


PROJETOpercurso
GRAVURA CONTEMPORÂNEA

O Projeto Percurso nasceu a partir de um encontro 
reunindo artistas do Grupo Gravura e do Núcleo de 
Gravura do RS, realizado em agosto de 2005, no Santander 
Cultural, em Porto Alegre.

O evento, que consistiu de debates, oficinas e, estimulou a 
proposição dessa nova iniciativa, intitulada 
Projeto Percurso, que tem por objetivo apresentar 
ao público algumas das possibilidades da gravura 
contemporânea brasileira e seus desdobramentos 
sobre novos meios.

Integram as atividades do Projeto Percurso a exposição, 
com obras de vinte e um artistas selecionados por comissão 
convidada, realizada no Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli - MARGS e o seminário Em torno da imagem 
gravada, realizado no Santander Cultural.





Motiu ações
Márcia Rosa

Sempre que nos propomos a realizar algo é importante nos questionar 
quais são as nossas motivações, o que nos move? Porque estamos investindo 
nosso tempo em algo? Isto que realizamos é o que sustenta nossos ideais? Nos 
mantêm vivos?
Começamos há um ano um pequeno sonho ao qual denominamos ‘projeto Percurso'. 
Como nasceu? Como o construímos e aonde chegamos, ou, aonde ainda vamos 

chegar?
Em nome do Grupo Gravura, gostaria de dar um pequeno depoimento 

sobre meu próprio percurso nesse projeto coletivo. Senti que o caminho era longo, 
os limites pessoais imensos... O que deveria nortear minhas ações para que estas 
refletissem o coletivo? Essa idéia do coletivo era a única certeza que tínhamos, 
ao começar; as outras idéias se apresentavam envoltas em muitas incertezas. 
Durante as oficinas de gravura realizadas pelo Grupo Gravura e NGRS, no 
Santander Cultural, em agosto de 2005, com a participação da artista Paula 
Almozarra, procuramos construir um relacionamento de escuta e de profundo 
diálogo. Uma intensa troca se iniciou, não havia imposições e existiu um grande 
respeito pelas convicções pessoais. Nasceu, ali, um desejo de esta troca se 
ampliasse e adquirisse uma dimensão bem maior. “Quais os limites para a 
gravura?", nos questionávamos. Em que consistem os processos híbridos na 
gravura contemporânea? Paula havia defendido recentemente sua tese de doutorado 
na UNICAMP e todas estas idéias estavam fervilhando para ela... Porém 
desenvolvimento do convívio e do trabalho, não limitamos nossas inquietações 
à gravura. Vimos que algo nos interessava mais e notamos que havia uma urgência 
em crescer em um aspecto: o dos relacionamentos interpessoais. Como afirma 
Hélio Fervenza: “existe uma tradição na gravura, segundo a qual os artistas se 
unem naturalmente em atelier para produzir, viabilizando assim o uso da prensa, 
o manejo e a montagem de todos os processos", portanto já existe um caminho 
entre os gravadores, que conforma uma tradição, uma vocação para o coletivo. 
Começamos o trabalho tendo em mente, primeiro, simplesmente a determinação 
de nos querer bem. E o nosso sonho não se limitou a um devaneio. Nossa ação 
concreta, em relação a estas inquietudes, foi conseguir o apoio do Margs para 
realizar uma exposição coletiva, onde abririamos a possibilidade a outras pessoas 
de expor o seu trabalho. Surgiu também a idéia de convidar a todos para pensar 
juntos sobre o que significa fazer gravura hoje. Tomamos a iniciativa, então, de 
organizar um seminário, como uma aula aberta a todos interessados por gravura

com o



e arte. Pouco a pouco, fomos transmitindo essas idéias a outros artistas e professores 
que as acolhiam de uma forma tão generosa que nos comoveu profundamente. 
Queríamos o bem daqueles de quem nos aproximávamos, acolhíamos o caráter do 
outro como ele era e, antes de propor uma direção, procurávamos deixar que todos 
expressassem as suas idéias. O convite aos demais participantes foi motivado não só 
pelo reconhecimento de seu valor profissional e do prestígio que agregariam ao evento, 
mas, sobretudo, espelhava seu valor como pessoas que refletem o desejo do coletivo, 
do diálogo, das ações independentes. O que aconteceu? Estas pessoas começaram 
a nos ‘realimentar’ nos enchendo de novas energias e de propostas mais consistentes. 
Vimo-nos diante de uma diversidade de pontos de vista em relação a concepções diversas 
do que é a arte, gravura, mas isto não significou obstáculo. Percebi que essa experiência 
me ajudou a dilatar o coração, num esforço de torná-lo capaz de acolher a todos na 
sua diversidade, com os seus limites e pontos de vista. Em uma de nossas reuniões 
perguntei às companheiras de percurso se elas estavam contentes, se estava valendo 
a pena tanto empenho e as respostas foram muito simples, mas me preencheram muito: 
‘ os artistas são muito desunidos, é bom trabalhar para nos unir’. Depois de tantos 
anos vendo e vivendo da arte, poucas vezes vivenciei um projeto tão livre de ‘eus’...

