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RESUMO 
Propõe-se os conceitos passagem e conservação a fim de situar a tessitura espaço 
temporal em que se insere esta pesquisa. Ancorada no fazer prático poético do gravar 
transferir, pensa-se as temporalidades constituintes da obra numa condição de 
sobreposição: memória e repetição. Um depositório de imaginários, atrelados à concepção 
das subjetividades presentes no trabalho com a matriz de pedra calcária, a litografia. 
Expande-se o fazer técnico, absorvendo modos produzidos por percursos contingentes. 
Para tal proposição destaca-se autores pertinentes à reflexão, entre eles, Henry-Louis 
Bergson, Gilles Deleuze, Georges Didi-Huberman, Walter Benjamin e Charles Baudelaire. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Gravura, memória, passagens, heterogêneos. 
 
 
ABSTRACT  
It proposes the concepts of passage and conservation, in order to situate the temporal space 
in which this research is inserted. Anchored in the poetic practice of engrave transfer, one 
thinks of the temporalities that constitute the work in a condition of overlap: memory and 
repetition. A depository of imaginaries, linked to the conception of subjectivities present in the 
work with the limestone matrix, lithography. Technical work is expanded by absorbing modes 
produced by contingent paths. For this purpose, the following authors are worthy of note: 
Henry-Louis Bergson, Gilles Deleuze, Georges Didi-Huberman, Walter Benjamin and 
Charles Baudelaire. Key words: engraving, memory, passages, heterogeneous. 
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Ingredientes instáveis, multiplicidade de tempos 
No fazer da gravura, o fator tempo se insere em sua origem em virtude de sua 

articulação como algo sequenciado. Desviando para além dos resultados 

quantitativos, relativos a uma edição, observa-se que a imagem gravada e impressa 

está constituída de múltiplos tempos, os quais ativam às reações e diferem as 

formas adquiridas ao longo do procedimento. Desde o preparo da matriz, da imagem 

sendo produzida e gravada, até sua estampagem, visualiza-se dois importantes 

instantes: o de passagem e o de conservação. Revelam-se temporalidades ao sentir 

a vibração de cada matéria no espaço tempo que cada uma ocupa, que cada uma 

dura. Primeiramente é  preciso enfrentar a rigidez da pedra, nua, aparentemente 

vazia e, em sua superfície lisa, ofertar o material gorduroso que percorrerá até o 

fundo dos seus poros. Ali ela o conservará para depois de muitas horas, transferi-lo 

na condição de impresso em imagens múltiplas, estendendo-se a mesma, em outros 

corpos. No poro dá-se o movimento de distensão e contração, o que leva a refletir 

sobre o conceito de duração referido por Henry Bergson em Matéria e Memória 

(1896). Os ácidos utilizados no procedimento dilatam a matéria, e a goma faz 

contrair, mantendo a gordura/imagem protegida na memória da pedra. Para que 

ocorra tal memorização, o espaço torna-se contínuo entre o exterior e sua 

interioridade. 

 

              

               Helena Kanaan. Aguada litográfica na matriz. 30 x 40 cm. 2009. 
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O fazer da gravura sem a preocupação com a edição, exemplares iguais e 

numerados, proporciona um tempo intenso, um contemplar a matéria. Como a 

duração, que não escoa de forma mecânica como máquina reguladora mas, flui 

qualitativamente como incorporação fundamental da dinâmica dos corpos. Um 

momento de multiplicidade ativando a variação, a qual pode ficar descartada, se o 

executar estiver designado somente ao tempo estipulado nos manuais técnicos. 

