
 

1136 A FOTOGRAFIA COM PINTURA: A REPRODUÇÃO COMO ORIGINAL 
Niura Legramante Ribeiro / UFRGS 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

A FOTOGRAFIA COM PINTURA: A REPRODUÇÃO COMO ORIGINAL 
 
 

Niura Legramante Ribeiro / UFRGS 
 
 
 
 

RESUMO 
O artigo analisa as práticas fotográficas e suas relações com o regime pictural, empregadas 
em determinadas obras de Vera Chaves Barcellos e de Arnulf Rainer. Pode-se pensar como 
as operações plásticas realizadas por esses artistas, por meio de intervenções de 
pinceladas sobre reproduções em fotocópias ou fotografias, acabam por transformar a 
reprodução em original e se constituem como a “vontade de auratizar,” proposta por 
Dominique Baqué na arte contemporânea.  
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ABSTRACT 
This article analyzes the photographic practices and its relations with the pictorial regime, 
employed in certain works of artists Vera Chaves Barcellos and Arnulf Rainer. It can be 
thought as if the plastic operations performed by this artists, through brushstrokes 
interventions over photocopies or photographs reproductions that end up turning the 
reproduction into original and that constitute as "la volonté d`auratiser," proposed by 
Dominique Baqué in contemporary art. 
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I 

A reprodutibilidade técnica da imagem associada a rastros do pictural está no centro 

das operações plásticas de determinados trabalhos, sobretudo, na década de 1980, 

da artista Vera Chaves Barcellos ao realizar migrações e mestiçagens entre 

diferentes meios de expressão. A artista começou a fotografar em 1969, mas 

somente a partir de 1972 passou a trabalhar com esse meio em suas obras, 

primeiramente, associado às serigrafias realizadas entre 1972 e 1973. Depois de 

produzir muitas gravuras abstratas na década de 1960, Vera afirma que a fotografia 

foi uma forma de trazê-la de volta ao real, à figuração: “era um olho mais objetivo 

para eu olhar o mundo ao meu redor” (entrevista à autora, 06.05.2011). A concepção 

de serializar uma imagem vem de sua experiência com a gravura e a fotografia, em 

que, como se sabe, são meios que possibilitam experiências com a imagem múltipla. 

Na década de 1980, a artista trabalhou com fotocópias de fotografias ou, como ficou 

popularmente conhecido, com o xerox, sobre o qual trabalhava gestos pictóricos.   

Na década de 1970 o xerox entrou no circuito brasileiro das artes visuais e muitos 

artistas passaram a explorar as tecnologias de reproduções1 para a produção de 

livros de artistas e de arte postal. Nessa década, “a experimentação de novos meios 

como o xerox, pela sua possibilidade de reprodução rápida e fácil, aliou-se à 

abrangência e universalidade da arte postal” (FREIRE, 1999, p. 76).  Em Porto 

Alegre, Chaves Barcellos estava em diálogo com esse contexto de época quando 

passou a utilizar essa mídia para fazer livros de artista e para trabalhar com arte 

postal. Nesse período, a artista já se identificava com seus pares pelo contato de 

amizade com artistas como Regina Vater (1943), Paulo Bruscky (1949), Regina 

Silveira (1939), Júlio Plaza (1938-2003) e Anna Bella Geiger (1933), que também 

tinham proximidade com a fotografia e o xerox. 

Regina Vater realizou em Nova York a série de postais fotográficos Postalixo, 

Land(e)scape, NY 74 (1974). Regina Silveira, como Vera, trabalhou com gravura 

associada à fotografia. Realizou interferências serigráficas sobre fotografias de 

cartões postais em Brazil Today (1977), em Interferências (1976), na qual criou uma 

malha de estruturas geométricas sobre fotografia da cidade de São Paulo, e ainda 

criou serigrafias a partir de fotografia, como na obra Inclusão Watteau (1974), entre 
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outras. Julio Plaza trabalhou com sobreposições fotográficas em 

Evolução/Revolução (1971). Paulo Bruscky, no Recife, também explorou 

intensamente a reprodutibilidade da imagem; com o xerox, criou distorções, 

desregulando a máquina e empregando espelhos, lentes e o próprio corpo.  

