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RESUMO 
A partir do entrecruzamento entre a produção artística e a abordagem teórica, pretendo apresentar 
algumas reflexões presentes na minha pesquisa de doutorado em poéticas visuais, essencialmente, 
no que diz respeito a dois eixos explorados no processo de criação em desenho: a materialidade e a 
efemeridade, a partir das ações de apagamento na construção/desconstrução da imagem. Os 
trabalhos evidenciam um interesse pela linha, tanto no espaço bidimensional do papel, como no 
espaço real, em um processo que compreende desde a a representação do olhar para o corpo nu 
até a quase abstração da forma, através de ações de velamento, apagamento e sobreposição dos 
elementos da linguagem visual. Além de questões referentes às intenções artísticas e às descrições 
do processo, pretendo tecer relações entre meu trabalho visual e os artistas e autores importantes 
para minha pesquisa. 
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ABSTRACT  
Taking into consideration the intersection between the artistic production and the theoretical 
approach, I intend to present some ideas from my PhD research in visual poetics, especially 
about two topics which were explored in the process of creation of  the drawing: materiality 
and ephemerality, from the erasing actions in the construction /deconstruction of the 
image.The works show an interest about the line in the two-dimensional space of the paper, 
and in the real space, in a process which comprises from the representation of the gaze to 
the naked body to the almost abstraction of the form, through the techniques of veiling, 
erasing, and overlapping the elements of the visual language. In addition to the questions 
related to the artistic intentions and process, I intend to establish some relations with some 
artists and some important authors for my research. 
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Alimentando o desejo: questões e temáticas estruturais 

Jean Lancri (2002), ao pontuar a importância do foco para o pesquisador em artes 

plásticas, cita Alberti: “Aquele jamais se tornará um bom pintor se não entender 

perfeitamente o que empreende quando pinta. Pois teu arco é estendido em vão se 

não tens alvo para dirigir tua flecha” (ALBERTI apud LANCRI, 2002, p. 25). A partir 

da imagem construída pelo autor, resgato a imagem do arco e flecha, os quais são 

dirigidos para uma determinada direção ou alvo, no intuito de trazer à tona eixos 

fundamentais que movem minha pesquisa de doutorado no campo das poéticas 

visuais: Para onde devo apontar a flecha? Qual será a direção do meu desejo? 

De toda a movimentação da vida, em especial das nuances do olhar, surge a 

necessidade de concretizar sensações e sentimentos através da linguagem visual, 

mais especificamente por meio do desenho. Essas manifestações intimistas, 

referentes a minha condição enquanto ser humano, são expressas especialmente 

através do elemento linha, explorado tanto no espaço bidimensional da folha, quanto 

no espaço real. Dentre as temáticas trabalhadas na minha pesquisa poética, 

destaca-se o corpo nu, condição mais crua, frágil e sincera do corpo, numa busca 

pela representação a partir da observação até a quase abstração da imagem, por 

meio de procedimentos de velamento, apagamento e sobreposição dos elementos 

da linguagem visual. Do meio de todo esse processo, do meio em si –do desenho – 

é que surge a pesquisa em questão, em consonância com o que Jean Lancri afirma 

sobre a pesquisa em artes plásticas: “De onde partir? Do meio de uma prática, de 

uma vida, de um saber, de uma ignorância” (LANCRI, 2002, p.18).  

O olhar enquanto experiência do desejo 
A experiência do olhar perpassa muitos movimentos internos, os quais vão muito 

além da simples manifestação física do corpo ao observar algo. Somente entramos 

em contanto com o “vazio que nos olha” quando aprendemos a “fechar os olhos para 

ver”. Essas questões são apontadas no livro “O que vemos e o que nos olha”, de 

Didi-Huberman (2010), e estão intimamente relacionadas com Merleau-Ponty, 

filósofo que dedicou grande parte de suas conjecturas ao enigma do olhar, da 

percepção, do ato de ver, o qual é movido por questões intrínsecas e subjetivas, 

como o desejo. Todos esses aspectos são importantes, pois dois dos eixos 
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principais que movem toda a investigação poética - o olhar e o corpo - são 

abordados pela fenomenologia da percepção.  

