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RESUMO 
Esta proposta expõe alguns projetos realizados entre 2016 e 2017, cuja referencia são 
rememorações da infância. Entre experiências autobiográficas e conceituais, este artigo, 
semeia registros e reflexões a partir da construção de obras visuais. Na proposta, germino o 
pensamento visual operado com sintonia entre prática (experimentos, fotografias, desenhos, 
pinturas e objetos) e teoria (textos de artista, anotações, diários e leituras), como grãos que 
fertilizam pequenos “jardins azuis”, tendo como referências Didi-Huberman, Italo Calvino e 
Santo Agostinho. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Jardim; azul; memória; infância.  
 
 
RESUMEN 
Esta propuesta expone algunos proyectos realizados entre 2016 y 2017, cuya referencia son 
rememoraciones de la infancia. Entre experiencias autobiográficas y conceptuales, este artículo, 
planta registros y reflexiones, partiendo de la construcción de obras visuales. En la propuesta, 
florece el pensamiento visual tratado en sintonía entre la práctica (experimentos, fotografías, 
diseños, pinturas y objetos) y teoría (textos de artista, anotaciones, diarios y lecturas), como 
granos que fertilizan pequeños “jardines azules”, teniendo como referencia Didi-Huberman, Italo 
Calvino y San Agustín.  
 
PALAVRAS CLAVE  
Jardín; azul; memoria; infancia.  
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Buscava alcançar uma sintonia entre o lugar movimentado do mundo, ora dramático ora 

grotesco, e o ritmo interior, o que me levava a pintar e a escrever. Logo me dei conta de 

que os fatos de minha vida deviam ser a matéria-prima desses ofícios, tratada com 

imperecível leveza, o que me faz evocar Ítalo Calvino, em um trecho do primeiro 

capítulo de seu livro Seis propostas para o próximo milênio. 

À luz do que precede, parece-me que o conceito de leveza começa a 
precisar-se; espero antes  de  mais nada haver demonstrado que há 
uma leveza do pensamento, assim como existe, como todos sabem, 
uma leveza da frivolidade; ou melhor, a leveza do pensamento pode 
fazer a frivolidade parecer pesada e opaca. (CALVINO, 1988, p. 22) 

Ao adotar essa perspectiva, busquei a “leveza” nos projetos que aqui apresento, nos 

quais a memória se realiza como multiplicidade contínua de lembranças e percepções  

coexistentes, como propõe um dos itens do Edital do 26º Encontro da ANPAP. Assim, 

apresento o processo gerador de algumas obras realizadas entre os anos de 2016 e 

2017, cuja referência axial é constituída de rememorações da infância: Fragilidades, 

Arquivo III, Grãos poéticos, Pequenas felicidades, Jardins azuis e Capturando objetos 

azuis. Entre experiências autobiográficas e conceituais, semeio registros e reflexões a 

partir da construção de poéticas germinadas pelo pensar visual operado a partir da 

sintonia entre prática (experimentos, fotografias, desenhos, pinturas e objetos) e teoria 

(textos, anotações, diários e leituras), como grãos que fertilizaram pequenos “jardins 

azuis”. 

Assim sendo, cabe pontuar que nasci em Salvador, Bahia, em 8 de maio de 1953, filha 

de Maria Sanches de Almeida Gordilho, pintora e professora de Desenho e Trabalhos 

Manuais, e de José Geraldo Veloso Gordilho, homem de muita sensibilidade. Ainda 

pequenina, sendo a quarta de cinco irmãos, fui morar com minha avó materna, 

Domnina Rezendes Sanches de Almeida, em uma fazenda em Santo Antônio de Jesus, 

cidade localizada no Recôncavo Baiano, onde convivi intensamente com a natureza.  

Era uma linda casa de 1916, repleta de porões, pomares e jardins encantados! 
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Figura 1 – Casa da fazenda fotografada por meu avô, João Silva, em 1946, e pintura de autoria de minha 
mãe, feita em 1953, ano em que nasci. 

