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RESUMO 
 
Este artigo pretende apresentar dois trabalhos do artista plástico francês contemporâneo 
Hubert Duprat. São eles: Corail Costa Brava (1994 – 1998), uma escultura onde o artista 
congrega ramos de coral do Mediterrâneo, e Nord (1997 – 1998), uma forma ovalada 
constituída de placas de âmbar amarelo, resina que provém de coníferas do atual mar 
Báltico. O interesse de Duprat nos reinos da natureza e o trânsito entre estes reinos faz com 
que o artista alargue as fronteiras existentes entre as disciplinas, mixem ciências e 
atravessem territórios. 
 
Palavras-chave: Hubert Duprat; coral; âmbar; territórios. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper intends to present two works of the contemporary plastic artist Hubert Duprat. 
They are: Corail Costa Brava (1994 – 1998), a sculpture where the artist congregates pieces 
of coral from the Mediterranean and Nord (1997 – 1998), an oval shaped form constituted of 
pieces of yellow amber, a resin that comes from the Baltic Sea.  Duprat’s interest in the 
kingdoms of nature and the transit between them makes that the artist stretches the existing 
boundaries between disciplines, mix sciences and cross territories.  
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Hubert Duprat é conhecido por ser um pesquisador incansável, um colecionador; 

sua biblioteca varia da biologia, entomologia e gemologia para a história, arte e 

arqueologia. Seus autores vão de Jorge Luis Borges, Roger Caillois, Joseph Delteil a 

Gustave Flaubert. Em 1976, ganhou um prêmio (Prix Philips des jeunes chercheurs) 

para jovens pesquisadores com uma pesquisa sobre cerâmica, Notes sur la poterie 

gallo-romaine à engobe rouge décorée par l’impression de sceaux. Como se vê, 

Duprat é um estudioso cuja curiosidade transita por diversos meios, um artista cuja 

obra recria o gosto pelos artefatos que animavam o gabinete de curiosidades 

renascentistas. Mais do que a percepção da realidade é a percepção das imagens 

dos diversos fenômenos deste mundo que interessam a este artista, que diz que o 

“sintoma” na obra não o interessa, o que conta é o objeto em si. Em um projeto de 

reconciliação epistemológica e estética, as obras de Hubert Duprat congregam 
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diferentes áreas do saber, pautadas na noção de deslocamento e destempo que 

seduz os espíritos barrocos. Sua curiosidade sem limites se inclina menos para a 

história dos objetos do que para a história dos mitos. Duprat é um adepto da 

literatura antiga e moderna e freqüentador assíduo de sebos e mercados de pulgas, 

onde adquire grande parte de seus exemplares; o artista passa bastante tempo em 

sua biblioteca. Não se inibe em dizer que é um autodidata, nunca freqüentou a 

academia; mas reuniu uma bibliografia invejável e considerável. Este artista não é 

adepto do esboço, não anota nada, não desenha nada, tudo se passa dentro de sua 

cabeça, e quando o projeto lhe parece “pronto”, “certo”, Duprat parte para a ação. 

O interesse real de Hubert Duprat nas coisas da natureza, seu conhecimento há 

muito desenvolvido através de estudos em mineralogia e entomologia, entre outras 

áreas de estudo, fazem que o artista alargue as fronteiras existentes entre as 

disciplinas, mixem ciências, e atravessem territórios. Mas neste artigo pretende-se 

apresentar dois trabalhos que transitam entre mundos, entre reinos. Matéria prima 

que transita pelo reino animal, mas também pertence ao mineral e ao vegetal.  