Nesta atitude de escuta, lembro que para mim foi difícil não participar da exposição, 
pois quem estava trabalhando na organização do evento daria espaço aos colegas. Mas 
junto a esta frustração tive uma surpresa interior muito maior, senti uma grande alegria 
enquanto observava a satisfação das pessoas que foram selecionadas e isso acabou 
sendo mais gratificante. As dificuldades foram sendo superadas no estar juntos e saber 
que pouco a pouco o percurso era construído. Só assim conseguia perceber, superar 
e enxergar a ‘beleza’ que pode existir naquele que está sempre com pressa, que tem 
dificuldade em ver o positivo nos outros e se acha sempre superior, mas que termina 
também ele por reconsiderar. O coletivo passa por isto, o percurso também.
É ter esta paciência conosco e com os outros para alcançar, em cada momento presente,
o sonho de percorrer o sonho de uma arte juntos.

Márcia Rosa
Artista plástica, Especialista em Fotografia 
e Imagem Digital e Novas Mídias - FEEVALE





Projeto Percurso - Grauura Contemporânea
Blanca Brites

O Projeto Percurso Gravura Contemporânea apresenta 
trabalhos de vinte e um artistas, dentre os quais dois convidados, 
que responderam às propostas dos organizadores e da comissão 
de seleção, quanto à expansão conceituai da gravura contemporânea.
Foi significativa a afluência de artistas de outras regiões: Caxias do 

Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Canoas, como também de outros 
estados, como Pernambuco, Espírito Santos, Paraná, Rio de Janeiro 
e São Paulo, demonstrando sintonias na abordagem das novas 
possibilidades de interpretações da gravura.

É sempre didático lembrar que a constituição de um júri de 
seleção estabelece por sua linha conceituai, mais do que por gosto 
pessoal, a estrutura geral de uma exposição, o que não significa 
onipotência do júri, pois são as obras que formam a exposição.

Para esse evento, buscou-se enfatizar a idéia de como a 
gravura pode hoje conviver com várias tendências, desde as mais 
clássicas até as que propiciam questionamentos quanto à sua inclusão 
na própria categoria. Por essa razão, quando da seleção dos 
'portfólios', ocorreu em vários momentos um debate aberto entre 
os membros do júri, através da contraposição de argumentos que 
afirmavam divergências e afinidades a cada análise de trabalho. No 
entanto, sempre prevaleceram entre nós a cordialidade e a 
consideração pela diversidade de argumentação, pois estávamos 
cientes de que cada trabalho selecionado constituiría a própria 
exposição.

Alex Gama
Alexandria 
Xilogravura 
95x 62 cm 
2004

Rio de Janeiro/RJ

Eduardo Xavier
S/Titulo
Xilogravura
218x44cm
2006 Seria também fecunda a presença dos artistas no 

acompanhamento do trabalho de seleção, não fossem as implicaçõesPorto Alegre/RS
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afetivas de cada um, o que é mais do que compreensível, embora, por vezes, 
impossibilitem um necessário distanciamento que permitisse a aceitação das 
avaliações apresentadas.

Fica também a convicção de que cumprimos uma tarefa árdua, mas 
compensadora pela convivência com tal experiência e, sobretudo, pelo resultado 
obtido. Vale ainda ressaltar que a seleção ocorreu a partir da análise de portfólio, 
constituído pela proposta, com imagens e informações, o que deixa sempre uma 
interrogação a ser respondida posteriormente, na exposição, quando nos deparamos 
com a própria obra. No Projeto Percurso - Gravura Contemporânea, as surpresas 
positivas superaram as expectativas e interrogações.

Tratar a gravura na atualidade é, em parte, aceitar a expansão conceituai 
da arte contemporânea, na qual não há dogmas sacramentados nem definições 
estanques, mas uma constante construção que se faz a cada momento, ajustando- 
se aos novos recursos e desafios. Um dos pontos que a identifica é seu rompimento 
com as categorias fixas, até então associadas às técnicas clássicas de pintura, 
escultura, desenho, gravura. Isso, no entanto, não impede que tenhamos exemplos 
de grande força nessas categorias, assim como em xilogravura, litografia e gravura 
em metal, e que sejam exemplarmente identificados com uma linguagem 
contemporânea.

Assim, o júri, seguindo as indicações dos organizadores, optou por 
formatar uma exposição em que estivessem presentes as diversidades de 
interpretações da gravura, permanecendo também a consideração por sua 
especificidade, qual seja uma matriz que permite cópia. Por essas razões, 
encontram-se nesta mostra obras que correspondem às qualidades clássicas da 
gravura, mas que se sustentam por ultrapassarem questões exclusivas de seu 
domínio técnico. Há também propostas que abrem questionamentos, como: até 
onde a gravura pode chegar? Quais são seus condicionantes? Perguntas essas 
aplicadas hoje a toda manifestação artística, pois, como já foi dito, no domínio da 
arte estamos em permanente reconstrução conceituai e sensível. Atualmente, a 
expansão e reverberação de todas essas considerações perpassam a gravura.