Anna Bella Geiger, assim como Barcellos, vinha da experiência do múltiplo com a 

gravura, utilizou a fotografia como fonte visual para a gravura e também produziu 

livros de artista em xerox: seu interesse “estava nas cópias de baixo custo, nas 

imagens multiplicadas que essa tecnologia podia fornecer-lhe,” afirma Jaremtchuk 

(2007, p. 89). Com imagens fotográficas oriundas de diversos contextos, a artista 

carioca operacionalizava a fotografia de forma impura ao utilizar, por exemplo, a 

fotografia com a gravura em metal, com serigrafia, com encáustica, entre outros 

meios. Adolfo Montejo (2008, p. 3) destaca que, na poética de Anna Bella Geiger, “o 

elemento fotográfico tem um alto grau de presença e se transforma em diferentes 

registros e suportes [...] como em fotogravuras, fotomontagens, fotografia objetual, 

digital, gráfica”. 

Vera Chaves Barcellos participou de toda uma geração de tendências conceituais 

nos anos de 1970 e, nesse sentido, foi marcada por suas leituras de textos como 

Arte Conceitual, publicado na França nos anos de 1970 com textos de Catherine 

Millet, Joseph Kosuth e Vitor Burgin.2 Nessa década, afirma Ana Carvalho (2009, p. 

91), “a pintura, como atividade autônoma, autossuficiente e autojustificada, aparece 

como possibilidade artística esgotada e investimento estético inócuo”. No Brasil dos 

anos de 1970, Glória Ferreira (2009, p. 31) vê “um alargamento no eixo Rio-São 

Paulo,” que ela considera até esse período “muito hegemônico,” através da Funarte, 

o que é confirmado pela artista, dizendo que pôde participar de um seminário sobre 

Arte nas Regiões. No Salão Nacional de Artes Plásticas, em especial o IV Salão, em 

1981, houve uma sala especial para Arte nas Regiões. Segundo Barcellos, “a gente 

mandava trabalhos para esses salões para dar visibilidade ao trabalho”, confirmando 

que os salões – além do Rio, também do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, foram 

espaços importantes para os jovens artistas (BARCELLOS, entrevista a FERREIRA, 

2009, p. 31).  E é nesse contexto estético que um grupo de jovens artistas contribuiu 

à renovação artística local por meio do Nervo Óptico (1977–1978) e do Espaço N.O. 

(1979–1982), onde a artista tem um papel ativo. Eles pretendiam “interferir em um 
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cenário regional específico, marcado pela tradição forte da gravura e da pintura, a 

qual associava a figuração e o realismo à defesa de uma identidade cultural ligada à 

crítica social” (CARVALHO, 2009, pp. 94-95). Pode-se dizer que a fotografia foi 

muito utilizada por vários integrantes do grupo, mas sem que tais fotografias 

tivessem como fonte de elaboração a história da pintura.3 O Nervo Óptico realizou 

muitas fotografias de caráter experimental, como afirma Vera: “a gente fazia seções 

criativas e um fotografava o outro” (BARCELLOS, entrevista a FERREIRA, 2009, p. 

30). O Espaço N.O. teve um caráter multidisciplinar, que congregava artes visuais, 

teatro, dança, performances, música. O foco de interesse do grupo não era a 

pintura, mas a imagem fotográfica, a instalação, o investimento na participação do 

espectador, a arte postal, os livros de artistas, o filme super-8, tudo isso ligado “à 

adoção de estratégias críticas em relação à autoria individual, tudo com boa dose de 

humor e ironia” (CARVALHO, 2009, p. 95). É desse cenário que participa Vera 

Chaves Barcellos, portanto, de acordo com sua visão crítica em relação à 

revalorização da pintura nos anos 1980 na arte brasileira e internacional.  

Como se sabe, internacionalmente, ganham força tendências com foco na pintura, 

como a Transvanguarda Italiana, liderada pelo crítico Achille Bonito Oliva, e os neo-

expressionismos alemães, com pinturas de Anselm Kiefer, Markus Lupertz e Jörg 

Immendorf, entre outros. Os trabalhos dessas tendências puderam ser acompanhados, 

no Brasil, por meio da 18ª Bienal Internacional de São Paulo, de 1985, no segmento da 

Bienal chamado A Grande Tela, com curadoria de Sheila Leirner. No Brasil ainda se 

destaca uma jovem geração que integra a mostra no Parque Lage, a exposição Como 

vai você Geração 80, como se verá em outro capítulo. 

Vera Chaves Barcellos fez uso das fotocópias associadas ao pictural para os jogos 

entre a questão do original e da cópia e para sua crítica à revalorização da pintura 

na década de 1980, devido ao seu descontentamento em relação à linguagem da 

pintura, dominante na arte brasileira. A ironia à qual a artista seguidamente se refere 

deve-se ao seu desconforto4 pelo que significou a revitalização da pintura, o boom 

da pintura na década de 1980. 

