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RESUMO 

O texto estabelece uma relação entre os recortes realizados pelo artista francês Henry 
Matisse durante os anos trinta do século XX e o trabalho Caminhando, da artista plástica 

brasileira Lygia Clark executado nos anos sessenta. No texto procuramos colocar em 
relação  as diferenças que separam o trabalho destes dois artistas e o ato de cortar. 
Enquanto Matisse revela um interesse em valorizar a plenitude da forma e a cor, Lygia Clark  
esta mais interessada em trabalhar com o conceito de “experiência ”. 
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ABSTRACT 

The text  establish a relationship between the act of cutting realized by the french artist 
Henry Matisse in the XX century during the thirties and the work “Caminhando”, executed in 
the sixties by the brazilian artist Lygia Clark. We search to establish a relationship to study 
the diferences which separates this two artist in the act of cutting. Matisse was more 
interested in explore the plenitude of form and color,  Lygia Clark instead was more 
interested in explore the concept of  “experience “. 
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Este texto pretende estabelecer uma relação entre os recortes realizados pelo artista 

francês Henry Matisse na década de 1930 e a obra Caminhando da artista plástica 

brasileira Lygia Clark. 

No início da década de 1930, Henry Matisse iniciou uma série que viria a marcar uma 

nova fase do seu trabalho, composta por estudos preparatórios para seu grande mural 

A dança realizados com recortes de papel. Esse mural foi elaborado a partir de um 

convite de Albert Barnes para seu museu particular em Merion, Estados Unidos. Em 

1937, Matisse trabalhou novamente com recortes para a realização dos esboços para 

os cenários da obra Estranha Farândola a ser encenada pelo Ballet Russo em Monte 

Carlo. Também foi convidado para desenhar a capa da conhecida revista Verve,  

onde viria a utilizar recortes, editada pelo grego Emmanuel Tériade. Em seguida, 

começou a trabalhar nas imagens para o belíssimo livro Jazz, publicado em 1947, 

realizado a partir de superfícies de papel pintadas com guache, recortadas e 

trabalhadas na técnica conhecida como pochoir, com a finalidade de obter cores 

duradouras e evitar o desbotamento dos papéis com a passagem do tempo. 

Outro trabalho importante em que utiliza recortes é A piscina, realizado em 1952, 

que se encontra atualmente na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

(MoMA). Este consiste em um ambiente com figuras azuis trabalhadas com guache, 

recortadas e coladas sobre tela, causando a impressão de estar colocadas 

diretamente sobre a parede, provocando a sensação de estarem soltas no espaço. 

Desta maneira Matisse passa a recortar diretamente a cor com uma tesoura, ou 

seja, desenhando diretamente na cor. Como ele mesmo diz, para “associar com um 

só gesto a linha à cor, o contorno à superfície” (MATISSE, s.d. p. 246) já que o papel 

recortado permite-lhe “desenhar na cor” (Idem, p. 240). 

Ao trabalhar desta maneira resolve com um gesto simples o eterno conflito entre o 

desenho e a cor. Matisse liberta as formas, o que lhe permite ao trabalhar com elas 

obter uma agilidade maior na solução de suas composições. A forma recortada 

permite o deslocamento rápido desta de uma determinada posição na superfície 

para outra, proporcionando a experimentação com uma mesma figura em áreas 

diferentes da superfície antes de optar por uma localização definitiva. Estes recortes, 

sem dúvida, fazem referência aos desenhos executados por Auguste Rodin no final 
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do século XIX e início no século XX, quando o escultor passa a fazer experiências 

com papel recortado. Recortando os desenhos Rodin experimentava com a linha e a 

mancha, fazendo com estas uma espécie de assemblage. Esse procedimento de 

composição é associada ao método de trabalho utilizado nas esculturas, nas 

composições tridimensionais, onde se percebe, sobretudo nos múltiplos executados 

em bronze, a reutilização de um molde para uma figura fundida em varias 

composições, como podemos ver nas Portas do inferno ou em outros trabalhos em 

que recombina fragmentos. Esse método, inovador para a época, refletia de certo 

modo os métodos de produção utilizados pela sociedade industrial. 

