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MONOCROMIA, ANTROPOMORFIA E PERSUASÃO 
 
 

Fátima Nader Simões Cerqueira/UFES 
 
 

RESUMO: 
 
Este estudo aborda obras da série “Saunas e Banhos” de Adriana Varejão, visando desvelar 
a relação entre a persuasão barroca na representação pictórica de um espaço 
antropomórfico, além da interface com outros meios e linguagens:  fotografia, meios digitais, 
cinema, pintura e desenho. 
 
Palavras-chave: arte contemporânea; barroco; corpo.  
 
 
ABSTRACT: 
 
This study approaches works from the series "Saunas and Baths" by 
Adriana Varejão, aiming to reveal the relationship between the baroque persuasion on 
pictorial representation of an anthropomorphic space, and the interface with other media and 
languages: photography, digital media, cinema, painting and design. 
 
Key words: contemporary art; baroque; body. 
 
 
 
A série Saunas e Banhos (2001 - 2009), de Adriana Varejão (Rio de Janeiro, 1964) 

diferencia-se das anteriores por afastar-se da apropriação de imagens originárias da 

azulejaria de monumentos arquitetônicos barrocos civis e religiosos, entre Portugal e 

Brasil. A azulejaria monocromática da série, foi realizada, a partir de fotografias de 

espaços públicos pela própria artista em saunas, hospitais, piscinas, casas de 

banho, banheiros, hospitais e matadouro de países diversos (Figura 1). 

Posteriormente, as mesmas imagens foram trabalhadas em AutoCAD3D e 

projetadas sobre as telas. São ambientes atemporais, sem narrativa, espaços 

labirínticos misteriosos, cheios de aberturas em paredes monocromáticas e 

corredores que não definem, visualmente, passagens para algum lugar exterior. 

Segundo Calabrese, em A Idade Neobarroca, o labirinto é a figura barroca ambígua 

do caos, que possui uma ordem complexa e oculta, que perturba a consciência pela 

perda de orientação espacial e do percurso racional, como um desafio à descoberta 

da ordem. Tal instabilidade cria um jogo que tem, como única regra, não percorrer, 

mais de uma vez, um mesmo corredor em sentido idêntico ao já percorrido.  
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Figura 1: VAREJÃO, Adriana. Lukács Bath. 2005. 

Fonte: http://www.adrianavarejao.net, (s.d.). 

Caracterizando a série, os tons de branco, rosas, encarnados, amarelos, cinzas, 

azuis, verdes e violetas compõem a geometria dos azulejos monocromáticos e os 

espaços em perspectiva. A cor assume o papel de ambientação, indefinição e 

vertigem nesses espaços labirínticos. A malha geométrica, determinada pela  

composição e pela perspectiva, cria uma dimensão psicológica junto aos títulos, 

sombras, luzes e meios-tons.  

Espaços de funcionalidade econômica ou reduzida não têm como propósito, 

representar uma cena constituída por pessoas em áreas voltadas ao lazer e à 

higiene pessoal, mas se apresentam como lugares de passagem, vazios e desertos.  

 
Figura 2: VAREJÃO, Adriana. A Malvada. 2009.grafite sobre papel. 

Fonte: http://www.lehmannmaupin.com/, (s.d.). 
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Pelo exame dos títulos, entre desenhos e pinturas da série (A Malvada [Figura 2], O 

Obsceno, O Sonhador, O Tímido, A Diva, entre outros), observamos que os mesmos 

personificam os ambientes de modo comportamental, predominando uma relação 

antropomórfica entre a representação das câmaras azulejadas e suas 

denominações. Quase retratos de personalidades sem corpo, lugares vazios de 

passagem, a criação de espaços antropomorfizados pode se tornar um território 

perigoso, dramático ou um ambiente de um filme de suspense, no qual não se sabe, 

ao certo, o que está por acontecer.  

É possível notar ainda que a criação em série pela artista multiplica composições 

anteriores, com pequenas variações de cor, título, tamanho e suporte, tais como: O 

Místico (2004; 2005), O Mentiroso (2004, 2005), The Guest (2004) e O Convidado 

(2005, 2009); A Diva (2004) e Diva Divina (2009); White Sauna (2003) e Mrs. White 

(2009); O Obsceno (2004; 2009), para citar algumas.  

A criação seriada se aproxima da definição que Calabrese, na mesma obra citada,  

confere ao termo repetição, enquanto protótipo que multiplica situações, a partir de 

um tema, um tipo ou um modo continuado das aventuras de uma personagem, em 

episódios de programas de TV.  

