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RESUMO 
Este escrito carrega rastros e reflexões acerca de dois trabalhos artísticos realizados na 
pesquisa em andamento no Mestrado em Artes Visuais (PPGAV) da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPEL). Por esse motivo, atravessa um fazer que penetra em vestígios por este 
deixados, para então, capturar fragmentos do seu próprio funcionamento: gestos que 
sutilmente afloram a consciência sobre uma prática artística que é vista como uma 
possibilidade e, consequentemente como uma maneira de pensar seus procedimentos 
gráficos-poéticos em uma forma singular de ver o mundo. À vista disso, trago reflexões 
acerca de trabalhos que se apoiam na gravura contemporânea como meio de pensamento, 
diálogo e questionamentos a respeito da ideia de impressão, de lugar e invenção.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This paper carries traces and reflections about two artistic works realized in the research in 
progress in the Masters in Visual Arts (PPGAV) of the Federal University of Pelotas 
(UFPEL). For this reason, he goes through a deed that penetrates into vestiges left by him, 
and then capture fragments of his own workings: gestures that subtly surface consciousness 
on an artistic practice that is seen as a possibility and consequently as a way of thinking his 
Graphic-poetic procedures in a unique way of seeing the world. In light of this, I bring 
reflections about works that rely on contemporary engraving as a means of thinking, dialogue 
and questioning about the idea of printing, place and invention. 
 
KEYWORDS 
Contemporary engraving; print; visual poetics; invention; place. 
 



 

 
CORTEZE, Mariana Danuza; POHLMANN, Angela Raffin. Um inventar gráfico e espacial: pequenas propostas de 
lugares impressos, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.811-826. 

812 

 
Não queria fazer uma leitura equivocada 

Mas todas as leituras de poesia 
são equivocadas. 
Angélica Freitas  

 

É provável que uma ficção contenha mais verdade do que um fato. Por isso, venho1 

aqui, com todas as liberdades e licenças poéticas possíveis para observar, tomar 

notas, conceber esboços e friccionar o mundo através de um processo artístico 

dobrado, por não dizer curvado. Dos meus lábios e dos meus dedos, fruirão 

mentiras, mas talvez haja algum tom de verdade misturada a elas. Assim, entrecruzo 

trabalhos artísticos que não nasceram em eventos únicos e solitários, mas que 

brotaram de um pensar comum, buscando desnudar uma prática sensível que está 

de mãos dadas com a filosofia e a (re)invenção de mundo. 

A bem dizer, essa escrita contorna um perceber e um criar que extravasa o domínio 

da visão: é mais do que tocar com os olhos, é tocar com as mãos, é tocar com o 

corpo inteiro. Em razão disso, iremos explorar tatilmente rastros de uma singular 

práxis que mistura linguagens e produz um pensamento acerca de uma gravura2 

contemporânea viva, que se instala em diferentes suportes e trafega por muitos 

veículos. Isto é, uma pesquisa e produção que se situa no campo ampliado3 da 

gravura, apresentando tensões, tais como: seria ela capaz de fundar lugares através 

da impressão? De sua multiplicação, circulação? Lugares que compõem uma 

gravura que é potência multiplicadora de encontros? Encontros, estes, capazes de 

repensar nossos espaços? 

 

A partir do momento em que nos situamos nessa ambiência indagadora, repleta de 

entradas e saídas, de incertezas que escapam, escorregam e até corroem o que se 

entende por uma lúcida estrutura de pesquisa científica, conduzo e caminho em 

meio a experimentos gráficos. Experimentos que lidam com processos múltiplos de 

impressão, circunstâncias e possibilidades que estabelecem e se reconhecem na 

instauração de uma espacialidade habitada, seja ela revirando espaços, inventando 

novas proximidades ou contatos que tecem correspondência entre a teoria e a 

prática, constituindo assim, uma relação entre o lugar tátil e o lugar do pensamento. 
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Diante disso, é oportuno notificar: tal compreensão se faz muito além das palavras 

aqui escritas; ela permeia por outras linguagens, como as gestuais, as gráficas e 

corporais. Segue então, a primeira delas (Figura 01): 

 

 

Figura 01: Busca por uma consciência gráfica e espacial, 2017 
Mariana Corteze. Desenho: nankin sobre papel. Acervo da artista. 