O olhar conhece sentindo (desejando ou temendo) e sente 
conhecendo. Está implantado na sensibilidade, na sexualidade: a 
sua raiz mais profunda é o inconsciente, a sua direção é atraída pelo 
imã da intersubjetividade. O olhar condensa e projeta os estados e 
os movimentos da alma. Às vezes a expressão do olhar é tão 
poderosa e concentrada que vale por um ato (BOSI, 1988, p.78). 

No exercício da realização de meus trabalhos artísticos, todo o movimento do olhar 

– em especial a observação do corpo nu, do modelo vivo – acaba por explicitar 

muito mais o conteúdo invisível do que uma simples tradução do visível em 

representações fidedignas, afinal “O olhar deseja sempre mais do que lhe é dado a 

ver” (NOVAES, 1988, p.9). Busco revelar este conhecimento sensível, que advém da 

experiência do olhar e das vivências em geral, através de obras bidimensionais que 

expressam esses “sentimentos do olhar” de forma ambígua, múltipla, contraditória, 

confusa, instável, certa, incerta. Trata-se, assim, de uma investigação que vai de 

encontro com as incertezas do processo, do perder-se e encontrar-se em soluções 

jamais pensadas, do deixar-se guiar pela arte e pelos caminhos que ela vai 

iluminando, sem saber, ao certo, o destino.  

Sendo assim, por que me dedicar à questão do olhar? Somos predominantemente 

visuais, até mesmo por causa do excesso de imagens com as quais convivemos no 

dia a dia. Muito além dessa condição externa, a criação de obras visuais considera o 

olhar - quando carregado de sentido e intencionalidade - como um de seus pontos 

fundamentais. O olhar estabelece uma relação intensa com a experiência de vida, 

não sendo apenas uma percepção física e passiva dos fenômenos, como um 

“receber”, mas um “buscar”. Na minha poética, trata-se de um olhar que revela um 

desejo de perceber os encantamentos e estranhamentos da forma do corpo 

desnudo, buscando vencer o insistente constrangimento ao se fitar a voluptuosidade 

e a sensualidade da carne exposta. O observar do corpo nu é, antes de tudo, um 

enfrentamento de si e da condição primeira do ser humano, de modo que, por meio 

desse processo, reafirmo que somos carne, corpo e não somente cabeça, questões 

quase invisíveis no “ver-por-ver”, as quais são evidenciadas, apenas, pelo olhar 

investigativo, o qual é marcado por um “movimento interno do ser que se põe em 

busca de informações e de significações (...)” (BOSI, 1989, p.66). 
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É que a visão se choca sempre com o inelutável volume dos corpos 
humanos. In bodies, escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, 
esses objetos primeiros de todo conhecimento e de toda visibilidade, 
são coisas a tocar, a acariciar, obstáculos contra os quais “bater sua 
cachola”; mas também coisas de onde sair e onde reentrar, volumes 
dotados de vazios, de cavidades ou de receptáculos orgânicos, 
bocas, sexos, talvez o próprio olho. E eis que surge a obsedante 
questão: quando vemos o que está diante de nós, por que uma outra 
coisa sempre nos olha, impondo um em, um dentro? “Por que em?” 
pergunta- se Joyce (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 30). 

O olhar para os objetos impõe “um dentro”. Os corpos observados me olham de 

volta, provocando o desejo de tatear suas massas, texturas e lisuras com o olhar, 

assim como a necessidade de buscar a melhor forma de representar essa 

experiência da observação. Contraditoriamente, o corpo também me convida a me 

afastar devido ao constrangimento de se estabelecer um grau de intimidade maior 

com aqueles que são desenhados e com o meu próprio corpo; processo que pode 

ocorrer devido à exposição tão crua da nossa fragilidade, sensualidade e 

sexualidade. As produções, nesse sentido, transitam da representação da 

percepção imediata do olhar para as transformações da imaginação criativa, na 

busca pela deflagração do ser, da expressão do que não vejo com evidência, de um 

acontecimento que toca o interior, minha essência e a profundidade do corpo. 

Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não 
mais veremos – ou melhor, para experimentar o que não vemos com 
toda a evidência (a evidência visível) não obstante nos olha como 
uma obra (uma obra visual de perda). Sem dúvida, a experiência 
familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo a um 
ter: ao ver alguma coisa temos em geral a impressão de ganhar 
alguma coisa (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.34). 

 

O corpo e a experiência como pressupostos para a criação 

No ensaio “O olho e o espírito” (2004), assim como no livro “Fenomenologia da 

percepção” (1971), Merleau- Ponty afirma que o corpo é o elemento fundamental na 

nossa relação com o mundo, com a construção do conhecimento e com o pensar, 

rumando em direção às camadas do sensível, evidenciando um olhar enraizado na 

corporeidade. Desse modo, ele supera uma antiga tradição filosófica que defendia a 

cisão entre corpo e espírito (ideia).  

Para este autor, o corpo, além de ser “vidente”, é “visível” e “conta-se entre as 

coisas”, ou seja, faz parte do mundo visível e se movimenta, aproximando-nos das 
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coisas. Afinal, “Ele que olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer 

no que vê então o „outro lado‟ de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca 

tocante, é visível e sensível para si mesmo” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.17). A 

fenomenologia de Merleau-Ponty é, antes de tudo, um alimento para minha criação, 

pois instiga a percepção de si no mundo e do corpo ante os objetos, na busca de um 

olhar que se entranhe com as coisas. As palavras do autor despertam uma relação 

mais sensível e afetiva para com o mundo, um olhar mais inteiro e entregue, afinal: 

“[...] ser uma consciência ou mais certamente ser uma experiência, é comunicar-se 

interiormente com o mundo, o corpo e os outros, estar com eles em vez de estar ao 

lado deles” (MERLEAU-PONTY, 1971, p. 108). 

Nesse sentido, no meu processo há um desejo de mergulhar no mundo sensível, de 

aprofundar o exercício da experiência do olhar, nas suas flutuações e paixões, 

buscando, a partir dessa percepção, a expressão, através do desenho, das 

inquietações e dos acalentos da existência. 

 
O desenho como expressão do desejo 
O desenho, visto sob uma concepção mais tradicional, está, muitas vezes, 

relacionado com a ideia de projeto. Na Renascença, por exemplo, não era encarado 

apenas como “coisa de lápis e papel” (ANDRADE apud DERDYK, 2007, p.21), mas 

como linguagem profundamente ligada ao pensamento e à projeção de ideias. 

Na minha poética, essa concepção do desenho como extensão do pensamento está 

presente, pois considero essa linguagem uma forma instantânea de registrar os 

desejos e o olhar perante a experiência de vida. O desenho, subsumido ao caráter 

de registro e de projeto, faz-se muitas vezes presente nos diários de desenho em 

que faço anotações diversas. Espaço este mais do que propício para a germinação 

de novos caminhos dentro do processo de criação, como que a formar um 

verdadeiro repertório de imagens que serão retrabalhadas em projetos posteriores. 

Entretanto, muito mais do que “projeto”, o desenho tem uma concepção mais 

expandida na minha investigação.  Vale ressaltar que a autonomia do desenho é um 

processo vivido no modernismo e que tem tido um desdobramento interessante na 

contemporaneidade. Sabe-se que: 
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[...] é sobretudo a partir do século XIX que começa a experimentação 
sistemática do desenho como técnica válida por si mesma, como um 
exercício poético específico e não tributário a outra técnica 
(principalmente à pintura) (GODOY, 2013, p. 88). 

