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RESUMO 
O artigo discute a dimensão imaterial do arquivo e reconhece o lugar das imagens no campo 
da teoria e história da arte. Considera que cada artista constrói um arquivo ímpar, na medida 
em que este se relaciona a um repertório visual e conceitual único, seja ficcional ou 
documental. São abordados enunciados e imagens, referências e memórias, sensibilidades 
e habilidades, construções poéticas e soluções matéricas, noções operatórias e alternativas 
de fatura de Clara Fernandes, Roberta Tassinari e Kelly Kreis. Destaca que cada qual traz e 
processa no interior de seu trabalho um campo inconcluso e inantecipável que opera como 
índice de um pensamento em constante experimentação.  
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ABSTRACT  
The paper discusses the immaterial dimension of the archive, the place of the images in art 
theory field and history. Regarding that each artist builds a unique archive whereas this 
relates itself to a single visual and conceptual repertoire, either fictional or documental. It 
discusses statements and images, references and memories, sensibilities and skills, poetic 
constructions and matter solutions, operative notions and execution alternatives from artists, 
Clara Fernandes, Roberta Tassinari and Kelly Kreis. It highlights that each artist brings and 
processes an unfinished and unpremeditated field in their work that operates as an index of a 
thought in constant experimentation. 
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O arquivo e seu campo de saberes 

Pertence a Michel Foucault (1995) a reflexão sobre ser o arquivo, não um lugar onde 

se encontra a soma de textos guardados e nem um mero depositório de 

testemunhos do passado e das instituições, mas um sistema de enunciados que faz 

com que as coisas se tornem compostos de heranças e esquecimentos em 

constante atualização. Trata-se da dimensão imaterial que se rearma por fragmentos 

e níveis, permitindo formular diagnósticos e reconhecer padrões. Conforme tal 

entendimento, o arquivo pressupõe que os corpos de textos e falas estão situados 

em meio a descontinuidades, translações simbólicas e coexistências, possibilitando 

pensar como as práticas engendram saberes. Recusando um recorte global ou 

biológico, sociológico ou psicológico, bem como um retorno à origem, salienta as 

regularidades que se colocam frente a outras regularidades, conforme uma relação 

estratégica que faz sentido num campo de verdades discursivas.   

Por sua vez, em entrevista concedida a Pedro Romero em 2007, o historiador da arte 

Georges Didi Huberman1 observa que, assim como Michel Foucault pensou os discursos 

numa situação de arquivo de saberes e poderes, sempre em situação de disputas e 

tensões, sujeito a deslocamentos e desvios, seria também preciso pensar o arquivo de 

imagens em clave de montagem interpretativa. Não sendo o arquivo um simples 

manancial edênico ou campo neutro, trata-se de colocar o arsenal discursivo sob suspeita 

e pensar as imagens como ferramentas a serviço de um uso crítico e clínico.  

Afastando-se do que considera uma iconologia empobrecida do signo, indo de 

referências como Warburg e Benjamin, Eisenstein e Brecht até Freud e Godard, o 

historiador reivindica uma abordagem capaz de alcançar cintilações e sintomas 

situados numa espécie de inconsciente da visão. Daí decorre a compreensão de que 

as imagens, muito antes de serem portadoras de história, foram e continuam sendo 

portadoras de memória. Interrogando a ideia de que nelas cabem apenas os 

enquadramentos cronológicos, reconhece seu poder de ultrapassar as molduras de 

uma época, permitindo novas configurações e proximidades empáticas. Trata-se de 

uma prática que dispensa classificações e hierarquias em proveito de travessias 

obtidas por meio de infinitas leituras e conexões.  
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Permitindo combinar as leituras de Foucault e os desdobramentos de Didi- 

Huberman, e considerando diversos casos exemplares, Ana Maria Guasch (2011) 

acolhe o entendimento de arquivo segundo diferentes concepções, tais como atlas 

para Aby Warburg, coleção fragmentária para Walter Benjamin, álbum para Hannah 

Hoch ou para Annette Messager, registro para Mallevich, acumulação para Andy 

Warhol, campo de verdades discursivas em Foucault e assim por diante.  

