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O CONCEITO EXPANDIDO DA GRAVURA NA OBRA DE MARIA BONOMI 
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RESUMO:Nos anos 50/60, período da ativação da gravura artística no Brasil, Maria Bonomi 
inicia sua trajetória como gravadora. Inicialmente como aprendiz do gravador Lívio Abramo 
(1903-1992), e após como sua assistente, sua pesquisa funda-se nas infinitas possibilidades 
investigativas que a gravura oferece. Ao revolucionar a técnica da gravura Maria Bonomi 
amplia o campo conceitual deste meio expressivo assim como sua relação com outros 
campos da atividade artística. Sua biografia e produção integram-se na constituição do 
campo artístico (Bourdieu) demonstrada principalmente através da ativa participação da 
artista na cena da arte brasileira. O percurso artístico de Bonomi em sua longa carreira e 
seu afinamento de pensamento com o seu tempo refletem as transformações da arte 
contemporânea em vários aspectos relevantes, tanto no âmbito da forma quanto na 
linguagem atualizando a gravura num campo complexo e estendido.  
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ABSTRACT: In the 1950s/1960s, a period during which artistic printmaking was invigorated 
in Brazil, Maria Bonomi starts her career as an printmaker. Initially being apprenticed to the 
printmaker LívioAbramo (1903-1992), and later on, as his assistant, Bonomi researches into 
the infinite number of possibilities for the investigative work offered by printmaking. In 
revolutionising printmaking techniques, Maria Bonomi expands the conceptual field of this 
expressive medium, as well as its relationship with other areas of the artistic activity. Her 
biography and production are integrated into the constitution of the field of art (Bourdieu) 
demonstrated mainly by the artist's active participation in the Brazilian artistic scene. 
Bonomi's artistic development in her long career and her thoughts finely tuned to her epoch 
reflect the transformations of the contemporary art in various relevant aspects, regarding the 
form as well as the language, updating the art of printmaking in a complex and expanded 
sphere.  
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Gravar, no mais amplo sentido é atividade praticada pelo ser humano desde a pré-

história. Técnica por excelência mutante, assumindo diversas funções ao longo do 

tempo e do momento histórico, a gravura tem por isso mesmo essa característica 

progressista, técnica sempre propensa a novas descobertas e inovações. A respeito 

da xilogravura,Adir Botelho nos diz: “O ato xilográfico escapa ao tempo, é 

permanente nas coisas que mudam; o significado que damos a ele é o que 

realmente importa”.1 
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A gravura brasileira começou no século passado com Carlos Oswald, ao iniciar em 

1914 o primeiro curso de gravura no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, e 

prosseguiu com a multiplicação das escolas de gravura, com gerações de 

gravadores sucedendo-se, criando uma tradição de qualidade.  

Como nos esclarece Adir Botelho: 

A gravura artística no Brasil surgiu autêntica, sem passado de 
exteriorização acadêmica, acompanhando as transformações 
radicais do início deste século, em que a vida tornou-se mais 
vertiginosa, menos conservadora, mais ativa. Até esse período da 
nossa história, a gravura era considerada entre nós como um veículo 
a serviço do comércio e da reprodução. Nessas circunstâncias, 
surgiram os gravadores pioneiros que praticamente consolidaram a 
gravura como forma de expressão artística no país. 2 

Os anos 50/60 testemunharam a ativação da gravura artística no Brasil. Maria 

Bonomi integrou a segunda geração dos artistas que participaram deste processo, 

como consta no livro clássico de José Roberto Teixeira Leite A Gravura Brasileira 

Contemporânea, publicado em 1965.3 Nele, o autor enfoca a história da gravura de 

arte brasileira, subdividindo-a em três estágios: o primeiro, a fase heroica, 

compreende os anos entre 1908 a 1945; seguido pelo momento de afirmação, de 

1945 a 1955; e pelo fastígio, entre 1955 e 1965, fase de grande produção e 

reconhecimento da gravura artística.  Teixeira a situa no panorama da gravura 

brasileira deste período – fastígio – no capítulo intitulado Jovens mestres, dedicado 

a artistas que frequentaram o ateliê do MAM-Rio inicialmente como alunos: Anna 

Letycia, Maciej Babinsky, Rossini Perez, Roberto Delamonica e Maria Bonomi.  