Antes dos cortes 

Lygia Clark antes de ter realizado Caminhando vinha executando uma série de 

trabalhos onde nos coloca um novo olhar sobre a problemática da linha. Na sua 

trajetória como artista, confronta-se com a desconstrução da superfície pictórica, 

revelando-nos os elementos que a compõem. Suas superfícies pictóricas enfatizam 

a frontalidade do plano e a partir da descoberta do plano como uma realidade 

concreta trabalha na problematização da relação do plano como superfície com a 

linha, numa tentativa como a própria artista nos diz, de “exprimir um novo espaço” 

(CLARK, 1998, p. 83). 

Ao observar as “linhas de junção de portas e caixilhos, janelas e materiais que 

compõem um assoalho”, passa a trabalhar com uma linha que chama de linha-

orgânica “pois era real, existia em si mesma, organizando o espaço”. Descreve-a 

como “uma linha-espaço, fato que eu só viria a perceber mais tarde” (CLARK,1998, 

p. 83). Nesse momento, a linha já não é mais traçada sobre uma superfície, mas sim 

construída a partir do encontro, da intersecção que separa os planos. Assim, passa 

a deixar uma pequena separação entre duas superfícies e esta  intersecção, este 

encontro entre dois planos passa a funcionar como linha. Esta linha é realizada por 

meio de uma incisão feita na superfície, criando uma linha em baixo relevo que nos 

revela o material de que o suporte é feito.  

Depois da descoberta da linha-orgânica, Clark trabalhou criando superfícies negras 

de tratamento uniforme, realizadas com tinta industrial sobre madeira aplicada com 
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pistola, sem nenhum tipo de pincelada que nos revelasse a marca da artista. Como 

elemento contrastante, introduz uma linha branca que denomina linha-luz, na 

medida em que esta ilumina o plano escuro criado sobre a superfície. 

Posteriormente, realiza a série de trabalhos Casulos, onde explora a superfície em 

relação ao espaço concreto, tridimensional, colocando em diálogo a linha e o espaço 

ao seu redor. Nessa série, a linha passa a ser o perfil do plano construído.  

Finalmente, antes do Caminhando, surge a série de trabalhos dos Bichos, onde a 

linha e o plano são articulados pelo espectador. A linha, contorno do plano, é 

articulada por meio de dobradiças que passam a ser colocadas nas bordas desta 

superfície, de modo a tornar as superfícies articuladas na medida em que as 

movimentamos. Nesses trabalhos, a artista consegue destruir o conceito de pintura 

como superfície, onde a superfície pictórica tem frente e avesso. Nos Bichos , passa 

a não existir mais avesso, problemática esta a qual irá dar continuidade no 

Caminhando, utilizando a Fita de Moebius. 

Lygia Clark é confrontada com a problemática da linha e da superfície, que 

atravessa grande parte do seu trabalho, e quando realiza o trabalho Caminhando  

passa a experimentar com o conceito de uma linha vivida. Como podemos observar, 

existe um entrelaçamento continuo da problemática da  linha a ser tratada em sua 

obra, uma rede de relações que vai criando intertextualidades entre os diferentes 

trabalhos da artista. 

O instante e a duração 

Em 1964, Lygia Clark no seu Livro-obra, reeditado em 1983 por Luciano Figueiredo 

e Ana Maria Araujo em edição limitada de 24 exemplares, escreve o pequeno texto 

“A  propósito do instante“, onde nos diz que: 

O instante do ato não se renova. Existe por si mesmo: repeti-lo é dar-
lhe um novo significado. Ele não contem nenhum traço de percepção 
passada. É um outro momento. No mesmo momento em que 
acontece, é já uma coisa em si. Só o instante do ato é vivo. Nele o vir 
a ser está inscrito. O instante do ato é a única realidade viva em nós 
mesmos. Tomar consciência é já o passado. A percepção bruta o ato 
é o futuro se fazendo. O presente e o futuro estão implicados no 
presente-agora do ato. (CLARK, 1983, p. 155) 
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Gaston Bachelard em seu livro La intuición del instante (2000, p. 23) nos fala, por 

sua vez, de dois tipos de temporalidades: uma construída a partir do instante, 

colocada por M. Gaston Roupnel em L’intuition de l’instant, que escreve “a 

verdadeira realidade do tempo e o instante, a duração é somente uma construção, 

sem nenhuma realidade absoluta” (BACHELARD, 2000, p. 23); e a outra 

temporalidade colocada por Bergson que acreditava que “a verdadeira realidade do 

tempo e sua duração o instante é somente uma abstração, sem nenhuma realidade” 

(BACHELARD, 2000, p. 22). Ambas, de qualquer forma, seriam construções da 

imaginação. 