 

Não é à toa que desde já recomendo: tente fazer com que este escrito de alguma 

forma se adapte ao seu corpo, afinal, este estudo só terá serventia e encontrará 

propósito quando desfrutarmos o valor tátil da criação enquanto reverberação de 

questionamentos de coisas ínfimas, de natureza do entre, sendo às vezes quase 

impercetíveis, incontroláveis e indescritíveis.  

Tateando uma pequena poética da invenção 

Em nosso caminho se inscrevem muito mais questões do que respostas, onde a 

compreensão do (agora) nosso mundo elabora um ritmo próprio, definindo a 

localidade em que estamos: uma leitura poética que perpassa agudos contrastes 

entre a vida e um processo artístico, abraçando um campo investigativo que 

descobre espaços matriciais e suas possíveis linhas de horizonte. A começar, 

partamos de um diálogo com a superfície: extensão que experimenta materialidades 

de uma arte impressa e inventa novos jeitos de multiplicar a imagem, na alternância 

do agir e do escrever.  
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Adentremos um pujante pensar: há quem diga4 que para alcançar o entendimento 

(ou começar/tatear a busca pela compreensão) sobre o próprio processo criativo é 

preciso fechar os olhos, apertar as pálpebras, pressionar os lábios e respirar 

profundamente incontáveis vezes, para então, emanar, despontar e por fim recordar 

a primeira memória de vida. Aquela que é só sua, afinal, ela só existe porque você a 

contém. Aquela que guarda muito de nós. Ela, e apenas ela dirá que produzimos 

aquilo que para a gente falta no mundo. Articularia o filósofo francês Gilles Deleuze 

(1987, p. 3) nesse contexto, que “o criador não é um ser que trabalha pelo prazer. O 

criador só faz aquilo que tem absoluta necessidade”. 

Quanto a mim e ao vivido: a minha memória primeira é movimento, trânsito. É fluxo 

de forças estranhas, densas, expansivas, expressivas, forças que aceitam seu 

descontínuo e fragmentado trajeto. Ela situa-se justamente na estrada, dentro de um 

fusca volkswagen no ano de 1995. Sob meu olhar adormecido, encostado no 

assento traseiro do ressonante automóvel, via, sentia o mundo, a rodovia que em 

compassos trêmulos ficava para trás. Olhos imensos, escuros e confusos, mãos 

pequenas que insistiam em tocar o vidro da janela movente e deixar impresso seu 

calor, sua presença passageira. Dedos miúdos que desenhavam constantemente os 

contornos imprecisos da trajetória, que tentavam sentir a extremidade do vento que 

atravessava as frestas do veículo: era como se na ponta dos dedos existisse um 

pedaço de vida urgente. Passavam as nuvens, as pedras, as bicicletas. Passavam 

os postos de gasolina, os chiados do rádio, a sincronia dos nossos batimentos. 

Éramos nós três: minha mãe, meu pai e eu, saindo do Mato Grosso do Sul com 

orientação precisa ao Rio Grande do Sul. E tudo isso era mais do que uma simples 

viagem, que nem é tão simples assim – vista aos olhos esbugalhados da exploração 

na infância –, isso era nossa mudança. Para eles, o retorno. Para mim, o início.  

Só quem anda pela estrada experimenta a planície que se desenrola e sutilmente 

deixa sair tantas coisas pelas suas curvas, distâncias, miragens. Nela não se 

conhece nada de permanente, tudo que acontece passa, vai e vem ao meu 

encontro, me atropela. Meu coração acelera, minha respiração ofega: de repente, 

estou encerrada no universo da matéria, do toque. O fim desse deslocamento 

esculpido em um olhar de estrangeira é só o início de uma relação de proximidade e 

sensibilidade, afinal, a chegada apresenta uma nova paisagem, uma procura de 
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moradia. Nos resta então, inventar uma casa, – aquela em que me tornei mundo e 

engenheira de relevos – um abrigo, ou como gentilmente declara o francês Gaston 

Bachelard (1993, p. 200): inventar o “nosso canto do mundo”. 

Essa memória desdobra um perceber e estar. É memória que sai da ordem do 

pensamento e constrói sentido, tal e qual como o pensador alemão Walter Benjamin 

(1985, p. 40) expressa em sua noção de rememoração; do termo origem: 

eingedenken5 que implica em repetir aquilo que lembra, em “apoiar-se na 

lembrança, como ela cintila num estante de perigo”. Rememorar é ressignificar, é 

dotar de novos e outros sentidos. Já, explorar a rememoração como potência 

inventiva, é utilizá-la como construção de um novo lugar, o lugar do fazer artístico. 

