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RESUMO: Este texto trata dos processos de criação de duas narrativas visuais onde são 
postas em movimento especificidades da escultura, do vídeo e das histórias em quadrinhos. 
As “Vídeo-HQ-Esculturas” produzidas ocorrem num borrar de fronteiras, na construção de 
realidades abertas que podem ser associadas ao conceito de simulacro segundo Deleuze 
(2011), pois, a partir da tridimensionalidade das esculturas, são feitas transições de uma 
narrativa entre diversas linguagens. Nestes movimentos há a repetição de uma ideia, mas 
ao mesmo tempo ela se diferencia da anterior sob diversos aspectos, tomando sempre 
novos rumos.  
 
Palavras-chave: poéticas, vídeo-HQ-escultura, narrativas visuais 
 
 
ABSTRACT: This text deals on the creative processes of two visual narratives where 
specificities of sculpture, video and comics are set in motion. The resulting “Video-Comics-
Sculptures” occur at a blurring of frontiers, at the construction of open realities that can be 
associated to the concept of simulacrum (DELEUZE, 2011), because by starting from the 
three-dimensionality of sculptures, transitions of a narrative take place between different 
languages. On these movements, there is the repetition of an idea, although differing from 
the latter in many aspects, always taking new paths.  
 
Key words: poetics; video-comics-sculpture; visual narratives. 
 
 
 

Introdução 

Este texto parte de movimentos entre linguagens artísticas empreendidos dentro da 

criação de duas narrativas visuais, na finalidade de chegar a uma leitura sobre 

alguns conceitos que permeiam de um modo mais abrangente as experiências 

contemporâneas em arte. Nesta pesquisa em poéticas visuais são postas 

inicialmente em diálogo as linguagens artísticas da escultura e das histórias em 

quadrinhos (HQ), em função da criação das narrativas que convenciono chamar 

“vídeo-HQ-esculturas”. Tal neologismo se soma aos que já experimentava em minha 

pesquisa anterior: a “HQ-escultura”, HQ bidimensional diagramada para o meio 

impresso a partir de fotografias de esculturas, e a “escultura-HQ”, construção 

tridimensional que se vale de elementos característicos da linguagem dos 

quadrinhos, como a narratividade e a possibilidade de relações entre imagem e 
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texto. 

Constituem-se estes então como os principais conceitos operacionais de minha 

pesquisa. Ao hibridar três linguagens aparentemente tão distintas, procedo com uma 

transformação ou subversão dos conceitos de escultura, vídeo e história em 

quadrinhos, individualmente já legitimados na área das artes. “Um conceito é 

operacional, no campo das Ciências Humanas, quando permite relacionamentos que 

seriam impossíveis efetuar sem ele” (LANCRI, 2002, p.28), quando remodelamos 

situações pré-estabelecidas a fim de abrirmos caminho para novas potencialidades 

criadoras. Dado que sua realização se dá entrelaçada diretamente às subjetividades 

de seus autores, justifica-se sua escrita na primeira pessoa do singular. 

Contornos de um simulacro (DELEUZE, 2011) são então fornecidos por estes 

movimentos entre linguagens, que borram fronteiras de formas diferentes a cada 

trabalho, escapando, de certo modo, de fórmulas ou rótulos. São narrativas visuais 

que, em vez de ilustrar conceitos ou seguir padrões platônicos, se colocam como 

possibilidades de diferenciação em relação a estes, como construção de novas e 

abertas releituras ou recriações de realidades. O simulacro segundo Deleuze (2011) 

é um movimento de ruptura de semelhança com modelos ideais, transcendentais: ao 

contrário de uma cópia, que é fiel e semelhante a uma ideia, o simulacro age no 

campo da imanência, em relações com a ideia que se dão mais no sentido da 

agressão, da subversão, da dissimulação, do desequilíbrio. As relações entre as 

diferentes linguagens ocorrem sem que uma busque ilustrar ou seja subordinada a 

outra; elas ocorrem em diferentes direções, que se evidenciam nas narrativas cujos 

processos de criação descrevo a seguir. 

Então Vá! 1 
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Figura 1: Imagem de "Então Vá!", vídeo-HQ-escultura de minha autoria, 1m40s, 2012. 