Uma realidade temporal como a da consciência humana, é uma realidade que dura, 

muda e diferencia. Mas para que haja mudança ou diferenciação, é necessário que 

alguma coisa passe, tenha passado e se conserve. E isso nos oferece a memória, 

pois nela, há um princípio de transformação e conservação, um passado que 

coexiste consigo como presente, uma coexistência de si, consigo. (DELEUZE, 2006, 

p. 45). Um retorno incessante do antes em direção ao agora, a presença do passado 

no presente ou para este presente. No processo litográfico, cada exemplar retorna à 

primeira imagem que está na matriz, e advém sempre em outra, uma outra 

presença, não é o recomeço. Como em nossos atos, cada momento vivido 

presentemente, convoca experiências passadas e as reativa, isto é, torna 

novamente viva ou consciente nossa experiência anterior. Cada imagem impressa 

no papel, traz consigo a que estava desde o começo da sessão memorizada na 

matriz. Trabalha-se com exemplares que instiguem modos de repetir para diferir, 

buscando neles, o momento de transição da gravura convencional. Um tempo-

processo da gravura contemporânea, numa abertura ao próprio fluxo das diferenças.  

 

O tempo linear e sucessivo mais comum ao lidar com o procedimento de edição na 

gravura, é um tempo subtraído da duração. O espaço tomado em seu aspecto 

mensurável e extensivo, é antes de tudo, um estancar do processo. Já um espaço 

intensivo e não-mensurável, será concebido, então, como pura duração. É nessa 

prática que explora-se as ressonâncias e confluências entre o procedimento 

litográfico e seus devires. Como alerta Gilles Deleuze, “[...] cabe à linguagem ao 

mesmo tempo estabelecer limites e ultrapassar os limites estabelecidos […] o evento 

é co-extensivo ao devir, e o devir, ele mesmo, co-extensivo à linguagem.” 

(DELEUZE, 1969, p. 18), trafega-se nesse „vapor que envolve a superfície das 

coisas‟ (DELEUZE, op.cit., p.26) multiplicando acontecimentos, proliferando tempos. 
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Alguns artistas trabalharam e trabalham com as chamadas provas de estado1, que 

são as impressões feitas antes de uma tiragem numerada, para os que mantêm as 

convenções2, um testemunho da passagem do tempo, e da transformação da 

imagem. Pode-se considerá-las não só como um documento historiográfico, mas 

também como uma entidade estética. Tome-se Anish Kapoor como exemplo. Tal 

artista realiza suas obras gráficas em extensos períodos de tempo. Cada um dos 

estados pelos quais atravessa, afirma à imagem, um caráter de individualidade, uma 

atualização. Como na série em que aplica uma variação do lavís calcográfico, 

atacando diretamente a matriz de cobre, com pincel encharcado de ácido corrosivo, 

criando atmosferas, luzes e sombras, provocando estreita relação com o interno de 

nossos corpos, incitadas pela corrosão da matéria. Processos, movimentos, 

tensões, linhas móveis e múltiplas, ao invés de sequências fixas. Essa aceitação da 

não-estabilidade vê-se como um outro modo de gravar e imprimir, compondo 

processualidades substanciais num conjunto multilinear. Um composto por linhas de 

naturezas diferentes, que apontam múltiplas temporalidades, as quais não abarcam, 

nem delimitam sistemas homogêneos entre a imagem, o artista e a linguagem, mas 

trilham diferentes direções impulsionando processos instáveis. Cada linha se rompe, 

se une e se submete a variações de direção, em derivações rizomáticas.  

 

 

                     

                                    Anish Kapoor. Sem título. 32,2 x 38,5 cm, 2014.  

 

Temporalidades do orgânico, conhecido e íntimo, mas também desconhecido, 

entrevisto e imaginado. Trabalhar com lavís, termo em francês, que designa lavadas, 
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aguadas, proporciona essa dimensão atual do arquetípico, essa „indefinível 

semelhança‟. Na matriz de pedra calcária, também é possível fazer lavís, nesse 

caso, induzindo à conduta química de repelência entre água e gordura, onde tudo se 

atrai e se repele, se expande e se mistura. A forma se faz pelo espontâneo, ação e 

reação das substâncias químicas, instigando à cristalização de uma imagem em 

delgadas linhas trêmulas, uma imagem sem prévias definições, que se alastra sem 

respeitar margens, escorre pelas bordas, provoca acúmulos e também vazios. 

 

Policorpos, policrônicos 
Uma vivência em ateliê de litografia estimulando à percepção das transformações 

temporais. A gravura que compõe os Policorpos3, depois de impressa em papel 

muito tênue é amalgamada ao látex e colocada suspensa, impelindo à sensação de 

cruzamento de tempos, sugerindo mais uma aproximação com a teoria de Henry 

Bergson em que vida, mundo, imagem-movimento, estão em perpétua variação 

umas em relação às outras.  