  

No meu imaginário, ainda guardo as cores, os sons, os cheiros e as formas 

distintas, especialmente a cor azul, com a qual a vó Domnina ambientava a trezena de 

Santo Antônio, realizada a cada ano, de 1º a 13 de junho. Eram bordados e rendas 

elaborados cuidadosamente com “a seda azul do papel que envolve a maçã”. Essa era 

especial por ser a única cor que não existia nos jardins. “E aquela num tom de azul 

quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar” 

(VELOSO, Caetano, Trem das Cores, 1982). 

Essas vivências, decerto, alicerçam atualmente a gênese do processo criativo no qual  

pincéis, pigmentos, metais preciosos, poesia, natureza e memórias acendem 

lembranças  que vão e vêm, “lampejos de inocência”, como os vaga-lumes, os 

pirilampos que ainda povoam meu imaginário, como a luz de Didi-Huberman em  

Sobrevivência dos vaga-lumes, onde as obras se tornaram síntese de arte e vida. 

O espaço todo é salpicado – constelado, infestado – de pequenas 
chamas que parecem vaga-lumes, exatamente como aqueles que as 
pessoas do campo, nas belas noites de verão, veem esvoaçar, aqui e 
ali, ao acaso de seu esplendor, discreto, passante, tremeluzente.  
(HUBERMAN, 2011, p. 11). 

Somo a essas memórias meu convívio com o pintor e restaurador carioca, Professor 

José Rescala (1910/1986), na Escola de Belas Artes da UFBA, no início dos anos 70. 

Dele não só herdei as preciosas latinhas de pigmentos da Lefranc, mas a paixão pela 
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manufatura das tintas, o que me levou a lecionar a disciplina Teoria e Técnica da 

Pintura por mais de uma década. Essa prática docente, certamente, constituiu um 

laboratório seminal para a diluição de fronteiras entre as técnicas de pintura e os 

cruzamentos conceituais na pesquisa em arte. 

A cenografia, com a qual trabalhei por 30 anos, me fez perceber o tempo e penetrar no 

espaço. Com o geógrafo baiano Milton Santos (1926-2001), entendi a geografia como 

território usado. Com a ANPAP, assimilei o significado da sistematização da pesquisa, 

nesses 21 anos de associada, e, consequentemente, da difusão do conhecimento, pois 

a universidade emana da sociedade e a ela pertence. 

Vieram, naturalmente, Santo Agostinho, as pinturas, as instalações, as curadorias e as 

ações poéticas em comunidades. A fotografia, no meu percurso, surgiu em meados dos 

anos noventa. Assim, a linguagem pictórica expandiu-se em um “tempo gerúndio”, num 

movimento minimalista com trânsito em mim mesma. Passei a caminhar em paisagens 

distintas e a recolher pequenos fragmentos da natureza e da memória, à luz do filósofo 

africano Santo Agostinho (354-430), em “A Memória é como o Ventre da Alma”. 

Encerro também na memória os afetos da minha alma, não da maneira 
como os sente a própria alma, quando os experimenta, mas de outra 
muito diferente, segundo o exige a força da memória.  
Não é isto para admirar, tratando-se do corpo: porque o espírito é uma 
coisa e o corpo é outra. Por isso, se recordo, cheio de gozo, as dores 
passadas do corpo, não é de admirar. Aqui, porém, o espírito é a 
memória. Efetivamente, quando confiamos a alguém qualquer negócio, 
para que se lhe grave na memória, dizemos-lhe: “vê lá, grava-o bem no 
teu espírito”. E quando nos esquecemos, exclamamos: “não o conservei 
no espírito”, ou então: “escapou-se-me do espírito”; portanto, chamamos 

espírito à própria memória. (AGOSTINHO, 397/401, in Confissões) 

A primeira obra que trago para reflexão, eu a intitulei Fragilidades. Junto com ela, veio a 

primeira questão, relativa à memória e ao tempo. Como acessar a memória 

transladando para a poética dados e registros de outros tempos?                           