 
As primeiras experiências que empreendia em minha pesquisa de mestrado 

contaram com o uso de esculturas para fazer histórias em quadrinhos, em processos 

que se movimentavam entre o fazer tridimensional, sua captação fotográfica e uma 

diagramação destas imagens para páginas de HQ. Mas aos poucos outro 

movimento foi se insinuando, uma passagem dessas narrativas para a linguagem do 

vídeo. Inicialmente este vinha ocorrendo na adaptação2 de HQs-escultura, contando 

majoritariamente com sequências de fotografias diretamente retiradas destas. A 

narrativa Então Vá! surge então nessa pesquisa como uma inversão de parte desses 

processos, pois ali esculturas de argila efetuam seu primeiro movimento 

emprestando algo de sua materialidade a um vídeo (onde são explorados também 

alguns recursos da linguagem dos quadrinhos). Este, por sua vez, repassa sua 

visualidade para uma HQ-escultura, e então para uma HQ de quatro páginas, 

desenhada em matrizes de mimeógrafo.  

Uma troca de olhares entre duas esculturas – a cabeça de um velho e uma figura 

masculina em escala miniatural – foi escolhida como o “pedaço de barro” inicial do 

vídeo, o eixo do modelar de uma sucessão de cenas em relações que se colocaram 

de forma disjuntiva em sua criação. Dentro de balões de fala apontados para os 

personagens, introduzi filmagens aparentemente desconexas entre si, de animais e 

esculturas de momentos anteriores de minha pesquisa. O título foi posto no fim, no 

sentido de permitir maior abertura interpretativa, uma possibilidade de que diversas 

questões possam ser pensadas no contato com o vídeo.  

De forma análoga a experiências anteriores, em que adaptei páginas verticais de 

quadrinhos para a arte temporal do vídeo, nesta pensei diretamente a narrativa a 
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partir do tempo e da própria orientação horizontal da tela, experimentando 

possibilidades de efeitos de edição como sobreposições, manipulação de brilho e 

inversões de cores. A música foi escolhida entre temas compostos e disponibilizados 

pelo amigo e artista visual Angelo Bissacotti Brum. Além de influenciar o ritmo da 

narrativa, com seus tons graves e toques de suspense ela se relaciona com uma 

das temáticas que permearam a construção desta, o abandono de certezas e a 

preparação para uma jornada entre perigos e dúvidas.  

A partir deste vídeo realizei uma criação para o meio impresso, num caminho inverso 

ao que já havia feito com outras narrativas. Ao contrário do movimento de adaptar as 

imagens estáticas de uma HQ para um meio como o vídeo, que pressupõe a 

imposição de um tempo de leitura, nesta situação houve a adaptação de imagens 

em movimento, praticamente sem texto, para o plano. Como estratégia narrativa 

para sugerir uma condução ao olhar do leitor, introduzi a palavra “então” (que no 

vídeo só aparecia no final) em alguns pontos da primeira página, fora dos balões, e 

procurei dar um ritmo espiralado às sucessões de imagens da escultura que no 

vídeo aparecia girando em stop-motion e à imagem do pássaro que aparece na 

segunda página.  

Em relação a essa condução da leitura, é possível tomar como referenciais poéticos 

desta pesquisa uma ampla gama de histórias em quadrinhos que podem ser 

consideradas de viés poético-filosófico. Este termo, “HQ poético-filosófica”, vem da 

maneira como ele é usado por um grupo brasileiro de quadrinistas que se reuniu em 

torno dos anos 1990 produzindo fanzines (coletâneas, geralmente artesanais, de 

HQs, ilustrações e textos) ricos em abordagens existenciais e experimentações 

formais na linguagem dos quadrinhos (SANTOS NETO, 2009). Entre estas 

produções, cabe citar uma narrativa que também se movimenta entre linguagens: 

Convergência, de Gazy Andraus, uma HQ de 9 páginas que o autor desenhou nos 

anos 1990 e adaptou para o vídeo em 2014.  
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Figura 2: Imagens da HQ expandida "Convergência", de Gazy Andraus (1min 45s, 2014, páginas 1 e 

5 em suas duas versões). 

 

É característico da obra de Andraus um desenho feito diretamente a tinta, em 

referência à pintura taoísta, e uma temática com relações arquetípicas entre figuras 

humanas e animais de diferentes espécies. O autor também explora possibilidades 

narrativas de elementos estéticos da linguagem dos quadrinhos, como a inversão e 

tratamento gráfico das letras do título e o rompimento das rebordas dos quadros, 

tornando-os um só 

(  

Figura 2). Como situações trabalhadas no vídeo, destacam-se a trilha sonora 

composta e executada pelo próprio Andraus e a alternância entre as páginas em 

preto e branco e suas respectivas versões coloridas digitalmente – uma repetição da 

imagem, mas com novos elementos contribuindo para sua apreciação.  

