subindo (fig. 23), um autorretrato no espelho de um
dos elevadores do Instituto de Artes da UFRGS, onde aparece o celular usado
para o registro. Seria um exemplo mais raro, dentro dos trabalhos, de
enfrentamento mais direto com a figura, justamente por se tratar da minha
própria imagem de autora – além de ser um rosto completamente virado para a
frente.

12 Texto original: “Aquí y así, la memoria funciona entonces como extracción, como um poner em afuera,
en exterioridad –según el modo de la hypomnese griega– un suceso de su curso. Desde ese afuera –del
curso del tiempo, de los viajes mismos de la luz que hacen brotar imágenes de cada objeto a cada
segundo– la imagen es fuerza de archivo que retiene lo capturado para que, fuera de su tiempo propio,
pueda de nuevo recuperarse, venir de nuevo a ocurrir. Para que, en realidad, en todo momento persista
ocurriendo, suspendido en el tiempo estatizado de la representación.” (BREA, 2010, p. 13)
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Figura 23: Subindo, 2018. Acrílica sobre tela, 39 x 46 cm. Foto: Marina Prudencio, 2018.

No dia da abertura da exposição Transeuntes, anexei um adesivo da
imagem desta pintura no espelho do mesmo elevador em que foi feito o
registro de referência (fig. 24). Diferentemente de 2018, em 2019, os adesivos
não duram muito tempo colados, ou seja, essa intervenção durou poucos dias.

Figura 24: Referência fotográfica inalterada de Subindo e registro da intervenção no espelho de um dos
elevadores do Instituto de Artes na abertura da exposição Transeuntes. Fotos: Marina Prudencio, 2018 e
2019, respectivamente.
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Esta pintura também é significativa para o quebra-cabeça conceitual do
conjunto final deste projeto, pois é como se fosse uma rápida olhada no meu
processo de trabalho por demonstrar o momento de registro, o que serviria
como pista para a ligação com as pinturas do Instagram, e também sobre a
questão da influência do digital como um todo.
Dentro da composição, a direção do olhar sugerido pela figura segue o
movimento da direita para a esquerda, de onde parte o meu rosto e continua o
brilho do metal da porta, as paredes do elevador, os adesivos colados (tantos
dos “avisos oficiais” quantos os anexados pelos usuários), os resíduos de cola
daqueles que foram arrancados, um pixo de coração e a tela digital. Dentro dos
meus trabalhos, é recorrente a aparição desses grafismos, símbolos da
metrópole, que servem justamente às regras de conduta para uma melhor
circulação na cidade, pois eles dizem aonde devemos ir ou estamos indo.
Através dessas manifestações

em códigos visuais (tipos de elementos da

cidade que também se fazem presentes nos trabalhos a seguir), somos
lembrados do eterno movimento urbano:

Assim, são instaladas as condições de circulação em espaços onde e
supõe que os indivíduos só interajam com textos, sem outros
enunciantes que não pessoas “morais” ou instituições [...], cuja
presença se adivinha vagamente ou se afirma mais explicitamente
[...], por trás das injunções, dos conselhos, dos comentários, das
“mensagens” transmitidas pelos inúmeros “suportes” (painéis, telas,
cartazes) que são parte integrante da paisagem contemporânea.
(AUGÉ, 1994, p. 88, 89)

Na composição de Subindo, há uma amplitude maior no ambiente que
engloba a minha figura, o que frisa a importância recorrente de quando e de
que forma vejo como necessário fazer relações da pessoa representada com o
seu ambiente. Nesta pintura é a inserção da figura humana que dará o contexto
principal. Novamente, o recorte que escolhi fazer da imagem de referência é
diferencial: minha cabeça é jogada para o canto direito, com apenas a parte de
cima do celular sugerida em poucos detalhes – nem a minha mão aparece o
segurando, mas já é o suficiente para completar o contexto. O olhar em meu
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rosto parece distante, porque não olho para a lente da câmera, e, sim, para o
meu próprio reflexo. Há uma referência direta ao ato do registro, mas também,
especialmente,

ao

reflexo,

denotado

também

pelos

textos

invertidos

horizontalmente.
O elevador é significativo por ser um meio de transição entre andares e refletir,
literalmente, os seus passantes. O título da pintura é uma obviedade quanto ao estado
da cena (denotado pela tela digital com a seta vermelha apontando para cima,
indicando subida e, ao lado, o número do andar em que nos encontramos). E,
enquanto o elevador marca o movimento, o transporte, o espelho reforça a
impermanência. Em seu artigo sobre o conceito do retrato no cinema, Luiz Carlos
Oliveira Junior cita essa condição do espelho como diferencial na sétima arte em
comparação a outros meios, como a pintura, quanto às possibilidades de cada um ao
retratar: "O espelho torna a dialética presença-ausência, fundamental para o cinema,
um componente ativo da imagem” (JUNIOR, 2017, p. 203). Essa presença-ausência é
algo que fica bastante escancarado nas imagens em movimento, e o espelho reforça tal
noção. A pintura, especialmente aquela com foto de referência, paralisa o momento,z
enquadrando imagens, assim como o espelho, mas sem estar em constante mudança.

Ao contrário da pintura, o cinema não engendra, pelo jogo do reflexo, a
permanência de uma imagem que estava fadada a sumir: ele antecipa a fuga
dessa imagem, na mesma medida em que possibilita – e até promete – seu
retorno (pois, dependendo do contexto ótico da cena, uma figura que sai de
quadro pode muito bem ressurgir refletida no espelho). (JUNIOR, 2017, p.
204)

Outro ponto importante desta pintura é relação de se enxergar e ser
enxergada. Enxergar-se através do espelho e da câmera do celular, e se
representar em pintura, reconstruindo tal imagem para ser vista pelos outros. É
o posicionamento de si no mundo na interpretação de seu arredores e como
você nele se insere: “Logo depois de podermos ver, nos damos conta de que
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podemos também ser vistos. O olho do outro combina com nosso próprio olho, de
modo a tornar inteiramente confiável que somos parte do mundo visível ”
(BERGER, 1972, p. 11). Não só essa visão de nós mesmos no mundo que reitera
nossa própria existência, ao produzir imagens também refletimo-nos no que
enxergamos além de nós. Trata-se de um ato de autorreflexão a partir da
observação do outro, dentro de fragmentos de vida que selecionamos:

Uma imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida. É uma
aparência, um conjunto de aparências, destacada do lugar e do
tempo em que primeiro fez sua aparição e a preservou - por alguns
momentos ou séculos. Toda imagem incorpora uma forma de ver.
Mesmo uma fotografia. Porque as fotografias não são, como se
presume freqüentemente, um registro mecânico. Cada vez que
olhamos uma fotografia estamos cientes, por mais superficialmente
que seja, do fotógrafo selecionando aquela cena entre uma
infinidade de outras possíveis. (BERGER, 1972, p. 11, 12)

A

fotógrafa

Vivian

Maier

exemplifica bem a ideia de um coletor de
imagens que reflete a si pelo outro,
aparentando

muito

ciente

de

suas

decisões estéticas pelo seu dispositivo de
trabalho. Sua forma de fotografar as
circunstâncias de sua vida e o modo
como seu repertório tornou-se conhecido
foram influências para eu começar a
Figura 25: Vivian Maier. New York, NY, 1956. Disp em:
<http://www.vivianmaier.com/gallery/>

pensar o meu trabalho.
Maier fotografou prolificamente as

ruas das cidades onde morou e também registrou suas viagens, chegando em
milhares de fotos nas suas várias décadas de produção – entretanto, nunca
mostrava suas imagens a ninguém. Intensamente registrava seu estado de
observadora em confrontamento direto com os representados (fig. 25), usando
sem permissão suas câmeras para tal (FINDING Vivian Maier, 2013). Além disso,
ela também elaborava um bom número de autorretratos em reflexos de
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espelhos e vidros (fig. 26), bem como da própria silhueta em sombras. Não
apontava a lente para si, como se as fotografias tivessem que necessariamente
ser o registro de sua própria visão e como ela, como pessoa, se refletia no que
enxergava. Como disse Geoff Dyer, “Vivian Maier representa um caso extremo de
descoberta póstuma: aquele de alguém que existe unicamente nas coisas que
viu” 13 . Simpatizo com o sentimento de querer produzir somente para si,
quaisquer que sejam as razões que Maier tinha para isso. Algo que me é
impactante, entretanto, é a dubiedade de que nesse mundo de dentro está
escancarado o mundo de fora, e só podemos apreciá-lo décadas após ter sido
liberado por terceiros para apreciação geral.

Figura 26: Vivian Maier. Autorretrato, 1955.Idem à figura 25.

No segundo semestre de 2017, participei da disciplina Laboratório de
Fotografia I, ministrada por Elaine Tedesco. Como trabalho final, organizei
Por/Entre Janelas (fig. 27), série de doze fotografias digitais em preto e branco
tiradas em saídas de campo durante o semestre. Essa foi uma das experiências
em que eu tive maior contato com a prática da fotografia urbana, já que
fotografar em grupo causa um pouco menos de inibição. O foco temático foi
escolhido por conta da constância da presença das figuras humanas refletidas
13"Vivian Maier é alguém que só existe nas coisas que viu - 15/06/2014 ...." 15 jun. 2014, Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/06/1469940-vivian-maier-e-alguem-que-so-existe-nascoisas-que-viu.shtml>.
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sobre vidraças e estruturas semelhantes ou por detrás destas, agindo como
mediadoras da possibilidade de reflexo e/ou imposição de uma barreira.
Provavelmente meu interesse inicial em fotografar os reflexos tenha se dado
pelo seu interessante efeito estético na proposta da fotografia em preto e
branco, mas, de qualquer forma, configurou-se em uma forma de representar
solidão e distância entre observadores e observados na cidade, falando mais
de tédio que de fluxo, tais assuntos que já me interessavam.