A frágil e tênue primeira memória se instala como uma linha contínua que está 

sempre ali, acessível. Percebe-la como esse cordão repleto de amarras requer uma 

compreensão de que a própria vida é uma tapeçaria, aonde se passa por tantos 

recintos, situações e, de repente, tudo fica disponível consigo, no ato criativo – no 

fabrico de objetos e na feitura de mundos. Sem demora, proponho um vida-criação-

escrita tátil. Um fazer que toma consciência dos dois lados da tapeçaria: o visto e 

não visto, o objeto de arte e seu processo. Quem sabe assim, perceberemos as 

minúcias do porvir e nos daremos conta que nós somos todos os destinos possíveis 

daqui para frente. Por isso, existem aqui espaços vagos, tal como a Figura 02:  

 

Figura 2: Espaço reservado para rabiscos de pensamento seus, 2017 
Mariana Corteze. Colagem digital. Acervo da artista. 
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Cadência movediça: o poroso terreno da criação  

Com efeito, seria lícito perguntar: como essa rememoração respinga no processo 

criativo, na invenção de uma poética artística? Que lugar é este? De que jeito eu – 

enquanto anfitriã e inventora de uma localidade não existente em planejamento 

urbano – posso te transportar até lá? Será uma percepção de mundos possíveis, 

como os indicados por Anne Cauquelin6? Mundos que abrem, que invocam 

travessia? Práticas que necessitam seguir o conselho de Ítalo Calvino7 e abrir 

espaços? Dispositivos sensíveis que encontram dobras portadoras de potências, 

restos de espaços, áreas de intensidade propensa a saltos imensuráveis? 

Para perceber os meios e procedimentos aqui utilizados, sugiro: coloque em frente 

aos seus olhos, e quem sabe, em frente ao seu corpo todo uma espécie de lente 

microscópica. Essa lente ressalta outra escala de vida. Ela faz interrogar as frestas 

do processo artístico, encontrando vestígios e vibrações que difundem a convicção 

de que cada vez que mais as olho, mais seu universo expande. Mas, como lidar com 

os pequenos eventos que acumulam e penetram o ato de criação? Para o pensador 

Georges Perec (1989) tudo inicia quando questionamos o habitual, o dia a dia, o que 

se passa entremeio. E quando isso é feito, somos convocados a ver o micro: 

 
Interrogar o habitual. Mas justamente, estamos acostumados com 
ele. Nós não o interrogamos, ele não nos interroga, não parece ser 
um problema, nós vivemos sem pensar, como se ele não 
transmitisse nem pergunta, nem resposta, como se ele não 
carregasse nenhuma informação. Não se trata nem mesmo de 
condicionamento, é anestesia. Dormimos nossa vida em um sono 
sem sonhos. Mas onde está a nossa vida? Onde está nosso corpo? 
Onde está o nosso espaço? (PEREC, 1989, p. 1) 

 

Essa efetiva anestesia nos espacializa, nos dociliza. Questioná-la é procurar um 

como (porque sempre existe um como), uma alternativa metodológica ou mesmo 

uma filosofia poética para repensar e inventar novas formas de estar no mundo. 

Perec me faz ter a certeza que o fazer artístico tem como incumbência (re)situar a 

vida mesma nas suas múltiplas sensibilidades e formas de expressão, percebendo 

que a revelação desta prática está diluída no habitual, na construção e na 

desconstrução da cidade, nos movimentos, nos espaços que me atravessam.  



 

 
CORTEZE, Mariana Danuza; POHLMANN, Angela Raffin. Um inventar gráfico e espacial: pequenas propostas de 
lugares impressos, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.811-826. 

817 

No menor lugar imaginável reside uma potência vital que pulsa um estar entre: a 

produção, poética, teórica. Tomar consciência da criação gráfica e espacial é 

descobrir aberturas sensíveis que promovem uma arte segura de pensamento vivo 

capaz de arquitetar e tencionar seus redirecionamentos e dinâmicas. É, portanto, 

acreditando na tremenda capacidade que a miniatura – como lugar possível – tem 

de expandir o espaço para viver o que há de grande no pequeno, que retomo 

Bachelard (1993, p. 298) quando cuidadosamente evidencia: “ele entrou numa 

miniatura (...) não pela lei lógica, mas graças à libertação de todas as obrigações 

das dimensões, libertação que é a própria característica da atividade de imaginar”.  