Esta obra, e também o vasto campo das histórias em quadrinhos poético-filosóficas, 

são referenciais para meu trabalho não apenas em termos de condução do olhar do 
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leitor, mas também pensando a proposição de narrativas experimentais, reflexivas e 

abertas. E também a partir dessa repetição, que quase por acidente se relaciona 

com a versão final da HQ Então Vá, cujo processo de criação segue sendo 

comentado nas linhas seguintes.  

Enquanto no formato de HQ-escultura, o trabalho ainda me parecia fraco, 

excessivamente formal; aquelas imagens evocavam ainda uma série de 

potencialidades que não estavam sendo exploradas. Realizei, por fim, uma 

adaptação dela para a linguagem do desenho em matriz de mimeógrafo,3 e ali creio 

ter encontrado a forma que buscava para a transição do vídeo para o bidimensional. 

Assim como na Convergência de Andraus, a cada transição da narrativa entre 

linguagens ocorria uma repetição de uma ideia, mas ao mesmo tempo tal repetição 

ia se diferenciando da “original” sob diversos aspectos, tomando novos rumos. Esta 

não foi apenas uma adaptação, nela surgiram novas situações onde explorei a 

linguagem desenhada e as cores do mimeógrafo, num “devir sempre outro, um devir 

subversivo das profundidades, hábil a esquivar o igual, o limite, o Mesmo ou o 

Semelhante: sempre mais e menos ao mesmo tempo, mas nunca igual” (DELEUZE, 

2011, p.264).  

 

 

Figura 3: (Esq.) página 1 da HQ-escultura "Então Vá" (diagramação digital, 2p, 2012); (dir.) páginas 1 

e 3 da HQ homônima, mimeografia sobre papel (30 x 20 cm, 4p, 2013), todas de minha autoria. 
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As três etapas demonstradas pela 

 

Figura 3 resumem a relação de meus processos com essa repetição em nome da 

diferença recém citada. Da HQ-escultura para a primeira página da versão 

desenhada, mantive um roteiro semelhante mas procurei deixar a diagramação mais 

orgânica, com mais movimento. Já ao compararmos esta com a terceira página, 

evidencia-se outra repetição da estrutura geral, nesse caso servindo para comportar 

imagens diferentes, em sua maioria em regiões análogas, ou seja, com regiões que 

numa página estão em branco contando com desenho em outra. 

Como é possível perceber nesse processo de criação, os movimentos entre a 

escultura, os quadrinhos e o vídeo ocorrem, em minha poética, sem a necessidade 

de uma regra ou uma fórmula, mas sim em uma experimentação que “inventa 

formas de habitar a cada momento” (BOURRIAUD, 2003, p.77) um ou mais desses 

territórios, sem se afixar a eles. A maioria de minhas esculturas já é feita sendo 

imaginado seu uso numa HQ ou um vídeo. Quando elaboro roteiros ou storyboards 

de quadrinhos (EISNER, 2010), já o faço em função de sua realização 

tridimensional. As tomadas de vídeo, mesmo quando feitas antes de alguma das 

outras linguagens, já têm a finalidade de dialogar com a escultura e a HQ em uma 

narrativa, havendo (como nesse caso) às vezes até fugas para uma linguagem ainda 

não prevista, como a do desenho. Estas situações e possibilidades aproveitadas nos 

caminhos desse processo de criação vêm a ser referências e servem como um tipo 

de marco inicial para aquilo que venho experimentando em narrativas mais recentes, 
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e que será exemplificado a seguir. 

 
Extendit Manus 4 

 

 

Figura 4: Imagem de "Extendit Manus", vídeo-HQ-escultura de minha autoria, 1m09s, 2014. 

 

O vídeo “Extendit Manus” tem como protagonista um dos exemplares da pesquisa 

que desenvolvi no mestrado, a escultura-HQ “Libera nos a malo”, de 2012, (de 17cm 

de altura), feita de arame e papel a partir da necessidade de explorar um pouco da 

riqueza simbólica encontrada em um livro de 1949 com as instruções da missa cristã 

em latim. Consiste num grupo escultórico onde um ser aponta para cima, em escala 

maior que a de outros, ajoelhados, numa alusão à iconografia medieval – e de 

outras mitologias – em que as representações se dão em dimensões proporcionais 

ao grau hierárquico dos representados.  