Figura 27: Seleção de seis fotografias de doze em montagem na parede para a apresentação do trabalho final
Por/Entre Janelas da disciplina Laboratório de Fotografia I, em 2017/2, ministrada por Elaine Tedesco. Foto: Marina
Prudencio, 2017

Em minhas pinturas, as questões do reflexo e da barreira não entraram
diretamente – como se, na foto realizada com uma câmera fotográfica digital
propriamente dita, houvesse um maior “medo” de contato direto com os
fotografados, e, nas pinturas, em que me utilizo de fotografias do meu celular,
tenho menos receio em capturar e editar as imagens, pois há um conforto da
criação da pintura no espaço pessoal do atelier, mesmo que o registro
fotográfico do celular tenha se dado de forma clandestina. De todas formas, o
aparelho celular é sempre mais discreto e comum do que uma câmera
fotográfica profissional. Falo desse tipo de captura de imagem como se fosse
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algo proibido, porém, tento ao máximo não fazer desses retratos expositores da
identidade particular dessas pessoas, pois não tenho o objetivo de expor
indivíduos.

Ainda da esquerda à direita no
painel da exposição Transeuntes, Faixa
de pedestres (fig. 28) tem seu elemento
principal do título em primeiro plano,
ocupando maior parte composição
vertical, de baixo para cima, pelas
faixas brancas no asfalto. Como não
seria estranho pela ambientação, esta
pintura é recheada de ícones urbanos;
muitos elementos reconhecíveis para
quem vive em cidades grandes.
Foi realizada logo após Palavrascruzadas, ou seja, foi a segunda de
Figura 28: Faixa de pedestres, 2018. Acrílica sobre tela, 24 x
34 cm. Foto: Marina Prudencio, 2019.

todo o conjunto. Enquanto que na
primeira queria fechar o plano, nesta

eu o abri, pois considerei que seria importante para construir e expandir a ideia
que ali começava a germinar. Há esse elemento gráfico muito presente das
faixas, marcadas por pinceladas de tratamento mas abstrato e expressivo, a fim
de demonstrar a textura do asfalto. O carro atravessando, saindo da tela com
só a parte traseira à mostra, conta com leves borrões indicadores de
movimento. Ao fundo, há um grande nível de detalhes, ao menos muito mais
que na frente, e muito pequenos – as pessoas são pequenas na composição.
Nota-se aqui a minha preferência nesses trabalhos pelo contraste entre tons
frios e quentes, sendo os quentes geralmente presentes ou no tom de pele das
pessoas ou nesses elementos urbanos utilizados para chamar nossa atenção,
como amarelos e vermelhos nas demarcações nas estradas, faróis de carros
etc.
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Usando da simbologia da faixa de pedestres, com essa composição das
pessoas distantes, esperando para dar continuidade a seu destino a algum
lugar, bloqueadas pelo próprio movimento da prerrogativa dos carros,
podemos lembrar da canção Sinal fechado, composta por Paulinho da Viola e
eternizada por Chico Buarque, cuja letra apresenta o diálogo de duas
personagens que anseiam algum tempo juntas, mas tem que seguir o fluxo da
vida urbana:

– Tanta coisa que eu tinha a dizer,
mas eu sumi na poeira das ruas
– Eu também tenho algo a dizer,
mas me foge à lembrança!
– Por favor, telefone - eu preciso beber
alguma coisa, rapidamente!
– Pra semana...
– O sinal...
– Eu procuro você...
– Vai abrir, vai abrir, vai abrir...
– Eu prometo, não esqueço, não esqueço!
– Por favor, não esqueça, não esqueça...
– Adeus! (VIOLA, 1970)

Ao falar de ícones urbanos, esses elementos gráficos visuais nas artes
visuais podem ser traçados à Pop Art. Um desses artistas era Edward Ruscha,
um “mestre de tornar o ordinário em extraordinário 14 ”. Parte de sua série de
pinturas de postos de gasolina, em Standard Station, Amarillo, Texas (fig. 29), o
americano representa o lugar com elementos sintéticos e cores chapadas, com
a palavra STANDARD, do inglês, “padrão”, que realmente era o nome de uma
dessas estações. É o mundano recebendo um tratamento elevado, propositivo,
ao mesmo tempo que o grafismo da pintura nos remete ao design publicitário.

14 Texto original: “master of turning the ordinary into the extraordinary” Disponível em:

<https://www.paulmccartney.com/news-blogs/paintings-on-the-wall-ed-ruscha-1937 >
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Figura 29: Edward Ruscha. Standard Station, Amarillo, Texas, 1963. Óleo sobre tela, 164.8 × 309.2 cm. Disp.
em: <https://www.artsy.net/artwork/ed-ruscha-standard-station-amarillo-texas-7>

Anterior a essa pintura, Ruscha realizou a série fotográfica Twentysix
Gasoline Stations (Vinte e seis postos de gasolina, fig. 30) em 1963, em formato
de um livro que não continha texto algum com qualquer insight ou explicação,
incluindo apenas a localização ao lado das imagens. Ele utilizava-se da
fotografia não para estetizar a imagem, mas por ser um meio de captura de
uma ideia:
No caso de Ruscha, que realiza levantamentos fotográficos de
ambientes e fenômenos, a imagem está integrada na operação por
sua capacidade de corporificar e materializar a idéia, em virtude da
extensão que oferece ao processo mental. (FABRIS, 2008, p. 24)

Além

de

serem

visões

banais, os postos representam
fluxo e pausa. Por mais que tanto
as pinturas quanto as fotografia
fujam

da

intenção

de

uma

identidade autoral e estética em
Figura 30: Edward Ruscha. Twentysix gasoline Stations, 1963. Disp.
em: <https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transformingartist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasolinestations-1963>

suas propostas, estamos olhando
para um recorte enviesado – sobre
o

ordinário.

Mesmo

assim,

valorizar tanto o banal é quase como uma contradição.
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Figura 31: Cuidado degrau, 2018. Acrílica sobre tela, 38 x 28 cm. Foto: Marina Prudencio, 2018.

Em Cuidado degrau (fig. 31), aparece o elemento da parte de trás das
cabeças, elementos constantes de meus desenhos de observação direta sobre
as quais abordarei posteriormente. Há uma influência notória da imagem
digital, que só notei depois: a placa luminosa de aviso do ônibus, vista em
pessoa, que tem as letras vermelhas – através do filtro da câmera, as palavras
aparentam amarelas e envoltas por uma luz vermelha no resto da placa. O
aviso Cuidado degrau / cuidado peldaño / watch your step sempre me chamou
atenção nos ônibus em que se fazem presentes desde pequena, e é
praticamente um dos únicos elementos identificáveis do ambiente na
composição.

Movimento (fig. 32) é formado por
duas telas em que lido com registros em
sequência, ou seja, em que me utilizo
mais de uma foto de referência em
suportes

separados

(ainda

que

componham um trabalho único). É a
sugestão de sequência, ainda na leitura
ocidental, da esquerda para a direita, de Figura 32: Movimento, 2019. Acrílica sobre telas, 16 x 22 cm, 10 x
15 cm. Foto: Marina Prudencio, 2019
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um senhor virando a cabeça para olhar a rua pela janela. De novo, como no
trabalho anterior, Cuidado degrau, a representação da visão de trás da cabeça
de alguém. Uma das telas é maior, e a outra, menor, que enquadra somente
onde ocorreu a virada, a mudança principal; também há um movimento do
ângulo da câmera para mais abaixo, denunciado pela mudança da posição do
encosto.
A questão, aqui, é o ato tanto da observação do representado através da
janela quanto do observador, que, por sua vez, também é, ao mesmo tempo,
quem estaria sentado no banco de trás e o espectador das pinturas. Além dos
múltiplos registros e mudanças de ângulo que fazem referência à captura do
celular. O ônibus, como nas viagens em geral, pode possibilitar esse estado de
contemplação. Como diz Alain de Botton em sua ode à viagem, A Arte de Viajar:
“Reflexões introspectivas suscetíveis a empacar são auxiliadas pelo fluxo da
paisagem” (BOTTON, 2012, p. 61, 62).

O ocultamento de rostos é uma das
questões principais do trabalho de Daniel
Coves. De fato, grande parte das figuras
está com a cabeça envolta pelos seus
próprios cabelos, ou simplesmente de
costas para o observador (fig. 33). Também
não há muito como inferir sobre onde
essas

pessoas

se

encontram,

pois

costumam estar à frente de fundos claros e
opacos; quando se oferece algum contexto

Figura 33: Daniel Coves. Back Portrait no.11, 2015. Óleo
sobre linho. 60 x 60 cm. Disp. em:
<https://www.danielcoves.com/2015 >

menos vago do ambiente, ele é caseiro e não muito amplo. É como se fosse o
enquadramento costumeiro de retratos, porém sem revelar o que seria
essencial: o rosto. A sensação é de uma aproximação muito grande àquela
pessoa, e, ao mesmo tempo, é como se houvesse uma distância imensa, de
forma que qualquer contato fosse inatingível ou improvável, mesmo que o nível
de detalhamento da pintura faça com que a imagem pareça tangível –
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praticamente cada fio de cabelo é destacado, as estampas das roupas saltam
aos olhos. A gestualidade da pincelada não ocorre, mas sim o aprofundamento
intenso nas formas e texturas através da tinta a óleo. A seguir, um
discorrimento acerca da linguagem do retrato no trabalho do espanhol e como
o ocultamento entra em questão:
Ao decidir excluir os rostos por completo, Coves subverte a ideia do
“retrato” convencional, que é tradicionalmente baseado em capturar
um rosto de uma pessoa. A partir disso, o observador obteria certos
detalhes sobre o retratado, incluindo idade e temperamento.
Quando essa informação permanece escondida, Coves argumenta,
“adiciona-se ambiguidade. Um retrato que não permite que você
identifique uma pessoa específica torna-se o retrato de uma pessoa
em geral. Você também adiciona incerteza, que em termos
cinematográficos poderia ser definido como suspense.” (CLERQC,
2017, tradução minha 15 )

