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PERCURSO DE UMA FENDA 
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RESUMO: O texto investiga relações entre o procedimento da gravura e aspectos 
experimentais na série de xilogravurasTecelaresdesenvolvida por Lygia Pape entre os anos 
50 e 60. A analise da abordagem experimental pela artista de aspectos relativos a cor, ao 
espaço, ao signo e ao processo de gravar, busca destacar o entrelaçamento de suas 
operações estéticas com questionamentos poéticos.  
 
Palavra chave:gravura, espaço, arte experimental. 
 
 
ABSTRACT: The text investigates the relations between the printing process and 
experimental aspects of the prints called Tecelares developed by Lygia Pape between the 
fifties and sixties. The analysis of the artist experimental approach of colour, espace, signs 
and print process, highlights the entrelacements of hers aestheticals operations with 
poeticals questions. 
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Minha comunicação aborda aspectos da série de xilogravuras Tecelares, 

desenvolvida por Lygia Pape entre os anos cinquenta e sessenta. Procuro discutir 

alguns recursos experimentais empregados nesse trabalho. A conexão estreita entre 

o processo de gravar, os posicionamentos artísticos e as descobertas de linguagem, 

que caracteriza a especificidade da série, chama atenção tanto por tornar explícita a 

questão do espaço, que motiva a pesquisa da artista, quanto por informar 

desdobramentos ulteriores de sua poética.  

Essa série de gravuras neoconcretas existiram para Lygia Pape como meio de 

conhecimento e questionamento de um espaço dinâmico. Nos Tecelares, o 

procedimento da xilogravura ganha expressividade sem enfatizar resistência e 

oposição à madeira, mas apresentando outras possibilidades de percepção de suas 

características materiais. A modulação colorística do negro, não se limita a colorir 

uma superfície. A partir de diferentes modulações tonais dos veios da madeira seu 

uso de cor qualifica diferentes tramas luminosas e intersticiais, dilatando-as e 

contraindo-as. Impregnando seu suporte de outras sensações, o negro como cor, 
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amplia a gama de suas qualidades materiais específicas. Informar a qualidade da 

madeira como outra, torna-a um meio receptivo e poroso.  

O negro utilizado como cor e como linha tece diferentes tramas sensoriais. Essas 

tramas variam de acordo com as camadas de recobrimento de cor e com os 

entalhes no suporte, ambos ora modulam os veios da madeira, ora transformam o 

branco e o negro em linhas. Desse modo a cor igualmente transforma a qualidade 

dos espaços definidos por formas geométricas e esquemáticas. Não se pode decidir 

se o que vemos são espaços profundos ou superficiais.  A condição colorística do 

negro na série sugere assim ampla gama de desdobramentos virtuais de formas, 

tanto desvelando-as quanto ocultando-as. A operação formal realizada através da 

cor tem relação estreita com o dispositivo técnico próprio à gravura, com o processo 

de pensamento por camadas, cujos limites e fronteiras são relativizados por suas 

bordas que redistribuem intervalos ou espaços em reserva. Modulando estratos de 

informação variáveis, o negro como cor, traduz um dispositivo técnico em condição 

poética. Como explica a artista, em depoimento a respeito da gravura, mais do que a 

técnica empregada pelos gravadores o que lhe interessa no trabalho com a gravura 

é a pesquisa do espaço:  

[...] o envergamento do espaço, o fio tecendo o espaço, o princípio 
de ambiguidade, sem uma posição privilegiada para a base (o 
trabalho podia ser invertido sem perder todas as suas características 
próprias), a redução da superfície ao negro como cor e como poro da 
madeira funcionando como vibração até atingir o branco total: tanto o 
negro como o branco sempre eram forma e nunca figura e fundo, 
pois os dois tinham uma posição de bidimensionalidade e aspectos 
topológicos.1 

O repertório de formas geométricas e lineares, simples e modulares, e do negro, do 

entalhe e do poro da madeira como cor e como luz, constitui a matriz de 

investigação não só de inversões e proliferações de valores plásticos, como também 

leva mais longe a especulação concreta das ambivalências de valores de espaço e 

de material. Mas a série de gravuras distingue-se não apenas pela economia formal 

e pela clareza conceitual dos problemas de espaço abordados. A noção de 

ambivalência define os elementos dessa série de gravuras como signos plásticos e 

desempenha nos Tecelares papel fundamental tanto em relação à sintaxe de 
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linguagem quanto em relação à articulação dos desdobramentos da poética da 

artista para além da especificidade dos meios empregados. Para Lygia Pape, a 

noção de ambiguidade é o que “deixa sempre em aberto todos os sinais”2 . O 

princípio de ambivalência também ativa ressonâncias dos questionamentos e 

provocações do trabalho da artista em relação às matrizes culturais dominantes, 

sejam elas as do Brasil, dos EUA ou da Europa, que informaram seu trabalho. Paulo 