Tentando buscar respostas, inventariei singularidades, em tempos e lugares distintos, 

bem como diferentes conceitos e materiais que podiam gerar uma amálgama 

interessante. Assim, durante uma temporada como professora visitante na Universidade 

Provincial de Córdoba, na Argentina, em 2016, recolhi e tingi lã de carneiro em tons de 
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azul. Abri fendas no feltro, com a ajuda da cola metil celulose, para deixar transparecer 

uma carta da vó Domnina que falava de saudade e transcrevi para uma fibra bem fina. 

Refletindo sobre a durabilidade da existência, criei uma estrutura aérea, utilizando um 

galho do jacarandá guardado há mais de 50 anos, como ilustra a Figura 2, a seguir.  

 

 
 

Figura 2 – Fragilidades. Lã, corantes, palavras, fibras e jacarandá. 90cm x 60 cm. Outono, 2016. 
 

 

Pude refletir, com essa obra, que o tempo, mesmo sendo heterogêneo e contendo 

lacunas, espacialidades distintas e saltos sociais e culturais, pode trazer uma 

continuidade no pensamento visual. Outra questão significativa que observei, no 

percurso criativo, é que, quando, na obra, entrelaçamos a matéria, a memória e o 

conceito, ela se torna uma tríade significativa para a  arte contemporânea. 

Assim, no encontro da “leveza”, os questionamentos práticos e conceituais foram 

constituindo as urdiduras e as tramas do processo. Para refletir sobre a construção 

desses “tecidos”, foi importante retomar o arquivo no qual venho colecionando objetos 

azuis ao longo da vida. Acredito que são eles são as “pequenas felicidades”, como nos 

fala Cecilia Meireles (1901-1964) neste fragmento da crônica “A arte de ser feliz”. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante 
de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só 
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existem diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso 
aprender a olhar, para poder vê-las assim. (Meireles, p. 21)  

 

Com esses pensamentos visuais, portando a leveza, a fragilidade e as pequenas 

felicidades, retornei então ao “Arquivo III”, para buscar outras sementes...  

 
 

Figura 3 – Arquivo III. Acervo da artista (detalhe). 

 

Colhi dele alguns galhos de plantas do mangue e uma concha. A sensação era o 

retorno ao açude da fazenda, a percepção dos girinos que muito me fascinavam.   

Não tive dúvida, fotografei aqueles instantes, colorindo com os azuis do amanhecer, do 

entardecer e do anoitecer, magnetizei os pequenos fragmentos guardados e os banhei 

de ouro e prata. Acondicionei as imagens em cinco caixas de acrílico e as selei, como 

se sela um tempo leve de vivências, de frágeis intensidades e de devires fugazes.  

 
 

Figura 4 – Azuis que amanhecem, entardecem e anoitecem (Detalhes). 
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Figura 5 – Detalhe da montagem do projeto  Grãos poéticos, no Salão Nobre da UFBA. Fotografia, 
pintura, ouro, prata e objetos. Cinco módulos 19X19 cm. Inverno, 2016.   

 

Nesse percurso de cultivo, na primavera de 2016, fui ministrar um módulo na EMBAP – 

Escola de Musica e Belas Artes do Paraná. Na ocasião, a então diretora, Prof.ª Drª 

Maria José Justino, me levou para conhecer o Paraíso das Trutas (eu creio que é o 

Éden, Paraíso da Natureza). O lugar fica incrustado no meio da Mata Atlântica, na 

região de Piraguara, bem próximo a Curitiba.    

No local, pude perceber as 22 nascentes inteiramente preservadas. Águas frias e 

límpidas que brotam da terra e, ao descerem a serra, formam, juntas, o Rio Iguaçu, que 

vai percorrer todo o Paraná e acabar formando as belezas das Cataratas do Iguaçu. 

O dia estava frio e nublado. Lembrei-me de quando tomava o vapor de Cachoeira para 

chegar até a fazenda e do estuário do rio Paraguaçu, que corta o Recôncavo Baiano e 

encontra o oceano gerando infinitos azuis. Sentia a mesma umidade do ar. 