O arquivo das experimentações como diferença 

A partir das interlocuções conceituais que aqui comparecem e suas implicações em 

relação aos arquivos artísticos, pode-se considerar que todo arquivo é ímpar, na 

medida em que se relaciona ao repertório visual e conceitual, seja plástico ou 

teórico, ficcional ou documental que cada artista traz e processa no interior de seu 

trabalho como índice de um pensamento em constante experimentação. Assim, cada 

artista é portador de um sistema de enunciados e imagens no qual incidem 

referências e memórias, sensibilidades e habilidades, construções poéticas e 

soluções matéricas, noções operatórias, alternativas de fatura, etc.  

Para pensar algumas singularidades no universo da arte contemporânea é possível 

iniciar perguntando se existe distinção entre o arquivo de artistas homens e de 

mulheres, seja em termos de conteúdo, apropriação, processamentos e/ ou 

manuseio. Mas a questão não vai muito longe, pois o que de pronto se constata é 

que, ainda que se possa chegar a uma resposta, ela será muito polêmica e 

inverificável, seja ela qual for. Nas palavras de Maria José Justino “não é o fato de 

ser mulher o determinante: a qualidade do trabalho de cada uma é que traz à tona a 

diferença. São suas poéticas que apontam que diferença isso faz” (2013, p. 17). 

Por certo, muitas mulheres artistas foram capazes de fazer surgir uma diferença, 

para além dos limites conhecidos e convencionados. Cada uma a sua maneira 

buscou estabelecer regras e limites, lançando-se num território situado fora da vida 

corrente, dos estereótipos e zonas de conforto, ultrapassando o repertório dos temas 

relacionados meramente ao espaço privado para alcançar outras heranças e 

espectros de experimentação, ignorando identidades fixas ou pré-estabelecidas em 

proveito da alteridade.  
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Ampliando esta reflexão, Michael Ascher (2001) observa que os estudos de história 

e crítica de arte nas últimas décadas do século XX salientam que as reais diferenças 

entre artistas homens e mulheres se encontra nos jogos de poder. Por essa razão é 

necessário romper as limitações culturais e ideológicas, dando a ver os preconceitos 

e inadequações, trazendo à luz o que ficou retido nos porões e depósitos de 

museus, bem como a desproporção das exposições e mostras até mesmo em 

galerias, sempre mais favorável aos artistas homens.  

Por sua vez, ao longo do último século muitos artistas, homens e mulheres, 

colocaram-se diante da tarefa de fazer surgir um feito e desvencilhar-se de 

convenções e padrões de representação, mantendo-se fora da zona de conforto em 

proveito de uma linguagem pensante que habita a zona de risco. É de Joseph 

Kosuth (FERREIRA & COTRIM, 2006) a defesa de que “ser artista agora significa 

questionar a natureza da arte”. Para além de um produto estético, da subjetividade 

romântica e da arte como mera expressão individual, trata-se da investigação de 

problemas, de perscrutar inquietações ultrapassando os limites sobre “o que isto 

quer dizer“ para por- se diante de um “o que é isto”.  

Para alcançar alguns desdobramentos destes pressupostos, considere-se o caso de 

três artistas: Clara Fernandes, Roberta Tassinari e Kelly Kreis. Nelas a obstinação e 

liberdade de ação parecem ser a ponta paradoxal de uma equação para a qual 

foram delineando questões, ainda que refutadas como fixas ou definitivas. 

Formulando respostas ímpares, destaca-se o arquivo de onde extraem, tanto as 

particularidades do gesto, como a marca singular de suas percepções e 

sensibilidades, graduada pelas tensões e nuances de suas afecções. 

O arquivo através das suas imparidades  

Clara Fernandes (São Paulo, 1955) é uma colecionadora de coisas que outros 

chamariam de velharias: móveis, tecidos, objetos, cacos. Nos anos 70–80 adquire 

um tear e mais adiante passa a inserir materiais inusuais, produzindo tramas como 

suporte não funcional. Na década seguinte começa a inserção de vegetais e material 

metálico, assumindo um caráter tridimensional, ingressando nos salões expositivos. 