Nesta mostra, explorando os recursos básicos da xilogravura, os artistas 
se movem em vários direcionamentos, desde o requinte geométrico de herança 
construtiva, que sugere intersecções de formas modulares, como é o caso do 
experiente Alex Gama, à elaboração formal de um lirismo sutil, identificado em 
Solar I, de Maria De Carli Santos. Já Cláudia Sperb, através de um processo 
aprimorado e mais emocional, retira da madeira gravada suas simbólicas e místicas 
serpentes da vida. Também na xilogravura o iniciante Eduardo Xavier constrói 
uma composição expressiva, na qual linhas contínuas atraem o olhar. É ainda 
com mesma técnica que Marcelo Monteiro, membro do Grupo Pelos Muros, 
explora, em Circos Imaginários, a tradição da gravura de folhetim, repassada para



a dimensão do cartaz de rua, mas que também tem seu 
espaço em sala de Museu. Ainda dentre os recursos 
clássicos da gravura, Lahir Ramos, com seu trabalho de 
ponta seca sobre alumínio, cria, com poucas interferências 
lineares, um espaço enigmático para o qual podemos 
imaginar situações dúbias.

Há também trabalhos formalmente resolvidos, 
que ampliam o questionamento sobre a gravura, como o 
de Paula Adriana Segnolli, em Dissoluto, que explora a 
monotipia. O mesmo pode ser dito de Figura n°6, de Lorena 
Steiner, que imprime simples formas retangulares, com 
terra sobre tecido de algodão, sendo sua coloração diluída 
a cada repetição.

Muitas obras hoje necessitam mais do que um 
suporte, uma parede. Elas exigem um espaço onde possam 
ser instaladas, ultrapassando o sentido visual. Nesta 
direção, encontra-se a instalação, muita bem sucedida, 
de Isabel de Castro, Auto retrato documental, em que a 
artista mostra variadas impressões de um rosto em papel 
carbono, juntamente com sua “matriz” em gesso, que não 
está ali como elemento informativo, para indicar de onde 
se originou, mas como parte integrante da proposta ,que 
pode ser percebida como uma máscara marcando o tempo 
já vivido. A memória de um passado contido, no qual não 
é permitido tocar, mas que instiga nossa imaginação, está 
presente também na proposta de Neca Sparta, que 
depositou em um paralelepípedo de acrílico transparente 
uma série de impressões em lona, das quais só podemos 
identificar a última, como derradeira lembrança. Ainda em 
relação à memória, é emblemático o trabalho proposto 
pela artista convidada, Míriam Tolpolar- Meus Mortos, 
Meus Vivos, temática que a acompanha há algum tempo, 
e com a qual ela exorciza seus mortos e saúda seus vivos, 
através de retratos em litografia, impressos em lenços 
brancos e dispostos em sereno equilíbrio. Sem morbidez, 
as lembranças atestam nossa transitoriedade.

Outro artista convidado, Hélio Fervenza, traz 
uma inquietante proposta: Terra do Nunca e Terra de 
Ninguém, constituída de um texto rebatido, impresso em 
vinil adesivo colorido e colado diretamente na parede.

Cláudia Sperb
S/título
Xilogravura
160x30cm
2005

Novo Hamburgo/RS



Parede essa que passa, então, a fazer às vezes de uma matriz, já que, na matriz, a imagem 
ou texto são sempre rebatidos, necessitando de uma cópia que reverta para positivo a inscrição 
em negativo. Jogo instigante que nos faz perguntar o que é, e onde está a matriz e a cópia?

Neste evento, muitos dos trabalhos contêm aberturas conceituais, mas conservam 
em si do ato de gravar, como é o caso de Construções Casutares de Valdir Francisco, onde 
o artista dispõe em uma estrutura de madeira no formato de grade, uma série de casulos 
elaborados em serigrafia e também pequenos objetos-casulos, dos quais saem fios de algodão 
que se interligam entre si, e que nos levam a perguntar em que poderiam se transformar. 
Sebastião Pedrosa ajusta água-forte, água-tinta, ponta seca, com folha de ouro, colagem, fio 
de algodão, para agrupar, em um processo modelar, o conjunto de misteriosas imagens, no 
trabalho Seide, da série ‘Dos Incunábulos e dos Mitos'.

Nos espaços de livre interpretação, estão as cinco caixas de acrílico presas na parede, 
de Patrícia Recski, que guardam livros e na fachada das quais há impressões serigráficas de 
textos que, provavelmente, remetem ao conteúdo dos mesmos, entre os quais está “Admirável 
mundo novo”,de Aldous Huxley e “Toda poesia de Augusto dos Anjos", por Ferreira Gullar, entre 
outros. Há nesta proposta um jogo que busca embaralhar nossos sentidos, alternando o foco 
de interesse ora para capa do livro, ora para as impressões dos textos nas caixas transparentes. 
Vera Martini, em Cartografias, aborda com calcografia questões de impressão mais vinculadas 
ao livro de artista, e convida o observador a uma imersão nas imagens-textos, ao folhear as 
páginas avulsas dispostas em um suporte. Solana Guangirolli também se vale do texto em 
Álbum de figuritas en GAJAS, constituído de um conjunto de pequenas caixas, colocadas em 
plano baixo para serem vistas e lidas de cima, nas quais estão depositados alternadamente 
objetos e textos, que nos conduzem a associações, ora para o lúdico, ora para a reflexão. Em 
Fluxos-Ausências, Helena Kanaan rasga o centro do papel e dele arranca a imagem de um 
coração, que passa a existir pela ausência de matéria. Essa imagem ausente é contornada por 
uma coloração cinza obtida pela aguada litográfica. O conjunto de sete cópias, algumas 
invertidas, aponta simbolicamente para a individualidade de cada coração, que está vinculado 
ao ciclo vida e morte.