Recolhi uma folha e duas flores. Eternizei-as em prata. Elas, agora, oxigenam meu 

imaginário no plantio de outros jardins.                                            
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Figura 6 – “Pequenas felicidades”. Pigmento, objeto, acrílico e prata. Outono, 2017 

 

Nesse percurso, colhi vagens e plantei cada grão. Pintei o micro e o macro. 

Sementes? Ovos? Planetas? Satélites? Não tenho respostas. A única certeza é 

que, da terra ao céu, o jardim foi cultivado e preservado. A obra surgiu com a 

busca por um plantio em transformação. Como capturar esse instante, esse 

movimento ora lento, ora inesperadamente violento? Como apresentar um jardim 

em metamorfose? Essas questões permearam meus dias até chegar à obra.                                   

 
 

Figura 7 – Série Jardins azuis. Museu de Arte da Bahia. 1.30m X 90 cm. Pigmento e ouro s/tela. 3 

módulos de acrílico, pigmentos azuis, objetos da natureza, barro, madeira,cobre e ouro, 

acondicionados em caixa de acrílico. Outono, 2017 
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Figura 8 – Detalhe 

 

 
Figura 9 – Detalhes  

 

 

Percebi, com essa obra, que o alcance de uma dimensão do tempo-espaço pode ser 

acentuado com o procedimento instaurador do trabalho, que passa pela técnica, mas 

também pela viabilização de ideias, concretização do pensamento.  
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Nessas vertentes, tendo como semente os Jardins azuis, finalizo este artigo trazendo 

uma obra processual e coletiva, realizada de 1º a 13 de junho de 2017, que se  intitula 

Capturando objetos azuis...  

Talvez esse projeto tenha sido pensado inicialmente apenas como laboratório de 

matizes azuis, com materialidades distintas. Mas, gradativamente, ele foi plantando 

num canto da sala das “7 janelas” da Escola de Belas Artes,  onde  o chão é dividido 

em “canteiros” quadrados. Assim, sugeri aos membros do grupo MAMETO CNPq, o 

qual coordeno, e aos meus alunos da EBA, que capturassem objetos azuis que lhes 

reportassem  lembranças, colocando-os como “sementes”. 

 Por exemplo: 

 Uma peça de roupa 

 Um sapato 

 Uma garrafa 

 Uma chave 

 Um pigmento 

 Uma bola 

 Um livro 

 Um experimento com distintos matizes de azul 

 Uma máquina de costura... 

O projeto passou, então, a ser cultivado como um plantio coletivo de sementes-objetos 

azuis, um convite aberto para que cada um fertilizasse seu objeto. Buscava-se uma 

discussão reflexiva sobre identidade e alteridade e o envolvimento  com tempos 

distintos onde a memória  transitou sem fronteiras e cada objeto “plantado”  germinou 

livremente,  como ilustra, a seguir, a Figura 10. 
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Figura 10 – Cartaz do projeto Capturando objetos azuis. 

 

Com a apresentação desse último projeto, acredito que o processo de criação inserido 

na memória, parafraseando Cecilia Salles, alcançou o âmbito coletivo, como 

mecanismo de conservação, transmissão e elaboração de novos jardins. Reconheço 

que essas práticas me colocaram diante de um campo fértil para reflexões e debates 

acerca das potencialidades, preciosidades e fragilidades inseridas na arte 

contemporânea. Aqui, caminhos se ligaram como fios condutores de vários instantes, 

se “entre” cruzaram e teceram outros conceitos, pois a poética não foi criada de uma só 

vez, mas se potencializou por aproximações, acréscimos, acumulações, superposições, 

gerando trabalhos rememorados no percurso, mas respeitando a lógica da produção de 

cada momento.   

Acredito que minha obra seja uma escuta e uma escrita, uma sobre a outra, formatando 

um conjunto de pinturas, fotografias e objetos que têm idades diferentes. Acreditando 

nessas possibilidades, esta comunicação traz uma herança de muitos momentos já 
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passados, mas que se realizam num tempo gerúndio, pois os Jardins azuis passam a 

coexistir e permanecem em processo... 
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