No início dos anos 2000 reaproxima-se da literatura, música e poesias e mais 

adiante experimenta novos trabalhos por meio da fotografia e vídeo, incluindo 
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direção e story-boards, o que reafirma um gosto pelo desenho que aparece como 

modo de pré-visualizar a sequência de um filme ou mídia interativa. Suas referências 

incluem Homero (Odisséia), Hesíodo (Teogonia), Walther Hugo Mãe (O filho de mil 

homens), além de filmes de Win Wenders. E seus caminhos e escolhas são 

frequentemente indicados pela intuição, como é o caso dos anjos que reconhece na 

Catedral da Sé e que se desdobram em desenhos e objetos, bem como das 

prefigurações e sonhos que resultam no vídeo-performance intitulado Cartas ao Mar.  

Considerando suas inquietações plásticas conforme uma trajetória, em 1997 a artista 

já havia apresentado uma série denominada Iluminuras no Museu de Arte de Santa 

Catarina, em Florianópolis. Em 2007 apresentou enormes teias transparentes 

medindo cerca de 11 x 7 metros na Casa das Caldeiras, em São Paulo. Assim, entre 

textos e tessituras, as linhas avançavam suspensas em busca de outros sentidos 

para além da fatura em tear, apresentando um elaborado jogo entre precisão e 

desmesura, vazio e preenchimento, superfície e profundidade. Resultado desta 

poética, o espaço é abordado menos como paisagem já existente, meio circundante 

à obra ou ambiente reapresentado por esta e mais como um mundo singular que faz 

surgir, através do gesto imemorial da fiandeira, um tipo especial de desenho e luz 

ainda não visto.  

 
Clara Fernandes (1955) 

 Cartas ao mar  
Dimensões variáveis  
Memorial Meyer Filho 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dstoryboards%26biw%3D1440%26bih%3D783&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Previsualization&usg=ALkJrhjHgDf8UoU60Yqvjj1PwYkVg2Ir4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dstoryboards%26biw%3D1440%26bih%3D783&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_picture&usg=ALkJrhgRmttWEPtqDir-R1cz6eqrxY6qMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dstoryboards%26biw%3D1440%26bih%3D783&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_media&usg=ALkJrhjPTjP_0oLQCBcZNOkuYhYw8BBVyA
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Lume é o nome de uma exposição que acontece no segundo semestre de 2009, no 

Palácio Cruz e Sousa. Nela comparecem diversas questões plásticas caras à artista 

com um ateliê de tecelagem em Florianópolis desde 1983 e que há mais de 10 anos 

vinha experimentando um tipo singular de tessitura a partir de superfícies planas e 

horizontais. Ainda que sem abandonar a fatura têxtil, surgem estruturas delgadas 

como vãos, ninhos, túneis. Partindo de tramas de metal combinadas com pequenos 

galhos formando uma espécie de véu, trabalha com fios de nylon, além de metais de 

refugo industrial como cobre, latão e aço, configurando-os de modo tridimensional. 

Inserido tanto no ambiente interior como nos jardins do Palácio.  

Afetado tanto pela incidência da luz natural como da artificial, o trabalho permite 

reconhecer, através de suas linhas e nós, de seus planos e volumes transparentes 

ou reluzentes, conforme a hora e as condições do dia, questões relacionadas à uma 

espécie de dramaturgia luminosa, atualizada naquilo que Rosalind Krauss (1998) 

chamou de campo expandido. Em outras palavras, sobrepondo questões da 

paisagem às do espaço e da matéria, a artista habita o lugar, e como uma trama 

enigmática, pede que o espectador o pratique e experiencie, construindo sua própria 

teia de sentidos. Bem verdade que neste gesto também parece incidir o trabalho das 

antigas fiandeiras, guardiãs do destino feito de dias e noites pelas Parcas ou Moiras, 

além do infindável começo e recomeço, sentido e não-sentido presente na 

tecelagem obstinada e inconclusa de Penélope.  