Além da narratividade da cena, outra característica sua que se relaciona com a 

linguagem dos quadrinhos é um diálogo entre imagem e texto: sobre a arquitetura de 

papel onde ela ocorre, afixei a oração do “Pai Nosso” (Pater noster), reproduzida do 

livro. No vídeo introduzi trechos desta, movimentando-se em diferentes direções, em 

camadas de imagem sobrepostas a filmagens da escultura e de uma fumaça de 

incenso. Ali aparecem também as partituras desta etapa do ritual cristão e ficam 

acentuadas as cores do livro e seus rasgões, emendas, cicatrizes de seus mais de 

60 anos de vida. Não viso com isso dar a certeza de que estas palavras sejam uma 

fala proferida por algum dos personagens ou mesmo que atuem como narração em 

off, apenas parto de uma possível associação entre a gestualidade das figuras 
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tridimensionais e o contexto cultural pertinente ao texto em latim.  

A ordem e os enquadramentos com que os elementos são apresentados no vídeo 

podem aludir a certas convenções narrativas da linguagem cinematográfica, como 

por exemplo o início com um plano fechado no rosto da figura maior, para em 

seguida, em outros cortes, mostrar os elementos restantes da cena; e também o 

final em um ângulo superior (plongée) se afastando e se desfocando. No entanto, 

estes cortes não pretendem servir como limitadores narrativos, e isso se evidencia 

pela aleatoriedade com que outros diferentes ângulos da escultura se apresentam 

no decorrer do vídeo. Como trilha sonora para este, editei uma música sacra para 

ser reproduzida de forma invertida, contribuindo com certa ironia pagã (somando-se 

à posição invertida ou espelhada de alguns dos textos) para a abertura 

comunicacional que é uma intenção já comum a minhas criações em movimento 

entre as linguagens da escultura, dos quadrinhos e do vídeo. 

Configura-se como uma característica destes trabalhos o contraste entre a 

contemporaneidade do meio digital e a ancestralidade dessa etapa manual, 

matérica, desta relação táctil que se dá com a manipulação física, presencial, de um 

material plástico. Os ângulos que a captação digital transporta dessa materialidade 

para o meio numérico formam um conjunto com os outros elementos visuais 

incorporados a essas narrativas, como relações e sobreposições entre imagem e 

texto consolidadas através de ferramentas digitais de edição de vídeo.  

Cabe aqui referenciar movimentos artísticos como as vanguardas de cinema 

expressionista, impressionista, surrealista, que não criavam uma narrativa clássica e 

formal semelhante a instituída pelo cinema comercial, mas lançavam novos usos de 

técnicas e do dispositivo cinematográfico para construção de narrativas 

descompromissadas com a tarefa de contar histórias, função atribuída às imagens 

em movimento desde as produções norte-americanas dirigidas por D. W. Griffith e 

financiadas pela Warner nos anos 1910. Esses precursores estavam mais dedicados 

a explorar diferentes linguagens artísticas através do registro de imagens com uma 

câmera cinematográfica. O interesse era despertar ideias, sentidos, 

questionamentos e, por isso, misturavam técnicas da escultura, poesia, pintura, a 

partir do manuseio do dispositivo do cinema – a câmera cinematográfica! 
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São diversos os referenciais poéticos que se pode abordar desde o início da história 

da linguagem do cinema, mas uma das inspirações formais diretas das propostas 

desta pesquisa se encontra numa produção mais recente: o filme japonês H.P. 

Lovecraft’s The Dunwich Horror and Other Stories (2007), dirigido por Ryo 

Shinagawa, foi realizado a partir de filmagens de esculturas e maquetes de cenários 

de Shohei Yamashita, e publicado pela Toei Animation dentro de uma série chamada 

Ga-nime, de narrativas em vídeo feitas a partir de ilustrações estáticas.  

 

 

Figura 5: Imagens do ga-nime “H.P. Lovecraft’s The Dunwich Horror and Other Stories” (Ryo 

Shinagawa e Shohei Yamashita, 2007). 