Edith Derdyk (2007) fala sobre a importância do ato de desenhar e sobre como o 

desenho é encarado, também, como atitude na arte contemporânea, ideia que 

venho experimentando cada vez mais dentro da poética: uma atitude expansiva de 

sair do caderno para os desenhos independentes, de ocupar o espaço com os 

gestos, de desenhar em grandes formatos, dando evidência para a ação e para o 

movimento do corpo ao desenhar. Os meus desenhos são criados em relações 

contrastantes, a linha é o elemento que dá maior expressividade, delimitando 

fronteiras e caminhos do olhar. Da observação do corpo, surgem as formas e o 

movimento obsessivo de repeti-las, incessantemente, sobrepondo linhas, texturas e 

massas, num processo de perda da forma evidente e óbvia, num limite tênue entre a 

representação do corpo e sua abstração. Além da sobreposição dos elementos, o 

apagamento e o velamento têm sido uma busca constante dentro da minha poética, 

assim como a deformação, o movimento visual e o uso da tensão espacial.  

Fayga Ostrower (2004) afirma que as produções dos artistas revelam muito mais do 

olhar de cada um do que, apenas, revelam uma imitação do real. Ela ainda fala 

sobre como, nesse processo de criação, ao dar forma à imagem, o artista deforma 

as formas existentes da natureza. Dentro dessa perspectiva, desenvolvo o trabalho 

acentuando formas, distorcendo as figuras, criando imagens incompletas, torços 

retorcidos que emergem de linhas agitadas e movimentadas, com muita tensão e 

movimento, numa busca pela expressividade e intensificação emocional.  

A linguagem mais apropriada para registrar impulsos e conflitos do agir na vida e na 

arte é o desenho, que, em seu caráter provisório, se mostra eficiente no registro de 

movimentos e lampejos que ocorrem ao artista em sua experimentação. 

Os desenhos são, talvez, as obras de arte mais vulneráveis com as 
quais temos de lidar. Em alguns casos, resumem-se a atividades não 
acabadas e suspensas, o registro do pensamento a meio caminho ou 
um lampejo que ocorre ao artista enquanto se dedica a especulações 
diversas (PEREIRA, 2011, p. 15). 

 

Ações de apagamento nos desenhos: materialidade e efemeridade na poética 
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Algumas séries de desenhos criadas entre 2014 e 2016, as quais fazem parte da 

minha pesquisa de doutorado, apresentam um diálogo com a tradição do desenho, 

mas ganham uma nova dimensão ao trazer questões da arte contemporânea, como 

a efemeridade e o foco dado ao gesto do desenho (a performance do gesto de 

criação), ou seja, a ação de desenhar enquanto processo e não como produto final.  

Na série “Apagamentos”, realizada entre 2014 e 2016 (na figura 1, pode-se observar 

o primeiro trabalho da série, uma ação em desenho registrada em vídeo)¹, e na série 

“Desdobramentos”, de 2016 (figura 2), nota-se a busca pela representação do corpo 

de forma velada, em um processo que parte da delimitação da forma da figura 

humana, a partir da observação, minimizando o retrato através de distorções, 

sobreposições e apagamentos, recursos voltados para a intensificação das emoções 

(Ostrower, 2004) e para a expressão de um olhar carregado de sentido. 

Ao retomar a prática de desenho de modelo vivo, muito explorada anos atrás, 

quando ainda cursava a graduação, busco explorar a materialidade do carvão 

(especialmente no trabalho “Apagamentos I- figura 1), registrando as nuances das 

linhas, texturas e volumes do corpo humano, dando atenção para processos de 

apagamento, num trabalho com os vestígios da imagem. 

A partir de uma experiência realizada com meus alunos da graduação em artes 

visuais, em uma aula de modelo vivo, surgiu a necessidade de trabalhar com a 

expansão do gesto no desenho dentro de minha poética, assim como com os 

vestígios, vultos e fantasmas das figuras. Durante o segundo semestre de 2014, os 

alunos estavam explorando, a partir da observação, as variadas possibilidades do 

desenho, numa dinâmica com diversos tempos de observação, percepção da 

estrutura e proporções da anatomia humana. Com o passar do semestre, percebi 

que eles precisavam trabalhar com um suporte ampliado, pois muitos realizavam 

pequenos estudos da figura humana em uma mesma folha, limitando-se ao trabalho 

com os formatos A3 e A4, com uma certa rigidez no traço e pouco entendimento do 

espaço do desenho e da composição. 