As telas de cantos arredondados, pintadas a óleo remetem ao campo virtual das 

telas de vídeo, transição entre a superfície pictórica e a tela do cinema, em que o 

movimento da câmera implica em uma trajetória visual a ser acompanhada pelo 

espectador. 

O espectador, como em uma sala de espera, aguarda o acontecimento. Ou imagina, 

enquanto Varejão demonstra conferir à sua lista de saunas, o caráter de um 

inventário de espaços ficcionais.   

Herkenhoff, no texto “Saunas” 1, afirma: “isto pertence à história do nada”. O autor 

ainda questiona sobre o possível abandono do barroco pela artista: “Na quietude, 

indaga-se se o barroco saturou seu sentido para a pintura de Varejão”.  

No entanto, se as imagens de Saunas e Banhos deixam de ter, como modelo, 

referências iconográficas barrocas, é de se notar que a representação da ideia de 
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infinitude era comum nos tetos das igrejas barrocas, que pareciam se abrir aos céus, 

em trompe l’oeil, engrandecendo o espaço e convidando o espectador a se integrar. 

Argan, em Imagem e Persuasão, discorre sobre a estratégia da persuasão, quando 

o passante, ao ter seu olhar desviado e atraído por um interior recuado de um 

monumento barroco, se insere no propósito de um convite que induz o observador a 

um processo de identificação com o ambiente. Desse modo, a cor e a perspectiva 

barroca estão a serviço da produção de novos esquemas, imagináveis e visíveis que 

enquadram a percepção e a experiência em um sentimento do monumental, ou seja, 

em uma extensão ilimitada da representação de um espaço que é próximo e 

distante, em um tempo indeterminado.  

Da prática de revestir com cerâmicas, desde Portugal, os ambientes azulejados de 

superfícies brilhantes, dispostos em grade ortogonal, que funcionam como isolante 

térmico, impermeabilizante para áreas úmidas, com a finalidade de higiene e 

assepsia, Saunas e Banhos lembram uma emboscada, demandam “cautela no 

deslocamento” por degraus, colunas e bancadas, entre outros elementos 

arquitetônicos representados, incitando a um aguçamento dos sentidos em vias da 

aproximação de alguém. 

 
Figura 3: VAREJÃO, Adriana. O Sedutor. 2004 

Fonte: http://www.adrianavarejao.net, (s.d.). 

O Sedutor (2004) (Figura 3), pintura em tons de azul cobalto colonial, não apresenta 

outros indícios da cerâmica de influência luso-chinesa, além da cor. À semelhança 

de um labirinto de luz azulada, entre a perspectiva e a proporção, a mesma obra 

também dialoga com a história da pintura, representada pela utilização da 
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perspectiva renascentista e pelos jogos de luz e sombra barrocos, ao mesmo tempo 

em que desvia da tradição nos mesmos espaços tradicionais, ao considerarmos que 

estes não constituem uma janela para o mundo de acontecimentos sequenciais. 

Segundo Argan e Fagiolo, em Guia de história da arte, perspectiva e proporção não 

se resumem a ver através, como transferência técnica de um espaço tridimensional  

para uma superfície, já que a concepção espacial pode assumir um caráter 

simbólico ou expressivo.  

Das imagens fotografadas pela própria artista, em várias partes do mundo, a série 

em pintura apresenta a falta de vivência no espaço ou nos intervalos entre possíveis 

episódios, enquanto se espera, de modo desconcertante, o próximo banho, a 

próxima visita. No entanto, a ausência dos corpos, personagens possíveis das cenas 

que não acontecem, remete ainda à memória de um corpo.  

Denise Sant’Anna, em Corpos de passagem: ensaios sobre a subjetividade 

contemporânea, compara os espaços de circulação a ante-salas e a corredores 

generosos, onde tudo parece fixo e imóvel, em algum instante, entre a aparição e o 

desaparecimento de alguém.  

A relação com o corpo, que caracteriza título e representação, também é notada em 

obras do cineasta Peter Greenaway, citado por Varejão em entrevistas2. Greenaway 

costuma incorporar à sua narrativa, documentos históricos, referências literárias e 

pictóricas, em uma sobreposição de imagens e planos. Entre os filmes deste autor, a 

artista costuma destacar Prospero’s Books (1991) e The Pillow Book (1996).  É 

interessante notar que o segundo trata da história de uma escritora que tem a pele 

humana como suporte para sua escrita. Sobre os corpos, ela escreve 13 livros, 

sendo o sétimo denominado O Livro do Sedutor. Alguns títulos listados, como O 

Livro do Inocente, O Livro do Idiota, O Livro do Exibicionista, O Livro do Amante, se 

assemelham a caracterizações antropomórficas - ao modo de uma coleção 

enciclopédica em um mundo ficcional - presentes nos títulos das obras da série de 

Varejão.  