Não vejo o obscurecimento do rosto nas pinturas de Coves como uma
forma tão eficiente de representá-las como pessoas quaisquer, pois há muito
inferido na identidade que vai além da representação do rosto. No entanto,
velar a face retira da imagem o que há de mais reconhecível para identificação
de uma pessoa específica.
O mesmo acontece com as
minhas pinturas. Entretanto, além do
aspecto técnico, também há diferentes
tensões no que diz à intimidade. Coves
é

íntimo

no

que

tange

ao

detalhamento e enquadramento que
exaltam o corpo daquela pessoa, e
como diz o próprio pintor: tanto “a
ambiguidade
causam

quanto

mistério”

à

incerteza Figura 34: Daniel Coves. Steier no.4, 2015. Óleo sobre

(COVES

apud

linho, 80 x 100 cm. Disp. em:
<https://www.danielcoves.com/2015 >

15 Texto original: “By choosing to exclude faces altogether, Coves subverts the idea of the ‘conventional’
portrait, which is traditionally based around capturing a person’s face. From this, the viewer would obtain
certain details about the subject, including age and mood. When this information remains hidden, Coves
argues, 'you add ambiguity. A portrait that doesn’t allow you to identify a specific person becomes a
portrait of a person in general. You also add uncertainty, which in cinematographic terms could be
defined as suspense.'” “2017 - Faces are cloaked in hair in these eerie paintings by Daniel Coves”
<https://www.infringe.com/daniel-coves/>.
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CLERQC, 2017). No meu trabalho, a tensão do íntimo com distante acontece por
parecer um olhar curioso acerca dos outros. Em nossos trabalhos existem o
próximo e o distante no ocultamento de identidades específicas, mas com
abordagens distintas.
Por fim, em Steir no. 4 (fig. 34), duas pessoas com os cabelos cobrindo o
rosto ficam frente a frente, porém, uma das delas segura um celular entre elas,
quase como uma barreira, um limite a mais entre eles.
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2. Reflexões sobre a transitoriedade cotidiana

Costumo referir à temática do meu trabalho como banal, ou aquilo que
passa despercebido justamente por ser tão corriqueiro, e que, por esse mesmo
motivo, habita nossa memória. É como se fosse a representação do
desimportante, por referir-se ao ócio ou aos intervalos entre atividades, que,
paradoxalmente, compõe os hábitos de consumo – dentre eles, de imagens –
do modelo da sociedade atual. O repouso é essencial para o melhor
funcionamento da mente e corpo. Entretanto, esse descanso tem sido cada vez
mais desvalorizado em detrimento do desempenho, o que é explorado no
interessantíssimo Sociedade do Cansaço, de Byung-chul Han: “A própria pausa
se conserva implícita no tempo de trabalho. Ela serve apenas para nos recuperar
do trabalho, para poder continuar funcionando.” (HAN, 2010, p. 113). O inútil,
segundo o autor, seria uma forma de resistência à constante cobrança de
performance, de um desempenho que deve ser elevado a todo instante:
Tal cansaço “habilita o homem para uma serenidade e abandono
especial, para um não fazer sereno” (HAN, 2010, p. 73). Próximo à
angústia, à ira e ao luto – potências negativas fundamentais
substituídas no universo existencial contemporâneo pela irritação e
pelo medo –, o “cansaço fundamental” consiste numa forma de fazer
desaparecer a economia da eficiência e da aceleração, resistindolhe. Com todos os paradoxos que a linguagem permite, o cansaço
elogiado pelo autor constitui a potência negativa, em que seria
possível gozar – sem aberração – o uso do inútil (HAN, 2010, p. 76
apud CORBANEZI, 2018, p. 339).

Ao mesmo tempo em que se mina o ócio, esses lugares e, especialmente,
o estado de ser de seus passantes que habitam meus trabalhos são essenciais –
são passagens, pois seriam um meio para um fim, mas constituem seu próprio
espaço e tempo, um mundo próprio dentro das experiências e da memória, e é
isso que quero trazer ao transpor essas imagens à pintura, ao mesmo tempo
que

transparecem

suas

melancolia

e

solidão

inerentes,

ocasionadas

justamente pelo contexto em que estão inseridas. Marc Augé explora
justamente a noção dos lugares de passagem cotidiana, o que denomina de
não-lugares, como um ponto essencial ao contemporâneo, que é “[...] um
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mundo prometido à individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao
efêmero [...]” (AUGÉ, 1994, p. 74). Ou seja, essa solidão seria, de fato, uma
característica que molda o mundo de hoje:
Vê-se bem que por “não-lugar” designamos duas realidades
complementares, porém, distintas: espaços constituídos em relação
a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação que os
indivíduos mantêm com esses espaços. Se as duas relações se
correspondem de maneira bastante ampla e, em todo caso,
oficialmente (os indivíduos viajam, compram, repousam), não se
confundem, mesmo assim, pois os não-lugares medeiam todo um
conjunto de relações consigo e com os outros que só diz respeito
indiretamente a seus fins: assim como os lugares antropológicos
criam um social orgânico, os não-lugares criam tensão solitária.
(AUGÉ, 1994, p. 87)

Esse isolamento social em frente às demandas inquietas da nossa
sociedade atual também é reforçado por Han, falando do transitório em um
aspecto um pouco diferente do meu, a respeito das mudanças aceleradas, mas
que também interessa:

A perda moderna da fé, que não diz respeito apenas a Deus e ao
além, mas à própria realidade, torna a vida humana radicalmente
transitória. Jamais foi tão transitória como hoje. Radicalmente
transitória não é apenas a vida humana, mas igualmente o mundo
como tal. Nada promete duração e subsistência. Frente a essa falta
do Ser surgem nervosismos e inquietações. A pertença à espécie
poderia ajudar o animal que trabalha para ela a alcançar uma
serenidade animalesca. Todavia, o eu pós-moderno está totalmente
isolado. (HAN, 2010, p. 44)

O ato fotográfico, especialmente a prática da fotografia urbana, é uma
ótima maneira de desacelerar a nossa experiência nesses ambientes. Alexandre
Santos, trazendo também a noção de não-lugares de Augé, correlaciona bem a
forma como a foto a vida na cidade se intercruzam:

Suspender o fluxo ininterrupto da cidade, através da imagem
fotográfica congelada, configura-se como atitude de compromisso
com uma dimensão mais próxima de tempo individual necessário
para experimentar, com mais lentidão, as possibilidades estéticas
negadas pela anestética e rápida vida urbana. O relato da trajetória
dos habitantes – os próprios artistas – promove reavaliações das
dimensões de espaço e tempo, indicando caminhos possíveis para
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trafegar, poeticamente, nos não-lugares da nova cidade buscada.
(SANTOS, 2004, p. 45)

Pintar sobre essas fotos que tiro, aproprio e seleciono, é reforçar uma
experiência particular, em uma reformulação, reinterpretação das imagens
vividas, uma reflexão material sobre experiências. Trazer esses momentos
transitórios é refletir acerca do fluxo, o que já é inerente da imagem como tal e
é enfatizado pela fatura da pintura e o exercício do olhar sobre ela:

[...] A imagem pictorializa o mundo, produz- lhe como um quadro.
Ela educa – forma – nosso modo de organizar a visão; em prol de
pretensões adicionais de veracidade que a história que a ampara
sentencia como válidas: digamos que ela nos ensina modos de
ver, de olhar, que corrige o puramente espontâneo para torná-lo
produto de conhecimento, modo construído – culturalmente
enriquecido – de um saber adequado. (BREA, p. 23, tradução
minha 16 )

Nos primórdios da cidade moderna, ao final do século XIX e início do XX,
surgiam personagens que passaram a fazer parte das reflexões sobre o existir
nas ruas e o que as visões, e consequentemente as imagens, passam a evocar
nesses locais, como o voyeur e o flâneur: o primeiro muitas vezes é associado
negativamente por se associar com uma invasão da privacidade alheia, daquele
que sente prazer ao simplesmente observar; o segundo, flâneur, é um
caminhante, passante, transeunte que absorve no (de)vagar uma fruição, e
nela, é claro, também está inclusa a visão: “Sair, quando nada nos obriga a
fazê-lo, e seguir nossa inspiração como se o simples fato de virar à direita ou à
esquerda já constituísse um ato essencialmente poético” (BENJAMIN, 2006, p.
479 apud NAME, 2010, p. 175).

Vemos, através das circunstâncias nascentes nas metrópoles, um
desenvolvimento social, aferido pelo aparecimento de novos

16 Texto original: “[...] la imagen pictorializa el mundo, produce como cuadro. Ella educa –forma–
nuestro modo de organizar la visión; en aras de unas pretensiones añadidas de veracidad que el relato
que la ampara sentencia como válidas: digamos que ella nos enseña un modo de ver, de mirar, corrige el
puramente espontáneo para tornarlo producto de conocimiento, modo construido –culturalmente
enriquecido– de un saber adecuado.”
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personagens urbanos, como o flâneur, o detetive, o voyeur, o
andarilho, o mendigo, o trapeiro, etc., a par com um sensório que,
atingido por novos estímulos advindos da metrópole, representados
pela multidão e pelos novos meios de transporte, e dos choques,
impôs ao desenvolvimento tecnológico um direcionamento que
contemplasse novas e desconhecidas demandas que exigiram uma
nova forma de leitura e de representação das impressões que lhe
chegavam aos órgãos dos sentidos. (NAME, 2010, p. 178)

Uma artista que marcou o início
de

minhas

reflexões

movimentações
Oldaker.

urbanas

Simples

acerca

das

é

Lesley

silhuetas

negras,

locomovendo-se turvas, com o chão
refletindo suas pernas, são constâncias
em seu trabalho. Representa multidões,
e cada pintura, mesmo com muitas
semelhanças

entre

si,

ganha

uma

diferente roupagem de acordo com uma
proposta que o observador terá que
procurar na amálgama. Em Outsider (fig.