Corail Costa Brava, de 1994, é uma escultura com 25 cm de diâmetro (ver figura 1) 

onde o artista congrega ramos de coral do Mediterrâneo, do tipo chamado Costa 

Brava, em uma só peça, onde cada ponto de ligação entre os corais é marcado por 

anéis de miolo de pão amassado. Um casamento que se faz por oposição: ramos do 

precioso coral vermelho, adornados – parcialmente revestidos - por bolinhas de 

miolo de pão. O artista cede à tentação do precioso, mas faz dele um uso pervertido, 

contaminado pelo mais banal. Dá a impressão de extrema fragilidade, onde as 

bolinhas de pão simbolizam os frágeis pólipos indispensáveis ao desenvolvimento 

do edifício de coral. Se o coral vermelho, um maravilhoso capricho da natureza, 

evoca refinamento e raridade, adorno e trabalho joalheiro, o pão e o miolo de pão 

não são mais que um alimento diário, comum a todas as culturas, o alimento básico 

da maioria dos povos. Ainda assim o pão é material plástico, que se pode moldar e 

que ao secar, terá um tempo considerável até seu apodrecimento.  
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Figura 1 
Hubert Duprat 

Corail Costa Brava (1994 – 1998) 
Coleção: Frac Languedoc-Roussilon. 

Fonte da imagem: http://www.frac-franche-comte.fr/scripts/fiche-
oeuvre.php?mode=image&id_oeuvre=122&id_lang=1, com acesso em 14 de abril de 2009. 

 
Uma das razões pela qual Hubert Duprat se interessou pelo coral é, sem dúvida, por 

seu cruzamento entre os três reinos da natureza: o vegetal, o mineral e o animal. O 

coral é um animal marinho que segrega seu próprio esqueleto calcário e que adquire 

uma rigidez mineral e se fixa no fundo do mar, suas ramificações evocam formam 

vegetais e servem de estrutura para certas plantas marinhas. As colônias de coral 

vermelho se formam pelo acúmulo sucessivo de pólipos. Este trabalho de Duprat 

evoca essa morfologia arborescente e evolutiva: cada elemento do coral está 

montado seguindo esquemas de progressão mediante a utilização de anéis de miolo 

de pão. O contraste que o artista busca é visual, uma obra de paradoxos, o raro e o 

ordinário, o vermelho vibrante e o suave marfim do pão, o duradouro e o efêmero. 

Este trabalho também é feito por artesãos capacitados ao ofício, Duprat diz que se 

puser as mãos no delicado material pode quebrá-lo ao tentar manipular os ramos de 

coral, portanto confia esta tarefa, a de polir as peças de coral, a artesãos napolitanos 

especialistas na fabricação de jóias e pequenos objetos feitos deste material. Estes 

fragmentos são, então, reunidos em uma só configuração por outro profissional, 

formando um tipo de arbusto abundante, incandescente. Este trabalho é composto 

de três versões, resultado de um processo lento e meticuloso. O material, apesar da 

interferência do artista e dos artesãos, mantém sua estrutura ramificada.            
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O coral produz uma configuração barroca (ver figura 2), onde é possível ver o 

artificial indissociável do natural, o excesso se harmonizando com a simplicidade, e 

a contemporaneidade visivelmente constituída por uma estrutura histórica. Este 

objeto, em forma de arbusto, sublinhando cada ramificação com um anel de miolo de 

pão, abre outras tantas brechas na percepção pelas quais a dúvida se instala.  Faz 

parte do todo de uma obra onde as formas orgânicas não cessam de se configurar, 

um espelhamento de formas interiores e exteriores. A arte de Duprat é a de um 

argumentador, longe de ser um naturalista, ele agita a bandeira do artifício. Unidade 

e multiplicidade compõem sua obra, assim como arte e natureza. Para este artista o 

que comanda o resultado final é o olhar. Corail Costa Brava se mostra como a 

imagem do coral com toda sua beleza e com todos os mitos que ele evoca. 