Na exposição Epifânicas a artista apresenta uma série de obras distribuídas em 

quatro espaços contíguos. Num deles encontra-se Plano (150 x 240 x 2 cm, 2015), 

tapete-cortina-painel composto de paina de embiruçu e papel craft sobre trama de 

poliéster e palha. No espaço seguinte, sobre suporte de madeira, encontra-se Livro 

(60 x 120 x 30 cm, 2015), composto de manuscritos e desenhos feitos a partir de 

croquis que, embora referenciados em textos bíblicos, não se pretendem nem como 

tautologia e nem como legenda dos mesmos. Em Manto (150 cm circular x 290 cm, 

2010) observa-se uma trama em linho, poliéster e pele de mink, pendurada no teto e 

que desce e se esparrama discretamente pelo chão. Em Derramados (10 peças de 

110 x 10 x 10 cm aproximadamente cada uma, 2015), tramados de paina de 

embiruçu e metal compõem estranhas formas de vagens-buques-lágrimas.  
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No terceiro ambiente de Epifânicas, estão tramas em metal e seda, sendo que uma 

se intitula Vestal (80 x 290 x 80 cm, 2013) e constitui-se num vestido muito extenso e 

engessado e a outra se intitula Enfrentados (300 x 100 x 200 cm, suporte de 

madeira, 2015), instalação composta de duas cadeiras, cujo encosto acolhe uma 

estranha vestimenta com asas, sendo que na parede situada atrás das mesmas um 

texto enigmático lembra uma escrita não domesticada pelos ouvidos e nem 

dominada pelos olhos humanos.  

No último espaço encontra-se Chalavar (100 cm circular x 270 cm de altura, 2013), 

trama de metal, galhos e poliéster formando uma espécie de cesto-vagem, em cujo 

interior estão sementes de sibipiruna que se espalham pelo chão delimitado por um 

círculo metálico que as acolhe evitando que se dispersem. Também se avista o 

estranho e oco vulto de um corpo denominado Morfhose (80x80x170 cm de altura, 

2015) feito com linho, metal e gesso, galhos de videira e barba de velho (Tlandsya, 

bromélia); além de Madona (55 x 100 x 50 cm, 2015), objeto-espartilho-bustiê feito 

com uma trama em metal e seda sobre suporte de madeira.  

 
Clara Fernandes (1995) 

Vestal, 2013 e Enfrentados, 2013 
Trama em metal, seda e gesso  

80 x 290 x 80 cm (Vestido) 
Trama de metal e seda sobre suporte de madeira  

300 x 100 x 200 cm (Cadeiras) 
Fundação Badesc, Florianópolis (SC) 
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Ocorre que nos estranhos objetos e tramas que compõem estes ambientes, a artista 

referencia plástica e metaforicamente a presença de deuses e santos, musas e 

anjos. Assim, nos leva a refletir que, para além das necessidades fisiológicas e de 

consumo, afetivas, emocionais e estéticas, uma parte que não é corpo e nem mente, 

e que podemos pode chamar de espírito, demanda uma dimensão que se lança para 

além de nós mesmos, associada ao enigma do instante e ao fascínio pela 

eternidade. E não seria esse, afinal, o encontro que espera um espectador diante da 

obra de Clara Fernandes?  

Roberta Tassinari (Florianópolis, 1983) é graduada em Comunicação Social, 

Publicidade e Propaganda pela Unisul em 2005, na mesma cidade em que nasceu. 

Paralelo a essa formação, participou de oficinas de desenho, pintura e cerâmica no 

Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. Em 2007 viajou para o Canadá onde 

cursou pintura no Emily Carr Institute of Art, em Vancouver. Dois anos depois teve 

sua primeira participação no circuito de arte contemporânea, com o 

trabalho Pinturas no 30º Salão ArtePará. Em 2011 concluiu um mestrado em artes 

visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) com dissertação 

intitulada Raciocinio pictórico: campos de cor no espaço.  

Entre 2008 e 2013 participou do grupo de orientações com o artista Fernando 

Lindote, voltando seu interesse para a investigação de materiais de uso cotidiano, 

explorando suas potencialidades plásticas, pesquisa que continua desenvolvendo 

atualmente. Seu reconhecimento aconteceu em 2010, através de uma menção 

honrosa no XIX Encontro de Artes Plásticas de Atibaia – Atibaia/SP e Prêmio 

Franklin Cascaes – categoria artista revelação do ano – Florianópolis/SC. Em 

2015 obteve o prêmio aquisição no 43º Salão de arte contemporânea Luiz Sacilotto. 