Todas as coisas pequenas exigem um vagar, um sentir minucioso criador de portas 

estreitas e propositivas. Logo, trago dois trabalhos artísticos que são entendidos, 

como alternativas habitáveis, como propostas que mudam nossa dimensão, nossa 

perspectiva. Sendo espacialidades dispostas a se expandir na palma da mão.  

Sentir o mundo na ponta dos dedos: Forasteira de mim 

Conduzo a um livro de artista que começou muito antes de sua materialização. 

Moradia de Bolso (2015) surgiu, em primeira instância, em uma oficina de poesia 

criativa em Portugal. Foi viajando à Lisboa que avistei pela janela do ônibus uma 

cidade que amanhecia dessignificada, me fazendo desconfiar que nossos lugares 

estão adoecendo. Forasteira de mim – no andamento de um intercâmbio8 de dois 

anos (2012-2014) na Universidade de Coimbra –, rabisquei um poema (Figura 03): 

 
Figura 3: Poema aluga-se este espaço, 2015 

Mariana Corteze. Nankin sobre papel e colagem digital. Acervo da artista. 
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Seria este, o princípio de um livro que solicita uma habitação poética9, requerendo 

uma estadia sensível no percurso de sua espacialidade, como seu projeto gráfico e 

poético (apresentado na Figura 04):  

Figura 4: Projeto de um impresso desterritorializado: descoberta de moradias mínimas, 2015  
Mariana Corteze. Colagem digital e desenho grafite e nankin sobre papel. Acervo da artista. 

 

 

Junto a ele, eu poderia abordar conjunturas que discorrem acerca da compreensão 

do livro de artista na contemporaneidade, sobre feiras gráficas, publicações 

independentes, a utilização dos impressos como possibilidade, ou ainda, poderia 

citar Paulo Silveira (2008), Anne Moeglin-Delcroix (2015) e tantos outros expoentes 

teóricos do universo do livro objeto e das pequenas publicações10. Aqui, meu intuito 

discursivo, enquanto processo criativo, mostra-se quase como uma caderneta 

rasurada, constituindo-se como uma escrita que constrói um espaço íntimo de troca.  

Moradia de Bolso (2015) é gesticulado, nesta ocasião, sob a ótica de dispositivo11 

impresso capaz de fundar lugares. Lugares de cruzamentos, espaços ínfimos e 

portadores de singulares encontros, onde as páginas são territórios de 

experimentação, dotados de relevo, textura, densidades e tantas outras coisas que 

venham a transbordar deste contato.  
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Imprimo a pequena publicação de artista Moradia de Bolso (2015) a partir de uma 

máquina de escrever sem tinta (Figura 05), para assim gerar relevo seco12 (Figura 

06) sobre o papel manteiga e canson esvanecido. Nele tramo trechos da poesia já 

desvelada: “vazios urbanos / abismos interiores / vendem-se imóveis, arrendam-se 

áreas abertas / aluga-se este espaço / em mim”). Sutilmente sua extensão propõe uma 

silhueta, sugerindo um esvaziamento e uma narrativa visual que acompanham seu 

formato sanfonado: 

Figura 5: Livro de artista: Moradia de Bolso, 2015  
Mariana Corteze. Impressão baixo relevo sobre papel canson e vegetal. Acervo da artista. 

 

É como se o verbo morar já não bastasse e não sou eu quem entra na casa, mas é 

ela quem adentra em mim. O habitar, a cidade, o livro, a casa, que agora passa a 

caber na palma da mão, recebendo moradores pela partilha sensível e construindo 

uma relação de proximidade íntima. Sua aparência simples lida com uma relação de 

coisas do infraordinário, com delicadezas, minúcias. Ao inverter a escala, o espaço 

micro ganha uma potência de significados, levando o leitor a olhar/percorrer sua 

espacialidade/materialidade cada vez mais de perto. 

