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A direção do Museu de Arte do Rio Grande do Su! 
quer manifestar sua satisfação em receber a mostra 
CADERNOS PARA COLORIR de Vera Chaves Barcellos, 
artista que por tanto tempo tem liderado a pesquisa 
artística no nosso Estado, produzindo uma obra reco
nhecida nacionalmente, com repercussões até interna
cionais.

As novas experiências que Vera desenvolveu re
centemente em Barcelona, Espanha, são coleções de 
imagens para colorir, que mais do que passatempo pro
posto ao espectador, constituem verdadeira provoca
ção de sua capacidade de interpretação criativa.

Num certo sentido, o espectador é confrontado 
com imagens multiplicadas e ludicamente modificadas 
por Vera Chaves Barcellos, e é assim convidado, de mo
do irrecusável, a perceber mais, a alargar o âmbito da 
sua própria visão e da consciência de si mesmo e de seu 
mundo. Arte, no sentido em que a artista gaúcha a vem 
produzindo, constitui algo mais do que mera elabora
ção de objetos para serem contemplados, pois consti
tui, na verdade uma experiência viva, uma possibilida
de de renovação da própria sensibilidade.

Carlos ScarinciPeríodo de Exposição: 15 a 31/10/1987 
Local: Pequena Galeria, 1? andar
Museu de Arte do Rio Grande do sul — Praça da Alfândega — Porto Alegre 
Visitação: Terças a Domingos, das 10 às 17 horas
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JOGOS E/OU A ORIGINALIDADE DA CÓPIA mente, como suporte para a idéia. O dese
nho, a gravura e, principalmente, a foto
grafia trazem implícitas as possibilidades 
infinitas de multiplicação da imagem e de 
jogos combinatórios. A ressensibilização 
do olhar, através do "processo seletivo do 
perceber”, sempre foi para a artista o ob
jetivo primordial.

No trabalho atual, o jogo se intensifi
ca e se enriquece em sutilezas. Todas as 
possibilidades são exploradas no desdo
bramento da imagem e de seus detalhes. 
A imagem de partida é constituída de ele
mentos do cotidiano. Os cortes e a amplia
ção de suas partes criam contextos novos, 
nos quais perdem-se todos os referenciais 
iniciais, restam, apenas, sugestões de ob
jetos ou de formas. O mesmo processo de 
trabalho das etapas anteriores faz com 
que se chegue, no caso atual, a um con
junto ambíguo, no qual alternam-se ima
gens reconhecíveis e outras, irreco
nhecíveis (que seriam comumente deno
minadas "abstratas"). Conjugam-se aqui 
as infinitas intervenções possíveis. Por um 
lado, os mais sofisticados meios de repro
dução: fotografia, fotolitagem, xerografia 
em branco e preto e a cores, sobre papel 
comum e papel fotográfico. Por outro la
do, o antigo fazer artesanal, com pintura a 
guache e acrílica. Entre os dois extremos, 
técnicas intermediárias, como a serigra-
f'a- A imagem fotográfica de partida é, 
sobretudo, um elemento instigador. Há a 
contraposição de detalhes da imagem ori
ginal (originária), simplesmente reticula- 
dos, com sua cópia pintada a mão, com in
finitas variantes. Há também a xerografia 
colorida das pinturas. Jamais exatamente 
idêntica ao original, apresenta-se como 
outra imagem, contraposta à primeira: re
duzida ou ampliada, com maior ou menor 
contraste.

cesso, implicando mais uma vez na partici
pação ativa do espectador. Naquele mo
mento, entretanto, a participação não 
ocorreu através da manipulação de ele
mentos formais, mas através de perguntas 
que incitavam à projeção do imaginário de 
cada um sobre a imagem exposta. As foto
grafias de "Epidermic Scapes", de 1977- 
1982, propunham fragmentos do corpo hu
mano como paisagens, como o título per
mite supor; tratava-se de uma seleção de 
elementos^ que permitiam uma leitura 
ambígua: o que é intrinsecamente nosso 
(corpo) visto como exterior a nós (paisa
gem). "Inquietante estranheza" a que pro
voca essa viagem por fora (e por dentro) 
de nós mesmos... Na série de fotografias 
intitulada "Atenção, Processo Seletivo do 
Perceber", a artista jogava novamente 
com uma fragmentação do corpo — só que 
não se tratava mais do corpo humano, 
mas do corpo da imagem. A fragmenta
ção, privilegiando detalhes, conduzia a 
seu redimensionamento e à descoberta de 
seus meandros, criando imagens- 
labirinto. Nesse trabalho ocorreu algo que 
facilita a compreensão do seu processo 
real a utilização da fotografia como ponto 
de partida, e do xerox como meio comple
mentar que permite, com maior facilidade 
que a foto, ampliar detalhes. Cada pedaço 
da imagem original é transformado numa 
outra imagem, autônoma. Em "Quebra- 
cabeça" (1983/1984), o processo de des
membramento da imagem fotográfica era 
similar ao trabalho precedente, mas as 
cópias-xerox dos fragmentos foram subs
tituídas pelo desenho, exigindo da artista 
um novo dimensionamento do processo da 
percepção. Dentro da lógica da trajetória 
da produção de Vera Chaves Barcellos, 
não é de espantar a multiplicidade de téc
nicas, pois elas sempre serviram, basica-