Em matéria de construção do objeto, a grande preocupação de Duprat é a 

confecção de seus trabalhos. É preciso escolher os assistentes que melhor se 

adaptam ao projeto, são também convocados artesãos meticulosos dentro da 

técnica em questão, todos a serviço da criação do artista; e é este que mostra, 

ensina, expõe seus pensamentos e explica, bem como supervisiona 

cuidadosamente cada fase do trabalho. Cada um de seus trabalhos resulta da 

cristalização de encontros, geralmente de materiais, técnicas e motivos. Duprat não 

se interessa por uma história da arte vista através de outros artistas, mas sim por 

uma história vista através de técnicas e materiais. De certa forma significa que está 

excluindo – em certa medida – a pintura de cavalete como objeto autônomo, posto 

que em se tratando de obras bidimensionais, Hubert Duprat privilegia a marchetaria, 

a iluminura, o afresco, a tapeçaria, o mosaico, quer dizer, representações que estão 

a meio caminho entre obra de arte, objeto estético e decorativo.  
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Figura 2 
Hubert Duprat 

Corail Costa Brava (1994 – 1998) 
Coleção: Frac Languedoc-Roussilon. 

Fonte da imagem: imagem enviada pelo artista por CD. 

Em seu trabalho denominado Nord (1997 – 1998) existe também a intersecção entre 

os reinos mineral, animal e vegetal - que tanto seduz este artista (ver figura 3) - onde 

em sua obra estes reinos se fundem. Trata-se de uma forma ovalada, constituída de 

placas de âmbar amarelo, uma resina que provém de coníferas que cresciam há 

trinta milhões de anos no leito do atual mar Báltico1. Os pequenos fragmentos 

(centenas deles) de resina fossilizada são polidos em uma de suas faces, depois 

minuciosamente colados sobre uma camada de poliestireno2, que ao fim do 

processo é destruído. O volume oval e fechado de Nord corresponde à estrutura do 

trabalho em coral, com suas ramificações e montagem. Ambos se relacionam pela 
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forma, pelo tamanho e pelo caráter do material escolhido, pelo insólito e 

extraordinário. Nord é um volume vazio, mas que contém no interior de sua matéria 

a resina fóssil, restos de insetos e vegetais, memória de tempos passados, vida 

retida na matéria. Não deixa de ser um cruzamento entre arte e inseto, mas este não 

participa ativamente, ainda assim está lá, seu resto, como uma impressão, um sinal. 

O artista usa do revestimento total de uma superfície para revelar um volume, o 

vazio que está sendo moldado. As superfícies polidas e lisas do mineral se juntam 

de maneira que a organização de planos distintos forme curvas. Mas longe de estar 

perfeitamente unificada, a superfície mostra as irregularidades do corte, da cor, da 

densidade e da pureza de cada placa. Sua transparência cor de mel permite que a 

luz que perpassa os interstícios da meticulosa composição ilumine a obra do interior 

para torná-la uma bola de fogo, ainda que sua origem nórdica seja o gelo. Aparece 

assim como um conjunto de facetas que difratam a luz, o que faz com que se 

assemelhe a uma pedra preciosa.  

Jogo de matéria e luz, mas também de paciência e disciplina para poder finalizar tal 

trabalho. O âmbar tem memória, é um material petrificado, onde vários insetos e 

vegetais milenares se encontram presos em seu interior, como um mundo imemorial, 

desaparecido há muito. Como em toda obra de Duprat, a manufatura meticulosa, a 

técnica que busca a perfeição no resultado, o olhar aguçado que busca materializar 

uma idéia, estão aí presentes.   

Duprat teve que percorrer uma trajetória complexa e obstinada para encontrar o 

âmbar utilizado nesta peça. Em um catálogo de uma exposição que o museu de 

Neuchâtel lançou consagrando o âmbar em sua obras, se encontra uma ferramenta 

de colheita e o nome de uma localidade, que chamou a atenção do artista; Hubert 

Duprat fez uma extensa pesquisa para obter o material que estava no catálogo, 

encontrou o endereço de onde tal âmbar provinha – uma pequena vila na Polônia –, 

entrou em contato com o especialista através de um intérprete, conseguiu o material 

e permaneceu por uma semana no local esperando que três quilos de âmbar fossem 

devidamente polidos. 
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Figura 3 

Hubert Duprat  
Nord (1997 – 1998) 

Fonte da imagem: http://contemporary-art-franche-comte.org/scripts/fiche-oeuvre.php?id_oeuvre=123, 
com acesso em 20 de abril de 2009. 