Bonomi nasce em 1935 em Meina, nas proximidades de Milão, Itália, de mãe 

brasileira e pai italiano, mudando-se em 1944 para o Brasil com sua família em 

decorrência das turbulências da II Guerra. Inicia seus estudos pela pintura e pelo 

desenho estudando com Yolanda Mohalyi (1909-1978) em 1951, e com Karl Plattner 

(1919-1989) em 1953.Neste ano a artista visita uma exposição do gravador Livio 

Abramo (1903-1992) e este definitivo encontro com a gravura irá mudar seu rumo. 

No ano seguinte consegue ser aceita por Abramo como aprendiz e passa então a 

conviver “com este universo avassalador e único em branco e preto, a xilografia¨.4 

Em 1960 torna-se sua assistente no Estúdio Gravura.5 Bonomi classifica sua relação 
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com Abramo como o grande encontro. Artista plural, sua obra não apenas reflete 

sua versatilidade expressiva, como também seu pensamento inquieto e prolífero 

acerca das questões permanentes do fazer artístico. Sua prática artística revela-se 

no diálogo entre meios e técnicas, ampliando limites técnicos e conceituais, criando 

novos territórios.   

O ato gravador de Maria Bonomi revela rigor técnico e intensidade criadora. Um 

traço característico em sua prática é o embate com as limitações impostas pelo 

conjunto de normas que costumamos chamar tradição: extrapolando as medidas 

que uma técnica intimista sugere, lança a xilogravura à monumentalidade, com 

obras medindo em média 2 metros em uma das dimensões. Transfere a gravura das 

mesas e vitrines e a coloca na parede.6 

 

PourlaPaix,1965. Xilografia. 110 x 75 cm. 

A pesquisa de grandes formatos tem início em 65/66, época também que 

desenvolve o combinatório: “a matriz já gravada é usada em todas as suas 

possibilidades de inversão, multiplicação e soma, conforme registro que 
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estabeleço.[...]”.7 Aqui, Bonomi começa a transpor os limites da técnica tradicional. 

Suas pesquisas prosseguem com a litografia e a serigrafia.8 

Do entrosamento com seu público, Maria recolhe questionamentos e percepções. 

Foi Clarisse Lispector, amiga e madrinha de seu filho, que primeiro colocou em 

questão a matriz: para a escritora era ali que residia a emoção da fatura, os sulcos, 

as marcas da gravação. Desse fato nasceram os “Módulos Solombras” (1972),9 

quando a matriz torna-se a própria obra, e não a impressão no papel. A matriz de 

madeira gravada torna-se então geradora de objetos de poliéster, translúcidos e 

coloridos multiplicados tecnologicamente.10 A matriz continua gerando múltiplos, é 

gravura; e os múltiplos são objetos, são esculturas. Então a artista coloca a gravura 

num caminho sem volta, feito de transformações e reposicionamentos conceituais, 

no campo expandido.  

 

A águia,1967. Xilografia. 102 X 155. Coleção Haron Cohen. 

Segundo Bonomi, o ideário e a atitude intrínsecos à gravura são as arrojadas 

possibilidades investigativas que contém, que podem ser garimpadas 
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infinitamente.11Bonomi é eminentemente gravadora, e deixa isso claro em seus 

escritos, entrevistas e depoimentos. Diz que o sulco é para ela o mesmo que a 

palavra é para o poeta. Seus trabalhos como cenógrafa12 conferiram-lhe subsídios 

para dominar espaços interiores e exteriores com naturalidade, resultando para ela 

enquanto gravadora a obtenção de suportes de dimensões maiores, destinadas ao 

grande público. Conduzir sua gravura para o espaço público foi para Bonomi o 

caminho natural, a continuação do propósito gravador: atingir pessoas que têm 

pouca oportunidade de convivência com emoções artísticas. Para tanto, subverteu a 

tradição, inverteu processos técnicos, detonou os limites dos redutos da arte. Seu 

primeiro projeto em arte pública iniciado em 1974 e concluído em 1976 foi o altar da 