ICLEIA BORSA CATTANI 
PORTO ALEGRE, 1987

do mecânico (ou construído) e mundo or
gânico (ou natureza)". O) Na mesma épo
ca, surgiram obras como o "Tríptico para 
combinações", gravuras em acrílico que 
possibilitavam, como o nome indica, dife
rentes combinatórias que modificavam a 
forma final. Contrariando a regra mate
mática, nesse caso específico a ordem dos 
fatores alterava fundamentalmente o pro
duto... Tal trabalho ocorreu num momento 
histórico no qual muitos artistas procura
vam a participação direta do espectador 
em suas obras, em que o estudo de Um- 
berto Eco sobre a "Obra aberta" respondia 
diretamente às inquietações nesse senti
do. Seguindo a mesma linha de proposta, 
em 1970 Vera elaborou serigrafias cujos 
módulos possibilitavam inúmeras varia
ções (série dos "Permutáveis/Combiná- 
veis"). É importante salientar que os títu
los são sempre, em sua obra, extrema
mente evocativos do processo que pesqui
sa no momento. Nos anos 70, a fotografia 
foi introduzida em seu trabalho, ligada 
muitas vezes a outras técnicas, principal
mente a serigrafia. Na maioria dos casos, 
fotografava pessoalmente o que a interes
sava. Tal prática aguçou suas reflexões 
sobre o processo da percepção e sobre a 
apreensão do real, pelo olhar humano e 
pelos aparelhos, que nos permitem perce
ber além do real: ampliações, cortes, re
duções... Abriram-se, assim, novas possi
bilidades de elaboração de imagens e de 
reflexão sobre as mesmas. A série dos 
"Testartes", mostrados na Bienal de Vene
za de 1976, foi uma culminância deste pro-

Poderíamos dizer, parafraseando 
Gertrude Stein: uma imagem é uma ima
gem é uma imagem... Uma imagem é, 
sempre um conjunto organizado de signos 
ocupando uma superfície plana (ou, em 
seu sentido mais amplo, um espaço tridi
mensional), que pode ser apreendido seja 
como uma estrutura analógica, seja como 
estrutura arbitrária. Ela pode figurar ou 
reproduzir o mundo das aparências, ou ser 
uma pura organização de significantes. De 
qualquer forma, ela possui vários níveis 
de significação e opera sempre num espa
ço histórico, marcado, portanto, por uma 
cultura, uma estética, uma ideologia. Mu
dam, inclusive, as formas de produção da 
imagem. No século XX, estas 
caracterizam-se, entre outros aspectos, 
pelos jogos que o produtor instaura com 
seus formantes plásticos. A descoberta de 
sua especificidade, em detrimento de 
qualquer "mensagem", foi elemento fun
damental para a produção contemporâ
nea. "A arte não reproduz o visível, ela 
torna visível." (Paul Klee)

No trabalho de Vera Chaves Barcellos 
existe um jogo sistemático com as possibi
lidades da imagem. A trajetória de sua 
produção é marcada por incansáveis pes
quisas nesse sentido desde 1966-1967. As 
xilogravuras dessa época caracterizam-se 
já pelo jogo formal, "símbolos de contras
te”, como o definiu a artista, entre "mun-

(1) Trecho de depoimento escrito pela artista em 1977. IN: VIGIANO, 
Cris et allii. Vera Chaves Barcellos. Porto Alegre, Ed. Espaço NO- 
Arquivo, 1986. Esse livro traz uma análise mais completa das fases da 
produção da artista, que o presente estudo não comporta.