A partir dessa década, Vera Chaves Barcellos trabalhou com um sistema operatório 

que consistia em partir da fotografia à fotocópia, da fotocópia à pintura sobre essa 
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fotocópia e desta, novamente, à fotografia, de forma a embaralhar a relação entre a 

cópia e o original. Assim, a artista transformava uma fotocópia de uma fotografia em 

original por meio de pinceladas, e desta fazia uma nova cópia, de modo que a 

reprodução podia corroer a noção de autenticidade. 

“A questão da autenticidade coloca a de original” (SAGOT-DUVAUROUX, 2012, p. 

123). André Gunthert pergunta-se sobre o que realmente constitui a autenticidade de 

uma obra e comenta o argumento da historicidade que Walter Benjamin utiliza para 

responder a questão: “o que numa obra não é reprodutível é sua história”. Gunthert 

(2001, p. 84–85) vê isso como uma armadilha, pois tal argumento foi desenvolvido “a 

partir de obras antigas, os craquelados dos vernizes, a ‘vida’ do mármore ou da 

madeira”. Tal fundamento físico conduz a sugerir que “uma obra é mais autêntica 

quanto mais antiga ela for.” Para esse autor francês, a distinção entre original e 

cópia apoia-se num fundamento lógico: a obra é original porque ela é a primeira. 

Poder-se-ia pensar que esse argumento é pertinente a determinados meios, mas 

pode ser problemático quando se refere a uma imagem numérica onde não existe a 

noção tradicional de negativo, e então fica difícil detectar qual imagem foi 

primeiramente realizada. O problema, ainda segundo o autor, não é a distinção entre 

o original e a cópia, mas quando a cópia tenta tomar o lugar da primeira. 

Numa série de trabalhos realizados na década de 1980, Chaves Barcellos pincelou 

com diferentes cores sobre reproduções fotográficas em xerox; as fotografias 

originais foram coletadas na mídia impressa ou por ela mesma realizada: Cadernos 

para colorir I (1986); Cadernos para colorir II (1987); Jogo de Damas (1986-1987); 

Em busca da cabeça, em busca do coração (1987);  Origem da Abstração (1988); 

Em que taça beberei (1988); Ornamento, díptico (1989); O Peito do Herói (1989); Os 

Nadadores (1998); O Nadador (1993).5  Alguns dos trabalhos que utilizam as cópias 

de reproduções fotográficas que evidenciam diálogos com o pictural são dispostos 

como instalações, muitas vezes associando outros materiais à imagem reprodutível. 

São essas obras que colocam em discussão os jogos de relações entre o original e 

a cópia e a crítica à revitalização da pintura dessa década.  
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A partir de uma fotografia, a artista acentuava ainda mais o aspecto de reprodução 

por meio de evidência da retícula: 

[...] eu fotografava alguma coisa, depois, com a fotografia, eu 
´refotografava` com o ampliador. Eu colocava um filme reticulado no 
ampliador, então, eu refotografava aquela imagem, e ela já saía 

   
Vera Chaves Barcellos 

Em busca da cabeça, em busca do coração, 1987 
Fotografia, fotocópia, pintura, instalação 
Col. Museu Nacional de Belas Artes, RJ 

 

 
 

Vera Chaves Barcellos 
Cadernos para colorir I(detalhe), 1986 

Fotografia, fotocópia e pintura, 29 peças de várias dimensões 
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reticulada. Fazia um novo negativo com um filme retícula. Depois, 
fazia xerox ampliado. A retícula vulgarizava mais ainda a imagem, 
ficava bem mais com cara de reprodução. (Entrevista à autora, 
06.05.2011)  

                     
Sobre o xerox reticulado e ampliado, a artista pincelava com diferentes cromatismos 

em tinta guache ou acrílica, num sentido gestual, sem, necessariamente, obedecer 

ao contorno preciso ou ao plano das formas. Em Cadernos para colorir I, Vera 

fragmentou, em várias partes, uma fotocópia de fotografia de facas, cujos 

enquadramentos beiravam a abstração, e justapôs, lado a lado, o xerox em preto e 

branco e a reprodução pintada. Ao introduzir as intervenções manuais com 

pinceladas, tal procedimento poderia configurar-se como o que Dominique Baqué 

detectou como “vontade de auratizar” na arte contemporânea, pois a artista 

transformava a reprodução em original e, mesmo que ironicamente na visão da 

artista.  