Figura 35: Lesley Odalker. Alone, 2014. Óleo sobre tela, 100 x 100
cm. Disp. em: <https://www.lesleyoldakerfineart.com/paintingsctdr?lightbox=i211l1a >

36), encontra-se no canto direito da tela uma figura vestida de vermelho, não
unificada com o resto azul escuro, à frente do muro e prédio amarelados. Em
Alone (fig. 35), temos um exemplo bastante único e interessante no trabalho de
Lesley: uma figura
solitária,

rodeada

somente

por

estruturas urbanas
e

confusas,

que

parecem

estar

descendo

numa

avalanche a fim de
sufocar o passante.
Figura 36: Lesley Odalker, Outsider, 2017, 140 x 85 cm. Disp. em:
<https://www.lesleyoldakerfineart.com/paintings-ctdr?lightbox=dataItem-j3owtiv81>
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2.1 Melancolia e tédio

O segundo painel na exposição Transeuntes contêm apenas dois
trabalhos centralizados: são eles Tela em branco e Introspecção. Esta
justaposição foi intencionada por elementos que fazem jogos de opostos: Tela
em branco (fig. 37) é um plano aberto, com o ambiente em grande destaque, e a
visão de quem olha está por de trás do conglomerado de pessoas; em
Introspecção (fig. 39), o plano é fechado, como se recortasse um detalhe dentro
de um agrupamento urbano. Como trata-se de uma vista frontal, as retratadas
ficam em maior evidência.

Uma tela de cinema sem
projeção ocupa grande parte da
composição em Tela em branco.
Não é por acaso quando decido
ampliar a ambientação de uma
pintura. A partir de um viés
sinestésico, podemos ver no vazio
o silêncio. O branco da tela não
emite som algum, nada evoca. É
um respiro. A tela escancara o
suposto
transitória;

nada

da

entretanto,

situação
mesmo

que o vácuo domine, as peles

Figura 37: Tela em branco, 2018. Acrílica sobre tela, 40 x 40 cm. Foto:
Marina Prudencio, 2018.

quentes das pessoas e as poltronas vermelhas destacam-se.
Há uma breve sugestão de interação no único rosto identificável, em
perfil. Isso poderia ser entendido como um aproveitamento, aquele momento
não é em vão. As letras da camiseta da pessoa em primeiro plano remetem-nos
aos grafismos da paisagem urbana, que muitas vezes resultam em poluição
visual nas metrópoles – é um lembrete, mas o que reina aqui é a oposição a tal
caos. É um desprender-se momentaneamente da servidão do desempenho,
como vimos com Han. Eu não sei se posso afirmar, como Susan Sontag, na
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citação a seguir, quanto à unanimidade da proposta do silêncio na prática
artística, mas ele certamente é algo de grande interesse em meu processo de
criação:

Ante o ruído ensurdecedor e a perda da capacidade expressiva da
linguagem, o silêncio impõe-se como o reverso do mundo moderno,
identificando-se com o vazio, com a ausência e o nada. “O silêncio é
o último gesto extraterreno do artista; através do silêncio ele se
liberta do cativeiro servil face ao mundo, que aparece como patrão,
consumidor, oponente, árbitro e desvirtuador de sua obra”.
(SONTAG, 1987, p. 15 apud FLORES, 2017, p. 32).

Um ponto fora da curva no processo de Tela em branco foi partir para a
alteração digital da fotografia referencial a fim de diminuir a distorção causada
pela lente na tela, desse modo, adequando-se à verticalidade, atingindo o tipo
de proporção que eu almejava na composição. Mesmo quando o formato da
tela seja quadrado, os elementos fazem parecer que a estrutura da composição
é mais “alta” do que realmente é: há um movimento do olhar do espectador
para cima, dando destaque ao vazio da tela de cinema.

Figura 38: à esquerda: fotografia integral de celular; à direita, a mesma foto modificada e recortada para
ser usada como referência à pintura Tela em branco. Fotos: Marina Prudencio, 2018
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Introspecção (fig. 39) surgiu com
a proposta da Incubadora, projeto de
extensão, de ocupação do Espaço de
Ciência e Cultura Profª Alba Theumann
no Instituto de Física da UFRGS, onde
seriam expostos trabalhos sobre papel,
especialmente, de artistas emergentes.
Isso me levou a querer experimentar
com a técnica de pintura sobre outro
tipo de suporte, e, com isso, levemente
alterar meu tratamento: o azul da
Prússia nesse caso é “puro”, pois não
há aprofundamento dos tons frios, e as

Figura 39: Introspecção, 2018. Acrílica sobre tela, 30 x 31
cm. Foto: Marina Prudencio, 2019.

pinceladas são mais gestuais; além disso, as regiões mais claras nas regiões
azuis verdade transparecem a cor do papel. Maior complexidade no tratamento
da pintura só se apresenta na pele, nos dispositivos móveis (celular, fones de
ouvido), e em partes da roupa de uma das retratadas.
O vazio poderia estar na expressão das pessoas, refletindo o título de
uma maneira melancólica; mesmo uma ao lado da outra, as pessoas parecem
voltadas para si mesmas, usando do entretenimento de possivelmente algum
som nos fones de ouvido ou, talvez, em uma rede social no celular.
É uma cena comum, e entendemos como “comum” aquilo que é
repetido. Minhas pinturas de ônibus não podem ser traçadas a eventos
específicos (não facilmente), pois tratam-se de situações padronizadas. E o
estado melancólico vem de uma insatisfação com o estado das coisas, e seria
essa pelo menos uma das iniciativas que movem quem trabalha com arte: “[…]
o artista reage à melancolia, enfatizando a propagação de seus gestos, (antes
que de seus resultados), operando em movimentos redundantes sobre a
realidade e aspirando, se não a transformá-la, talvez a deslocá-la,
transfigurando o sentido do que já está aí ” (BERNARDES, 2006, p. 21). O que me
move é trazer esses momentos pouco notados ou enfatizados, e mesmo assim,
estou falando sobre vida, pois trato do essencial, mesmo que banal:
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Vida descontínua ou emergência de momentos, segundo o
pensamento de Henri Lefebvre. Para o sociólogo, a vida se estrutura
como pluralidade de pontas que emergem, definidas como
'momentos': essências de instantes que se repetem e se renovam ao
longo da experiência humana. É através desses 'momentos' que
poderíamos localizar, em toda a sua plenitude, a vida vivida.
Desdobrando-se em espirais largas dentro da corrente do tempo,
repetindo se esse desencantando nos volteios da vida cotidiana,
encontram-se também os “momentos” da arte e da poesia, ao lado
do amor, na luta, dos jogos do trabalho. Momentos humanos em que
coabitam a crítica e a banalidade, ambas reconhecidas fontes de
melancolia. (BERNARDES, 2006, p. 20)

Uma canção, bastante sintética, Labirintos negros de Sérgio Sampaio,
alude a conotações negativas da vida na cidade: ao explodir a sombra, eclode a
festa, resultando numa estranha fossa. Esperar a condução é esperar confusão,
mas não o eu-lírico. Vejo a música como uma manifestação de desejo de
resistência, tanto ao negar participar do que reprime ou ao utilizar escapismos
para fazer-se mais tolerável, ainda que se reconheça a persistente tristeza:
Por trás dos edifícios
Da cidade moderna
Os labirintos negros
Prendem os que esperam
A condução, ou não
A confusão, ou não
A confusão, eu não
[...]
Explodiu a sombra
E eclodiu a festa
Estranha fossa (SAMPAIO, 1973)

No segundo de semestre de 2019, fui convidada a fazer a arte da capa de
uma publicação independente (fig. 40), uma antologia de quadrinhos com o
tema vícios, após o organizador Carlos Jenisch ter se interessado pelo meu
trabalho ao entrar em contato com ele através da exposição Transeuntes. A
princípio, não sabia exatamente como encaixar minha produção ao tema, além
de nunca ter ilustrado uma capa antes. Tendo em vista a proposta de utilizar
uma pintura prévia, Introspecção, no material de divulgação antes de eu
finalizar o trabalho de capa, pensei em fazer a ponte com a referência ao uso
do telefone celular.
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Como é de costume, tirei minhas
próprias fotos para referência de imagem,
porém, com algumas alterações de processo:
utilizei uma câmera semi-profissional para
maior facilidade da captura, principalmente em
termos de posição de câmera já que eu mesma
que fui a modelo; dessa vez, usei três fotos de
referência para adequar diferentes aspectos
que eu preferi em cada, como luminosidade,
expressão facial e a posição da mão segurando
o celular. Outro elemento distinto é o elemento
Figura 40: Capa de Segunda-feira eu paro, 2019.
Acrílica sobre papel, 21 x 29,5 cm. Foto: Marina
Prudencio, 2019.

gráfico e surreal das linhas, caridosamente
chamadas por mim de veias (alguns chamam

de sangue), que ligam um dos olhos à boca de quem se retrata a mão a partir do
dispositivo eletrônico. Eu já havia incluído "veias" em trabalhos prévios à produção do
presente projeto, em que eu não estava tão fixada a entender a pintura a partir da foto;
porém, achei interessante resgatá-la para dar ênfase ao fator vício, o que, no fim, é dos
aspectos ligados à cultura digital a qual faço referência. Por fim, após a digitalização da
imagem, aumentei a saturação da cor das veias para ressaltar o tom magenta. A
antologia lançada, intitulada Segunda-feira eu paro e conta com histórias de 14
quadrinistas de várias partes do Brasil.