"Existem coisas que são mais bo
nitas na cópia, pelas sutis varia
ções das cores. A cópia permite, 
também, realçar detalhes que 
passam desapercebidos no origi
nal.”2

cópia neutra, criar um original rico em 
sentidos. Trata-se de processo carac
terístico da arte, o oposto da univocidade 
das técnicas de reprodução. Bolas para 
imagem de partida! O que interessa é o 
que se pode fazer com ela.

Recriar a "aura", e novamente 
destruí-la. Segundo Walter Benjamin, a 
aura da obra de arte está ligada à noção 
de autenticidade, à obra única, ao mo
mento privilegiado da fruição: a arte como 
objeto de culto, tal como era em suas ori
gens. A noção de autenticidade não tem 
sentido para uma reprodução, técnica ou 
não, mas é, pelo contrário, fundamental 
para a arte contemporânea. Com a secula- 
rização da arte, ela torna-se o substitutivo 
do valor cultuai.4 Vera Chaves Barcellos 
faz da cópia um original, através da pintu
ra; desse original, tira nova cópia, 
passível de ser reproduzida ao infinito... 
No trabalho final, existe uma coexistência 
instigante das cópias e dos originais. Suti
lezas do jogo; às vezes, só um exame acu
rado permite distinguir um dos outros... E, 
sutileza suprema: de cada cópia, só existe 
um exemplar — ele torna-se também, 
portanto, único e talvez insubstituível. 
Realmente, como diz o título. "Era uma vez 
(e só uma vez?) uma imagem..." E a aura, 
como fica a aura?

O jogo abre um leque de infinitas pos
sibilidades. Há o fascínio das variações 
possíveis em cima de uma única imagem- 
imagem que já é, ela mesma, mediatiza- 
da, partindo da fotografia. Ocorre um re- 
batimento, um jogo de espelhos.

"Há, também, uma defesa do 
real da fotografia, como ponto 
de partida da experiência estéti
ca..."3

Que real é este? O que se dá como 
ponto de partida, e do quê? A fotografia já 
é um instrumento codificado, o real se si
tua fora (e além) dela. Ela caracteriza-se 
pela possibilidade de ampliações, redu
ções e cortes, e pela superfície plana de 
seu suporte — elementos que, por si mes
mos, desvendam o caráter ilusório de seu 
"realismo” e "objetividade". Mas é neces
sário refletir sobre o processo aqui anali
sado: partir de uma imagem pronta e nela 
interferir, dela fazer outra coisa. De uma

*(2) Entrevista concedida à autora; agosto de 1986.

(3) BARCELLOS, Vera Chaves. "Cadernos para colorir ou Era uma vez 
uma imagem..." Catálogo de exposição. P. Alegre, Galeria Arte e 
Fato, julho de 1986.

(4) BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na época de seus meios de re
produção". IN; VELHO, Gilberto. Sociologia da Arte IV. Rio de Janei
ro, Zahar, 1969.
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BARCELONA, 1987
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que a conseqüência dessa conquista haja 
eliminado por igual os limites impostos 
por um sentido aristocrático da visão, e 
esta poderia ser uma das muitas — e to
das igualmente tão válidas como possíveis 
— vias que, em forma de expectativas 
funcionais se manifestam como principais 
vetores na obra de Vera Chaves. Estas 
obras exigem uma abordagem sem pre
conceitos, que esqueça um sentido falsa
mente ortodoxo da arte. As tomadas foto
gráficas de um determinado motivo (com 
freqüência referente à produção mais epi- 
gonal e impostora da arte) servem de Base 
para sua ampliação e fotocópia para igual
mente preparar seu encontro com a pintu
ra. Quer dizer: com a cor e a luz. Parado
xal vingança desta contra a cgmara escu
ra. Sintaxe de um processo criativo qüe vi- 
ria a sublinhar essa ''transparente obceni- 
dade” em que, segundo Baudrillard, vivem 
e se comportam as sociedades contempo
râneas. Vera Chaves situa pontos de fuga 
a partir de uma constância não somente 
suscetível de ser modificada ou alterada, 
senão que é esta mesma realidade a que 
exige ser transgredida para assim, indefi
nidamente, recriar uma vez mais o mito 
de Sísifo: sempre seremos remetidos a sua 
origem.