Figura 6: Detalhe impressão: publicação de artista moradia de Bolso, 2015 
Mariana Corteze. Impressão baixo relevo sobre papel canson e vegetal. Acervo da artista. 
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Partindo de sua sutil impressão (vista melhor na Figura 06), desnudo meu interesse 

em termos de produção artística, como também teórica, em experimentos 

impressos. Mas seu suporte nem sempre é papel. Sua impressão nem sempre é 

feita com tinta. Sua disposição nem sempre é composta por páginas, capas e 

contracapas. A impressão é uma prática usufruída junto ao universo da gravura, mas 

que comporta um amplo conceito, já tratado desde os homens das cavernas. Assim, 

é uma noção que, mesmo sendo um artefato técnico rudimentar, quando pensado 

em contexto atual, demanda outras formas de ver: aqui, ela cria seus próprios 

procedimentos13 elásticos e libertos, apoiando-se na gravura como a mais 

contaminada das linguagens, interessada pelas fissuras sensíveis do cotidiano, 

reproduzindo formas poéticas e autônomas.  

Amparada nos escritos do filósofo e historiador de arte francês Georges Didi-

Huberman (1997; 2009) discorro seu pensar: no mais plástico, dobrável e arqueável 

entender. A impressão é tanto o encontro entre a forma e a contra-forma, como a 

propagação física, operada além do visualmente impresso. Ela é construída pelo 

tempo dos gestos, o tempo da matéria, bem como o que existe posterior a ela, o 

tempo do impresso, o tempo do participador, do fruidor. Quer dizer, a impressão é 

um tempo dilatado, onde fazer arte é viver com espessura. Será então, a impressão 

uma duração experimentada? Um lugar a se inventar? Uma ação que corresponde e 

relaciona o lugar tátil ao lugar do pensamento – aquele que aqui nos situa, nos 

envolve, nos toca e desdobra? Diante disso, Didi-Huberman (2009) enuncia 

possíveis luminosidades sobre o que é, ou melhor, como é a noção de impressão 

que aos poucos avizinhamos:  

Ela é humilde, ela decalca, reporta. Faz uma leitura tátil, produtora 
de um conhecimento íntimo, aproximada, mas por essa mesma 
razão, privada da distância habitual a nossas objetivações. (...) Ou se 
quer o contato (carnal), então o objeto do conhecimento se torna 
uma matéria que nos envolve, nos desapega de nós mesmos, não 
nos satisfaz com qualquer certeza. (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 69)  

 
Experimentação de um corpo e de um espaço vivido  

Em direção a este contato atravessado por camadas de existência, de experiência, 

vivente dessa espessura que comporta a arte, aludo o segundo trabalho artístico: a 

caixa propositiva Ser um lugar em construção (2016). Ela se mostra como um porta-
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impressões de um mundo que me esculpe, me imprime, escreve sob/sobre minha 

carne. Ela comporta impressões que me envolvem e redesenham o/no espaço, 

inventando novos modos de nele estar.  

Compartilho seu projeto gráfico (Figura07): 

Figura 7: Projeto caixa propositiva: rabiscos que encontram forças habitáveis em nós, 2016  
Mariana Corteze. Colagem digital e desenho nankin sobre papel. Acervo da artista. 

 

Na medida em que põe em jogo a superfície, o aparecimento e o consequente 

desaparecimento da matéria, Ser lugar em construção pulsa entre o toque que 

marca e a efemeridade que escorre. Constituo, nesse intervalo de discurso, uma 

caixa que acomoda módulos “pré-fabricados” para construir uma micro-extensão: 

carimbos que são objetos de encontro e lidam com a repetição impressa, mas não 

estão subordinados ao idêntico, e sim, à diferença desta. Isto é, carimbos capazes 

de esvaziar, de acumular a superfície que se apresenta como um espaço a ser 

ocupado, marcado, fundado por aquele que dele usufrui. 

Na tentativa de compreender minha espacialização, é que mergulho em 

pensamentos que trafegam entre a matriz, na sua formidável habilidade de ver o 

mundo ao contrário, como também a impressão, aquela que apreende o mundo, 

convocando a experimentação de sua abertura: um exercício gráfico, poético, 

inventivo, por não dizer, filosófico e político. Cabe, nessa circunstância, atentar a 

urgência de práticas sensíveis que projetam portas, tal como revela o poeta 

brasileiro João Cabral de Melo Neto (1994, p. 135) na Fábula de um arquiteto: “A 

arquitetura como construir portas, de abrir; ou como construir o aberto; construir, não 
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como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos; construir portas abertas, 

em portas; casas exclusivamente portas e teto”. 