Helena Kanaan
Fluxos Ausências 
litografia 70x300cm - 2006

Porto Alegre/RS



Ainda em relação aos suportes diferenciados, mas mantendo as bases da 
gravura como linguagem, está o trabalho de Glaé Macalós, um cone em papel no 
formato de uma luneta, através da qual se observa uma gravura em metal; explorando 
o chão como espaço expositivo, Liane Junges nele coloca suas cópias litográficas 
em papel, envoltas em lona crua, denominada Entre-vazios. Nessa mesma ordem, 
Jane Machado usa o recurso de sobrepor um tecido de filó como se fosse A Segunda 
Pele, que dá título ao trabalho, sobre a imagem de uma salamandra em litografia 
colorida. Virgina Collistet forma seu Totém pela associação de cópias de gravura 
em metal, sobrepostas e com coloração em dégradé.

Nesta exposição, também merece destaque a forma como e onde os 
trabalhos estão distribuídos, ou seja, sua museografia que, embora discreta, valoriza 
as relações de espacialidade, articulação e isolamento necessários a cada obra, 
garantindo a sua integridade conceituai e formal, sem fazer sombra e nem tão pouco 
se apagar ao lado de outros trabalhos. As obras estão dispostas de forma equilibrada 
e não há um direcionamento obrigatório para sua visitação, podendo cada um compor 
seu próprio percurso.

As inúmeras interpretações, os múltiplos recursos e suportes aqui presentes 
encaminham novos diálogos e contrapontos que, certamente, retornarão para 
aprofundamentos no seminário Em torno da imagem gravada.

Blanca Brites
ProF. Pesquisadora do IA/UFRGS

Curadora Independente

Solana Guangiroli
Álbum de Figuritas em CAJAS 
Instalação objetos
2005

Virgínia CollistetArgentina
Tótem

Gravura em Metal Colagem 
180x40cm

2005

Jacaraípe-Serra/ES
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Percursos de signos ou os espapamentos da grauura
Helio Fervenza

Realizei, em 2005, uma exposição individual no Museu Victor Meirelles em Florianópolis, 
SC, intitulada Primeiras apresentações e pontuações recentes. A exposição surgiu de um convite 
da direção do museu para expor uma série de xilogravuras realizadas entre 1987 e 1990, 
período em que vivi em Estrasburgo, na França. Os trabalhos produzidos naquele período 
tratavam das relações de produção recíprocas entre um signo e seu espaço. Seguidamente, 
sobre as bordas das matrizes podíamos ver a eclosão de signos — suas formas sugerindo 
perfis graficamente bem definidos —, os quais possibilitavam associações mentais e ao mesmo 
tempo, uma indefinição daquilo ao qual eles poderíam referir-se.

Durante a preparação da exposição, veio-me à mente a seguinte pergunta: por que 
mostrar trabalhos realizados há mais de quinze anos, quando o que faço hoje parece ser tão 
diferente daquele período?

A possibilidade aberta pelo convite foi muito estimulante e instigou-me ao exercício 
da memória e do pensamento. Primeiro, por que essas gravuras nunca haviam sido expostas 

conjunto e em numero significativo, apesar de ter trabalhado nelas durante anos. Segundo, 
por que a partir desses trabalhos, especificamente, surgiram noções fundamentais no 
desenvolvimento de minha produção artística posterior, como as noções de vazio e cheio, de 
recorte, de intervalo, de apresentação, de inter-relação, de indeterminação... No atual contexto, 
então, isto permite um olhar sobre o andamento e o percurso artístico, sobre certos gestos e 
propostas, sobre os sentidos que damos às coisas que fazemos e como eles se desenvolvem 
no tempo.

em

Em conseqüência, decidi também realizar um diálogo com a produção recente. Junto 
com as gravuras, foram realizadas interferências no espaço expositivo utilizando vírgulas 
recortadas em vinil adesivo, as quais derivam também de experiências gráficas e reenviam a 
instalações mais recentes como, por exemplo, Coleção de vazios e alguns intervalos prolongados 
realizada em 2004 para a exposição Cinco+Sete em Belo Horizonte. A utilização do vinil adesivo

m ob 61191 màuQnin 9b 6ii9l60
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Hélio Fervenza
Pontuações (terras do avesso)
Vinil adesivo
2006
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surgiu em decorrência da serigrafia e da impressão de parênteses sobre placas de 
acrílico realizadas por volta de 1997. Algum tempo depois, percebi que grande parte do 
uso da serigrafia na programação visual e na comunicação vinha sendo substituída pelo 
vinil. Essa constatação abriu-me muitas possibilidades, sobretudo para trabalhar de uma 
forma direta, intervindo em diferentes lugares e situações.

Assim, algumas vírgulas em cinza claro medindo aproximadamente 5 x 3 cm 
foram intercaladas e dispostas no espaço de exposição, na porta de entrada, e mesmo 
na parede do prédio na frente do museu. Na porta de vidro automática da entrada, foram 
colocadas vírgulas no seu lado interno e externo, pontuando sutilmente o espaçamento 
produzido pelo visitante ao acionar com sua presença o sensor e entrar no recinto. A 
pontuação relacionava também o espaço interno da sala de exposição e o externo da 
rua, problematizando os limites físicos e simbólicos entre um e outro e sua relação com 
o visitante.