Em 1964, Lygia Clark escreveu: 

Caminhando é o nome que dei à minha última proposição. Daqui em 

diante, atribuo uma importância absoluta ao ato imanente realizado 
pelo participante. O Caminhando, leva todas as possibilidades que 

se ligam à ação em si mesma: ele permite a escolha, o imprevisível a 
transformação de uma virtualidade em um empreendimento 
concreto. (CLARK, 1980 p. 25) 

 
A seguir, nos descreve a sua proposta: 

Faça você mesmo um Caminhando: pegue uma dessas tiras de 

papel que envolvem um livro, corte-a em sua largura, torça-a e cole-a 
de maneira que obtenha a fita de Moebius. Em seguida tome uma 
tesoura, crave uma ponta na superfície e corte continuamente no 
sentido do comprimento. Preste atenção para não recair no corte já 
feito – o que separaria a faixa em dois pedaços. Quando você tiver 
dado a volta  na fita de Moebius, escolha entre cortar à direita e 
cortar à esquerda do corte já feito. Esta noção de escolha é decisiva. 
O único sentido dessa experiência reside no ato de fazê-la. A obra é 
o seu ato. À medida que se corta na faixa ela se afina e se desdobra 
em entrelaçamentos. No fim, o caminho é tão estreito que não se 
pode mais abri-lo. É o fim do atalho. (CLARK,1980, p.25-26) 

O que observamos no Caminhando é o instante como realidade, na medida em que 

avançamos no corte e no traçado dessa linha-fronteira que separa o plano em dois, 

um esquerdo e um direito. Mas também nos é colocado que, ao avançarmos no 

corte desse plano estamos realizando a construção dos instantes vividos. Isso nos 

levaria a uma duração construída de fragmentos de instantes vividos, um após o 

outro, acumulando nesse fazer a memória desses mesmos instantes. O que 
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teríamos no Caminhando, portanto, é a tematização de uma duração. Duração, 

essa, segmentada em instantes vividos. 

A duração estaria localizada na dimensão do extenso, enquanto o instante o 

colocaríamos na dimensão do intenso. Desse modo, o extenso estaria figurativizado 

por essa continuidade, esse gesto do corte que se repete, e o intenso por uma 

descontinuidade, uma segmentação continua dessa extensão. Cada ação realizada 

sobre essa superfície quebra a continuidade temporal, que é manifestada na 

repetição do ato executado de cortar, que permite avançar no corte da superfície de 

papel. Este ato repetitivo gera um efeito de sentido de continuidade. 

Uma descontinuidade nos é colocada quando se faz preciso reiniciar, 

reiteradamente, os movimentos realizados para efetuar o corte, ou seja, a abertura 

das lâminas, o encontro e o cruzamento das lâminas. Cria-se desta forma uma 

oposição entre a continuidade do ato de cortar e a descontinuidade gerada pelo 

gesto pontual do corte executado. 

No final do percurso realizado ficam sobre o chão materializados os resquícios, as 

cinzas desse percurso, dessa duração vivida, como um cadáver de papel exposto ao 

nosso escrutínio. Se separam novamente sujeito e objeto. Não é casual que o papel 

utilizado na confecção do objeto analisado seja de um tipo ordinário e que a tesoura 

escolhida seja comum.  

Ao desenvolver nossa análise, não é o objeto que está sendo focalizado e sim as 

relações que estão sendo construídas ao longo da sua execução. Essas contém 

algumas complementariedades: interior e exterior, continuidade e descontinuidade, 

distração e atenção, intenso e extenso, instante e duração. 