Dando fim a esse movimento de circulação imaginado para o espaço
Ado Malagoli da exposição Transeuntes, ainda da esquerda para a direita,
encontram-se nas paredes entre as janelas do prédio Cochilo e Foco. Entre o
painel anterior e essas paredes localizava-se um livro de desenhos apoiado
sobre um cubo de apoio para exposição como uma mesa, mas deste falarei
logo adiante.
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Mesmo não sendo a intenção
inicial, Cochilo (fig. 41) tornou-se um
tanto enigmática. Trata-se de uma
pessoa com a cabeça apoiada em uma
das mãos, de olhos fechados, em um
ambiente pouco iluminado, e, ao
fundo, há luzes coloridas, trêmulas e
desfocadas, porém, destacadas por
conta

de

seu

arredor

escuro.

Representa bem o que me interessava
no início da minha produção: um
recorte bastante específico de uma

Figura 41: Cochilo, 2018. Acrílica sobre tela, 30 x 30 cm (34x34 cm
com moldura). Foto: Marina Prudencio, 2018

situação efêmera. E o contexto é meramente sugerido pelo título. Algumas
pessoas, ao olharem a pintura me apontavam não ter muita certeza acerca do
gênero da figura representada, apesar de concluírem que poderia ser uma
mulher por conta do cabelo comprido.

Eu escuto música durante o meu processo de pintura, mas eu não faço
uso de canções específicas para compor meu processo. Entretanto, consigo
captar algumas reflexões pelas letras que, obviamente, perpassam por suas
musicalidades, mas pretendo abordar, pontual e brevemente, somente
aspectos conceituais sobre músicas no desenvolvimento do trabalho. Como em
Cochilo, seus elementos lembram passagens da letra da canção Take me Back,
da banda Siouxsie and The Banshees – nesta, entende-se que a personagem em
questão anseia pelo encontro de um lar para chamar de seu. Faz-se referência a
luzes brilhantes (bright lights), o que dá a entender que se trata de um ambiente
urbano, que seria sua habitação atual, mas que passa a deixá-la para baixo. A
personagem pensa que seu lugar de origem poderia ser onde deveria ficar, mas
ao voltar sente-se estranha e só. E, como em uma fábula, a letra mostra-nos
uma moral: “Aonde você chega / Pode ser um lar / De onde você vem / Nem
sempre é um lar” (tradução minha).
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Deep in the heart / Of a seething beast
Think of bright lights / A splendid feast
Where you arrive / Can be home
Where you come from / Isn’t always home 17
(SMITH; SEVERIN; BUDGIE; SIOUX, 1984)

Ou seja, ao mesmo tempo que a cidade possa parecer desoladora, é
onde, poderia-se supor, que uma pessoa de sua geração melhor se encontrará,
dadas as suas necessidades de sensação de pertencimento. Essa mesma
narrativa, reformulada, também pode ser vista em um curta realizado pelo
banda para o especial Play at Home de 1984 do Channel 4 da televisão
britânica 18 . Seria a antítese cidade-campo, que também faz-se presente em
Como nossos pais: “Vou ficar nesta cidade / Não vou voltar pro sertão / Pois vejo
vir vindo no vento / O cheiro da nova estação” (BELCHIOR, 1976).

Figura 42: Foco, 2018. Acrílica sobre tela, 38 x 14 cm (42 x 18 cm com moldura). Foto: Marina Prudencio, 2018

Foco (fig. 42) , de novo, não apresenta um contexto de cena muito bem
especificado, e o título pode enviesar a leitura do observador atento à ficha
técnica. A imagem original é uma foto obtida em uma palestra na Pinacoteca
Barão de Santo Ângelo, dentro do próprio Instituto de Artes. São seis cabeças
enfileiradas: Quatro delas, duas em cada canto, olham à sua frente, como se
atentas a algo; as duas centrais parecem dispersas. O cabelo rosa de uma das
17 Tradução minha: “No fundo do coração / De uma fera fervente / Pense em luzes brilhantes / Uma festa
esplêndida / Aonde você chega / Pode ser um lar / De onde você vem / Nem sempre é um lar”
18"Siouxsie, Robert Smith and Banshees get weird in 'Play at Home." 15 ago.. 2013, Disponível em:
<http://www.slicingupeyeballs.com/2013/08/15/siouxsie-banshees-play-at-home-special/. >
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pessoas quebra a neutralidade padrão da composição, configurando-se em um
elemento visual chamativo – essa mesma, aluna do Instituto, compareceu à
abertura da exposição e reconheceu-se, assim como outras pessoas haviam
reconhecido antes. A questão do anonimato aqui torna-se um pouco mais
flexível.
Trago aqui a questão do foco no sentido de atenção, de se estar atento.
Para mim, é uma referência às vezes em que eu desenhava espectadores de
aulas e palestras, o que acaba falando mais da distância contextual entre as
pessoas do que de transitoriedade em si. Entretanto, apresento aqui também a
representação da imersão subjetiva de cada um. E, em um mundo cheio de
estímulos, por vezes, pode ser difícil dar o foco de atenção a só uma atividade.
Ao dedicar-se a um ritmo desacelerado pode-se aproveitar do tédio profundo
como ócio criativo:

Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte
também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda,
contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível
uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais
deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção
(hyperattention). Essa atenção dispersa se caracteriza por uma
rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes
informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bember
pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo
que não deixa de ser importante para o processo criativo. (HAN,
2010, p. 33)

Curiosamente, Alain de Botton tem uma visão oposta à de Han,
favorecendo as multitarefas – mas Botton também fala em distrair “ aquela
parte nervosa”, talvez justamente por conta da exigência pelo desempenho:

A mente pode relutar em pensar corretamente quando se espera que
ela apenas reflita. A tarefa pode ser tão paralisante quanto ter que
contar uma piada ou imitar um sotaque a pedido de alguém. O ato
de pensar melhora quando partes da mente recebem outras tarefas,
ocupadas em ouvir música ou em acompanhar uma sucessão de
árvores. A música ou a paisagem distrai, por momentos, aquela parte
nervosa, crítica e prática da mente que se inclina para um bloqueio
quando percebe algo difícil surgindo na consciência e que foge
assustada de lembranças, anseios, ideias antigas ou originais, pois
prefere aquilo que é administrativo e impessoal. (BOTTON, p. 62)
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Como já citei antes, a melancolia faz parte do desejo de se fazer algo
distinto. Já que o tédio, na realidade, raramente é visto como algo positivo, a
força criadora

por vezes é referida como uma reação ao tédio: “Pode-se,

todavia, considerar a melancolia do artista como reação a uma exterioridade
que o força a encontrar alternativas, fazendo da arte, a 'única possibilidade de
se escapar ao tédio'” (TZARA apud BERNARDES, 2006, p. 19)

Ambas pinturas receberam o mesmo tipo de moldura como solução para
a falta de margem das telas, o que impossibilitava a colocação de um bastidor
(essa foi uma decisão pensada para a exposição Corpografias, da qual falarei a
seguir). Já que destoavam significativamente do resto por tal questão, pareceume apropriado colocá-los em tais paredes e, com isso, reforçando uma
associação das próprias molduras como janelas – e essas dão direto pra rua,
com movimento dos pedestres bastante visível e os ruídos da rua bastante
audíveis. Apesar das molduras terem sido bem recebidas, foi uma escolha
estética não seguir emoldurando os trabalhos para exibição, o que também
contribuiu na separação das duas pinturas do resto.
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Figura 43: Abertura de Corpografias: Mapeando o feminino no Campus Bagé da UNIPAMPA. Foto: Lilian Maus, 2018.
Disp. em: <https://www.ufrgs.br/artefeminismo/2018/09/20/abertura-da-exposicao-corpografias-mapeando-ofeminino/ >

A exposição Corpografias: Mapeando o feminino no Campus Bagé da
UNIPAMPA 19 abriu em setembro de 2018, parte do projeto de extensão Arte &
Feminismo, (PROREXT/UFRGS), com curadoria de Lilian Maus e Caroline
Schmidt, da qual fui convidada a participar junto a outras discentes da
disciplina Atelier de Tópicos Especiais em Pintura I, lecionada por Lilian Maus
em 2018/1, a fim de expor a produção do semestre. Do meu repertório, foram
expostas Cochilo, Foco, Subindo (fig. 43) e também Estudos sobre pés e Estudos
sobre bustos, estas duas últimas doadas para o acervo da UNIPAMPA.
Na exposição, o lugar do “ser-mulher” se dá na representação de corpos,
sejam de si mesmas ou de outrem. A curadora e graduanda em História da Arte
pontua bem isso no texto curatorial:
As artistas utilizam da pintura – ou da mistura desta e outras
técnicas – para mapear seu corpo; não só o físico, mas também o
imaginário e, consequentemente, nos apresentam as mais diversas
formas de se enxergar, ou de enxergar o outro, ou ainda de se
enxergar refletida no outro, mostrando que é na diferença que
encontramos, simultaneamente, aquilo que nos rotula mulher.
(SCHMIDT, 2018)

19"Abertura da exposição “Corpografias: mapeando o feminino” – Arte ...." 20 set. 2018, Disponível eM:
<https://www.ufrgs.br/artefeminismo/2018/09/20/abertura-da-exposicao-corpografias-mapeando-ofeminino/>.