Essas vírgulas provêm de diferentes tipos de fontes usadas comumente, hoje 
em dia, para a escrita e encontradas facilmente nos programas de texto dos computadores. 
Elas foram recolhidas a partir de uma numerosa diversidade de estilos tipográficos 
existentes. Foi uma experiência surpreendente ampliá-las e descobrir as múltiplas 
variações de suas formas. Os tipógrafos ou designers que as produziram, criaram formas 
específicas para acompanhar o conjunto das fontes correspondentes. Eles aplicaram- 
se em elaborar formas que, por outro lado, serão utilizadas de uma maneira quase 
invisível. Assim, o fato de ampliá-las enfatiza sua forma e sua função.

As vírgulas são signos que, na leitura cotidiana, se apresentam muitas vezes 
no limite do perceptível. Podemos parar diante de sua indicação, mas damos pouca 
atenção à sua existência, em si, bem como à sua forma, que produz intervalos, operações 
sintáticas, semânticas (é o signo relacionai por excelência). As pontuações estão lá, nós 
seguimos suas indicações, mas não as vemos.

Transitamos e vivemos num mundo atravessado por uma proliferação exorbitante 
de signos de distintas naturezas: um jorrar contínuo, uma radiofonia constante, um pulsar 
de figuras, imagens e objetos, um jogo de conotações ilimitado. Nosso percurso entre 
eles e através deles poderia ser uma espécie de montagem? Um percurso que precisaria 
(re)inventar sua pontuação, seus atravessamentos, suas relações, seus sentidos 
pontos de continuidade e intervalo, suas indeterminações. Mas será que distinguimos 
os entornos culturais, os discursos implícitos, as formas de organização da arte e do 
mundo?

seus

Relacionar então, não somente o que dizemos ou o que mostramos, mas como 
e a partir de onde o fazemos e o que abrimos com isso (para onde abrir?).

Hélio Fervenza
Artista plástico, doutorado em 1995. Exposições individuais e 

coletivas em diferentes países desde 1983. Professor do Instituto 
de Artes da UFRGS - DAV / PPGAV, e pesquisador do CNPQ.
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[fônica da piiha
Maria Helena Bernardes

Recém formada, estava feliz: partiría para uma semana de convívio 
com outros artistas que participavam, como eu, do Salão de Gravura de 
Curitiba, um evento que atraía, anualmente, a participação de gravadores 
de todas as partes do Brasil.

Em meio à excitação do evento, emergiu uma intuição que só se 
clareou mais tarde em meu espírito: a de que não seria uma boa gravadora 
enquanto não me dedicasse, antes de tudo, a ser uma artista plástica. Ao 
voltar, num ímpeto juvenil, abandonei a gravura e lancei-me ao desenho, 
por ver nele um meio mais ágil para enfrentar o desafio.

Anos mais tarde, vi-me diante de uma pilha de desenhos destinados 
a uma exposição individual. Sentada em uma cadeira de praia, no atelier, 

sobrecíxasSca?8 desfrutava da satisfação de mais um trabalho cumprido até que, sem motivo 
aparente, uma estranha reação física adveio e fui dominada por uma 
náusea. Abri as janelas e esvaziei os olhos na paisagem de Porto Alegre, 
avistada do alto de um nono andar. A náusea passou. Voltei ao meu posto 
e preparei-me para embalar os desenhos. Novamente, fui tomada de enjôo. 
Atribuindo o mal estar ao cansaço, resolvi sair e, olhando de relance para 
o chão, a reação se repetiu para não deixar qualquer dúvida: era ela mesma, 
a farta pilha de trabalhos que me nauseava. Tomei um dos desenhos e o 
estendi sobre a parede, pondo-me a olhá-lo. Nada se passou. Sentindo- 
me aliviada por reconciliar-me com meu trabalho, saí dali pensativa.

Patrícia Recski
Reflexos

transparentes e livros 
120,8x 25,7cm

Porto Alegre/RS

Valdir Francisco
Construções Casulares 
Serigrafia com 
interferência 
175x130x0,05cm 
2005

Curitiba/PR
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Isabel de Castro

fluto-retratos documentais

Minha contribuição para este evento é a 
obra Auto-retrato documental / instalação.
Em minha atual atividade artística, desenvolvo o 
desenho como registro de idéias e a gravura alinhada 
a ele. Enfatizo os procedimentos de adição, 
subtração e justaposição. As imagens decorrentes 
destes procedimentos levam aos limites da 
representação, sendo documentos visuais do meu 
gesto, que varre a aparência externa de meu rosto 
moldado em gesso. Seu desgaste é a metáfora do 
tempo, assim como meus gestos podem ser 
maquiagens acidentais, acidentes maquiados, 
plásticas superficiais ou varreduras estéticas. Como 
foco, portanto, me atenho à gênese da linha no 
momento de sua constituição, através de um 
alinhamento de procedimentos, que, creio, me 
permite transitar pelo campo expandido em que 
acredito se situar o universo da gravura e do desenho 
contemporâneos.
Esta pesquisa vem sendo desenvolvida desde 2002, 
sendo que vários fatores convergiram para pontuar 
o seu início. No curso Auto-retrato, ministrado pela 
artista Rosana Monnerat, no Festival de Inverno do 
Atelier Livre, trabalhamos com as possibilidades de 
alteração da aparência externa de nossos rostos. 
Assim, surgiram as minhas primeiras experiências 
com o papel carbono e a fotografia. Meu olho ia 
registrando as linhas de luz, uma forte herança da 
xilogravura de Oswaldo Goeldi.
As aulas dadas, durante 2003/04, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, de Teoria da 
Percepção em Duas e Três Dimensões foram o outro 
fator decisivo. Neste período, as operações de adição 
e subtração eram trabalhadas em classe e,