Em outros trabalhos, depois da pincelada, ela retomava a reprodução, pois a artista 

fazia um xerox do xerox pintado e colocava lado a lado a imagem, fisicamente 

pintada e a sua reprodução, perturbando as noções de original e de cópia. Ou, a 

partir de uma mesma imagem icônica reproduzida várias vezes, a artista pincelava 

cada reprodução com diferentes cores. Em Cadernos para colorir II, a artista 

fotografou esculturas de jardins criadas a partir de imagens da história da arte, como 

da Vênus de Sandro Botticelli. A partir de seis cópias iguais de xerox reticulado com 

enquadramento nos pés da Vênus sobre a concha, a artista pintou cada fotocópia 

com diferentes cores, transformando cada imagem num original, mas nunca expôs 

os originais, somente a fotocópia em papel fotográfico: “não é que eu refotografasse, 

mas era um scanner que já escaneava em papel fotográfico” (entrevista à autora, 

06.05.2011). Assim, se a iconografia é a mesma na seis imagens, as pinceladas e 

os cromatismos diferem entre si, o que poderia sugerir, novamente, uma “vontade de 

auratizar”. Da mesma forma, a obra Em busca da cabeça, em busca do coração 

(1987) configura-se por meio de oito imagens icônicas de uma escultura de Vênus e 

de uma mesma fotocópia reticulada, na qual a artista muda as colorações e as 

pinceladas, fazendo com que cada imagem remeta à ideia de original.  
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Utilizando o mesmo sistema operativo, a obra Origem da Abstração (1988), como o 

próprio título evoca, remete à tendência da abstração na arte moderna e ao fato de a 

artista ter vindo, como ela própria afirma (BARCELLOS, 2009, p. 76), “de uma 

tradição modernista.” Embora escolha um elemento figurativo, um enquadramento 

muito próximo do motivo e a fragmentação da imagem, a obra apresenta planos que 

quase desconfiguram o referente, enfatizando um caráter de ambiguidade. Em 

determinadas zonas do trabalho, em meio às pinceladas e aos cromatismos, 

consegue-se perceber a retícula da cópia fotográfica. Dessa forma, seu trabalho 

tensiona tanto a linguagem da imagem mecânica quanto a da pintura. Os dois meios 

encontram-se em tensão, e, quando isso acontece, ocorre uma forma de 

mestiçagem, conforme detecta Icleia Cattani (2007, p. 28) ao esclarecer essa 

questão: “ao invés de fundir os diversos elementos, ela os acolhe em permanente 

diversidade”. 

 
 

Vera Chaves Barcellos 
O Jardim", da série "Cadernos para colorir II" (Dama com mão no peito), 1987 

Fotografia cor de fotocópia, 59,5 x 44,5 x 1,5 cm 
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Outra fonte de acréscimo de cromatismos é o empregado nas impressões como em 

O Jogo de Damas (1986-1987). De posse da fotocópia reticulada e pintada, a artista 

mandou realizar uma impressão em papéis coloridos e orientava a impressão das 

imagens: “eu dizia, mais magenta, mais amarelo”. São 32 imagens em tamanho A4, 

ou seis metros de pintura, medidos por uma régua que acompanha as imagens na 

parede da exposição. Para a artista, “essa régua é irônica”, já que enfatiza a 

substituição da quantidade pela qualidade (entrevista à autora, 06.05.2011). Não 

somente pelo uso da régua, que evidencia metragens de pintura, mas também por 

não apresentar o original, e sim fotocópias do original pintado, e por pincelar sobre 

retícula da reprodução, a artista manifesta a relação conflituosa que manteve com a 

pintura, conforme declarado à autora e em diversas outras ocasiões: “a imagem da 

imagem, o original que não é original, uma imagem que vai se banalizar e é uma 

tremenda ironia da pintura como peça única” (entrevista à autora, 06.05.2011). 

Como lembra Soulages (2009, p. 51), a artista fez uma “prática irônica e 

desmistificadora da pintura e artista exemplifica o sentido de ironia empregado: 

“produzi, em Cadernos para colorir I, inúmeras variantes a partir de uma única 

imagem fotográfica e meios de manipulação e reprodução, forma irônica de 

 

 
Vera Chaves Barcellos 

Origem da Abstração, 1988 
Fotocópia pxb e a cores, fotografia pxb: 29 x 30 x 1,50 cm 

B1 a B6 (fotocópia a cores): 28 x 41 x 1,50 cm 
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comentar a pintura reinante na década de 1980 e a questão da cópia” 

(BARCELLOS, 2009, p. 81). 