igreja Mãe do Salvador, mais conhecida como igreja da Cruz Torta, localizada no 

bairro paulistano de Pinheiros. Seguiram-se outros, fundamentando suas pesquisas 

nesta direção. As reflexões sobre os sistemas expressivos e os fundamentos das 

ideias artísticas que embasaram seu processo criativo forneceram os subsídios para 

sua tese de doutorado intitulada Arte Pública. Sistema expressivo/Anterioridade 

defendida em 1999 na Escola de Comunicação e Artes da USP. Em sua tese 

Bonomi aborda sua obra gravada que constitui a vertente por ela intitulada Arte 

Pública, revelando também que a sua trajetória, em que vida e arte evidentemente 

se entrelaçam, as vivências obtidas com o convívio com arquitetos e as atividades 

como cenógrafa foram decisivos na constituição do seu conceito de arte pública e no 

encaminhamento de sua prática nesta direção. 
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Ascensão, 1974. Concreto, 800 x 2200 cm. Igreja Mãe do Salvador (Cruz Torta), São Paulo. 

Em 1984 Maria Bonomi cria objetos côncavos ou semi-planos em latão, cobre e 

alumínio, fundidos a partir de argila sulcada, são o Epigramas. Remetem às 

Solombras, mas não são matrizes de xilogravura reproduzidas. Sobre os Epigramas 

(1984), Bonomi comenta que seu alfabeto continua sendo o das incisões: “Percebam 

que isso aqui não é escultura e nem baixo ou alto-relevo”.13 

 

 

Epigrama, 1984. Alumínio, 2,5 X 3,0 X3,0. Coleção da artista. 

Bonomi afirma que sua obra é antes tudo pensamento gráfico. E esta apresenta tal 

coerência em seu conjunto que é praticamente um curso dos princípios norteadores 

da arte contemporânea. O percurso artístico de Bonomi em sua longa carreira e seu 

afinamento de pensamento com o seu tempo refletem as transformações da arte 

contemporânea em vários aspectos relevantes, tanto no âmbito da forma quanto na 

linguagem.  

Pintora, gravadora, ilustradora, cenógrafa, figurinista, muralista, professora, 

curadora: o perfil multifacetado de Bonomi ao articular inúmeras funções reflete-se 

em sua prática artística.  Sua biografia e produção integram-se na constituição do 
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campo artístico (Bourdieu)14 demonstrada principalmente através da ativa 

participação da artista na cena da arte brasileira, bem como em momentos 

importantes da história das artes da capital paulista, como o da criação da Bienal 

Internacional de Arte, com a qual, aliás sempre manteve relação. Participação 

registrada pela riqueza da correspondência de Maria com outros artistas, agentes de 

cultura, críticos de arte, tanto no Brasil como no exterior.  

Seu percurso está em consonância com o pensar contemporâneo, ratificando estes 

conceitos, e indo além, renovando-os, fazendo uma arte ao mesmo tempo universal 

e bem brasileira, da inter-relação da arte com a vida, um pressuposto 

contemporâneo na arte. Um dos conceitos presentes na arte contemporânea é que 

esta trabalha com a articulação do pensamento, não com a habilidade, mas Bonomi 

altera este conceito, uma vez que a gravura enquanto meio expressivo é poética e 

fatura, simultaneamente. Diz Bonomi: “Gravura é um meio expressivo em que a 

execução participa da invenção, por isso resulta na arte de maior fidelidade para 

registrar nosso íntimo”.15 É recorrente a noção de que em Arte Contemporânea o 

processo de criação é mais importante que o resultado final, o produto. Em Bonomi, 

é fundamental a importância do processo, híbrido e mutante, mas o produto final é 

tão importante quanto o processo, e do diálogo conceitual entre ambos, processo e 

produto, está a relação potencializada entre o objeto estético e o sujeito, entre o 

artista e o espectador. Nas palavras da artista: “a gravura é um universo”.  

Atuante em sua arte, Maria Bonomi é a artista convidada para a quarta edição do 

projeto Vão, noSesc Belenzinho em São Paulo, realizada entre abril e julho de 2014. 