Abro a caixa e descubro o campo da invenção e da diferença (Figura 08): 

 
Figura 8: Caixa propositiva: Ser lugar em construção, 2016 

Mariana Corteze. Madeira, papel, tinta e metal. Acervo da artista. 
 

Ao projetar módulos que questionam as formas de estar no mundo, pergunto: como 

a prática artística pode encontrar alternativas que vão contra a imposição de 

modelos de como ser e de como viver na contemporaneidade? Será a experiência 

com/sobre/em/de arte uma latência a ser vivida para provocar a vida mesma? Que 

coreografia política é esta que vivemos? É na concretude de nossas cidades e na 

correnteza de seus fluxos imateriais e materiais, que devemos perceber as linhas de 

força que apontam em diferentes direções daquelas que até ontem pareciam se 

impor como destino. A minha prática, a sua prática de imprimir no mundo, por menor 

que seja, é um deslocamento de palco, de atmosfera, de afeto, de contaminação, de 
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embate. Afinal, é com a linguagem que fazemos filosofia, que reinventamos o 

mundo. 

Se trato do desgosto acerca da especulação imobiliária, sobre os vazios urbanos ou 

ainda, sobre os nossos sufocamentos, anestesiamentos, falo, sem dúvida, das 

nossas casas que não são mais abrigos, dos nossos corpos que já não são mais 

seguros. Questiono o lugar da arte, da arquitetura e seus operadores políticos, 

críticos e emancipatórios, percebendo que essa espécie de assepsia e controle do 

espaço, de certa forma, faz com que não mais o ocupemos. No momento em que 

nos colocamos corporalmente, agenciamos conceitos filosóficos que valoram a 

diferença e a potencializamos juntos. Isto é, cunhamos espacialidades e 

experiências urgentes, no que entendo por um conhecimento sensível da ordem da 

impressão: a ação sobre algo, produzindo uma ciência íntima, um corpo que cria e 

interroga no gesto do tocar.  

Ao propor a gravura como tensão dessas forças rítmicas que estimam a pluralidade 

de formas de vida, é oportuno considerar sua experimentação como meio que tece 

processos participativos, experiências práticas e reflexivas que ensinam a libertar. 

Ser lugar em construção (2016) é uma arquitetura criativa que propõem 

(des)organizar e (re)criar lugares, uma vez que o lugar é um espaço dotado de valor 

por aquele que o habita física ou simbolicamente. Sem a inserção do participador na 

obra, não há lugar. Por isso, é preciso existir uma relação entre aquele que carimba 

e inventa uma extensão junto ao espaço que o circunda. É no particular jogo – 

aludindo a dimensão do brincar que discorre Huizinga (2000) – da impressão que 

brota diferenças livres, selvagens e indomadas de uma urbe (Figura 09): 

Figura 9: Detalhe: jogo da impressão, 2016 
Mariana Corteze. Madeira, papel, tinta e metal. Acervo da artista. 
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Lugar é tempo vivido, é tempo se tornando visível. O lugar se dá quando 

circunscreve um corpo. Sem o corpo, ele não o é. Se minha poética artística funda 

lugares – impressos – e acolhe corpos, ela propõe arquiteturas que são espaços de 

habitação, até porque inventar um lugar é reelaborar suas medidas, escalas, 

aglutinar em procedimentos gráficos e sensoriais. E o objeto artístico é para habitar, 

renunciando a ideia de lugar no qual utilizamos habitualmente: lugares de 

lembranças enraizadas, ideslocaveis aos quais estamos presos. O lugar inventado 

pela impressão é um lugar móvel, múltiplo que carrega contextos políticos, sociais, 

experimentais, ludicidades e concepções que ampliam a gama do sistema de 

representação e percepção da arte e do espaço. 

Em razão disso, a prática e experiência artística inventa uma potencial espacialidade 

dada pelo encontro do objeto artístico e qualquer sujeito. Logo, é uma superfície 

circulante, provida de uma disposição agenciadora e intercambiável; é um lugar tátil 

que se insere em vãos, atravessando sentidos sobrepostos, fundidos; é lugar físico, 

social, cultural, afetivo, simbólico, utópico que provoca um outro modo de estar e 

marcar o mundo (institucionais ou não); lugares de cruzamento que são tensão entre 

o original e a cópia, entre espaços de representação diferenciados.  