 

 

 

 

 

 

Quando Vera Chaves Barcellos, depois de intervenções picturais pelo gesto 

autográfico retoma a cópia fotográfica, isso se constitui, na verdade, como uma 

ironia com a ideia de aura da pintura. Tal sarcasmo com uma pincelada 

expressionista sobre uma reprodução reticulada mecânica pode ser visto como uma 

paródia em relação à pintura. O que faz a artista, como lembra Icleia Cattani (1987, 

p.4), é “recriar a aura para novamente destruí-la”. Considerando que a serialidade da 

reprodução mecânica se opõe à unicidade da obra, e daí o declínio da aura, como 

no trabalho da artista só existe uma cópia de cada exemplar, há a retomada da ideia 

de único. Os seus tratamentos plásticos parecem colocados como um looping de 

procedimentos. 

Ao analisar a obra de Vera Chaves Barcellos, o crítico francês François Soulages 

(2009, p. 39–40) atribui ao sistema operativo da artista o conceito de fotograficidade, 

que “estuda a produção da matriz de partida e do produto que dela se tira”. O ato 

fotográfico, uma vez concluído, o autor designa de “irreversibilidade”, e o “inacabável” 

são as infinitas possibilidades de “intervir de modo particular em cada uma das seis 

operações, exposição, revelação, interrupção, fixação, lavagem e secagem.” A 

fotograficidade é “a articulação do irreversível com o inacabável”. No caso da artista 

gaúcha, esse inacabável é realizado sobre as reproduções em xerox. Soulages afirma 

que o “inacabável”, no trabalho de Vera, se deve ao fato de a artista “explorar de 

maneiras múltiplas e sempre diferentes o mesmo negativo”, exemplificando com as 

 
Vera Chaves Barcellos 

Jogo de Damas, 1986-1987 
Fotocópia a cores e régua de madeira, 32,5 x 84,5 x 2 cm unidade,  

réguas 5,2 x 0,90 cm unidade. 
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obras “O Nadador, ao combinar imagens a partir do mesmo negativo, e com a outra 

obra denominada de Os Nadadores...” (SOULAGES, 2009, p. 40).  

 

Vera Chaves Barcellos 
Os Nadadores (detalhe), 1998 

Fotografia, Fotocópia, pintura, instalação e versão em slides 
 

As obras O Nadador (1992) e Os Nadadores (1998), mencionadas pelo crítico, 

reafirmam o procedimento de que, a partir de uma reprodução fotográfica, dessa vez 

apropriada da mídia, a artista fotografava, ampliava, pincelava sobre a imagem 

reticulada e novamente fotografava.6 Em O Nadador, os traços da figura são 

praticamente obliterados pela pintura. 

François Soulages considera que o trabalho de Vera representa uma “ruptura da 

artista com a arte moderna” (SOULAGES, 2009, p. 32). Entretanto, é preciso 

considerar que as relações com referências à abstração e a pincelada gestual 

expressionista de suas gravuras e pinturas, continuam ao trabalhar com fotocópias 

de fotografias. Pode-se perguntar se trata-se realmente de uma ruptura com a arte 

moderna ou se, na verdade, trata-se de uma mediação entre estilemas modernos 

pelo traço gestual e referências formais à abstração e operações contemporâneas 

pela quebra de fronteiras na utilização de diferentes meios. 

Após essas considerações, pode-se pensar que a prática fotográfica de Vera 

Chaves Barcellos, por meio de pictofotocópias, tensiona tanto a natureza do meio 
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fotográfico quanto a do meio pictórico, realizando uma crítica aos valores da obra de 

arte enquanto objeto único, como historicamente sempre se caracterizou a pintura. 

O que a artista coloca em xeque com pinceladas sobre xerox é a noção de criação 

que antecede a reprodução mecânica. Como lembra Annateresa Fabris (2006, p. 

97), as técnicas de reprodução gravura, fotografia, cinema, televisão e xerox 

“acabam por derrubar a tensão  entre ‘obra única’  e obra ‘multiplicada’, de forma a 

tornar inconsistente a antiga dialética entre ‘criação’ e ‘reprodução’. O que Chaves 

Barcellos faz é a ‘reprodução’ como ‘produção’”. 