No primeiro semestre de 2010 apresentou no Palácio Cruz e Sousa uma instalação 

intitulada Croma, composta por 50 boias infláveis em cor de rosa, sendo 15 unidades 

de 91 cm de diâmetro/ rosa néon, 20 unidades com 76 cm de diâmetro/rosa 

translúcida e 15 unidades de 61 cm diâmetro/ rosa fosco. O trabalho foi projetado na 

Sala Quatro, em torno dos quatro pilares de ferro, formando um cubo de cor no 

centro, compondo um campo pictórico através de uma estrutura de cor e 

transparência que se expandia através da luz emanada pelos objetos suspensos, 

perscrutando outro espaço.  
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Roberta Tassinari (1983)  
Croma, 2010 

Boias infláveis e nylon, dimensões variáveis 
Museu Histórico de Santa Catarina, Florianópolis (SC) 

Importante destacar que, acolhendo resultados inesperados, sua gestualidade não é 

apenas manual, exige um movimento constante e inteiro do corpo em relação à 

distância e à altura em que a obra se encontra disposta na especificidade de cada 

ambiente. Neste sentido, desdobrando a instalação apresentada no Palácio Cruz e 

Sousa em 2010, Croma também foi reapresentada na Fundação Cultural de 

Criciúma com o mesmo recurso de bóias infláveis com dimensões variáveis, unidas 

e penduradas por fios de nylon, buscando diferentes matizes de cor, através de um 

jogo entre as incidências de luz e a sobreposição de camadas, fazendo com que 

estes objetos cor-de-rosa adquirissem, conforme a posição, tonalidades laranja ou 

lilás, ou ainda, fizessem surgir um verde refletido na parede branca. Além das 

tonalidades transparentes, era possível reconhecer veladuras formadas entre os 

círculos cromáticos e a saturação colorante em determinadas áreas, configurando-se 

diferentemente, de acordo com a posição do observador em relação à obra.  

Trazendo uma formação em Design Gráfico/Arte Canadá, a artista escapou da 

moldura e da própria superfície biplanar, trocando a pintura de cavalete e a arte 

retiniana para fazer persistir inquietações pictóricas desdobradas pela premeditação 

conceitual e experimentação matérica e formal. Tal gesto parece advir do fato de 
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que há em seus objetos e intervenções um pensamento que se atualiza e traveste, 

tal como no caso do trabalho apresentado no Salão Nacional de Itajaí, onde aplicou 

amoeba sobre uma parede branca, concebendo linhas coloridas e colocadas sobre 

diferentes áreas sobrepostas que acabaram produzindo distintas camadas e 

profundidades. Ao efeito de transparência e veladura, somaram-se os acúmulos da 

substância gelatinosa depositada no chão devido ao deslizamento provocado pela 

ação da gravidade.  

Muitas destas questões, especialmente relativas à cor e à forma da matéria pictórica, 

podem ser encontradas ainda num trabalho apresentado no Museu de Arte de 

Joinville, recorrendo a sacolas semelhantes a bóias vazias, onde também 

comparecem objetos feitos de acrílico, acetato e celofane, produzindo composições 

translúcidas. Destituindo as coisas de suas funções previamente conhecidas, 

surgem planos de cor e veladuras, alterando formas através de novos encontros e 

combinações. Assim, este objeto tridimensional e tendendo ao monocromático 

metamorfoseia-se indefinidamente. A continuidade desta linha investigativa vem 

produzindo uma nova série de objetos, sendo que cada um deles busca uma 

composição cromática a partir de objetos diferentes, posicionados em planos 

distintos. A partir de situações cromáticas diferentes e sutis que são dadas a ver, os 

elementos saem de dentro da estrutura que as envolve e ganham espaço, 

modificando-o pelos rebatimentos luminosos.  

Perseguindo um certo controle racional ao buscar a contenção das formas, através 

da distribuição de planos, da composição de linhas e do equilíbrio cromático e 

matérico, pode-se observar que as mesmas são também portadoras de uma certa 

alegria e uma provocação aos sentidos, particularmente quando remetem à 

transparência gelatinosa e à aparência lúdica dos objetos que espreitam para 

lembrar os brinquedos de praia e a parte mais divertida e colorida do material 

escolar.  