Herkenhoff, em Fotografia como Pintura, apresenta, como referências principais 

para Varejão, as obras de Maria Helena Vieira da Silva, as de Morandi ou mesmo as 

de Lygia Clark. Maria Helena Vieira da Silva, artista portuguesa radicada na França, 
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viveu no Brasil de 1940 a 47. No texto, o autor relaciona a obra da artista portuguesa 

à carioca, pelo fato de Varejão também construir espaços em uma “malha de 

azulejaria pictórica”. No mesmo texto, o autor liga a série ao “espaço estruturante 

entre o ar e as coisas”, típico das naturezas-mortas do artista italiano Giorgio 

Morandi, e ainda situa “o espaço real de junção entre os azulejos” de Saunas e 

Banhos, à linha orgânica de Lygia Clark.  

As relações feitas, apesar de compreendidas como aproximações, não esclarecem o 

caráter expressivo da cor, a estrutura em grade ortogonal, as relações 

antropomórficas entre os títulos nem a relação que as obras constituem com o ponto 

de vista do observador na série de Varejão.  

A pintura de Vieira da Silva se situa entre a figuração e a abstração, algumas 

lembrando labirintos, bibliotecas, tabuleiros de xadrez e azulejos, mas, apesar da 

semelhança com o tema, não constituem uma mesma ordem que possam, 

efetivamente, contribuir para a reflexão dos espaços azulejados, labirínticos e vazios 

das saunas.  

A linha orgânica de Lygia Clark, linha não desenhada, entre uma superfície e outra, 

entre um plano e outro, entre a moldura e a tela, não chega a constituir algo que se 

aproxime de uma linha presente no mundo, separando duas superfícies ou que 

lembre o corte de Caminhando - ato em curso que faz constituir a obra, já que a 

linha de Varejão, entre um azulejo e outro, é representada, desenhada pela artista. 

O princípio da serialidade das imagens de Morandi, referente a objetos que se 

organizam numa perspectiva rasa de superfícies, perpassa coisas e superfícies em 

um tempo indiferente e monótono. Os recipientes representados permitem aproximar 

cores, composição e organização espacial em um lapso de tempo, mas não 

remetem à luz misteriosa e definida das obras de Varejão. Talvez os espaços 

monocromáticos e as pequenas variações de tonalidades dos azulejos possam ter, 

em Morandi, a referência para obras como White Sauna (Figura 4), em que a luz 

difusa ordena a arquitetura  labiríntica, em tons de branco acinzentado, rosado ou 

azulado, espalhando-se por todo o espaço pictórico.  
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Figura 4: VAREJÃO, Adriana. White Sauna. 2003.  
Fonte: http://www.adrianavarejao.net/, (s.d.).  

Contudo, as paredes determinam espaços geometrizados, demarcados por 

ortogonais e diagonais, no caso da projeção das áreas iluminadas e sombreadas. 

Por esse ponto de vista, os azulejos monocromáticos de Varejão não constituem as 

superfícies homogêneas de cor que permitem relacionar objetos ao espaço vazio de 

Morandi.  

 
Figura 5: RAYNAUD, Jean Pierre. La Crypte. La Maison de la Celle Saint-Cloud (s.i.d.). 

Fonte: http://web.archive.org/...html, (s.d.). 

Quem sabe, a concepção dos espaços azulejados monocromáticos da série, possa 

ter eco na obra La Maison de la Celle Saint-Cloud, França, de Jean Pierre Raynaud3, 

artista francês, que construiu uma casa em 1969, composta por dois níveis e 
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ambientes inteiramente revestidos por azulejos brancos de 15 x 15 cm, entremeados 

por rejuntes negros, até mesmo no teto (Figura 5).  

Raynaud habitou a casa e a transformou em obra, abrindo-a à visitação pública em 

1974. Em 1993, o artista destruiu, voluntariamente, La Maison. Os destroços da obra 

modificada, memória de sua casa, foram deslocados para 1000 baldes de inox, 

expostos no Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, França. Os baldes, 

comumente utilizados em hospitais para receber dejetos humanos em salas de 

operação, inserem-se em uma operação metafórica, tendo como função recolher as 

“vísceras, membros e órgãos vitais” de sua casa em ruínas. 

