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Apropriação: Ato ou efeito de apropriar.

Apropriar: Tornar próprio ou conveniente. Aplicar. Atribuir. Apoderar-se. Apossar-se de alguma 
coisa como própria.

Imagem: Representação de uma pessoa ou coisa, obtida por meio de desenho, gravura, ou 
escultura. Representação mental de qualquer forma. Imitação de uma forma; semelhança. Aquilo 
que imita ou representa pessoa ou coisa. Reprodução na memória. Símbolo.

Imagens Apropriadas - Nome escolhido para os trabalhos que Sérgio Lopes vem desenvolvendo 
a partir de imagens concebidas ao longo dos séculos. Apaixonado pelo desenho e reestudando 
clássicos da pintura, o artista intensifica seu trabalho de pesquisa e busca em Leonardo Da Vinci, 
Rafael, Caravaggio, entre outros - imagens para suas apropriações. Assim, transita com intimidade 
entre obras de Leonardo - como a Dama do Arminho (retrato de Cecília Gallerani - LV 1490), La 
Gioconda (retrato de Lisa dei Giocondo/ Mona Lisa - LV 1503/1506) esse, já totalmente integrado 
ao inconsciente coletivo, quanto mais não seja, por ser considerado o quadro mais importante do 
mundo. Com igual desenvoltura nos traz também as imagens de São João Batista (LV -1513/1516) 
e até mesmo os de autoria discutível como Madonna Litta (1490) e La Belle Ferronièrre (1490) 
passaram a fazer parte desse acervo de apropriações. O Conde Baltasar Castiglione (1514/15), 
considerado o melhor retrato masculino de Rafael, integra o rol de trabalhos elencadas pelo artista. 
Da obra de Michelangelo Merisi Caravaggio chegam Grande Bacco (1596/1597) e O Amor 
Triunfante (1601/1602). Isso para citar algumas das obras selecionadas.
Feitas as escolhas, Sérgio Lopes passa a trabalhar, com intensidade, as apropriações. As telas são 
preparadas pelo artista, cuidadosamente nas suas camadas, assumindo um fundo de aspecto 
envelhecido, como antigas paredes a esperar pelas criaturas que irão habitá-las. Pronto o suporte 
e acreditando que..."Toda obra de arte, mesmo enquanto forma acabada e 'fechada', em sua 
perfeição de organismo exatamente calibrado, é 'aberta', pode ser interpretada de diferentes 
maneiras sem que sua irredutível singularidade seja alterada" (1), o artista, com profundo respeito 
pelas obras selecionadas, torna-se quase obsessivo na sua ânsia de revelar, uma a uma, essas 
mesmas imagens - agora com seu traço, com seu olhar. No seu gesto, formas virtualmente 
armazenadas na memória vão revelando nova concepção mental do que é visto. Partes mostradas 
e outras intencionalmente sonegadas lembram um jogo onde virtual e visual disputam 
conceitualmente as imagens. Não se atendo simplesmente a reproduzir, mas incitando o 
surgimento de uma outra obra, propõe uma nova possibilidade de olhar, através da ampliação de 
detalhes, da simplificação do traço, do deslocamento da figura, do envelhecimento e até mesmo da 
destruição subversiva de imagens consideradas "sagradas". Com segurança, seleciona elementos 
que foram exaustivamente trazidos à tona durante séculos, numa ousada provocação. Assim, 
Sérgio Lopes desafia o espectador na intenção de fazê-lo buscar na sua própria memória, a 
identificação das formas reveladas e as ausências sentidas. Uma viagem à história conduzida pela 
visão contemporânea de Sérgio Lopes na sua forma de apossar-se e nos revelar suas imagens 
apropriadas.

Porto Alegre/Brasil 
Primavera de 2005 

Vera Lannes

(1) Umberto Ecco, 1962 in Opera Aperta. Milano: Bompiani.





O citacionismo na arte contemporânea

Segundo Tadeu Chiarelli1, uma das características mais marcantes da arte 
dos últimos anos é o citacionismo, isto é, a produção de arte através da utilização 
de imagens preexistentes de obras de arte, de história em quadrinhos, cinema, 
televisão, ou de qualquer outro meio de produção de imagens.Os artistas 
contemporâneos não viram as costas para o passado, ao contrário, vão buscar na 
História da Arte todo um mundo de imagens para re-significar.

Diferente da arte moderna, que buscava a novidade e a originalidade, a 
visão de mundo do Pós-moderno exige um olhar retrospectivo ao universo da 
arte, como referência para a produção de novas obras. Para Susan Woodford, os 
artistas são constantemente estimulados por outros artistas e pelas tradições 
artísticas do passado. Mesmo ao reagirem contra a tradição, os artistas mostram 
sua dependência dela. É o solo de onde eles brotaram e no qual se desenvolveram 
e é dele que eles extraem seu alimento. Eles sabem disso e admitem-no sem 
constrangimento, como disse Lichtenstein: "As coisas que tenho manifestamente 
parodiado, na verdade, eu as admiro"2.

Na conceituação de Ana Mae Barbosa, a citação se refere à exploração do 
mundo das imagens produzidas anteriormente. As referências são explícitas para 
o observador das imagens. "É como usar em primeira pessoa um pronome de 
terceira pessoa, sem destruira identidade um do outro." Complementando este 
pensamento, diz Ana Mae: "Hoje, o apreciador de arte precisa ter o olho educado 
historicamente; tem que ter armazenado uma larga iconografia, que é a 
bibliografia de olhar, para poder decodificar os trabalhos da maioria dos artistas 
contemporâneos"3. O trabalho de Sérgio Lopes, Imagens Apropriadas, se insere 
dentro dessa tendência.

Doutora Maria Helena Wagner Rossi 
Professora da Universidade de Caxias do Sul

1Crítico de arte, no texto "Considerações sobre o uso de imagens de segunda geração na arte 
contemporânea". Imagens de Segunda Geração, São Paulo, MAC/USP, set/ out. 1987.
2 In "A Arte de Vera Arte". Rio, Zahar, s/d.
3 Na introdução ao texto de Chiarelli (1987).
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