 

II 

Um artista que macula a materialidade e a visibilidade da fotografia e cuja produção 

também é marcada pela mestiçagem de meios é Arnulf Rainer. Rainer faz 

interferências físicas sobre as fotografias, com um grau de espontaneidade do gesto 

muito maior, irregularidades nas direções dos traços e manchas que acentuam a 

bidimensionalidade, por vezes escondendo parte da figuração.  

Na série dos Autorretratos, sobre a imagem do seu rosto, ele aplica traços gestuais 

coloridos sobre fotografia preto e branco que geram uma impressão de violência 

física. A presença do corpo é extraordinariamente forte em seus trabalhos: “na 

violência do traço pictural, da maculação ou do recobrimento e também da 

consciência de um sofrimento corporal, mutilado ou em decomposição” (DURAND, 

1996, p. 55). Em Face Farces, de 1960, fascinado por manifestações do 

inconsciente, Rainer mancha seu rosto com pinturas e faz-se fotografar fazendo 

caretas, depois ainda coloca pinturas sobre fotografias para acentuar as expressões. 

Ao macular a superfície fotográfica, ao mesmo tempo em que desfigura a si mesmo 

nos autorretratos, o artista acaba por dessacralizar a condição da objetividade 

fotográfica pelos grafismos picturais. Estes provocam apagamentos e fissuras em 

rostos de doentes mentais, caricaturas do escultor do século XVIII de 

Messerschimidt, máscaras mortuárias, rostos de cadáveres, corpos de chipanzés. 

Tais gestos gráficos e picturais acabam por apagar a identidade, seja de corpos, 

seja de lugares.  
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Ele realiza o que denomina de Surpeintures desde 1950, pintando e riscando sobre 

originais ou sobre reproduções de imagens criadas por outros ou em autorretratos, 

de obras de arte ou de fotografias extraídas de livros de história ou psiquiatria. Ainda 

nesse ano, ele pinta sobre quadros comprados em leilões ou sobre as próprias 

obras de artistas como Sam Francis, Georges Matthieu, Emílio Vedova, Victor 

Vasarely e outros abstratos contemporâneos que colocaram as obras à sua 

disposição. Interferir com seus gestos pictóricos em obras de arte originais pode ser 

visto como uma dessacralização em relação à idolatria à obra única e intocável. É 

como sobrepor a sua memória corporal à memória cultural. 

As matrizes, a partir dos anos 1980, não são mais os originais, mas as reproduções 

fotográficas de obras de arte de livros recolhidos em viagens, em formato A4, cujas 

páginas ele fotocopia ou arranca. Na série Surpeintures,7 Rainer faz intervenções 

gestuais sobre reproduções fotográficas de várias obras: série Vitor Hugo (2000–

2002); série Corot (1998-1999); série Friederich (1999–2001); série Rodin (sobre 

desenhos); série Van Gogh (1977–1980) (V.G. me jette um regard fade e Assez des 

surpeintures dit Van Gogh); série Rembrandt (1980–1981).8 Sobre a relação com 

trabalhos de pintores, o artista esclarece: 

No que concerne ao recobrimento de trabalhos de outros pintores 
[...], agressões, simpatias, mas antes de tudo, exploração de uma 
substância artística já sedimentada. A herança da tradição não é 
uma coisa morta, mas um alimento. (RAINER apud JARBOUAI, 
2011, p. 21) 

Na série Vitor Hugo, as intervenções ocorrem sobre reproduções fotográficas de 

gravuras que foram realizadas a partir de desenhos9 de Vitor Hugo. Em 

determinados trabalhos dessa série – em Série Vitor Hugo, Sem Título, 1998–1999 

(H50) –, Rainer praticamente oblitera a visibilidade da figuração, das imagens de 

Vitor Hugo, com pinturas aquareladas e traços negros, raspagens,10 como um 

gravador e um pintor, até o ponto de fazer desaparecer os lugares das imagens 

originais. Em Sem Título, (H43) (1998–1999), é evidente a raspagem com ponta 

seca em meio a traços pretos e manchas aquareladas e azuladas. A violência do 

traço do artista contrapõe-se à delicadeza dos traços de desenho do escritor, e os 

grafismos e as manchas pictóricas opõem-se à figuração dos desenhos. Ele procura 

atingir a arquitetura do desenho, os edifícios e árvores, as linhas mais fortes das 
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imagens. Com exceção de um retrato do poeta, Rainer escolhe somente as 

paisagens e as marinhas, afastando-se da figura humana, como existem em outros 

trabalhos do escritor.11 Ele coloca a sua memória corporal do gesto da mão ou do pé 

– este foi empregado na série Friederich – sobre a cultura figurativa da pintura. 