Isabel de Castro
Auto-Retrato documental 
Instalação, papel carbono e gesso 
200x100x150 cm 
2006

Porto Alegre/RS
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consequentemente, as estendí para a reflexão do fazer no atelier, 
encaminhando as ações para um alinhamento de procedimentos. Percebi 
que gravava e imprimia ao mesmo tempo, ao usar o carbono esfregado 
no gesso ou em meu próprio rosto. Obtinha um documento em papel 
carbono com a subtração de pigmento preto e adição de branco e 
estado superficial no gesso com adição de pigmento preto e subtração 
de gesso. Um o negativo simultâneo do outro.
A repetição deste procedimento alinhado proporciona uma ação de deriva 
pela superfície de meu rosto, sendo impossível reproduzir o mesmo 
percurso, de modo que há um desgaste do gesso moldado inversamente 
proporcional a meu próprio envelhecimento. Gesso moldado mais liso - 
meu rosto mais enrugado - registros em papel carbono em maior 
quantidade.
Paralelamente, escaneio os documentos em papel carbono e fotografo, 
passo a passo, a transformação do gesso moldado, depois de cada 
frottage, para desdobrar estes registros em outras linguagens, futuramente. 
Tenho como referências visuais, além do já citado Goeldi, artistas 
surrealistas como Max Ernst e André Masson, que introduziram ações 
automáticas de desenho. Também Rachel Whiteread, artista inglesa, que 
utiliza o espaço negativo no interior das coisas, dando-nos a perceber a 
ausências delas. E finalmente, Rosângela Rennó que, na década de 90, 
nos apresentou várias séries de negativos fotográficos justapostos que 
se afastavam do referente, propondo, ambiguamente, uma perda e uma 
afirmação de identidade.
Desconstrução da superfície de meu rosto moldado e construção da 
minha identidade artística em papel carbono - esta é a minha poética.

Isabel de Castro
Artista plástica
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Marcelo Monteiro
Circos Imaginários
Xilogravura
90x70cm
2006

Porto Alegre/RS

Jane Machado
A segunda pele 
Litografia tecido filó e 
cravos de aço 
73x110 cm 
2005

Porto Alegre/RS

Paula Adriana Grizzo 
Serignolli
Dissoluto
Monotipia
Placa de poliestireno cristal, 
tinta off set, papel foscotex 
100x125cm 
2006

Campinas/SP

Foto:divulg. do artista Foto:divulg do artista Foto:Cylene Dalleqrave



Mara De Carli Santos Julho de 2006

Iniciei meu trabalho em gravura, no ano de 2000, com os ensinamentos em xilogravura de Anico 
Herskovits e orientação de Jaiiton Moreira, nas oficinas do Núcleo de Artes Visuais de Caxias 
do Sul -Navi.

Num primeiro momento, optei como temática pela paisagem real ou imaginada, construída 
por meio de um desenho detalhado para cada tipo de madeira, pelo entendimento dos erros e 
acertos na inversão da imagem e por uma constante variação de cortes, tons e texturas. 
Agregado a isto, um conhecimento técnico em pequenos ensaios sobre as possibilidades da 
matéria, sistemáticos exercícios e experimentos de um lento processo de impressão manual 
à colher, em um conjunto de fatores determinantes na procura das nuances dos brancos, pretos, 
passando pelos cinzas. As imagens construídas e impressas em repetições modulares 
desdobraram-se em movimentos e alternâncias, reinterpretando a narrativa primeira. O rigor 
desse início de trabalho permitiu-me entender as exigências da xilogravura, suas necessidades 
técnicas de corte e impressão, seus procedimentos e escolhas, decisões importantes e inerentes 
ao fazer de um gravador. Porém, levou-me também a pensar na possibilidade de subverter 
pouco esse sistema de trabalho, deixando-o mais moldável à minha maneira de produzir.

Os cortes das “xilos" anteriores transformaram-se, lentamente, numa busca constante 
da identidade da matéria: a madeira. E, por meio da acentuação de seus veios, próprios de 
cada uma das matrizes: suas digitais.

As gravuras passam a me exigir uma maior observação e uma relação constante entre 
o que e como executar a proposta. Algumas requerem meses de trabalho, cortes sutis de 
agulhas e alfinetes, marcas no limite da intervenção. Outras permitem um gesto só 
contrário, se anularia a linha. No entanto, todas são independentes da necessidade de 
interpretação, afastando cada vez mais a marca do artista e estabelecendo um espaço e tempo 
próprios para cada uma delas.

Da observação a distância, vez ou outra novamente surge a paisagem, mais minuciosa 
e, para mim, exigente. Porém, uma certa instabilidade das imagens faz com que o olhar do

um

caso
uma

Vera Martini
Cartografias 
Calcografia 
19x 50cm 
2005

Caxias do Sul/RS



espectador, num primeiro momento, se depare com essa paisagem menos contemplativa, para, 
logo em seguida, ver-se diante da matéria. A matriz ganha uma espacialidade, um quê de baixo 
relevo a partir do plano do papel. A oscilação e a tensão entre essa materialidade da madeira 
e a espacialização dessa materialidade acaba por ampliar o espaço, possibilitando-o infinito.