Toda criação artística contribui igual
mente para assinalar o grau de inflexão 
visual necessário para fixar seu encontro 
posterior de inter-relação perceptiva, sen
do, o ato de olhar, a primeira manipulação 
ou devastação que se realiza da própria 
obra. Mas uma manipulação que se sabe 
devedora a dois preceitos de diferente 
inalterabilidade: sua unicidade original e 
única e o improdutivo de forçar a elocu- 
brações hermenêuticas, o instante inaugu
ral e íntimo que motivou a realização da 
obra pelo artista. Se bem que a segunda 
dessas leis se mantenha viva e inalterada 
em seus domínios, não sucede o mesmo 
com a primeira delas; há mais de cinqüen- 
ta anos, Walter Benjamin, com inteligên
cia e lucidez invejáveis teorizou com um ri
gor interessante, sobre a perda da aura da 
obra de arte, suscetível de ser reproduzi
da num processo de automatismo mecâni
co.

Com efeito, estes últimos trabalhos 
de Vera Chaves discorrem, não tanto por 
um desejo de alterar uma realidade esta
belecida, mas em reconsiderar o processo 
em si mesmo como uma transgressão que 
possui vida autônoma e própria desde a 
gênese até o resultado final. Se bem que 
faz muitos anos que não se discute a valia 
da obra de arte utilizando como paradig
ma a estúpida hierarquia dos materiais 
empregados; seja por sua evolução natu
ral, seja pela força do costume, ou, mera e 
simplesmente, por sorte, por uma disposi
ção mais inteligente e generosa à particu
laridade e extravagância do absoluto da 
arte: tenho minhas dúvidas por outro lado,

Vera Chaves nos conduz a uma via
gem de ida e volta. Uma viagem, talvez, 
as mesmas características, que tanto inte
ressava a André Breton: àquilo que se en
contra entre a realidade relativa percebi
da pelos sentidos e a realidade absoluta 
desejada pelo espírito.



CONCEITOS

Um caráter totalmente diferente é o que mostra o trabalho de Vera Chaves 
artista brasileira radicada na Catalunha desde algum tempo.

O interesse pelos aspectos conceituais de uma obra — campo no qual Vera 
vem trabalhando há alguns anos — perdura ainda em algumas imagens onde 
põe em questão, precisamente, o artesanal de uma obra de arte. Fotografias de 
um tema, fotografias coloridas à mão e sua fotocópia a-cores, nos põem diante 
dos olhos o problema da originalidade, da reprodução mecânica e outras ques
tões afins, que obrigam ao espectador, uma boa lógica conceituai e o repensar 
sobre a natureza do que chamamos de arte.

VICTORIA COMBALIA
El Pais, Brasil en Barcelona — En Cartel, póg. 15, 22/maio/87
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VERA CHAVES BARCELLOS

CURRÍCULO

Nasce em Porto Alegre, RS, em 1938. Em 1961 e 1962 cursa gra
vura, pintura e desenho em escolas de arte em Londres, Paris e Rot- 
terdam. Realiza entre 1962 e 1966, cursos no Brasil de litografia com 
Marcelo Grassman, e de gravura em metal, no Museu de Arte Mo
derna, no Rio de Janeiro. Desde 1963 vem realizando inúmeras ex
posições individuais em museus e galerias no Brasil e em outros 
países, como Estados Unidos, Colômbia, Alemanha, Japão, Argenti
na e Espanha. Conquista vários prêmios em salões nacionais e parti
cipa de mostras internacionais especializadas em gravura até o final 
da década de 70. Inicia em 1973 uma nova fase em seu trabalho com 
o uso da fotografia, e, em 1976, representa o Brasil na Bienal de Ve
neza. Participa, também, da XIV Bienal de São Paulo, em 1977, da 
mostra Artistas Brasileiros Contemporâneos, na Nobe Gallery, em 
Nova Iorque, 1979, do Art Garden Show, em Kassel, 1980, da Expo
sição Internacional de Livro de Artista, em Lisboa, 1983, da I Bienal 
de Havana, 1984, da mostra Corpo & Alma-Fotografia Contemporâ
nea do Brasil, no Espaço Latino-Americano, em Paris, 1984, e do 2? 
Encontro de Fotógrafos Latino-Americanos na Europa, no Espaço 
Latino-Americano, em Bruxelas, 1986. Entre as últimas mostras indi
viduais destacam-se PROJETO ABC/FUNARTE, no Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, 1984, na Galeria ARTE & FACTO, em Porto 
Alegre, e na Galeria ART GINESTA, em Barcelona, 1987. Atualmente 
divide seu tempo entre seu atelier em Porto Alegre e em Barcelona 
onde reside há dois anos.
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