Assim, na série Vitor Hugo, conjugam-se a gravura, a pintura, o desenho e a 

fotografia, num claro caráter mestiço de técnicas, cuja diversidade, apesar das 

misturas, é visível e permanece em tensão. 

No seu método, por vezes, o artista reimprime a impressão pintada e pinta-a 

novamente, o que se percebe vendo ao vivo os trabalhos, porque algumas cores 

parecem com características de impressão e outras com o frescor das tintas ou dos 

traços. Leïla Jarbouai (2011, p. 24 e 25) menciona que “a era da reprodutibilidade 

técnica já destruíra a aura do “aqui, agora”, que conferia autenticidade;” o que faz o 

gesto de Rainer “é ressuscitar a aura ao impor-lhe seu gesto, o múltiplo torna-se 

uma obra original, e assim a obra adquire uma nova materialidade plástica.” Nesse 

sentido, pode-se pensar em colocações de Dominique Baqué, quando atribui 

intervenções do gesto, da mão, a uma vontade de “auratizar” a obra. 

Ao macular superfícies fotopictóricas em determinadas obras de suas produções, 

Vera Chaves Barcellos e Arnulf Rainer, recolocam em discussão as relações entre a 

reprodutibilidade técnica da imagem que possibilitou a cópia e o valor da unicidade 

das imagens. São produções que discutem temas muito atuais em tempos de arte 

contemporânea, no qual a mestiçagens de meios e linguagens tem ganhado cada 

vez mais força no interesse estético dos artistas. 

 

                                                             
Notas 
1 Júlio Plaza, Regina Silveira, José Wagner Garcia, Hudinilson Jr., Genilson Soares, Francisco Inarra e Marcelo 
Nitzsche trabalham com xerox. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 1979, inaugurou um espaço destinado 
a mostras temporárias de trabalhos realizados com xerox e oferecia uma máquina fotocopiadora para uso dos 
artistas. 
2 Em 1968, fez uma viagem para os Estados Unidos e descobriu Marcel Duchamp e o Minimalismo. Entre 1977 e 
1978, a artista entrou em contato com diversos artistas e intelectuais e fotografou muito pelas cidades pelas 
quais passou: Barcelona, Milão, Amsterdã, Londres, Düsseldorf e Cotignac (França). Participou da Bienal de 
Veneza em 1976 com a obra fotográfica Testartes e teve um encontro com Beuys. 
3 A fotografia foi utilizada enquanto registro das performances, na arte postal, nos livros de artistas, nos 
cartazetes distribuídos pelo Nervo Óptico e nas demais atividades do grupo. Carlos Pasquetti, Clóvis Dariano, 
Telmo Lanes, Rogério Nazari e Vera Chaves Barcellos, entre outros, fizeram muito uso da fotografia. Dariano era 
fotógrafo e tinha um estúdio fotográfico.  
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4 Segundo a artista “nessa época, eu me senti bastante deslocada do contexto brasileiro, quando a pintura 
voltara e era praticada quase como uma moda obrigatória, e a fotografia, central no meu trabalho, não era levada 
em conta pelo poder dominante na arte brasileira dessa época” (BARCELLOS, 2009, p. 81). Assim, “a partir de 
1976, eu passei a residir em Barcelona, Espanha” (entrevista à autora, 06.05.2011). 
5 Essas obras, segundo a artista, não têm interessado muito aos curadores e aos pesquisadores, talvez pela 
relação conflituosa que estabelecem com a pintura (entrevista à autora, 06.05.2011). 
6 Para a obra O Nadador, a artista parte de uma fotografia da televisão, de nadador olímpico, no momento em 
que ele toma a respiração; produz uma série de 22 pequenas fotografias, pinta, fotocopia, amplia, fotografa de 
novo e ainda amplia; Para Os Nadadores, parte de uma foto de jornal que mostra 14 nadadores amadores 
participando de uma competição em Barcelona; fotocopia a imagem, separa a imagem de cada jogador, pinta, 
seleciona 10 imagens do total, fotografa e faz uma projeção na forma de diapositivos de maneira a completar, 
por repetições, 80 imagens, que são os espaços do carretel do projetor (SOULAGES, 2009). 
7 A exposição Surpeintures, Arnulf Rainer - Vitor Hugo ocorreu na Maison de Vitor Hugo, de 06.10.2011 a 
15.01.2012, em Paris.   
8 Outros artistas que Rainer utilizou em suas intervenções: Leonardo da Vinci, Matthias Grünewald, Antonio 
Canova, Gustave Doré, Goya, Odilon Redon, Egon Schiele, Gustav Klimt, Louis Soutter, Henri Michaud e Pierre 
Moliner, entre outros. 
9 São gravuras em madeira de Fortuné Méaulle após desenho para Les Travailleurs de la Mer e uma gravura de 
Donjon, de Vitor Hugo. 
10 Ele utiliza crayon, aquarela, acrílica, tinta da China, pastel oleoso; cola pequenos papéis; faz grattage e 
incisões que se parecem com ponta seca. Desde os anos 1950 até recentemente, Rainer realizou gravura a 
ponta seca sobre metal. 
11 Desenhos do Poema de La Sorcière e de La Torture. 
 