59

A princípio, não pensava em ver minha produção por essa perspectiva;
porém, faz bastante sentido. A questão implícita em Cochilo, Foco e os estudos
sobre papel, e explícita em Subindo, é que é um corpo feminino a observar o
mundo ao redor e a construir tais imagens. Sou uma mulher que se movimenta
e repousa no espaço urbano, olhando para outras mulheres em movimento e
repouso. Filipa Lowndes Vicente fala sobre como o andar livre da mulher na
cidade por muito tempo seria considerado um ato transgressivo e ambíguo,
especialmente quando as mulheres ascendiam na produção e discurso visual
do século XIX:

Uma mulher solitária, a olhar para um quadro, para uma vitrina ou,
simplesmente, para o movimento das ruas da cidade, estava sempre
mais sujeita a ser ela própria objecto de observação. [...] Ou seja,
lutar por aceder a uma visualidade e a visibilidade equivalentes à
masculina podia ter o efeito de chamar ainda mais a atenção dos
olhares sobre si própria e, assim, subverter o próprio processo de
liberalização. (VICENTE, 2012, p. 182, 183)

Filipa Vicente, assim cita o diário de Bashkirtseff, em que a estudante de
Belas Artes relata sua frustração quanto à visão que se tem sobre a mulher de
classe alta e como isso não compactua com a condição de artista, que deve
usufruir das andanças pelas cidades: “[...] porque uma mulher que ande a
passear sozinha comete uma imprudência. (...) Esta é uma das principais razões
por que não há mulheres artistas” (BASHKIRTSEFF, 1879, apud VICENTE, 2012, p.
183). Natalie Wynn, youtuber e graduada em filosofia, comentou em um vídeo
de seu canal Contrapoints, onde realiza conteúdo cômico e educativo, a
respeito de sua condição de mulher trans na sociedade: “E é assim que eu
experiencio gênero, eu vivo, eu existo como uma mulher, que é a única maneira
que eu posso alcançar o mesmo nível de tristeza e disfunção de todo mundo”
(tradução minha 20 ). Assim que pessoas marginalizadas conquistam os mesmos
direitos do resto, como o de ir e vir, elas passam a estar sujeitas aos problemas
do “resto”, mesmo que possam ter suas próprias questões específicas. Poder
20 Fala original: “And that's how I experience gender, I live, I exist as a woman, which is the only way I can
achieve the same level of sadness and dysfunction as everyone else”. “Pronouns | Contrapoints Youtube”. 02 nov. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9bbINLWtMKI>
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participar do vai e vem das cidades, por mais que isso seja uma conquista,
inclui ter que lidar com a melancolia do dia-a-dia comuns a esses espaços. O
texto curatorial de Corporeidades indica, entretanto, que as mulheres lutaram
pelo seu espaço, nunca tiveram o “privilégio da passividade ” (SCHMIDT, 2018),
abrindo, assim, ambientes exclusivamente femininos como forma de se
fortalecerem, ajudarem, resistirem e sobreviverem. E isso pode ser refletido
numa exposição de arte como essa, que lança o holofote sobre mulheres
artistas e a condição de assim serem.

Edward Hopper nunca foi uma referência direta ao desenvolvimento do
meu trabalho, apesar de conhecê-lo; entretanto, muito do que se faz presente
nas temáticas e sentimentos acaba coincidindo entre nossas poéticas,
especialmente quando se trata de solidão urbana. Estradas, lanchonetes, trens,
janelas, cinemas, janelas de apartamentos: todos estão presentes na cenas da
Idade de Ouro americana do século XX, representadas por Hopper. Sua obra é
um exemplo claro da reação de como o modo de vida da modernidade alterou
nossas percepções e convivência, fazendo com que se busque situações em
que se possibita voltar-se a si mesmo e aproveitar uma paz em um mundo
caótico:

O silêncio, agora [século XX], pode significar a busca por um
momento

especial

do

indivíduo

para

estar

só

com

seus

pensamentos, experimentar a sensação de recolhimento, de
felicidade tranquila, de escutar o sussurro inaudível, frente ao
mundo em convulsão constante pelas guerras, frente ao barulho das
cidades e aos holofotes fascistas. (FLORES, 2017, p. 32)
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Figura 44: Edward Hopper. Soir Bleu, 1914. Idem a nota de rodapé 21.

São personagens em situações transitórias e/ou introspectivos, onde
sempre é evidenciado o ambiente onde se encontram, nunca focando no corpo
humano em si, com exceção de Soir Bleu, de 1914 (fig. 44). Esta pintura em
específico era a que mais me atraia em sua produção quando comecei a
pesquisar a respeito, provavelmente pelo foco na figura humana e por estas,
sentadas a mesas no mesmo ambiente, representarem diferentes camadas
sociais, e cada um habita um mundo próprio, mas em conjunto: “Um
isolamento comum, com o efeito benéfico de diminuir a sensação opressiva, em
qualquer uma dessas pessoas, que poderiam ser as únicas criaturas solitárias ”
(BOTTON, 2002, p. 57, 58). Por fim, há o destaque dado à figura do palhaço que,
claro, está fumando um cigarro. A respeito desta pintura: “ Ninguém é como o
resto. Todos estão separados do resto. Hopper traduz isso um pouco a um
cenário da pessoa comum, em que a maioria das pessoas ali fazem parte de um
entretenimento urbano alienado” (BRETELL, tradução minha 21 ).

Hopper não criava suas pinturas a partir de referências “prontas” da
fotografia, ele construia as próprias imagens a partir de desenhos de
observação in situ – sim, com referência direta da coisa em si, o que chamava
de the fact –, e tomava liberdades para alterar o a imagem conforme preferisse,
21 Texto original: “No one is like anybody else. Everybody is separated from everybody else.
Hopper kind of translates it into an everyman setting, in which most of the people in it, are
part of a kind of world of alienated urban entertainment.” Disponível em:
<https://www.whitney.org/WatchAndListen/945 >
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como em Automat (fig. 45): “A esposa de Hopper, Jo, serviu como modelo para a
mulher. Entretanto, Hopper alterou seu rosto para fazê-la parecer mais
jovem 22 ”. Extensivamente trabalhava nos desenhos – para New York Movie, ele
realizou 54 estudos (ISENBERG, 2013 23 , fig. 46)). Todas essas decisões denotam
a autonomia que almejava quanto sua criação pictórica, mesmo que pareça
suficientemente realista – ele era um “idealista imaginativo” (FLORES, 2017, p. 43).
Não é o real, é uma interpretação:
As pinturas de Hopper não retratam uma cena específica no
mundo real; ao contrário, elas criam, usando os métodos de
retratar o mundo empírico, uma qualidade abrangente que refere
ao lado mais íntimo do homem, uma percepção subjetiva do
mundo que estrutura sua experiência inteira. (LIESBROCK, 1988,
p. 22, tradução minha 24 )

É interessante a necessidade de
Hopper de olhar a coisa em si, num
primeiro momento,
esforço

de

e depois ter o

transformá-la.

Ativa

a

própria memória. Quanto a essas
minúcias de processo, eu realmente
tomo uma rota diferente; raramente
faço estudos em desenho, somente um
esboço para dar uma ideia suficiente
do que irei pintar, sem me restringir

Figura 45: Edward Hopper, Automat, 1927. Óleo sobre tela, 71,4 x 91,4
cm. Disp. em <http://totallyhistory.com/automat/>

aos limites do que foi traçado inicialmente.

22 Texto original: “Hopper's wife, Jo, served as the model for the woman. However, Hopper altered her
face to make her younger ”. Disponível em: <https://www.edwardhopper.net/automat.jsp >
23 Disponível em: <https://www.latimes.com/entertainment/arts/culture/la-et-cm-hopper-drawingnew-york-exhibit-20130526-story.html >
24 Texto original: “Hopper’s paintings do not depict a specific setting in the real world; rather they create,
using the methods for portraying the empirical world, an all-encompassing quality that addresses man’s
most intimate side, a subjective perception of the world that structures his entire experience.”
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No fim, Hopper inspira a encontrar-se no mundo através do imaginário
sobre o outro, daquilo que entedemos pelo o que é visto. Através da escuridão e
da luz, convida-nos a abarcar junto ao silêncio de suas cenas , mergulhando na
dimensão imersiva da introspecção dos momentos de pausa:

Tanto a iconografia quanto as formas, os vazios e o cromatismo
de muitas de suas telas são carregados de fortes declarações de
silêncio. São vozes nas quais sussurram fantasmas, memórias,
percepção do artista, tensão entre olhares, que produzem efeito
psicológico. Suas técnicas e seus assuntos de pintura enfatizam a
voz do silêncio, seja na quietude das personagens, seja no vazio
do ambiente, na luz intimista que banha o quadro ou no jogo
escuro e claridade, na distribuição dos elementos no quadro, na
atitude do espectador diante daquelas figuras mudas,
introspectivas. Para prestar atenção nelas, é também preciso
parar por uns instantes e aquietar-se. (FLORES, 2017, p. 42)

Figura 46: Processo de Edward Hopper, New York Movie, 1939. Óleo sobre tela.
Disponível em: <https://artadvisor.wordpress.com/2014/01/24/hopper/>
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2.2 O desenho de observação

A experiência do desenho de observação em momentos de espera e
pausa foi essencial para dar início às direções da minha produção pictórica em
questão – isso aconteceu em decorrência da reflexão acerca da distância entre
mim (quem desenha) e aquele que é retratado desavisadamente. É sobre o ato
de olhar, mas é também sobre o estabelecimento da posição de si em um dado
contexto – no caso, de desconexão na interação direta com quem se desenha,
ao mesmo tempo em que ocorre uma imersão atenta aos detalhes de seu corpo
presente.