 

    

Helena Kanaan. Policorpos suspensos. Instalação com extensões variáveis. 2010/2017. 

 

O látex é pesado e nunca para de se transfigurar, carrega junto o papel delgado que 

se rasga em fragmentos. Fenômenos, corpos que se formam em fluxo constante, em 

um tempo interior das matérias, um passado e um futuro, constituindo o corpo 
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presente da obra. Mistura dos corpos-temporais; o látex que foi seiva, a matriz que 

foi montanha, a imagem gravada na pedra; tornam-se película emborrachada, matriz 

litográfica, imagem-memória a ser multiplicada. Tempo e lugar corroboram na obra, 

expressos na matéria pelo impulso vital de um corpo que nasce, cresce, envelhece e 

morre, modificado na duração de cada experiência, fulminante ou distendida, mas 

sempre presente. 

Policorpos, multiplicidades heterogêneas, mistura de um fazer mecânico, com 

material orgânico que tem função na indústria. Soltos no espaço, suspensos em fios 

de aço, apresentam-se num outro modo de ser. Gravura, escultura, colagem ou 

instalação? Um fazer que provoca a sensação de liberdade, possibilitando à gravura 

expandir-se em espaço atual. A liberdade não como atributo de um artista, mas a 

que está pautada na duração (durée), ou seja, mobilidade incorporada no sensível.  

Somos matrizes com memória, a qual reaparece quando „entintamos‟ nossa 

consciência. Viver a consciência faz surgir a lembrança, em seus diversos graus de 

possibilidade. Pode-se dizer então, que a consciência é duração. Esta relação com o 

passado é sempre singular, pois, existem infinitos modos de se relacionar com esse 

passado, infinitos modos de retorno ao passado. O presente é diferente, porque o 

passado retorna sempre de forma diferente, enriquecendo-o a cada retorno. A 

imagem é sempre a mesma na matriz, mas é impressa com diferenças na 

tonalidade, na pressão do rolo, na gramatura do papel, nas reações químicas que 

ocorrem no interior da pedra e nos sentidos do artista. Uma alteração no tempo e 

como vive-se em relação a ele, pois é nele que atua-se. 

Em contato com gravuras do artista gráfico Marco Buti,  sente-se a necessidade de 

um olhar que contempla, de uma permanência no tempo, de uma „ida‟ até a 

memória. “Memória pode ser pensada não como aquilo que ficou para trás, mas 

como o que está sempre presente. Em sigilo, circula ininterruptamente por nossa 

alma, abastecendo de sentidos e identidade nossos pensamentos, palavras, gostos, 

ações.” (BUTI. 2006, p.51). Toda matéria traz uma memória gravada, carrega sua 

prerrogativa existencial. Para quem trabalha com procedimentos matriciais, a 

memória é algo muito tangente, um trânsito constante entre presença e ausência, 

potência e fragilidade, que assim como a lembrança, pode ser apagada. “Porém 
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note-se, não totalmente, pois o próprio ato de apagar, deixa novas marcas na matriz 

e na estampa: da tentativa de apagar lembranças, resulta uma nova lembrança, a da 

própria tentativa.” (BUTI, op.cit., p.51) 

Matriz calcária. Reservatório de tempos 
Na pós-produção do impresso, pensa-se os Policorpos como camadas do tempo 

que vão se expondo, como se revelassem seus substratos, deflagrando múltiplos 

resíduos, com base nos quais, será possível reconfigurar diversos presentes. A 

matriz de pedra, rocha formada há milhões de anos, remete a essa visualização do 

tempo. A gravura, imagem transferida, é a „consciência‟ vinda à tona. No papel 

revela memória que continuará, em seu devir, a atravessar outros presentes, uma 

vez que, "sempre, diante da imagem, estamos diante de tempos. [...] olhá-la significa 

desejar, esperar, estar diante do tempo" (DIDI-HUBERMAN, 2000, p.9). Primeiro a 

gordura e a água sobre a pedra, depois a espera, então, o desvelamento e seu devir 

em imagens impressas.  