A proposta feita pelo destinador no Caminhando estaria mais próxima, ou tenta se 

aproximar mais, das atividades realizadas no nosso cotidiano do que do próprio 

estatuto da arte e se aproxima, portanto, das estratégias formuladas por Marcel 

Duchamp,  com seu desejo de revelar as estruturas subjacentes ao sistema da arte. 
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Entre a linha-contorno e a linha-vivida 

Retomando as questões colocadas pelos trabalhos com recorte de Matisse no inicio 

deste texto, o procedimento de recortar formas diretamente sobre o papel  lhe 

permitiram ganhar uma liberdade maior com a  utilização da técnica de colagem.  

Matisse  revelou nesses trabalhos um interesse em valorizar a forma e a cor como 

elementos fundamentais do seu trabalho.  Podemos observar que seu interesse é a 

busca por novas composições sobre o espaço bidimensional de uma superfície, e 

que suas referências estão ancoradas no plano figurativo. Seu objetivo é o de criar 

formas animadas com o papel. Sua linha é uma linha-contorno, uma linha como 

contorno da forma, uma linha-fronteira que separa duas superfícies pelo contraste 

entre as cores colocadas sobre essas superfícies, entre figura e fundo, sendo muito 

diferente da linha-vivida proposta por Lygia Clark. 

O recortar/desenhar de Matisse se encontra ancorado no resultado das relações de 

ordem formal que estavam sendo construídas, onde as figuras são figuras que têm 

como referência o mundo natural. O trabalho de Matisse com recortes dialoga com a 

bi-dimensionalidade da superfície sobre a qual estes recortes são posicionados.  

Por outro lado, no trabalho de Lygia Clark o importante passa a ser o próprio 

processo, o  ato de cortar, e não a confecção de um objeto estético para o deleite de 

nossos sentidos. Critica, por meio de seu trabalho, a ênfase e a valorização que se 

dão à forma como elemento central, relacionando-se desta maneira ao trabalho de 

outros artistas como Jackson Pollock que, ao longo do século XX, atacaram e 

dissolveram a forma ao trabalhar suas pinturas com técnicas como o dripping. 

Em Matisse, o cortar nos coloca um tempo “lá”. Ao ser colocada e, posteriormente, 

colada, a forma recortada sobre uma superfície esta “lá”, inserida numa virtualidade 

latente, como figura do mundo natural sobre um fundo-superfície. Toda a relação 

figura-fundo, da pintura como janela do mundo, sendo este um problema com o qual 

os artistas se debateram a partir do século XIX, continua presente na obra de 

Matisse. 
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A proposta de Clark, por sua vez, é da ordem da percepção, da experiência, 

envolvendo nossas relações com o mundo. Sendo assim, seu trabalho se diferencia 

do trabalho de Matisse porque passa a ser da ordem do “vivido”.  

Nosso olhar para a pintura tradicional traça percursos visuais sobre a tela e, assim, o 

olho desencarnado se movimenta sobre a superfície, recortando-a virtualmente ao  

deslocar o nosso olhar no interior dessa superfície. 

Com Lygia Clark o percurso a ser realizado por meio do corte, diferentemente do 

que é realizado por Matisse, não se apresenta como virtualidade. Ele é um percurso 

concreto no espaço, realizado no interior da matéria-papel. Esse percurso se faz no 

instante do ato de cortar a superfície, em que a tesoura avança sobre ela de forma 

concreta, marcando o papel. 

A linha, no Caminhando, não faz referência a uma realidade externa. Ela,  

poderíamos dizer, torna-se uma espécie de cordão umbilical para o interior de nós 

mesmos. Em sociedades cada dia mais mecanizadas, onde nossos gestos 

cotidianos se tornam mecânicos e adormecidos, o Caminhando de Lygia Clark nos 

convida a executar um gesto inicial, libertador, descondicionador desses mesmos 

gestos de finalidade utilitária, ou de produção. Realiza-se, a partir da proposta da 

artista, um ato que reordena nossa relação com o mundo, a linha-vivida que resgata 

e re-significa nossas individualidades na revalorização dos gestos cotidianos. 
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