Daqui em diante, cada madeira escolhida transforma-se em uma matriz que, unida a 
outras, modifica a própria estrutura da gravura. A paisagem foge e a materialidade desdobra- 
se em alternativas de elementos concretos. Recortes de portas, portões, e pequenos objetos 
soltos no espaço passam a fazer parte do contexto e da produção.

Então, surge a descoberta de Lygia Clark com seus “Bichos" e Hélio Oiticica com seus 
“Parangolés", dentro da tradição brasileira do abstracionismo geométrico. Reconfiguração do 
espaço, construtivismo, estar em relação, temporalidade, posicionamento, reverberações, formas 
que se organizam e desorganizam, um corpo que aciona desdobramentos, deslocamentos 
constantes, recortes e dobras tornam-se palavras e vocábulos pertinentes, significados para 
tentar construir e desconstruir caixas, introduzindo-as nas gravuras juntamente com dobraduras 
e dobradiças.

Surgem, então, alguns novos problemas: a idéia da dobra, o desenho e a funcionalidade 
das dobradiças, a simplificação dos cortes, os frente e verso, o dentro e o fora e, por fim, como 
imprimir essas dobras e conseguir dar à gravura a sensação de uma estrutura tridimensional. 
Novamente, foi preciso pensar em impressão de módulos, porém, com alguns tipos de recortes 

que não esquecessem conceitos de transparência e opacidade, em placas que se abrissem e 
fechassem umas sobre as outras numa superfície concreta e com espessura.

Paralelamente ao processo da gravura, ocorre uma produção ainda pequena em fotografia 
pinhole, mas que me fez buscar a qualidade de imagem e entender, no dizer de Jailton Moreira, 
“que o infinito nela tem esses dois vetores: tanto é de dentro para fora da imagem quanto é de 
fora para dentro. Podemos chegar a uma situação de desmedida pelas duas direções".

Mara De Carli Santos
Formada em Artes Visuais pela Universidade de Caxias do Sul-UCS;

presidente do Núcleo de Artes Visuais-NAVI

Sebastião Pedrosa
Seide-da série Dos 
Incunábulos e dos Mitos 
49x15x15cm 
2006

Recife/PE

Mara De Carli Santos
Solar t 
Xilogravura 
70x90cm 
2006

Caxias do Sul/RS



w_ 0 que há de tào inebriante no ato de grauar?
Angela Raffin Pohlmann

Já ouvimos falar que gravar não cansa. Mas, me pergunto: o que há de 
tão inebriante no ato de gravar? E, por que insistimos em continuar apesar 
de todos os problemas que surgem? E eles sempre surgem!
Ao contrário do que poderiamos pensar apressadamente, é justamente 
quando algo não dá certo que temos ali uma fonte de interesse, pois os 
obstáculos que encontramos no meio-do-caminho nos forçam a querer 
ultrapassá-los. O defeito, a falha, a mancha, o traço errado, por mais 
inoportunos, podem nos abrir portas a nos mostrar outras possibilidades. 
Desde 1990 venho trabalhando com gravura em metal, e algumas 
descobertas apareceram por acaso. Uma delas foi a questão da 
sobreposição e da simultaneidade, em que as gravuras foram construídas 
pela repetição, rotação e fragmentação de imagens em constante formação 
e transformação Ver também: POHLMANN, Angela Raffin. Sincronias de 
espaço e tempo: a simultaneidade e a sobreposição na gravura em metal. 
Dissert. de Mestrado. Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, 1995. 
Havia, nos trabalhos realizados desde 1992, a sobreposição nos três 
níveis: nas gravações, nas impressões e nos papéis. As principais 
motivações do trabalho estavam associadas à idéia de sincronia, 
simultaneidade e surpresa. Posteriormente, meu interesse se deslocou 
para os “vestígios do tempo", motivado pela experiência produzida pelos 
deslocamentos permanentes que eu fazia entre as cidades de Pelotas e 
Porto Alegre (RS) Ver também: POHLMANN, Angela Raffin. Pontos de 
Passagem: o tempo no processo de criação. Tese de Doutorado. Faculdade 
de Educação. PPG-EDU/UFRGS, Porto Alegre, 2005.0 foco passou a ser, 
então, não os pontos de partida ou de chegada, mas o deslocamento 
entre um e outro. São referências ao que está no meio do caminho; nem 
lá, nem cá; ao que está em trânsito, em transformação, passando e 
pensando num tempo/lugar intermediário entre o que está por vir, o que 
já passou e o que sucede agora.