A exposição Reverbera que ocorre no Museu de Arte de Blumenau em março de 2015, 

apresenta três grupos de trabalhos. O que há em comum entre eles é que eles iniciam a 

partir da experimentação de algum material encontrado, através das suas propriedades 

ou a partir da busca por um material específico para atender a uma determinada 

demanda. Interessante destacar a contensão e a expansão da cor a partir das 
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especificidades de diferentes materiais: opacidade, translucidez, peso, leveza e 

luminosidade.2 Nos meses finais de 2015 apresenta a exposição Módulo Cor, no 

espaço expositivo O Sítio, em Florianópolis, cujos trabalhos permitem alcançar a 

persistência de questões como modulação da cor e da luz através da matéria.  

Trata-se de trabalhos desenvolvidos durante uma residência artística em Nova 

Iorque em 2013, cuja proposta foi desenvolver trabalhos com os materiais 

comprados no comércio local: fitas adesivas, acrílicos em diversas cores e formatos, 

tecidos, alfinetes, tintas, plásticos, entre tantos outros. Em alguns trabalhos observa-

se o uso o silicone para obter uma massa que envolve a camada inferior e modula a 

superfície pictórica. A cor do silicone, translúcida, deixa ver a camada inferior que 

ora é pintada e ora preserva o branco da tela. Nestes trabalhos a matéria depositada 

na superfície possui uma espessura que ultrapassa os limites da borda tela, 

tensionando a relação entre os materiais e altera a dinâmica pictórica. Ademais, em 

sua maioria, sua composição decorre de certa negociação entre seus elementos 

internos: alternância das cores escuras e claras, variações de luminosidade, de 

massa de tinta. A cor pulsa ou se contrai, o que pode ocorrer tanto por meio da cor 

pintada ou da cor coletada do mundo. 

Tendo como fonte o cotidiano, prioriza suas formas, vazios e maleabilidades, 

partindo de uma cartela cromática bem específica, com pouco branco e bastante 

saturadas, embora por vezes trabalhe com cores mais sombrias como os cinzas e 

marrons. Usando cores puras, busca por meio dos materiais transparentes e 

translúcidos, o surgimento de novas cores. Leitora do teórico Richard Wollheim e 

dos críticos Tadeu Chiarelli, Alberto Tassinari, Angélica de Moraes, Cauê Alves, 

Rodrigo Naves, Paulo Sèrgio Duarte, Felipe Scovino e Raphael Fonseca, também se 

interessa pelos artistas brasileiros relacionados ao neoconcretismo como Hélio 

Oiticica, Lygia Clark, Ligia Pape, além de Aloísio Carvão, Sérgio Sister e Luiz 

Henrique Schwanke. No plano internacional estuda artistas que vão desde Josef 

Albers até Jéssica Stockholder James Turrel, Olafour Eliasson e Carlos Cruz Diez.  
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Roberta Tassinari, 1983 
Luz sobre sombra, 2014 

Tinta acrílica, tinta spray, tinta pva sobre tela  60 x 40 cm 
O Sítio, Florianópolis (SC) 

Combinados, metamorfoseados e revisitados, comparecem teóricos e artistas, mas 

também inquietações e informações visuais que confirmam que o que faz a 

singularidade da obra é o modo como acontece o jogo para domar lembranças e 

esquecimentos, percepções e afetos no qual cada gesto se torna único, ao mesmo 

tempo em que faz voltar aquilo que nele não passa de repetição proveniente do 

distante e do recôndito mais primordial relacionado ao ato de produzir um efeito 

pictórico de superfície e profundidade, numa composição de cores, volumes e planos. 

Kelly Kreis (Florianópolis, 1973) é filha de pai biólogo e mãe linguista. Na infância 

estudou música com as irmãs e na adolescência estudou desenho com Flávia 

Fernandes, começando pelo curso de modelo vivo e se interessando pela 

problemática do corpo e do retrato, sendo que a repetição e o ritmo lhe 

proporcionaram a percepção musical da qual seu gesto e fatura lhe parecem ser 

portadores. Vinda de uma graduação incompleta na arquitetura entre os anos de 

1991-92, e de outra em artes entre 1993-94 na Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná (EMBAP), além de um bacharelado em pintura e gravura no CEART–