E depois: fundar lugares impressos 

Revisito Didi-Huberman (2009, p. 12) quando diz: “O que está dentro, o que é a 

superfície são tensões que dispõem o horizonte aberto da obra. (...) Que lugar é 

esse? Um lugar para se perder, um caminho que leva a lugar nenhum, pois o artista 

inventa lugares – grifo meu –”. Logo, acredito na invenção de lugares através da 

gravura, pois seus impressos provocam envolvimento, dobras e desdobras do corpo 

sobre si mesmo, sobre uma escrita e leitura do mundo. É, por assim dizer, uma 

relação entre o corpo – ordinário – e seu envolto. Essa relação é capaz de descobrir 

outras formas corporais e incorporais de apreender o espaço, até porque arte é algo 

vivido de dentro e não aquilo visto de longe. E o corpo – o meu e o seu – exercita 

sua vida em meio à criação de possibilidades de dizer e ler o mundo, assim como a 

invenção de outros jeitos de (re)fazê-lo.  

Ao considerar a impressão uma circunstância fundadora de localidades, desenvolvo 

um diálogo desorganizado, não afirmando uma única direção, mas a recusa de 
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unidade de sentido. Por isso seu movimento interno depende do outro, pois o outro é 

sempre o que está faltando por aqui. Moradia de Bolso (2015) e Ser lugar em 

construção (2016) são dispositivos de existências: porque vivem pela vida dos 

outros. 

 

[Agradecemos à CAPES e ao CNPq pelo apoio às pesquisas realizadas que deram origem a este texto.] 

 

 

Notas  

                                                      
1
 Utilizo verbos no singular tratando da voz que escreve, já, menciono verbos no plural quando o leitor é 

convidado a experienciar também uma leitura de mundo.  
2
 Gravura que tem sua etimologia na palavra gravar, remetendo ao termo de origem grega gráphein; aludindo à 

ação de escrever e desenhar; ou do latim cavere, traduzida por cavar, aprofundar, abrir. 
3
 Termo que se aproxima a concepção apresentada por Kraus Rosalind (1979) no escrito A escultura no campo 

ampliado, mas aqui é pensada no âmbito da gravura, no sentido de incluir outras possibilidades, estruturas e 
diferentes formas de pensá-la. 
4
 No sentido mais aberto do pensamento, onde busco entender minha poética e processos de criação. 

5
 Termo alemão arcaico, utilizado por Benjamin em função do seu significado literal ein: “um”; gedenken: 

“lembrar”; uma espécie de jogo com o sentido do próprio termo: não se trata de mais da individualização, da 
redução de um elemento, e sim da união de dois elementos, sendo assim, de dois níveis temporais diferentes. 
6
 Anne Cauquelin (2011, p. 36) fala da arte como uma operadora que abre mundos, chegando a afirmar: “não 

que a obra abra um mundo, pelo contrário, mas não há obra sem uma multiplicidade de mundos possíveis”. 
7
 Ítalo Calvino (2003, p. 158) declara: “O inferno dos vivos não é algo que será; se existe é aquele que já está 

aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não 
sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de 
deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: procurar e reconhecer 
quem e o que, no inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço”. 
8
 Fomentado através da bolsa do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) fomentado pela Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). 
9
 Conceito a ser alargado na dissertação de mestrado do(a) autor(a) 1, que diz respeito a compreensão dos 

processos de criação na poética do cotidiano de uma série de trabalhos artísticos contemporâneos que lidam 
com a impressão – no universo gráfico e espacial – enquanto experiência dilatada. 
10

 Sem dúvidas, são estes, referenciais meus, mas no que se entende por um escrito mais amplo. 
11

 Junto a Deleuze (1990) como aquele que dá a ver, que faz sentir, perceber. 
12

 Termo técnico do universo da gravura, que se refere a uma impressão sem tinta, gerada apenas pela pressão 
de uma superfície rígida sobre uma mais macia. 
13

 É indispensável notar que a impressão contém uma complexidade processual dotada de sensibilidade e 
tatilidade. Ela lida nunca com o instante da ação, mas o estágio posterior a ela: o pé que se levanta do passo, a 
mão que se ergue após estar imersa na matéria. Logo, a impressão também é uma experiência vivida. 
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