Figura 47: Primeiro detalhe do sketchbook com desenhos de observação no Instituto de Artes da UFRGS. Foto: Marina
Prudencio, 2018

Mesmo que o ócio seja inerente a essas situações, há o trabalho por
vezes intenso de capturar o que se deseja, o que é a imposição de um objetivo,
pois, na verdade, a efemeridade é o essencial do processo dessa proposta.
Afinal, o desenho é um esforço contínuo de capturar o que a todo momento se
modifica e escapa: “o desenho representa um desafio ao desaparecimento”
(BERGER, 2005, p. 55, tradução minha 25 ). Também é uma tentativa de
harmonizar a fatura do desenho com a percepção dos arredores, naturalizar tal
fazer e deixar cada vez mais livre a interpretação subjetiva do traço:
25 Texto original: “el dibujo supone un reto a la desaparicíon”.

65

A vontade continuada é essencial ao desenho, pois o desenho exige
a colaboração de aparelhos independentes que estão sempre
pedindo para resgatar os automatismos que lhe são próprios. O olho
quer vagar; a mão arredondar, tomar a tangente. Para garantir a
liberdade do desenho, pela qual poderá realizar-se a vontade do
desenhista, é preciso se desvencilhar das liberdades locais. É uma
questão de governo… Para deixar a mão livre no sentido do olho, é
preciso suprimir sua liberdade no sentido dos músculos: em
particular, amaciá-la para traçar em qualquer direção, o que ela não
gosta de fazer. (VALÉRY, 2012, p. 62)

Em princípio, a minha vontade para a prática do desenho de observação
cresceu quando fiz o curso de desenho Correndo Risco em 2013, ministrado por
Wilson Cavalcanti, no Atelier Livre Xico Stockinger; à época eu tinha 16 anos e
cursava o último ano do Ensino Médio. Na realidade, eu já tinha feito desenhos
de observação de meus colegas de turma nos anos anteriores do Ensino Médio
e no último do Ensino Fundamental, mas foi no Atelier Livre que a prática
floresceu; tanto que comecei a fazer os desenhos fora do período de tais aulas
com uma certa frequência e, geralmente, eram feitos nos cantos de páginas de
cadernos de estudos de disciplinas paralelas.

Figura 48: Primeiro detalhe do sketchbook com desenhos de observação na FACED da UFRGS. Foto: Marina Prudencio,
2018.

Já no curso de Artes Visuais da UFRGS, em 2017, intensifiquei esta como
uma proposta mais focada em um sketchbook que já havia sido iniciado em

66

2015, contendo alguns desenhos adjacentes de imaginação ou com referência
fotográfica – na verdade, por um bom tempo, era o que eu mais fazia. Propusme a desenhar à caneta quase que exclusivamente para forçar uma precisão e
imediatismo no traço, a fim de treinar a execução e precisar a observação e a
fatura.
Há muitas partes de trás de
cabeças representadas, pois assim não
preciso enfrentar cara a cara quem
desenho e, assim fazendo, denunciarme. Por vezes, traço linhas sobrepostas
umas às outras, o que indica que o
retratado

moveu-se

de

forma

significativa em certo momento –
mesmo que eu tente encontrar a
pessoa

mais

inerte

possível

para

desenhar, a fim de captar o máximo de
detalhes que puder. Os desenhos não
Figura 49: Segundo detalhe do sketchbook com desenhos
de observação no Instituto de Artes da UFRGS. Foto: Marina
Prudêncio, 2018

são, portanto,

o registro de um

instante, mas de um determinado

período de duração da observação. Eles resultam como perceptivelmente
“congelados” apenas pela natureza dos materiais: “É assim que o ato de
desenhar rejeita o processo das desaparições e propõe a simultaneidade de uma
multitude de momentos” (BERGER, 2005, p. 57, tradução minha 26 ).

No desenvolvimento, falei a respeito de como quero remeter à nossa
memória ao referenciar momentos passageiros, nebulosos, ao mesmo tempo
que trago uma clareza de detalhes pela minha fatura. É uma relação sobre o
tempo de contemplação e reflexão sobre banalidades. No desenho, isso tornase deveras ativo e a memória não é mais distante, separada para averiguação
posterior, mas, sim, sintetizada em um curto prazo, daquilo que está sendo
vivido à sua frente e simultaneamente transferido por linhas ao suporte. Deve26Texto original: “Así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la
simultaneidad de una multitud de momentos.”
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se olhar para o suporte depois de olhar para o modelo para, então, produzir a
imagem. Assim, exploro uma possibilidade de experiência do transitório a fim
da reflexão sobre o mesmo:
Mas o comando da mão pelo olhar é bastante indireto. Muitas etapas
intervêm: entre elas, a memória. Cada relance de olhos para o
modelo, cada linha traçada pelo olho torna-se elemento instantâneo
de uma lembrança, e é de uma lembrança que a mão sobre o papel
vai emprestar sua lei de movimento. Há transformação de um
traçado visual em traçado manual. (VALÉRY, 2012, p. 63)

Figura 50: Terceiro detalhe do sketchbook com desenhos de observação no Instituto de Artes da UFRGS.
Foto: Marina Prudencio, 2018.

Ao mesmo tempo, o desenho não fala só daquilo que foi visto: fala,
sobretudo, sobre como desenhamos. Voltamos à questão da realidade –
novamente, todas essas formas de representação não são tal qual o que quer
representar, ela vira, de certa forma, uma realidade própria. E a forma como
escolhemos ou acabamos por fazer algo diz sobre como enxergamos, nossas
decisões e sobre nosso histórico. São os filtros de realidade; é como
conseguimos implementar nosso olhar:
No ensino do desenho, é um lugar comum dizer que o fundamental
reside no processo específico de olhar. Uma linha, uma zona de cor,
não é realmente importante porque registra o que se viu, mas pelo o
que levou a seguir vendo. Seguindo sua lógica a fim de comprovar se
é exata, vê-se confirmado ou refutado no próprio objeto ou em sua
memória. Cada confirmação ou cada refutação o aproxima do
objeto, e até que ele termine, como dissemos, dentro dele: os
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contornos do que alguém desenhou não marcam mais o limite do
que ele viu, mas o limite daquilo que se tornou. (BERGER, 2005, p. 7,
tradução minha 27 )

Falando sobre formas de representação, John Berger ressalta, no livro
Berger on Drawing, o que diferencia o desenho e a pintura da fotografia – os
dois primeiros teriam o seu tempo próprio, a sua própria fatura. Imprime-se
uma experiência efêmera, uma coletânea de momentos resultante da
passagem do tempo e do procedimento dado em sequência, sendo nada
instantâneo. O exercício do olhar é essencial: “Desenhar é olhar examinando a
estrutura das aparências” (BERGER, 2005, p. 56, tradução minha 28 ). Em meus
desenhos de observação, por natureza, há essa característica do exercício do
olhar sobre o que escapa; entretanto, a relação com o objeto de estudo é mais
direta, e nas pinturas esse exercício é posterior, além da referência fotográfica
para tal ser estática e plana. A fotografia é o documento de um encontro, de um
acaso, e o desenho e a pintura dependem de um desenvolvimento mais ou
menos lento:

Utilizamos as fotografias levando-nas conosco, em nossas vidas,
nossos raciocínios, nossas memórias; somos nós quem as movemos.
Pelo contrário, um desenho ou uma pintura nos obrigam a parar e
entrar em seu tempo. Uma fotografia é estática porque parou o
tempo. Um desenho ou uma pintura são estáticos porque abarcam o
tempo. (BERGER, 2005, p. 55, 56, tradução minha) 29

27: “En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso
específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno
ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta,
uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada
refutación le aproxima al objeto, hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él: los contornos que
uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha
convertido.”
28Texto original: “Dibujar es mirar examinando la estructura de las aparencias.”
29Texto original: “Utilizamos las fotografías llevándolas con nosotros, en nuestras vidas, nuestros
razonamientos, nuestros recuerdos; somos nosotros quienes la movemos. Por el contrario, un dibujo o
una pintura nos obligan a deternermos y a entrar en su tiempo. Una fotografía es estática porque ha
detenido el tiempo. Un dibujo o una pintura son estáticos porque abarcan el tiempo.”
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Como

nas

pinturas,

também represento pessoas

nos

desenhos

no transporte

público, e tal prática é relativamente comum a
quem trabalha com figura – um dos primeiros
artistas que conheci dessa prática foi Guno Park
em seu blog no Tumblr 30 , e, posteriormente,
passei a acompanhá-lo no Instagram, onde
publica seus desenhos em sketchbooks de
passageiros do metrô de Nova Iorque.
Assim
desenhar

como

pessoas

para
nessas

mim,

para

Park

situações

não

permaneceu como um mero exercício, mas

Figura 51: Guno Park. Winter Sketchbook, 2016. Disp.
no mesmo endereço da nota de rodapé 31.

como reflexão sobre a experiência de viver essas situações e de se estar
inserido em determinado contexto, absorvendo os estímulos visuais ao redor.
Também há o banal na caneta esferográfica sem seu trabalho, o que
acompanha bem sua temática, acabando por ultrapassar o limite do que lhe é
atribuído comumente, como discorre Adam Beal em seu artigo para o The
Brooklyn Rail sobre o artista:

Park é um desenhista cujo medium é a caneta esferográfica, algo que
a maioria das pessoas consideraria um instrumento de prática
reservada para rabiscos durante reuniões de trabalho. Temos a
tendência de tratá-las como trocados – esquecidas no fundo de
gavetas e bolsas. Mas tais canetas têm a habilidade de borrar os
limites entre prática e produto final, entre rascunho e obra de arte.
Neste sentido, elas também borram o limite entre o estúdio e o
mundo afora, quebrando a divisão entre artista e temática, que é a
razão pela qual Park as favorece. (BEAL, 2017, tradução minha 31 )

30Disp. em: <https://gunopark.tumblr.com/>
31Texto original: “Park is a line-maker whose medium is the ballpoint pen, something most people
consider an instrument of practice reserved for doodling during meetings at work. We tend to treat them
like loose change—forgotten at the bottom of drawers and bags. But such pens have an ability to blur the
line between practice and finished product, between sketch and work of art. In this sense, they also blur
the line between studio and outside world, breaking down the divide between artist and subject, which is
why Park favors them.” Disponível em: <https://brooklynrail.org/2017/10/art/Subway-Drawing-GunoPark-Animation-and-the-Line>
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Figura 52: Guno Park, título e ano desconhecidos. Disp. em: <https://www.frontrunnermagazine.com/guno/>

Comentei sobre como a caneta levava-me ao imediatismo da captura
pelo traço, o que é também característica de Guno: “ Toda linha é final. Não há
como pintar por cima, não há como apagar. Park veio a respeitar e mesmo
depender dessa finalidade. Ela o motiva. Sem interrupção, ele consegue cair em
um transe” (BEAL, 2017, tradução minha 32 ). Ao mesmo tempo em que há o
imediatismo, há a busca pela naturalidade do movimento, algo que o coreano
traz de seus estudos em animação. “Seu processo lembra mais animação que
desenho figurativo; seus desenhos se inclinam mais à vida ” 33 . É um lembrete do
eterno

movimento

da

vida

através

de

uma

imagem

parada,

da

tridimensionalidade da carne através da superfície do papel.