 

Tratam-se, neste caso, de esculturas que se mantêm paradas na mesma posição a 

cada tomada de câmera, diferenciando-se assim da técnica do stop-motion 

(animação através de sequências de fotografias), mas fazendo alguns usos pontuais 

desta. Em cenários meticulosamente trabalhados, a tridimensionalidade escultórica 

é valorizada pelos movimentos de câmera e de luz; destacando-se também o uso de 

chamas reais em algumas cenas, o que traz uma sensação de movimento e ao 

mesmo tempo dá uma demonstração aproximada da escala com que estas foram 

construídas. Entre as diferenças desta proposta em relação ao meu projeto, está a 

precisão de detalhes e de contextualização das histórias sendo contadas (contos de 

H.P. Lovecraft) e a atribuição de falas aos personagens através de áudio (ainda que 

sem o movimento labial). O uso da palavra, em minhas narrativas, não ocorre com 

som, mas com a própria grafia desta, e este é um ponto onde a linguagem dos 

quadrinhos me acompanha: às vezes o texto vem numa forma semelhante ao balão 
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de fala (que também não sofre nenhum monopólio textual), outras vezes vem se 

sobrepondo às esculturas através de efeitos de opacidade e cromaqui realizados na 

edição do vídeo. 

Também consta como uma diferença em relação ao ga-nime que as esculturas que 

povoam minha pesquisa contam com a ausência de certos elementos como cenário, 

vestuário e feições que denotem identificações culturais mais específicas; a partir 

disto é construída uma produção com certa abertura narrativa, uma HQ que deixa 

brechas, incompletudes, que não traz uma “moral da história” no final. Com isso, e 

também com a presença virtual de peças escultóricas criadas no meio físico (o que 

não faz dessa imagem algo inferior, algo tido apenas como cópia), mais um diálogo 

é possível de ser tido com o conceito de simulacro segundo Deleuze (2011).  

O simulacro possui em si a potência de reverter a ideia platônica ainda hoje 

amplamente difundida de que as produções visuais seriam cópias de segunda mão 

ou representações de conceitos ideais: o próprio “Platão, no clarão de um instante, 

descobre que ele não é simplesmente uma falsa cópia, mas que põe em questão as 

próprias noções de cópia... e de modelo” (DELEUZE, 2011, p.261). Há um potencial 

artístico, dionisíaco, nessa categoria de imagens: a possibilidade de se propor algo 

novo, uma abertura para a participação de quem quer que as visualize na criação de 

sentidos diversos. “O simulacro inclui em si o ponto de vista diferencial; o observador 

faz parte do próprio simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de 

vista” (p.264). Vale enfatizar esta expressão, “com seu ponto de vista”, pois seu 

sentido literal se faz presente nessa pesquisa, quando algumas das cenas das 

narrativas se colocam em movimento através de variações de ângulos de visão das 

esculturas filmadas.  

 

Encaminhamentos 

No viés metodológico deste projeto, a pesquisa em arte, o pesquisador produz um 

trabalho poético e realiza ao mesmo tempo uma produção textual que dialoga com 

conceitos operatórios e questões relativas à instauração deste trabalho.  
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O artista que realiza uma pesquisa no âmbito universitário concebe 
seu fazer artístico como práxis, sendo portador de uma dimensão 
teórica e, consequentemente, articulando seu fazer de ateliê com a 
produção de conhecimento (REY, 1996, p.82).  

A pesquisa em arte se caracteriza como diálogos ou “constantes vaivéns entre 

sonho e razão” (LANCRI, 2002), entre teoria e prática, um operar com conceitos que 

não explicam o trabalho, mas sim instigam outros olhares sobre ele, atuando junto a 

ele na criação de sentidos.  

 

 

Figura 6: Imagens de "Extendit Manus", vídeo-HQ-escultura de minha autoria, 1m09s, 2014. 

 

As narrativas resultantes dessa pesquisa contam com a ubiquidade proporcionada 

pelo meio digital e ao mesmo tempo o esforço para manter características próprias 

de sua tridimensionalidade. A papietagem (papel colado), técnica de revestimento 

utilizada na segunda destas narrativas, proporciona leveza e uma textura rugosa 

com certa expressividade, que transparece nas filmagens onde circundo os 

personagens e objetos por diferentes ângulos, explorando possibilidades narrativas 

de diversos enquadramentos, planos e movimentos de câmera. 

A edição digital dos vídeos é realizada com o uso de sons e trilha sonora 

encontradas entre bancos de dados de domínio público ou de amigos, e a 

publicação destas produções se dá em exposições individuais ou coletivas de vídeo-

arte, em eventos de arte e na internet, nos domínios ou tecnologias de 

armazenamento virtual que venho a considerar mais apropriados para cada ocasião.  