Herkenhoff comenta que:  

A primeira instância de transgressão está em produzir imagens 
abstrato-geométricas num meio – a xilogravura – até então 
reservado sobretudo ao expressionismo no modernismo com 
Oswaldo Goeldi e Lasar Segall, ao realismo social stalinista e à 
expressão popular da literatura de cordel. Em alguns casos, a 
alegação do rigor ético justificava o virtuosismo técnico. A aparência 
reduzida da imagem parecia ironizar a heroificação do meio. Mais 
grave ainda, nas disputas entre os grupos concretistas do Rio e de 
São Paulo, os Tecelares operam com a manualidade da gravação na 
madeira em pleno curso de um movimento que almejando 
paradigmas industriais, estava reduzido a pinturas e escultura. Em 
qualquer frente o embate de Pape era político, nunca ideológico.3 

Interrogar a natureza das coisas, enfatizando sua qualidade material como outra, 

chama atenção para a leitura de sinais anônimos e banais como formas 

geométricas, veios e poros aparentes da madeira. Avesso a remissões a 

significados simbólicos e metafóricos, ou ao estabelecimento de hierarquias de valor 

entre formas e figuras, o posicionamento estético da artista recusa a expressão de 

conteúdo subjetivo ou auto referencial. A série evita qualquer identificação 

expressiva por parte de seu espectador. O veio deliberadamente anti-ilusionista e 

eminentemente neoconcreto no qual seu trabalho se inscreve, refratário à 

totalização da visão, soma-se ao espectro topológico, caracterizado pela mobilidade 

de um espaço vivido, aspecto que resiste a qualquer indicação utópica. À diferença 

de uma abordagem do entalhe dramática e expressionista, os cortes da artista 

privilegiam percursos intersticiais, vazios permeados dos paradoxos dos trajetos 

eclipsados por seus duplos e suscetíveis a inversões de sentido.  

Sobressai o caráter altamente especulativo dos signos visíveis; são uma coisa e 

outra, cada elemento com duplo valor é positivo ou negativo. Provocando desvios 

em relação a significados convencionais, o trabalho sugere outras leituras possíveis 
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de signos comuns a todas as pessoas. Cada elemento geométrico e antifigurativo da 

série envolve uma dinâmica de espelhamentos e fragmentações, chamando atenção 

para o processo como a gravura e feita, para o gesto implícito que escapa ao 

alcance visível, absorve suas bordas, o que se passa em seu lado de fora. Um corte, 

no lugar do contorno, é primeiramente linha luz. Como uma fronteira, marca limites 

reversíveis, internos e externos, traço que ativa espaços em reserva. Essa 

lateralidade do espaço, o comércio com suas bordas, é produtora de 

descontinuidade de campo. Essa linha que separa, e ao mesmo tempo torna 

indeterminados o fundo e a figura, nos convida a percorrer intermináveis passagens 

entre espaços, sugerindo proliferações e outras margens, ou outros desdobramentos 

possíveis.  

 

Sem título, 1957 -1958, da série Tecelares 
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Na série, a pesquisa do espaço e de suas ambiguidades extraespaciais envolve um 

amplo circuito de valores culturais, além de prolongar ressonâncias de aspectos 

próprios ao processo da gravura. Através de operações matriciais, que se valem do 

múltiplo, de espacializações fragmentares, inversões, duplicações, horizontalizações 

de qualquer resíduo de um plano projetivo unificado, os Tecelares recusam a 

naturalização dos valores de profundidade da representação ilusionista que 

condicionam nossa atribuição de valor e sentido às imagens. Os espaços aos quais 

essas gravuras se referem colocam em dúvida nosso modo de apreensão 

esquemático do espaço. Sendo descontínuos e heterogêneos, seus registros do 

dentro e do fora, do grande ou do pequeno, do estático ou do dinâmico, estão 

sempre sendo colocados em questão. Ao invés de inscreverem-se num fundo 

neutro, geram lâminas subtraídas do espaço apontando tanto para o interior quanto 

para o exterior. Aqui os espaços são dinâmicos, dependem dos deslocamentos e 

oscilações de seus limites, da modificação de seus intervalos, emergem de saltos, 

sugerem uma dobra ou fenda, sublinham sua inscrição tópica e temporal bem como 

a impermanência e a transitoriedade das relações que percorrem, resumem ou 

multiplicam. Além disso, o ato de gravar tratado como pesquisa atravessou 

diferentes ritmos e sínteses. Segundo a artista, o desfolhamento do negro revela o 

espaço branco e finaliza o desvelamento.  