Dessa forma, espalhei grandes pedaços de papel pardo sobre as mesas para que 

pudessem trabalhar o desenho da figura humana, a partir da observação, de uma 

forma mais solta, ampla, como, também, coletivamente, usando o carvão como 
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material riscador. O desafio consistiu em elaborar o desenho no espaço ampliado, 

criando um diálogo com os colegas. Além do modelo posando ao centro da sala, 

com um foco de luz direcionado, selecionei um estímulo musical, que também 

ajudou a influenciar a soltura do traço dos alunos, levando-os a desenhar com o 

braço todo, movimentando o corpo numa espécie de dança, explorando os 

movimentos para além da articulação que liga a mão ao antebraço. O envolvimento 

deles ao longo do processo e a forma como estavam compenetrados na atividade, 

me fizeram perceber que eu queria estar ali, desenhando daquela forma, com 

aquela liberdade, com o corpo todo. Ao terminar a aula, revelou-se a necessidade de 

ampliação do traço em meu próprio processo. 

Cabe ressaltar que alguns encontros com os alunos são mágicos. As propostas de 

aulas são criações importantes dentro da minha pesquisa em arte, são elaborações 

tão criativas quanto um desenho pessoal. Cada vez mais, tenho percebido que, ao 

desenvolver as aulas, busco mais do que a educação do olhar dos alunos, pois trago 

desafios poéticos que dialogam, também, com os meus trabalhos, em trocas que 

acontecem no espaço da sala de aula, mesmo que, inicialmente, este aspecto não 

seja, de imediato, tão perceptível. A partir da proposta que levei aos alunos, tomei 

consciência de que a necessidade de ampliação do gesto no desenho não era 

necessariamente uma demanda dos alunos, mas uma inquietação minha. Por que 

não levá-la, então, para o meu ateliê, para o meu desenho? Seria os alunos aqueles 

que estavam precisando ampliar o traço e experimentar uma nova relação com o 

desenho ou seria eu mesma? 

Outro ponto mágico dessa aula acabou por me gerar o ponto de partida para uma 

sequência de pesquisa com os vestígios das imagens e dos apagamentos.  Alunos 

que trabalhavam num mesmo grupo estavam compenetrados na criação, a traçar 

por todo o espaço do papel e, quando perceberam que já haviam preenchido todo o 

suporte, pediram para virá-lo a fim de desenharem do outro lado. Dessa forma, 

realizaram outro grande painel no avesso e, ao final, quando resolveram levantar a 

folha, fiquei especialmente encantada com os traços de carvão que se depositaram 

no tampo da mesa: o primeiro desenho realizado havia sido transferido, um desenho 

que parecia um vulto de uma figura, um fantasma de um homem. Lembrei-me de 

alguns de meus desenhos feitos com carvão ou pastel seco em alguns de meus 
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cadernos e de como essa duplicação era interessante. Observei, ainda, como esses 

vestígios da imagem me atraíram.  

Do desejo de retomar o trabalho com os vestígios das imagens, assim como com a 

ampliação do gesto no desenho é que surgiu a ideia de desenvolver um trabalho na 

parede de minha casa. Para tanto, criei um vídeo/registro dessa ação, intitulada 

“Apagamentos” (Figura 1), no qual podemos observar o processo de criação de uma 

imagem em constante transformação: áreas são apagadas repetidamente, novas 

linhas e formas surgem a partir dos vultos e vestígios das imagens anteriores, como 

um desenho que traz em si as lembranças quase apagadas das camadas anteriores. 