Nord fala de acúmulo, nos fragmentos que formam o todo, fala do vazio, a relação 

mineral/inseto está aí presente, fala de tempos imemoriais; trânsito entre territórios, 

alargamento das fronteiras, um material raro, de difícil acesso, de complexas 

implicações. Como em vários de seus trabalhos, neste Duprat também levanta uma 

discussão sobre luz e brilho, refração da superfície, em Nord a luz atravessa a peça, 

além de refletir seu brilho, fala de um volume onde o vazio é preenchido pela 

luminosidade que o âmbar proporciona (ver figura 4). Oscilação constante entre 

natural e artificial, real e ficção, extra-sensível e mental, idéia e coisa, oscilação 

entre reinos. 

Na obra de Duprat podem-se reconhecer técnicas usadas em culturas milenares: os 

troncos cravados existentes no Zaire (aparentemente do século XIX), as estátuas 

cobertas de osso encontradas no Oriente Médio, as estatuetas de sílex dos Maias, 

um frasco do século XVI que representava Daphne, obra de Jamnitzer, foi a 

referência para a peça em coral3. Não é a prerrogativa do mais recente, nem do 
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nunca visto que faz a diferença em Hubert Duprat, são as diferentes inquietações 

que incidem sobre seus trabalhos e problematizam conceitos da imagem que 

permitem pensar a obra como deslocamento e destempo, trabalhos que relacionam 

o mais remoto ao mais contemporâneo.  

 
Figura 4 

Hubert Duprat  
Nord (detalhe) 

Fonte da imagem: imagem enviada pelo artista por CD. 

Há, no centro da obra de Duprat, como que uma essência do obscuro, do mistério, e 

uma singular univocidade, uma poética da perplexidade, onde o artista coloca um 

enigma, e na obra se encontram a solução e a evidência. Com Nord, com os corais, 

Hubert Duprat ensaia um retorno à fonte, à origem. De que se tratam suas obras 

próximas das formas naturais, reconhecíveis, mas transformadas, enganadoras, 

extraídas do mundo como ele é, senão pela simples ostentação que responde à 

experiência estética mais primitiva e que constitui o gesto fundador de toda criação? 

Independente do material utilizado, a obra resulta do acordo formal com movimento, 

com a luz, com a própria aparição e surpresa que ela revela, tanto para o artista 

como para seu público, objeto dentre os objetos improváveis.  

As explorações não ortodoxas de Duprat acerca da história da arte, olhando o que 

não está no catálogo, revivem alguns momentos da arte ressignificando outros 
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olhares e realinhando sua criação com as primeiras tentativas em recriar uma forma 

observada pelo ser humano, o primeiro impulso em criar uma forma imaginada, o 

primeiro esforço em registrar a memória do ser humano de forma material, a primeira 

configuração na matéria de uma impressão visual do espaço bidimensional em uma 

forma tridimensional.  

Duprat se mostra com um conjunto de obras que, apesar de tão diversas entre si, 

formam um todo heterogêneo, que usa do artifício para interrogar o real, uma obra 

coerente e extremamente metódica, testemunho complexo das numerosas áreas de 

interesse do artista, o retorno à biblioteca, cujos volumes pessoais deste têm os 

mais variados assuntos: arte contemporânea, cinema, fotografia, história da arte 

(século XX, Idade Média, Antiguidade, pré-história), gabinetes de curiosidades, 

exploração do mundo, ótica, história natural, arte popular, viagens, ciência, 

astronomia, mineralogia, zoologia, mitologias grega e romana, história das religiões, 

teologia, ficção científica, imaginário popular, Roger Caillois, poesia, diversas 