Concomitante ao procedimento da impressão gráfica, considera-se o pensamento de 

Georges Didi-Huberman escrito em seu livro Devant le temps. Histoire de l'art et 

anachronisme des images, (2000, p.9) no qual, argumenta sobre o anacronismo da 

imagem. Didi-Huberman propõe interrogar, de maneira crítica, a obra de arte, o 

tempo que a compõe, visto que, estamos diante de um presente que não cessa de 

se restabelecer pela experiência do olhar, em diferentes tempos. Essa 

argumentação reforça o que vivencia-se no fazer de uma litografia. Em função de 

sua natureza matricial, com memória mais sutil que em outras matrizes, as quais 

memorizam por sulcos ou relevos, na pedra, o processo de gravação se dá 

quimicamente, nos interstícios dos poros, levando a imagem a uma invisibilidade 

temporária. Para antever o resultado impresso, tem-se que realizar um pensamento 

de trabalho „arqueológico contemporaneizado‟, contrariando o seguimento linear da 

história cronológica, retornando ao fundo, sem deixar de estar na superfície. Essa 

experiência, não trata apenas de interrogar o fazer da gravura, mas faz encontrar os 

diferentes significados aos valores de uso do tempo ou seja, diante da técnica 

bicentenária, patenteada em 1798, deixar fluir, não restringir à regularidade, 

estimular a diferença admitindo que há, em cada exemplar impresso, uma tensão 

provocada pela coexistência de tempos genealógicos. Revê-se assim, as redes 
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compositivas da obra impressa, apontando para o sentido de atualização temporal, 

anunciando a complexidade colocada à constituição dos Policorpos, criando efeitos 

de uma imagem anacrônica.  

     

As obras aqui comentadas, instigam para uma imagem em constante transformação, 

revelam um paradigma próprio pela sua concepção. As temporalidades atuam como 

procedimento e como dimensão, em movimento espiralado sem tréguas, numa 

dinâmica que atua como o princípio ativo, investigando as correlações e os diálogos 

existentes entre os tempos presentes da/na obra, entrelaçando as camadas de 

litografia e as camadas de látex que as constituem.  

 

          

                    Helena Kanaan. Policorpo. Látex e litografia, dimensões variáveis, 2015. 

 

A memória em si decanta o passado, configura o tempo sem exatidões. Encontra-se 

assim, a memória como elemento importante de um outro pensamento, vista não 

mais como revelação do passado, mas sim, como apresentação e presentificação. 

Com isso é possível trabalhar no campo da apresentação, como construção a partir 

do presente, tempo que possibilita a deflagração de correlações anteriores. Os 

Policorpos são propostos como o onde, o entre, que são os acúmulos e intervalos do 

que está, e o que não mais está, corpos passantes que se substituem 

constantemente, feitos com imagens múltiplas em um campo paradoxal que une e 
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desintegra, o fixo (técnica) e o transitório (desvios), em procedimentos e 

processualidades. 

  

Gravuras palimpsestos.  Atualizações do tempo 
Propõem-se praticar a litografia como corpo que carrega memória, circunscrevendo 

o papel da técnica como um rastro, o qual ainda pode produzir imagens originais. 

Para a gravura, na qual trabalha-se com a memória da/na matéria, o que muito 

instiga, é o fato de trabalhar simultaneamente com o resgate da imagem, e logo, 

com sua perda5. Para pensar esse movimento que se produz tanto no resgate 

quanto na perda, faz-se um paralelo do procedimento litográfico com a própria 

História da Arte e seus modos, encontrando em Walter Benjamin, a força do trabalho 

da memória, “que a um só tempo destrói os nexos, na medida em que trabalha a 

partir de um conceito forte de presente, e (re)inscreve o passado no presente" (in: 

SELIGMANN, 2001, p. 14). Benjamin fala com interesse na história, que está 

colocada em termos de origem, e a origem em termos de novidade. Assim também 

vê-se, a cada exemplar impresso, algo original e dinâmico, pois, trabalha-se com 

dupla articulação: revelar a imagem que estava escondida. Restauração, 

reconstituição do que foi destruído, através do rolo entintado; de outro, algo aberto, 

inacabado, clamando por outra pele,  quebrando a linha da edição, abrigando a cada 

impressão, outra imagem, mantendo a atualidade, possibilitando-a ser original. 