Há, assim, a exploração de um paradoxo: uma experiência que para o público se dá 
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basicamente em torno de uma tela ou projeção digital, um código numérico, virtual, é 

realizada no intuito de valorizar qualidades matéricas pertinentes a objetos físicos, 

tridimensionais. É um simulacro que ocorre quando narrativas em uma linguagem 

tomam de empréstimo as materialidades de trabalhos originados em outra para a 

construção de novas experiências visuais em vez de simplesmente reproduzi-los ou 

simulá-los. 

 

 

Figura 7: Detalhes de "Então Vá!": p.2 da HQ-escultura (centro) e p. 2 e 4 (dir,esq) da HQ 

mimeografada, todas de minha autoria. 

 

A partir da sequência dos ângulos na edição dos vídeos, de certa forma intuída em 

Então Vá e mais cinematograficamente deliberada em Extendit Manus, a 

tridimensionalidade das esculturas é posta em movimento. É possível também dizer 

que aparece nestas situações aquele “devir subversivo”, nunca igual, do simulacro: a 

cada diferente transição de uma narrativa entre linguagens ocorre uma repetição de 

uma ideia, mas ao mesmo tempo ela se diferencia da anterior sob diversos 

aspectos, tomando novos rumos.   

São movimentos que envolvem não só os processos de um artista, mas os próprios 

deslocamentos da arte no contexto contemporâneo. O artista não precisa mais ser 

denominado como somente escultor ou somente pintor, como alguém cujo lugar de 

criador de alguma coisa no mundo é delimitado dentro de um único ofício. Ele pode 



  
 

996 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ser alguém que, ao empreender a criação de uma obra, seja na linguagem que for, 

“também se processa a si mesmo, colocando-se num processo de autodescoberta” 

(REY, 1996, p.86). Distancia-se então de ontologias, essencialismos e demarcações 

identitárias e explora a dúvida e a inconstância que permeiam seu fazer. 

É característica intrínseca às histórias em quadrinhos (HQs) o fato de elas também 

não estarem inteiramente situadas em uma única linguagem artística, mas sim em 

movimentos, fusões, misturas entre as diferentes maneiras de se fazer arte, em 

explorações das potencialidades de contrastes entre elas. No caso da presente 

pesquisa, entre a linguagem pré-histórica da escultura e a contemporaneidade do 

vídeo. Indica-se aí um território pleno de possibilidades a serem exploradas e, com 

isso, de contribuições a serem tecidas para a área da arte contemporânea, e 

também para as áreas do cinema e das histórias em quadrinhos. A cada 

experimentação são ampliados os caminhos a serem trilhados, tanto no 

desenvolvimento de novas técnicas para a construção formal de narrativas visuais 

quanto em questões temáticas a serem suscitadas nestas. Posso então dizer que 

busco com estes experimentos não estar preso a imposições artísticas acadêmicas 

atribuídas a cada meio de expressão, mas sim despertar novos usos de linguagens, 

e mesmo de formas de comunicação de sentidos, no sentido de subverter modelos 

já incrustados de uma práxis acadêmica e artística. 

 

 

NOTAS  

                                            
1 A Vídeo-HQ-escultura Então Vá! participou da mostra Corpoimagem, com curadoria de Paulo Gomes e Marcelo 
Gobatto, na exposição Idades Contemporâneas, do MAC-RS (Museu de Arte Contemporânea do RS), em 2012, 
e foi integrada ao acervo de vídeo arte da instituição. Disponível em 
<www.4shared.com/video/F_uVwH59/entao_va__fabio_purper_machado.html>. 
2 A vídeo-HQ-escultura Narrativas do Grotesco Cotidiano (2012) foi feita como adaptação de duas HQs-escultura 
anteriores, e participou, em 2013, na mostra coletiva Passageiros, com curadoria de Débora Aita Gasparetto e 
Galeria Mamute, no Museu de Arte de Santa Maria. Mostra virtual disponível em 
<mostrapassageiros.wix.com/passageiros#!expovirtual/cee5>. 
3 Esta HQ participa da publicação Tinta Alcoólica, de Matheus Moura (Editora Reverso), uma coletânea 

encadernada artesanalmente de desenhos e HQs mimeografados de vários artistas. 
4 Esta vídeo-HQ-Escultura foi apresentada em junho de 2014 no comitê de narrativas visuais do 7° Seminário 
Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual (FAV-UFG). Disponível em <youtu.be/3dCPXZXexu0>. 

 
 
 
 

http://www.4shared.com/video/F_uVwH59/entao_va__fabio_purper_machado.html
http://mostrapassageiros.wix.com/passageiros#!expovirtual/cee5
http://youtu.be/3dCPXZXexu0
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