Como o nome indica a operação em jogo na série de gravuras é da ordem do tecer, 

do avançar e do recuar, entre outras manobras. A artista comenta que o suporte de 

seu trabalho é rotatório, e essa constante projeta “a latência da ação, a inércia 

aparente, a indeterminância com objetos de vida própria que acumulam e ao mesmo 

tempo distribuem significados os revolucionam em direção não coercitiva.” 4  Tal 

entrelaçamento de sulcos e superfícies chama atenção para a inconstância de suas 

figuras. Geometrias não projetivas ou euclidianas informaram essa pesquisa. 

Através desses elementos as estampas da artista exploraram ambiguidades, 

metamorfoses e deslocamentos para além de limites e confinamentos espaciais 

abstratos. Dessa busca de um novo espaço, iniciada com a gravura, a artista é 

levada à experiência do corpo no espaço real. Chamando atenção para uma tarefa 

incessante que essas gravuras propõem e considerando-as como curiosos 
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exercícios de imaginação topológica, Ronaldo Brito destaca nelas um tema central 

do neoconcretismo, “a busca de um novo espaço expressivo, que estabelecesse 

com o espectador um relacionamento fenomenologicamente participante.”5 

Mais do que figuras geométricas singulares, em seus jogos e alternâncias de escala, 

fundo e figura, claro e escuro, interior e exterior, as formas gravadas enfatizam 

oposições que não delimitam suas figuras. Cortes, grades, áreas oblíquas e 

expandidas, finas linhas brancas vazias, variam segundo diferentes pontos de vista, 

e são responsáveis por trocas porosas ou respirações entre camadas de espaços 

invisíveis e visíveis. Epidérmica e ampliada, a membrana do novo espaço, em seu 

respiro como o da pele, coloca em contato qualidades heterogêneas, tece o lado de 

fora ao lado de dentro da gravura. O desvelamento produtor de lacunas, de espaços 

multiplicados por espelhamento, também aponta para o prolongamento do envelope 

do espaço envolvente e ambiente no qual seu espectador se situa. O que o branco 

não gravado faz desaparecer, pois ele é ao mesmo tempo marca de um espaço 

vazio, faz aparecer a qualidade material do papel de arroz, como também chama 

atenção para o espaço concreto e atual da parede e para a dimensão invisível e 

luminosa do ambiente. O corte ou aquilo que a artista denomina linha luz, ativa 

valores sensoriais opostos – liga a visão ao tato e a sensação. Na série destaca-se a 

relação perceptiva do espectador com o trabalho. Mas a experiência dessa relação 

depende da descontinuidade sensória gerada pelo contato ambivalente de infiltrada 

intimidade, entre a lâmina da superfície e o vasto abismo da distância do espaço 

atual ao qual ela se abre.  
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Sem título, 1957 -1958, da série Tecelares 

Os Tecelares relacionam-se, portanto, com uma forma de circularidade em espiral, 

de alargamento para dentro e para fora, que se relança especulativamente 

retornando às dobras e às frestas de seus limites e suas lateralidades de linha e luz. 

O percurso poético da artista através de diferentes meios e linguagens é perpassado 

por essa circularidade. Para a artista, esse espaço “topológico, virtual desdobrado, 

torcido, invertido, ambíguo, ambivalente; no plano estático” 6  de suas gravuras 

neoconcretas está na origem de vários outros trabalhos:  

O espaço Poético é um contínuo dinâmico, ambíguo, apoiado sobre 
o SINAL e que deverá deflagrar também um processo de um 
contínuo no interior das pessoas – um dentro fora permanente. 
Espaço interno e externo confundindo-se e nutrindo um ao outro.7 
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Uma linha luz, elemento efêmero e subtraído em relação a qualquer substrato, 

desempenha papel múltiplo na série atuando como suporte ou dobra, superfície ou 

espaço. Usada como recurso experimental, parte do repertório da artista, a ação de 

uma linha luz, contrariamente ao que parece sugerir, não resulta no despojamento 

plástico progressivo em direção a um vazio formal, mas potencializa um momento de 

transformação poética, momento de inscrição diferencial, em que um signo pode ser 

mais do que uma coisa ou outra sendo uma coisa e outra. Descentralizadora, a 

energia de uma linha luz, em ruptura com o que figura, sinaliza o que permanece do 

lado de fora da gravura, seu intervalo desloca a gravura cada vez mais para o 

âmbito dos fenômenos reais, concretos e materiais. Vibrações do branco e do negro, 

inversões de forma, alternância de escalas e uma inércia aparente iluminam duas 

direções de percursos perceptivos variáveis e concretos.  