32Texto original: “Every line is final. There is no painting over, no erasing. Park has come to respect and
even depend on this finality. It pushes him forward. Without interruption, he’s able to fall into a trance”.
33Texto original: “His process more closely resembles animation than figure drawing; his drawings lean
forward into life”
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Uma outra artista que trabalha
com imagens de pessoas no transporte
público e que também comecei a
acompanhar pelas redes sociais, dessa
vez diretamente através do Instagram, é
Anastasia

Ermakova.

Algo

que

me

chama a atenção em seu trabalho é o
aspecto

das

proporções

de

seus

desenhos a grafite (fig. 53) aparentarem
muito

próximas

referência

a

desenhos

fotográfica;

mesmo

com
que

transpareça o gesto, de fato, seu
Figura 53: Anastasia Ermakova. Título desconhecido, 2019. detalhamento
Disp. em: <https://vk.com/ermakovaart?z=photo115043662_456241154%2Falbum-115043662_229061492> atento, o que

é

bastante

nítido

e

me fez nunca ter muita

certeza acerca de como eles foram feitos, nunca pareceu óbvio.
É um pouco mais complicado de conseguir informações com muita
segurança a respeito de seu processo, e parte disso se deve a todo o conteúdo
na web a seu respeito estar em russo. Em sua descrição em seu website, afirma:
“Nos meus trabalhos, tento continuar as tradições do realismo russo do século
XIX ao início do século XX 34 ”. Presumo que nessa citação ela se refira a uma
tradição em termos técnicos, pois, em sua produção em desenho, ela retrata
muitos aspectos da vida urbana contemporânea – ou só está se referindo ao
seu repertório em pintura a óleo.
Em uma publicação em sua página na rede social VK (que achei um
pouco mais fácil de navegar por conta das pastas que categorizam os seus
trabalhos, apesar destas mesmas publicações também existirem no Instagram),
ela lista, na descrição de um desenho a grafite, dicas para otimizar o processo
do desenho de observação 35 : como indica a premissa da postagem: “Como
fazer um esboço ou rascunho quando uma pessoa está em movimento
34T exto original: “В своих работах стараюсь продолжать традиции русского реализма 19-нач.20в.”
No alfabeto romano: “V svoikh rabotakh starayus' prodolzhat' traditsii russkogo realizma 19-nach.20v.”
Disponível em: <https://ermakovanastasiya.carbonmade.com/about>
35 Disponível em: <https://vk.com/ermakovaart?z=photo-115043662_456241295%2Falbum115043662_29061492>
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constante? 36 ” Basicamente, ela fala sobre treinar a memória visual para não
depender somente do tempo disponível no momento, a fim de já se estar
familiarizado a representar figuras, além de também fazer anotações sobre o
que foi visto para dar continuidade posteriormente.
Além dos desenhos a grafite, ela
também tem uma extensa série em
técnica mista com lápis colorido e
têmpera (fig. 54) – foi o seu trabalho
dessa temática com que eu primeiro
tive

contato,

e

achei-o

bastante

semelhante ao meu com a exceção de
haver

menos

receios

quanto

a

representar a fisionomia das pessoas;
enquanto

eu

lembranças

de

referencio
“alguéns”

vagas
e

rostos

borrados, Anastasia os reconhece como
indivíduos

específicos,

ainda

que

continuem personagens em passagem.
Lembram-me muito mais do trabalho
de um fotógrafo que de um desenhista

Figura 54: Anastasia Ermakova. Esboço da série Lyudi v
gorode. Tsvetnaya real'nost', 2018. Lápis e têmpera sobre
papel colorido. Disp. em: <https://vk.com/ermakovaart?
z=photo-115043662_456240077%2Falbum115043662_244658964>

com o sketchbook em mãos, ainda que com grande gestualidade e cores que
saltam aos olhos. Não consegui achar informações a respeito desses trabalhos
fazerem uso ou não de referência fotográfica, apesar de parecer provável.

A fim de fazer meus desenhos circularem e também por uma melhor
organização, fiz uma seleção de desenhos do meu primeiro sketchbook e fiz
cópias limitadas de meu primeiro zine, Passantes (fig. 55). Na capa de dentro,
citei uma passagem da canção Movimento dos barcos, de Jards Macalé: “Eu não
quero ficar dando adeus / Às coisas passando, eu quero / É passar com elas ”
(MACALÉ, 1972). A letra não se trata especificamente sobre as mesmas coisas
36 Texto original: “Как сделать Зарисовку или набросок, когда человек постоянно двигается?”. Em
alfabeto romano: “Kak sdelat' Zarisovku ili nabrosok, kogda chelovek postoyanno dvigayetsya?”
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que eu trago aqui, neste trabalho, mas mesmo assim é sobre uma situação de
passagem, de seguir adiante. Comentaram na Feira Polegar, realizada no
Centro Cultural da UFRGS e onde estava vendendo o zine, que os versos
lembravam morte; comentei que também poderiam ser sobre vida pois, afinal,
morte é transformação.
Em 2019, encadernei meu
próprio sketchbook (fig. 56, 57 e 58)
a fim de realizar mais desenhos de
observação,

e

nada

mais;

na

primeira página, fiz um desenho a
caneta, mas logo na segunda mudei
para o grafite, algo que já havia
experimentado

no

sketchbook

anterior. No fim, o grafite permitiume ser mais maleável e, assim

Figura 55: Zines Passantes e Transitórios, 2019. Foto: Marina Prudencio,
2019.

como na pintura (talvez por conta exatamente pelo meu costume com esse
meio), a ser menos rígida com meus equívocos, além da maior variedade e
tipos de pressão nas texturas dos traços. Também fiz um zine para estes
desenhos, Transitórios (fig. 55), título escolhido por ser outro sinônimo a
passantes e transeuntes. Sua folha é em um tom creme, que lembra a dos
desenhos originais; assim como no zine anterior, em que as folhas eram
brancas. Na folha de rosto, incluí uma passagem que apareceu anteriormente
neste subcapítulo: “Uma linha, uma zona de cor, não é realmente importante
porque registra o que se viu, mas pelo o que levou a seguir vendo ” (BERGER,
2005, p. 7). Desta vez, quis trazer uma reflexão acerca do que significa o ato de
desenhar, sendo que antes falei sobre o estado de passagem. Em breve, este
zine também entrará em circulação limitada.
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Figura 56: Primeiro detalhe do segundo sketchbook no ônibus. Foto: Marina Prudencio,
2019.

Figura 57: Segundo detalhe do segundo sketchbook na FACED. Foto: Marina Prudencio,
2019.

Figura 58: Terceiro detalhe do segundo sketchbook no Instituto de Artes e FACED. Foto:
Marina Prudencio, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto consolidou uma das possibilidades trazidas pela pintura
acrílica figurativa, técnica na qual mergulhei a cerca de dois anos e meio. Por
volta desta mesma época, iniciava a minha vontade de explorar as visões que
eu tinha do outro à minha volta, de que maneiras eu poderia captá-las através
da minha prática. Passei pelo desenho e pela foto, que, no fim, foram
influências cruciais para pensar no que mais me aprofundei, a pintura. No
entanto, uma técnica não substitui a outra, e nem ao menos vejo uma como
um mero fim a outra: apenas consegui, pelo auxílio de diferentes linguagens,
construir uma em específico, pois este era o momento em que seria mais
propício, pessoalmente, para usufruí-la.
Desde que me conheço – e isso atravessou boa parte da minha trajetória
dentro do curso –, nunca tive um senso de direção que levasse a uma prática
com enfoque temático ou mesmo técnico a longo prazo, ou mesmo um prazo
considerável. Foi gratificante, e, em última instância, cansativo, dar direções e
motivações a uma das minhas formas de realizar arte.
Perpassei diversos recortes de memória: o registro e o momento de
captura da imagem digital; as relações com trabalhos prévios; as decisões de
enquadramento e cor; o instantâneo de lembranças da mão ao levar o material
ao suporte. Tudo isso para resultar em imagens que abarcam um senso de
paralisação do tempo ou de prolongamento do momento vivido através da
fatura. Trata-se de uma reflexão profunda, tanto do olhar sobre das diferentes
posições de realidades da imagem em si, como da minha visão de artista e
observadora.
Entendi que meus tédios profundos sempre foram o cerne tanto do
conceito quando da prática. É experiência de vida e de arte.
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