Neste processo, as ações de apagamento da imagem foram levadas ao limite, pois o 

ponto central da poética é o constante ato de fazer e desfazer, em gestos 

sucessivos de traçar, apagar e retraçar um desenho na parede de um quarto vazio, 

finalizando com o apagamento total do que fora realizado, dando ênfase para o 

caráter efêmero da proposta. Um apagamento total que leva a uma sensação de 

perda, mas que demonstra a coragem de ir além do mero produto final do desenho, 

dando mais atenção para o ato do traçar em si. 

Além da intenção de trabalhar com as camadas, com os vultos das imagens, com os 

apagamentos e com a ampliação do traço, essa ação na parede veio da 

necessidade de preencher o espaço vazio, silencioso e incômodo deixado num dos 

quartos de minha antiga residência na cidade de Campinas. Como preencher o 

vazio de perdas e danos causados pela fragilidade de nossa breve existência? 

Como superar a dor do vazio das perdas, a sensação de vazio? O desenho me 

possibilita realizar e superar esses limites existenciais. Com o desenho, posso tudo: 

preencher um espaço branco vazio e incômodo. A partir dessa experiência catártica 

com o desenho, posso, inclusive, simular o apagamento de tragédias vivencias. 

Neste processo, algumas figuras foram recriadas a partir de desenhos realizados 

anteriormente, feitos a partir da observação do nu, introduzindo, também, alguns 

elementos de imaginação (pássaros) e memória, num jogo de duplicação das figuras 

no espaço. Os desenhos assumiram formas reconhecíveis, mas, com o processo de 

apagamento constante, as figuras foram se deformando e se abstraindo, criando 

novas conexões. Outro ponto importante da ação consistiu na não realização dos 

traços, apenas, com a mão agitada, mas com o corpo todo. A liberdade de tal 



 

 
DULIANEL, Andréia Cristina. Investigações Poéticas em Desenho: olhar, expressão, materialidade e efemeridade, 
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.960-974. 

969 

experiência, assim como a efemeridade, possibilita a discussão sobre a força e, ao 

mesmo tempo, sobre a vulnerabilidade do desenho e da condição humana. 

Uma das questões que tem guiado a minha pesquisa é a materialidade em 

contraposição à efemeridade da arte. Neste processo, me interessa pensar como as 

características intrínsecas dos materiais determinam os resultados plásticos, como 

induzem leituras e associações, assim como determinam as ações e reflexões. 

A discussão da tensão entre a ideia e a execução, no embate com o material, é um 

ponto crucial. Escolhas materiais estão intimamente relacionadas com vontades 

artísticas e com necessidades expressivas. Nesse sentido, um elemento importante 

do trabalho “Apagamentos I”, de 2014 (Figura 1), e das outras três obras da série é o 

recurso material. O carvão foi escolhido como forma de estabelecer um diálogo com 

a tradição, já que é um material recorrente na prática do desenho, visto que 

possibilita registros variados de expressões e intensidades, gerando qualidades 

gráficas que me satisfazem, em um diálogo com toda uma tradição do desenho.  

Um dos mais antigos materiais utilizados pelo homem desde a pré-história, o carvão, 

é um instrumento interessante para anotações gráficas, pois permite desde registros 

mais pesados, com boa carga de pressão, depositando camadas grossas do 

material na criação de sombras mais densas e bem escuras, como também na 

criação de traços largos e intensos. Este material também permite ações minuciosas 

e mais delicadas, com traços de contorno bem finos e precisos. Essas variações 

acontecem conforme a inflexão da mão, por meio de gestos que graduam 

intensidades e qualidades visuais, gerando a expressividade.  