Concebida para o átrio - espaço de circulação - do prédio, esta instalação efêmera, 

flagrante em 15 xilografias inscritas em 21 quadrantes de 4x4m entre cabos e 

espelhos suspensos, toda executada em papeis recicláveis e alumínio degradável. 

Nesta monumental obra de arte pública, xilografias e espelhos se misturam sobre as 

cabeças dos passantes.16 
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Circunstamtiam, 2014. Instalação. Aprox. 12 X 16 m.  

A gravura, celebrada como um meio expressivo resultante de rigor técnico e de 

procedimento severo - pensamento este fruto do conceito tradicional de métier - 

desvela-se transcendente na práxis de Maria Bonomi. Mais do que gravar, Bonomi 

trabalha com o pensamento gráfico, que avança em todas as direções possíveis, na 

pluralidade de sua mente inquieta.  

O caráter inovador da prática de Bonomi, ao transgredir a técnica da gravura, 

transpondo limites entre os meios tradicionais, criando obras que envolvem o 

expectador, que habitam o espaço público, que alcançam um maior número de 

pessoas, toda essa dinâmica expressiva e libertária situam Bonomi de forma 

marcante no cenário da arte contemporânea brasileira. Ao revolucionar a técnica da 

gravura Maria Bonomi amplia o campo conceitual deste meio expressivo assim como 

sua relação com outros campos da atividade artística. 

Notas: 
                                                           
1 - BOTELHO, Adir. Barbárie e espanto em canudos. Xilogravuras e desenhos. Coleção Museu Nacional de 
Belas Artes. Catálogo da exposição na Caixa Cultural. Rio de Janeiro, 2012. 
2-FERREIRA, Heloisa & TAVORA, Maria Luisa. Gravura Brasileira Hoje: depoimentos. Rio de Janeiro: 
SESC/ARRJ, Vol. I (1995); Vol. II (1996); Vol. III (1997). 
3 - TÁVORA, Maria Luisa. A gravura brasileira contemporânea em livro – 1965: história e crítica 
htpp://www.anpap.org.br/anais/2011/pdf/chtca/maria_luisa_luz_tavora.pdf 
4 - LAUDANNA, Mayra. Maria Bonomi: da gravura à arte pública. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. P.70 
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5 - Em 1955, em sua primeira exposição fora do Brasil, expõe gravura. Escreve artigos, ilustra seu primeiro livro. 
Realiza a sua primeira individual em São Paulo, em 1956. Em 1958 recebe bolsa de estudos da Ingram-Merrill 
Foundation e estuda no PrattInstituteGraphics Center, em Nova York, com o pintor SeongMoy (1921-2013). Em 
paralelo, cursa gravura com Hans Müller e teoria da arte com Meyer Schapiro (1904-1996), na Columbia 
University, também em Nova York. De volta ao Brasil, freqüenta a Oficina de Gravura em Metal com Johnny 
Friedlaender (1912-1992), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM/RJ, em 1959. 
6 - CinquièmeBienale de Paris, 1967, Bonomi recebe o prêmio de gravura. 
7 - LAUDANNA, Mayra. Obra citada, 2007, p.322. 
8 - Em suas pesquisas em litografia, Bonomi associa-se ao mestre-impressor Octavio da Costa Pereira; esta 
colaboração ratifica a proposta da artista de que a concepção e a execução da obra são indissociáveis.  
9 -A artista toma o nome Solombrados poemas da amiga Cecília Meireles, que personifica as Águias de poliéster 
translúcidos e coloridos que Bonomi tecnologicamente multiplica. 
10 -A introdução do material sintético na produção deste múltiplo implica a parceria com outro especialista, agora 
Salvatore Iannaccone. 
11 -LAUDANNA, Mayra. Obra citada, 2007, p. 295. 
12 -Atividade iniciada em 1960, que rendeu-lhe grande reconhecimento e inúmeros prêmios. 
13 - LAUDANNA, Mayra. Obra citada, 2007, p. 244. 
14 - BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas.São Paulo: Perspectiva, 2011. 
15 - LAUDANNA, Mayra. Obra citada, 2007, p. 113. 
1616 - http://www.mariabonomi.com.br/exposicoes_individuais.asp. Acessado em 14/07/2014. 
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