UDESC (onde ingressou em 1995), desde meados daquela década realizou seus 

primeiros desenhos com traços mais pessoais e formas mais espontâneas.  
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Kelly Kreis, (1973) 
Ameba, sem data 

Lápis de cor sobre tela 
Arquivo da artista 

No começo dos anos 2000 seus desenhos permitem reconhecer um caráter mais 

emocional e psicológico, afirmados como uma espécie de catarse psíquica, 

povoando um mundo indiviso entre as estranhas figurações vegetais com seus 

brotos e acúleos, além de seres protozoários em cujas formas perturbadoras 

comparecem ocelos (falsos olhos), pelos, vísceras e tentáculos. Na maior parte 

deles, não existe distinção entre dentro e fora e tudo se passa numa superfície 

destituída de profundidade. Mais recentemente, inúmeros de seus desenhos são 

plotados, tornando-se múltiplos, desdobramento de seu interesse pela gravura, 

particularmente a xilogravura. Merece destaque o caráter ornamental, dotado de 

uma intensidade imagética espontânea e subjetiva, onde é possível reconhecer a 

minucia de uma fatura que demanda cerca de 12 horas para cada trabalho. Em 

2015, feitos em papel A3, estes desenhos com nanquim ganham acabamento com 

canetas coloridas, como se buscando cruzar o desenho e a pintura. 
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Kelly Kreis, (1973) 

Menina 4, 2011 
Nanquim sobre papel, dimensões variáveis 

Arquivo da artista 

Após cursar licenciatura em artes visuais no CEART–UDESC entre 2007–2012, 

passa a lecionar desenho em seu ateliê e a participar de exposições coletivas e 

individuais. Em 2011 fez uma série de 4 pinturas em óleo sobre tela, onde o tema 

era um estudo das cores complementares surgidas em figurações circulares e 

geométricas. Em 2012 realiza uma série de 11 desenhos em nanquim, onde o caos 

das linhas se estrutura a partir de paisagens e cenas urbanas fotografadas pela 

artista. Alterando a ordem mimética, suas linhas, fertilizadas pela imaginação, 

situam-se entre o emaranhado e o intencional, o regramento e a desobediência, o 

que pode ser reconhecido na vasta série composta por dezenas de desenhos de 

meninas- bonecas, híbridos de belezas-monstras, feitas entre 2011 e 2015. Em seus 

poemas, feitos entre 2007 e 2011, as palavras parecem seguir desenhando aqueles 

retratos, reenviando a um jogo de espelhamento que, ratificando uma pratica 

fundadora de visibilidades, empenha-se em borrar as divisas entre dizer e ver. 

O arquivo e seus inumeráveis labirintos 

Recorrentes e reverberantes, diversos e perturbadores, assim parecem ser os 

trabalhos das artistas que comparecem neste estudo. Constituindo arquivos a partir 

de diferentes repertórios, gestos e faturas, partilham uma modalidade particular de 

ser, formado como bloco de sensibilidades e percepções que ultrapassam as 
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limitações geográficas ou biológicas, cronológicas ou culturais, ainda que inscritas 

em certas heranças e referências. Marcadas pelo princípio da alteração e repetição, 

ainda que travestidas pela constante movência e metamorfose, bem como 

obstinadas por certos detalhes e fragmentos que figuram através de similitudes 

inverificáveis, é assim que as obras artísticas aqui tratadas permitem pensar o 

arquivo como um campo inantecipável e sempre inconcluso. Eis aí uma condição 

relevante a ser considerada quando se procura pensar as singularidades e alcançar 

as particularidades que se alojam nos deslocamentos e adulterações mnemônicas 

de Clara Fernandes, nos obstinados cruzamentos conceituais e formais de Roberta 

Tassinari e nas linhas impremeditadas de Kelly Kreis. 

 
 
Notas 
1 ROMERO, Pedro: Um conocimiento por El montaje. Entrevista com Georges Didi-Huberman. Madrid, 2007. In: 
http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva- LeerMinervaCompleto.php?art=141&pag=5#leer. 
2 Entrevista concedida a Rosângela M. Cherem e publicada sob o título de Entre o mínimo de interferência e o 
máximo de sutileza. In: REVISTA PALÍNDROMO. Florianópolis, PPGAV- CEART- UDESC, 2015-2, 
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