A casa-obra de Raynaud, encarnada como espaço de vida e de morte, elemento 

geométrico e simbólico, remete de certo modo, aos espaços labirínticos que, em 

citação da própria artista, define sua própria série: “Um espaço ligado à morte ou ao 

prazer”4.  

 
Figura 6: VAREJÃO, Adriana. A Diva. 2004.  
Fonte: http://www.adrianavarejao.net/, (s.d.). 

A Diva (2004) (Figura 6), pintada em tons de encarnado, representa um ambiente 

em que o espaço pictórico é tornado musa, permuta entre a representação do corpo 

e a perspectiva, em um campo composto por um espaço menor e próximo. Diante 

do ambiente em grade ortogonal, permanece a sensação de inquietude e estranheza 

diante da visão do espaço indefinido pela desconcertante sensualidade das cores e 

pelo título que atribui ao espaço o status de uma figura feminina.  
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Segundo Rosalind Krauss, em Grids, nota que o sentido espacial da grade ortogonal 

remete tanto à geometrização da superfície, ao plano ordenado e não mimético 

quanto coloca o espectador frente a um campo estético, de superfície mapeada que, 

paradoxalmente, configura uma operação lógica e, simultaneamente, nos convence 

de uma ilusão de que o espaço possa ser estendido, virtualmente, em todas as 

direções. Segundo a autora, a força das linhas desenhadas entre as partes que 

formam a grade, produz, teoricamente, uma força centrípeta que leva ao centro da 

composição (como em A Diva), mas também uma força centrífuga que se afasta do 

centro, produzindo a ideia de continuidade do trabalho em direção ao espaço 

arquitetônico.  

Em algumas obras, a combinação entre esses diversos elementos encenam algo 

próximo à perversão. The Guest (2004) (Figura 7), pintura de ambiente azulejado em 

tons de branco, centralizado por uma coluna arredondada, em um campo visual 

muito próximo ao observador, como se estivesse vendo da altura de seus olhos em 

direção ao chão. A coluna obstrui, parcialmente, a visão da sauna e de uma mancha 

avermelhada, lembrando uma poça de sangue, cuidadosamente, pintada no chão.  

 
Figura 7: VAREJÃO, Adriana. The Guest. 2004.  

Fonte: http://www.adrianavarejao.net/, (s.d.). 

A mancha colorida de vermelho transgride, perturba a ilusão, aparentemente 

harmoniosa, dada pelo título: o convidado. Ela torna instável o equilíbrio e a 

possibilidade de se manter o ambiente asséptico, ligado à higiene e à purificação 

dos corpos. A tensão produzida organiza a composição em um jogo de substituição 

da representação do corpo do “convidado” pelo observador, tornado voyeur. Os 

ambientes de Saunas e Banhos adquirem, assim, o valor de um fetiche.  
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Pode-se pensar, ainda, em toda sorte de violência, acidente, fatalidade. A poça de 

sangue no chão substitui a representação da carne nas obras de séries anteriores 

de Varejão. Lembrando o sentido do informe, no sentido dado por Bataille, em seu 

Dictionaire Critique, para designar um processo de desclassificação, que perturba a 

estabilidade e a hierarquia das formas, a mancha vermelha dilacera a organização 

do ambiente asséptico e da racionalidade geométrica da grade ortogonal, criando 

um espaço cujo poder desmonta uma leitura linear, enquanto representa o caráter 

ruinoso e modifica o espaço pela alteração das formas. Sintomática de um tempo, 

apresenta ao espectador sua própria condição: um observador de um 

acontecimento-pintura, anteriormente criado e produzido pela artista.    

A grade, espaço representado pelo rejunte, se modifica, levemente, em sua 

geometria nas gretas entranhadas do líquido vermelho pintado.  A modificação 

sofrida acentua a deformação dos contornos dos azulejos brancos à direita da tela, 

fazendo sobressair o não sentido, o excesso, o transbordamento de algo que não se 

reduz aos espaços destinados às saunas e às casas de banhos que recebem um 

“convidado”. A cor vermelha se torna, então, uma forma crítica como memória da 

carne, fenda entre o presente e o passado, materialidade representada e 

apresentada: o corpo da pintura.  