enciclopédias, história, entre outros mais. Uma propensão ao acúmulo, uma estética 

quantitativa, onde um número elevado de fragmentos de certo material é reunido 

para formar um “envelope”, um invólucro, encobrir uma totalidade; acúmulo este 

encontrado seja em suas áreas de interesse, seja em seus processos artísticos. A 

obra de Hubert Duprat, como um todo, compõe o mesmo movimento, mesmo ritmo, 

assombro diante da aparição do mundo. É também uma tendência sua o recurso ao 

uso de materiais nobres, ou raros: ouro, pérolas, turquesas, âmbar do Báltico, coral, 

marfim, osso de baleia, mármore iraniano, etc. nas diversas práticas deste artista. 

Nas palavras de Duprat: Eu acredito efetivamente que tenho um fantasma de 

totalidade e de densidade máxima. O desejo de um trabalho enciclopédico, de 

catalogar os campos (tradução da autora4). E de transitar entre eles. 

                                                 
11 Desde a pré-história, as regiões banhadas pelo Mar Báltico são a principal fonte de âmbar. Acredita-se que o 
material foi utilizado desde a Idade da Pedra. Foram encontrados também objetos de origem báltica nos túmulos 
egípcios datando 3200 a. C. Outra pista importante foram objetos encontrados na Escandinávia que eram 
utilizados por vikings dos anos 800 até 1000 d. C. Durante oXIII, os Cavaleiros Teutônicos controlaram a 
produção do âmbar na Europa, proibindo sua coleta desautorizada das praias na costa do Báltico, sob sua 
jurisdição, punindo infratores desta ordem com a morte. O âmbar báltico (alguns chamam de verdadeiro) libera 
na destilação seca ácido succínico cuja emanação aromática, algumas vezes irritante, se dá principalmente a 
este ácido nas variedades opaco pálidas ou ósseas. A diferença de outros similares de outras regiões do planeta 
é justamente a quantidade emanada de ácido succínico. Muitas peças encontradas contêm, além de espécimes 
vegetais em seu interior belamente preservados, também numerosos insetos, aranhas, anelídeos, crustáceos e 
outros organismos minúsculos que foram envoltos quando a exudação era fluídica. Na maioria dos casos a 
estrutura orgânica desapareceu, deixando somente uma cavidade oca. Porém pelos, penas, fragmentos de 
madeira (com os tecidos bem-preservados pela impregnação da resina), flores e frutos foram encontrados 
ocasionalmente em perfeito estado. 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

523 

                                                                                                                                                         
2 Poliestireno é um dos mais utilizados tipos de plástico, é um polímero feito a partir do aromáticos monómeras 
estireno, um líquido de hidrocarbonetos que é comercialmente fabricado a partir de petróleo pela indústria 
química. À temperatura ambiente, o poliestireno apresenta-se no estado sólido. Trata-se de uma resina do grupo 
dos termoplásticos, cuja característica reside na sua fácil flexibilidade ou moldabilidade sob a ação do calor. Os 
processos de moldagem do poliestireno são principalmente a termoformagem a vácuo e a extrusão. Sob a ação 
do calor, a resina toma a forma líquida ou pastosa, moldando-se com facilidade em torno de um molde. Com o 
resfriamento após a moldagem, o produto readquire o estado sólido, na forma de peças tais como copos 
descartáveis, lacres de barril de chope e tantas outras peças de uso doméstico ou embalagens. (Acessível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poliestireno, com acesso em 19 de abril de 2009). 

3 A estatueta é realmente feita com uma cobertura de coral ornamentada de pequenos anéis de prata. 

4 Je crois effectivement que j’ai un fantasme de totalité et de densité maximum. Le désir d’un travail 
encyclopédique, de récouper les champs (em entrevista a Éric Audinet, In: Magazine no 2, Bordeaux, galerie 
Jean-François Dumont, février 1986, s/p). 
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