Chama-se esse movimento de instauração, momento origem, que "indica, portanto, 

de maneira inelutável, o reconhecimento da perda, a recordação de uma ordem 

anterior e a fragilidade dessa ordem" (GAGNEBIN, 1999, p.14). Fragilidade que 

proporciona anacronismo, pois trabalha com o novo e com o repetido: incompletude 

e abertura como condições que tornam possível o desdobramento. O conceito de 

origem, permite visualizar o estabelecimento de uma nova ligação entre o passado e 

o presente, ou seja, 

[...] técnica e temporalidade não são, portanto, negadas, mas se 
encontram, por assim dizer, concentradas no objeto: relação 
intensiva do objeto com o tempo, do tempo no objeto, e não 
extensiva do objeto no tempo, colocado como por acidente num 
desenrolar histórico heterogêneo a sua constituição. (GAGNEBIN, 
op.cit, p.11). 

Pode-se pensar que a rememoração da imagem guardada nos interstícios da pedra, 

atualiza-se na imagem transmitida para o papel, instaurando assim, um novo modo 
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relacional com o procedimento de impressão, pois, desloca-se a determinação das 

etapas que caracterizam presente, passado e aspirações ao futuro. À medida que 

novas reações se manifestam, a imagem se transforma em outra. E é esse 

movimento que permite pensar nos vários presentes que se fundem para compor um 

outro presente, resistem como forma e, ao mesmo tempo, proclamam outras formas. 

Na pedra vê-se desdobramento, luta, surgimento, imagem de um instante pleno que 

se revela. Pode-se pensar a imagem na matriz como imagem-origem, pois é sempre 

tempo e movimento. Dessa maneira, busca-se uma reformulação de conceitos que 

partem do interior do próprio procedimento, negando a consecução única da técnica, 

pois a obra impressa possui uma temporalidade específica que reinventa, constrói e 

reconstrói, valendo-se da sua própria história, sempre a recomeçar, entrelaçando 

regras, apagamentos, desvios, imagem gravada e imagem impressa.  

 

Considerações finais. Elementos processuais. À procura da própria imagem 
Considera-se que os principais elementos conceituais do processo com os 

Policorpos estão passagem e conservação, impelindo construção e reconstrução de 

regras e desvios visualizadas nas temporalidades heterogêneas. Conclui-se o artigo 

pensando com o autor Charles Baudelaire, entendendo o tempo presente na 

imagem impressa, como uma ruptura com o tempo linear, onde as imagens circulam 

em um tempo aberto. O tempo do agora cristaliza sobre o alicerce do tempo anterior. 

O autor de Les Fleurs du Mal (1857, 1ª escrita), articula um duplo regime temporal: o 

agora e o não mais agora, manipulando seu tempo, e os tempos que não são mais 

os seus. Uma mistura, uma reconstrução dos insolúveis restantes, com a próxima 

camada. Uma montagem/remontagem de singularidades, compartilhando um 

contexto que revela a multiplicidade da estrutura que a imagem litográfica contém. 

A coexistência dessa multiplicidade é uma característica dos versos de Baudelaire 

que coincide com as imagens dos Policorpos. Uma sequencia de engendramentos 

que refutam a imagem do exato, do rígido. Essa imagem sobreposta, justaposta, 

ausente de descrição e narratividade, indica ruptura e resgate de um agora. 

Compara-se a pedra matriz com esse livro de poemas, considerando-os memórias 

palimpsestos. Camadas são re/descobertas pela ação de lavar, raspar, acidular e 

retirar a goma que protegia a memória. Isso é feito em um tempo presente, onde 
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revivem as imagens anteriores, ali, se entrecruzam, se invertem, se revelam e se 

velam novamente.  