Entretanto, a questão do corpo assume outros papéis. As grandes dimensões da 

tela O Colecionador (2008) (Figura 8), em exposição permanente na galeria 

dedicada à artista, no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, em Brumadinho 

(MG), induzem o observador a percorrer o espaço físico à frente da tela, retendo sua 

atenção de modo especial. Seu título pode remeter à própria condição da obra, 

integrante da coleção do espaço institucional em que está inserido. 

O papel do corpo, no apelo às funções dos sentidos e na interpretação do 

observador, é colocado em questão quanto à reversibilidade entre o olhar que se 

dirige à obra e o dirigido ao observador.  
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Figura 8: VAREJÃO, Adriana. O Colecionador. 2008. 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/, (s.d.). 

O Voyeur (2006) (Figura 9) tem sua composição dominada por uma grande espiral 

de água em um ambiente semicircular, lembra as volutas dos entalhes barrocos e 

perturba a noção que se tem de piscina ou de um lugar para banho. As espirais dão 

a ideia de profundidade e fixam o olhar, após as voltas pela espiral, no centro 

deslocado à esquerda da tela. O título, semelhante a um jogo de substituição, 

remete à reciprocidade do olhar que observa e é visto, metamorfoseado pelas 

formas espiraladas e circulares. 

 
Figura 9: VAREJÃO, Adriana. O Voyeur.  2006. 

Fonte: < www.adrianavarejao.net> 

As saunas de Varejão parecem guiar-se por essas reflexões sobre a metáfora 

barroca que não nomeia o que está ausente ou perdido e apresenta como tema da 

representação seu próprio assunto: o azulejo tornado grade ortogonal, formato e 
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constituição da pintura, assunto e armadilha, entre o olhar representado e a visão 

que observa.  

Em O Iluminado (2009) (Figura 10), a desorientação espacial dos espaços 

recortados por canaletas desenham labirintos em sulcos pelo chão, entremeados de 

passagens iluminadas por uma luz dourada, lembrando as igrejas barrocas, 

encobertas de entalhes folheados a ouro.  

 
Figura 10: VAREJÃO, Adriana. O Iluminado.  2009. 

Fonte: http://lehmannmaupin.com, (s.d.). 

Podemos afirmar então, que as saunas pintadas por Varejão, entre a assepsia das 

superfícies lisas e brilhantes e a contaminação, o sangramento e o erótico, a luz e a 

cor, indicam que a artista não parece querer captar um momento específico de uma 

cena, no sentido de uma narrativa da qual é possível descrever um episódio, um 

sentimento ou pensamento preciso.  

A cor é o elemento transgressivo que afirma a planaridade da pintura junto à grade, 

desordena o espaço antes fotografado, remetendo a outro lugar, ao lugar dos 

encarnados, dos azuis em tons de cerúleo, cobalto e ultramar, cria categorias de 

saunas, lista seus tipos junto aos títulos. A narrativa não se consome, todavia está à 

espreita dos indícios barrocos.  

A comunhão entre o corpo da pintura e o corpo do observador mostrou vestígios 

como sangue-tinta - ou nas marcas de um sujeito ausente (The Guest) - não 

importando se o convite é para desvendar a ausência do corpo não representado ou 

se o observador é o próprio convidado. De qualquer modo, ele está sendo 

convocado a se integrar àquele espaço de representação.  
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No torvelinho da pintura com o espaço, como um quebra-cabeça, ou parodiando 

Bataille, como um brinquedo que se abre para ver o que tem dentro, a ênfase da 

artista na descontinuidade entre o objeto original, imitado muitas vezes, quase em 

sua íntegra ou montado como um puzzle, o convite está transubstanciado em uma 

nova obra transformada, simbolicamente, em um processo de aproximação e de 

transubstanciação da ordem “esse fica em mim, e eu nele”.  

                                                 
1 HERKENHOFF, Paulo. Saunas. In:   ______.; SOLLERS, P. Adriana Varejão: Chambre d’echos/ Câmara de 
Ecos. Paris: Fondation Cartier pour l’art contemporain/Arles: Actes Sud, 2005, p. 1. O texto traduzido se encontra 
disponível em www. adrianavarejao.net. 

2  Id. Adriana Varejão: fotografia como pintura. Rio de Janeiro: Artviva, 2006, p. 23.  

3 Informações segundo o site La Maison de Jean-Pierre Raynaud: Confessions d’atelier. Disponível em: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/.../index.html.  Acesso em: 01 de fevereiro de 2009. 

4 VAREJÃO, A. Entrevista com Hélène Kelmachter. 2004, p. 4. Disponível em: www.adrianavarejao.net. Acesso 
em: 01 de fevereiro de 2009 
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