Muito além da escolha pela recursividade do material dentro da História da Arte, 

gosto da possibilidade que o carvão gera de reverter um gesto realizado, dando 

espaço ao equívoco e ao arrependimento, através do apagamento. Este recurso 

possibilita um registro da minha busca incansável pela solução desejada, que ocorre 

nesse processo de dar forma e apagar, de revelar e velar.  Rudel (1980) afirma que 

o carvão possibilita ao desenhista inúmeros “arrependimentos” ou “repetições”. A 

ideia do arrependimento me atrai bastante e tem uma relação forte com a poética 

que venho desenvolvendo ao trabalhar com o projeto dos “Apagamentos”. 
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Figura 1. Andréia Dulianel  

“Apagamentos I”, 2014  
Carvão sobre parede, sem dimensões 

 Registro de uma das etapas da ação em desenho (aos 3 minutos e 24 segundos do vídeo) 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Falamos, assim, de um material muito sensual, que convida ao toque e à 

manipulação. Devido à sua porosidade e ao efeito de pulverização, possibilita um 

movimento de ir e vir, assim como a criação de superfícies esfumaçadas, anotações 

de texturas, apagamentos e abertura de luz com a borracha. Porém, trata-se de um 

material contraditório, pois, ao mesmo tempo em que anota com certa facilidade as 

ações do desenhista, é extremamente frágil no que se refere à sua conservação, 

sendo um material, de certa forma, “rústico” ou “pobre”: 

A fragilidade de conservação do carvão por muito tempo limitou-o a 
um papel secundário, antes que, graças a um meio de fixação 
permanente, pudesse ser mais amplamente usado, sobretudo a 
partir do século XVI. Antes era “repetido” a pena ou reforçado com 
pedra negra. Mas quando se tornou possível fixá-lo (conforme mais 
adiante), ele passou a ser por sua vez um meio extraordinário de 
estudo e de realizações para formas um pouco grandes, nos 
diversos gêneros que atraíam a pintura desde o século XVI (RUDEL, 
1980, p.61). 

William Kentridge (1955), artista sul-africano, tem despertado interesse na minha 

poética, em especial pelo registro em vídeo das ações em desenho. As 

possibilidades de experimentação do desenho, o traço ágil e expressivo, o processo 
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de criação com materiais básicos, como o carvão, e os apagamentos da imagem 

realizados nos filmes por ele são inspiradores. Em um texto de sua autoria, ele traz 

interessantes conclusões sobre a materialidade do carvão: 

Apagar o carvão, uma atividade imperfeita, sempre deixa uma 
mancha cinza no papel. Então, filmar não só registra as mudanças 
do desenho como revela também a história dessas mudanças, uma 
vez que cada apagamento deixa uma trilha do que era 
(KENTRIDGE, 2013, p. 294). 

 

 
Figura 2. Andréia Dulianel  
“Desdobramentos II”, 2016  

Carvão, pastel seco, negro de fumo e nanquim sobre papel, 2,20 m x 1,50m. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os filmes de animação a carvão de Kentridge apontam para um processo de criação 

que se dá, também, pela constante transformação e pelo movimento do desenho. O 

artista opta pelo carvão, pois realiza uma técnica de animação na qual retrabalha 

constantemente o mesmo desenho em um “[...] ritual obsessivo de adição e 

subtração, acumulação e apagamento [...]” (TONE, 2013, p.9), gerando efeitos 

gráficos que me interessam e dialogam com o meu método artístico. Ademais, o 

artista aparece em alguns vídeos representando o papel de determinados 

personagens ou se apresentando como o próprio artista, o que reforça o caráter 

performático de sua produção. Em “Apagamentos I”, essa característica performática 

também está presente, pois a ação de desenhar e apagar é o trabalho em si. Busco 
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dar ênfase a esse processo, ao gesto do artista, e, nesse sentido, ao meu corpo 

presente no vídeo, desenhando, traçando, apagando, pois o corpo é parte 

importante para a compreensão do desenho enquanto ação. Sendo assim, que 

material seria melhor para garantir esse acúmulo de gestos, traços, arrependimentos 

e apagamentos, senão o carvão? 

A própria efemeridade deste recurso me sugeriu esse caminho. A escolha desse 

material frágil e da não fixação posterior do desenho e, sim, de seu apagamento 

total, corresponde a uma intenção artística de falar sobre questões da existência, 

que, muitas vezes, são marcadas por vazios, perdas e destruições. 