Sem que se possa reduzi-las à coerência lógica de seus jogos formais, nessas 

gravuras, aparentemente esquemáticas, a grade modular permanece relativa. Sua 

trama de espelhamentos e sua qualidade epidérmica indicam uma profundidade que 

absorve o lado de fora. Orientadas por intervalos irregulares e percursos 

distendidos, flexibilizados ao sabor de outra lógica – cuja dimensão especulativa e 

intuição matemática não descartaram a cumplicidade com a economia de 

contingências e desvios orgânicos –, essas gravuras intensificaram sua 

conformidade com seu material, com os veios e poros da madeira.8 

Na série, a invenção de espaços dinâmicos deve-se menos às figuras sistêmicas 

com encadeamentos construtivos previsíveis do que à qualidade de presença que 

seus sugestivos jogos deflagram para fora de qualquer desdobramento de um 

múltiplo. Nessas gravuras, a discussão do espaço construtivo e planar desdobra-se 

para além de sua dimensão formal e abstrata. Seus vieses e prolongamentos no 

espaço concreto e sensorial remetem a distâncias relativas e diferenciais que 

envolvem o percurso de seu espectador. Uma vez que suas figuras variáveis 

absorvem escalas do ambiente, e não se restringem a delimitações circunscritas ao 

plano visual, essas gravuras são propostas ao corpo, a valores perceptivos 

efêmeros. São gravuras que dependem menos do que figuram do que acrescentam, 

do que do modo como solicitam ou modificam a relação de seu espectador com as 
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sensações dimensionais do ambiente concreto no qual se encontra. Suscitando a 

discussão de outras formas do sentir, irredutíveis a medidas objetivas e 

homogêneas, provocando desvãos e saltos, sensações ambivalentes, essas 

gravuras produziram matrizes especulativas e sensoriais de espaços descentrados e 

à margem das inscrições de suas aparências. Sua ênfase na mobilização de seu 

entorno, na absorção das posições variáveis de seu espectador, sugere a condição 

da impermanência, o prolongamento do espaço à margem, o que flui no intervalo do 

tempo presente.  

Problematizando um espaço fenomenológico, irredutível a resultados visíveis, a 

ênfase da série recai sobre a modulação da trama de relações invisíveis que se 

tecem entre todas as coisas e que envolvem em diferentes escalas alternâncias e 

reversibilidades próprias à operação e ao processo de gravar, que dependem de 

várias etapas dobradas no tempo. Relações de dualidade entre o positivo e 

negativo, o dentro e o fora, o cheio e o vazio, a figura e o fundo também solicitam do 

espectador o envolvimento em seu jogo de ritmos alternados. Essas tramas abertas 

ao tempo, que os Tecelares souberam absorver ou propor, que remetem à 

experiência de dimensões perceptivas simultâneas, participaram igualmente da 

expansão de uma narrativa não-verbal na poética da artista, como suas experiências 

de reinvenção do livro puderam revelar. Com o livro, a vocação da gravura de emitir 

um sinal aberto impregna a forma de dimensão semântica. Mas se o livro, para a 

artista, envolveu o trabalho com um modo de leitura e sucessão não-verbal da 

linguagem é porque pode oferecer outras possiblidades para a própria ideia de 

narrativa, e apreender um “processo de estrutura aberta onde cada estrutura armada 

desencadeia uma ‘leitura’ própria”.9 

O projeto e a questão do livro aparece no trabalho da artista em 59, no contexto das 

experiências neoconcretas. O livro buscou a experiência primeira, não a original, 

mas aquela que recria o mundo a cada instante, que reinventa o problema da 

criação. 
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Sem título, 1957,10 da série Tecelares 

 
Notas 

                                                        
1LYGIA PAPE ESPAÇO IMANTADO, curadoria de Manuel J.Borjas-Villele Teresa Velásquez. São Paulo: 
Pinacoteca do Estado, 2012, p.91. 
2Ibidem, p.374. 

3Ibidem, p.25. 

4Ibidem, p.116. 

5Ibidem, p.95. 

6Ibidem, p.372. 

7Ibidem, id. 

8Várias declarações da artista associam seu uso da geometria ao uso e emprego dela feito pelos índios em sua 
vida material e concreta. Estudos recentes aprofundam a discussão sobre a reflexão da artista das relações 
entre a matemática e a cultura popular e ameríndia.  Ver MACHADO, Vanessa Rosa, .Lygia Pape, espaços de 
Ruptura. São Paulo: Annablume, 2010. PEQUENO, Fernanda. Lygia Pape e Hélio OIticica: conversações e 
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fricções poéticas. Rio de Janeiro: Apicuri, 2013. LYGIA PAPE, entrevista com Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, 
Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1998. 
9Op. Cit, p.220. 
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