 
 
Referências 

BAQUÉ, Dominique. “La photographie au risque de l`art.”; DURAND, Régis. “Passages du 
corps dans la création photographique contemporaine.” in Une Aventure Contemporaine, la 
Photographie 1955-1995, à travers la collection de la Maison Européenne de la 
Photographie. Paris: Maison Européenne de la photographie, 1996. 

CARVALHO, Ana Maria Albani de. Espaço N.O Nervo Óptico. Rio de Janeiro: FUNARTE, 
2004. 

CARVALHO, Ana Maria Albani de; SOULAGES, François; Vera Chaves Barcellos: obras 
incompletas. Porto Alegre: Zouk, 2009. 

CATTANI, Icleia Maria Borsa (org.). Mestiçagens na Arte Contemporânea. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2007 

CHAVES BARCELLOS, “Entrevista a Glória Ferreira” in FERREIRA, Glória. Imagens em 
migração. Porto Alegre: Fundação Vera Chaves Barcellos, 2009. 

FABRIS, Annateresa; KERN, Maria Lúcia Bastos (orgs.). Imagem e conhecimento. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. 

FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo, Arte Conceitual no Museu. São Paulo: Iluminuras, 
1999. 

GUNTHERT, André. “La bonne et la mauvaise image, la question de l`authenticité et la 
photographie” in GUNTHERT, André e ali. Reproductibilité et irreproductibilité de l`oeuvre 
d`art. Paris: La Lettre Volé, 2001. 

JARBOUAI, Leïla. “Chaos Vivants,” in JARBOUAIS, Leïla et ali. Arnulf Rainer/Vitor Hugo. 
Surpeintures. Paris: Maison Vitor Hugo, 06.10.2011 a 15.01.2012. 



 

1151 A FOTOGRAFIA COM PINTURA: A REPRODUÇÃO COMO ORIGINAL 
Niura Legramante Ribeiro / UFRGS 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

                                                                                                                                                                                              
JAREMTCHUK, Dária. Anna Bella Geiger: passagens conceituais. Belo Horizonte: C/Arte, 
2007. 

MONTEJO NAVAS, Adolfo.  Anna Bella Geiger, Fotografia além da fotografia, 1972-2008. 
Rio de Janeiro: Paço Imperial, 09 de outubro a 23 de novembro, 2008. 

RIBEIRO, Niura Legramante. Entre a lente e o pincel: interfaces de linguagens. Tese de 
Doutorado, PPGAV, Instituto de Artes, UFRGS, 2013. 

SAGOT-DUVAROUX, Dominique. « Le marché de la photographie contemporaine est-il 
soluble dans celui de l`art contemporain » in SOULAGES, François; TAMISIER, Marc. 
Photographie contemporaine & art contemporain. Paris: Klincksieck, 2012. 

VERA CHAVES BARCELLOS. Entrevista à autora em 10.01.2003 e em 06.05.2011, 
Viamão, RS. 

 
 
 
Niura Legramante Ribeiro 
Doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Artes 
pela ECA–USP. Professora nos cursos de Graduação em Licenciatura, Bacharelado em 
Artes Visuais e Bacharelado em História da Arte; na Pós-Graduação em Artes Visuais, 
UFRGS, em História Teoria e Crítica da Arte. Pesquisa sobre a fotografia e suas 
reverberações com outras linguagens na arte contemporânea, tendo realizado curadorias, 
seminários e publicações sobre o assunto. 
 