 “Evanescências” (Figura 3)² é mais uma ação artística em desenho realizada em 

espaço público, em junho de 2016, e registrada em vídeo. Ela consistiu em realizar 

um desenho no chão (asfalto), com pincel e água, a partir da observação de 

elementos do espaço público escolhido: um estacionamento que fica no bairro 

Morada das Vinhas, na periferia da cidade de Jundiaí. Durante a ação, realizei um 

desenho que foi se apagando em cerca de minutos, por causa da evaporação da 

água. Francis Alÿs (1959) foi uma referência importante na concepção dessa ação, 

em especial, o seu trabalho “Paradoxes of Praxis 1” (1997), no qual empurra um 

enorme bloco de gelo até o seu desaparecimento pelas ruas da Cidade do México. 

O espaço aberto escolhido para a intervenção se deu por ser um dos lugares de 

passagem diária no trajeto casa/trabalho, o qual observei com mais cuidado ao 

pensar a proposta de intervenção (ação) artística. Busquei um local que pudesse 

interferir no olhar e na percepção do indivíduo que por ele transitasse. Não mais 

buscava um lugar tão intimista, como o quarto de casa ou o ateliê, tampouco o 

espaço expositivo do cubo branco. Nesta ação busquei uma ressignificação daquele 

meu lugar de passagem, em uma tentativa de maior expansão e contato com o 

outro, afinal, minha poética é muito marcada pelo isolamento do ateliê. 

As pessoas que transitaram pela rua puderam ter uma experiência de transformação 

momentânea do espaço e da percepção do lugar, de modo a terem um contato com 

minha ação artística, que se manifestou para além das paredes de um museu. 

Apesar de todas essas questões levantadas, vale a pena ressaltar que, durante a 

ação, permaneci o tempo todo submersa e concentrada no ato de traçar, retraçar e 
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lutar contra o processo de apagamento da imagem, não estabelecendo um contato 

mais próximo com os transeuntes. Por mais que a ação revele uma necessidade de 

encontro com o outro, uma abertura para o espaço aberto e não tão intimista do 

ateliê, ainda assim permaneci num movimento introspectivo de criação, de 

concentração e de entrega que o desenho ainda me exige. 

Neste trabalho, há um aprofundamento da discussão da materialidade em 

contraposição à imaterialidade da arte e da efemeridade do trabalho. A água 

dissolve os traços e intenções, a imagem construída e, inicialmente definida, perde a 

sua nitidez, enquanto também me desmancho em suor, devido aos repetidos 

movimentos na tentativa de registrar algo com um material tão provisório e 

evanescente, como em uma verdadeira luta contra o tempo e a ação do sol a evolar 

a água. A vida é passageira e efêmera, as situações que vivemos trazem marcas, 

que vão se apagando com o tempo até virarem pó ou se dissiparem. A ação de 

apagar pode demonstrar uma tentativa de voltar atrás, de esquecer, de superar a 

materialidade das coisas, dando ênfase para o que fica enquanto significado de uma 

experiência. O apagamento é, também, a ação que exprime a impossibilidade do 

registro da experiência vivida em sua plenitude, restando, apenas, resquícios do 

embate com o material, numa tentativa quase que frustrada de dar forma a 

sensações e sentimentos vivenciados. 

 
Figura 3. Andréia Dulianel  

“Evanescências”, 2016 
Água sobre asfalto, sem dimensões 

 Registro de uma das etapas da ação em desenho realizada no dia 18 de junho de 2016 
Fonte: Gabriel Dulianel 

 
 

Notas 
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1 

O vídeo registro da ação em desenho “Apagamentos I” está disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=VRZ6wMCasj8&t=8s>. Acesso em 26.mai.2017. 
2 

O vídeo registro da ação em desenho “Evanescências” está disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qH1hRMZN0xE&t=445s>. Acesso em 26.mai.2017. 
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