Também com Baudelaire coincide a ideia de que a memória não absorve a exatidão, 

mas a impressão causada pelo objeto, "todos os bons e verdadeiros desenhistas 

desenham conforme a imagem escrita em seu cérebro, e não conforme a natureza." 

(BAUDELAIRE, 1976, p.358). O uso da memória implica em uma forma especial de 

registro, ela traduzirá sensações diferentes a cada impresso. Uma série de reações 

atravessam a ponte feita entre memória e revelação. Matérias graxas, ácidos, goma 

e gestualidades são armazenadas para depois se transformarem em imagem. É o 

tempo sendo resgatado, o qual se revela pela força do indício; “não imagem da 

memória, mas uma memória da imagem", que no tempo presente se anuncia, e já 

escapa. Esse contexto projeta o olhar para trás, onde se "perde a memória do 

presente; abre mão do valor e dos privilégios fornecidos pela circunstância, pois 

quase toda nossa originalidade vem da marca que o tempo imprime em nossas 

sensações." 6
(Op. cit. p. 356).  

 O trabalho com a matriz de pedra calcária sugere essa temporalidade, mantendo na 

imagem o passado, o presente e o futuro num constante retorno. O fazer da gravura 

que se reflete, é o de trabalhar no estado transitório, perceber os desvios e os 

deslocamentos. Encontrar diferenças que fortaleçam a resistência sem 

desconsiderar o desempenho da indústria tecnológica, dadas no limite da disposição 

cultural contemporânea. No campo complexo da arte atual, em meio a uma dinâmica 

de cruzamentos e contaminações, vê-se ainda mais vibrações e ritmos, fazendo 

ressoar as imagens híbridas. 

À procura da própria imagem, entre os Policorpos, a gravura dilata-se para além dos 

limites do papel, encontrando no látex, o grande corpo que a acolhe. As linhas 

trêmulas, que se emaranham nas entranhas dos poros calcários, emergem 

permitindo passagens hibridizadas na improvisação do impulso, no desconhecido, 

no mergulho que dura a cada experiência. É no tempo real que a imagem gravada 

se imprime, não havendo como pré existir fora do momento vivido. No ato de acolher 

e tensionar a gordura e a água, a pedra se preenche em múltiplas variações e 

acessos, anulando distanciamentos. Não constrói-se apenas com os elementos 
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fundamentais da técnica ou de uma obra de arte, mas revela-se uma imagem na 

superfície, um conjunto de estados e impulsos substanciais. A própria ação vai 

estabelecendo o que não está determinado.  O fazer da gravura ao qual nos 

referimos, sugere um inacabamento essencial, assumindo a multiplicidade da 

duração. Na intenção de extrair sentido poético e reinventar a linguagem, trabalha-

se nas margens, gerando  surpresas, pois se faz uma gravura que não quer ser 

gravura, mas quer manifestar-se no tempo e no espaço e por isso é contradição; 

passagem e conservação. No caminho de uma gravura aberta à duração, e às 

operações espaciais, reinventa-se o próprio processo de trabalho com a técnica 

litográfica. 

 
Notas 
1
 Prova de Estado / P.E. – nomenclatura que designa o controle que o artista tem quando ele mesmo faz as 

impressões e, a cada exemplar , retrabalha a matriz acrescentando ou retirando zonas da imagem. 
2
 O 3º Congresso de Viena (1960), definiu termos específicos, estabelecendo valores de mercado às artes 

gráficas como referencia a artistas, marchands e coleccionadores. 
3
 Policorpos - denominação eleita pela artista às obras produzidas com litografias coladas ao látex. 

4
 Essa forma de entender a liberdade teve enorme influência em Gilles Deleuze e Michel Foucault, passando a 

ser um movimento temporal, responsável pela construção do sujeito. 
5
O que estava na matriz desaparece na superfície visível da pedra. Após a retirada do pigmento do desenho 

inicial, acontece uma revelação dos pontos gordurosos que são a memória no fundo dos poros, reativados pelo 
rolo entintado. 
6
 "perd la mémoire du présent; il abdique la valeur et les privilèges fournis par la circonstance, car presque toute 

notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations." (Baudelaire, Charles. Critique d'art 
suivi de critique musicale. (Op. cit. p. 356).  
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