Lorena Steiner
Figura n° 6 
Vinte e cinco 
sequências 
Terra sobre tecido 
de algodão 
160x50cm 
2005

Canoas/RS



A possibilidade de regravar sobre gravações anteriores existentes na placa é parte intrínseca 
ao trabalho de elaboração de qualquer imagem na gravura em metal, como comenta Ernesto 
Bonato, pois, na maioria das vezes, são necessárias sucessivas regravações na matriz para 
que o artista realize uma imagem que corresponda ao seu projeto poético. BONATO, Ernesto. 
Depoimento do artista (junho 2000). In: GRAVURA: arte brasileira do século XX. São Paulo: 
Itaú Cultural: Cosac & Naify, 2000, p. 220. Do mesmo modo, as sobreposições de imagens 
durante as gravações das matrizes são, para Nilza Haertel, uma considerável ampliação do 
campo, pois estas sobreposições permitem ao artista reconsiderar um caminho abandonado. 
HAERTEL, Nilza. "Considerações sobre a gravura artística". In: Porto Arte. Porto Alegre, v. 1, 
n. 2, p. 45-49, 1990, p. 45. [Nilza Haertel foi minha primeira professora de gravura em metal, 
durante o curso de Artes Visuais (IA/UFRGS), em 1982. Sua paixão pela gravura e sua maneira 
de dar aulas não só me motivaram a seguir um percurso gráfico, como me influenciam, até 
hoje, como professora de gravura no curso de Artes Visuais (UFPEL).] Esta possibilidade de 
arrepender-se de uma decisão ou lançar-se em novas buscas é fascinante para o gravador, 
pois nos dá a liberdade de escolher qualquer caminho para seguir ou mesmo para voltar atrás. 
Em meu processo de criação, no entanto, as gravações feitas em cima de cada imagem 
desconsideravam o que já havia nesta imagem. Isto produzia em mim mais insegurança de 
perder tudo o que eu já tinha, do que qualquer certeza de que o que viria depois seria mais 
interessante.

Liane Maria Junges
Elos de Memória Entre-Vazios de 
Lugares
Litogravura em papel, envolta em lona
crua
70x193cm
2004

Porto Alegre/RS

Miriam Tolpolar
Meus Mortos, Meus Vivos - diálogos 

com a gravura e a memória 
Impressão Litografica sobre lenços 

165x195cm 
2004

Porto Alegre/RS
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Além disso, vemos as inúmeras transformações que ocorrem também no momento da impressão 
das gravuras. A estampa manifesta a alma do sinal gravado que, sem ela, permanecería 
adormecido, pois na matriz temos apenas um leve indício do que está sendo produzido. Gravar 
é, por isso, um lançar-se no escuro orientado exclusivamente pela visão de uma imagem ainda 
não totalmente revelada. A estampa atualiza, então, o que antes era apenas promessa. 
Talvez, o que haja de mais instigante em todo este processo seja a sensação de estarmos 
dentro de um “tempo em suspenso" (Aiôn), em que as horas não contam, porque o envolvimento 
com o trabalho nos faz esquecer que a areia da ampulheta ainda escorre (Chronos). No entanto, 
o tempo de criação inclui também Kairós: decisão e oportunidade. A irrupção do “acaso” não 
se dá por acaso, mas por uma decisão em lançar os dados. E a indeterminação, parte intrínseca 
a todo o processo, deve ser absorvida, reabsorvida, elaborada e reelaborada continuamente 
sem temer o caos e a desordem em que nos metemos. Em algum ponto do caminho, a 
desorganização e o imprevisível dançam conosco, produzindo erros, distanciamentos, enganos 
e medos, mas igualmente fluxos, tensões, energias que vão e vem.
Passar de uma ponta à outra nem sempre se faz por um caminho em linha reta. Idas e vindas, 
curvas sinuosas, montanhas, barreiras e um milhão de abismos e terrenos movediços nos 
dispersam e testam nossa perseverança. Criamos projetos e inventamos maneiras de ultrapassar 
as barreiras, mesmo sem saber ao certo onde iremos chegar, pois somos levados pelo desejo 
de concretizar uma força incorporai. Sentimos, então, que é o processo, e não apenas o seu 
resultado, que precisa ser incessantemente renovado. O movimento contínuo não se refere à 
repetição do mesmo, mas à possibilidade de renovação, de instauração do novo, pelo retorno 
à origem deste mundo dos etéreos e invisíveis, de onde se pode partir, a cada novo reinicio, 
para uma aventura diferente por um percurso ainda inédito.

Angela Pohlmann
Artista plástica, formada em Artes Plásticas (UFRGS); Doutora em Educação 

(UFRGS); Mestre em Poéticas Visuais (UFRGS); Professora do 
Departamento de Artes Visuais da UFPEL, participante do Grupo de 

Pesquisas em Educação e Arte (GEARTE/UFRGS).
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Lahir Ramos
S / titulo
Ponta seca sobre 
alumínio (berceau) 
Gravura em metal 
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2004

I
1

Curitiba/PR



PROJETOpercurso
GRAVURA CONTEMPORÂNEA

Comissão Organizadora Exposição

Eda Lani
Eliane Santos Rocha 
Lana Lanna 
Márcia Rosa 
Paula Almozarra 
Vera Pellin

3 a 27 de agosto de 2006

Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli - MARGS

Artistas convidadosCoordenação geral do projeto Percurso 

Márcia Rosa Hélio Fervenza 
Míriam Tolpolar

Seminário

I Em torno da imagem gravada I

Apresentação de trabalhos e relatos sobre experiências com 
a gravura.

Coordenação do seminário 
Maria Helena Bernardes

Artistas selecionados

Alex Gama
Cláudia Sperb
Eduardo Xavier
Glaé Macalós
Helena Kanaan
Isabel de Castro
Jane Machado
Lahir Ramos
Liane Junges
Lorena Steiner
Mara De Carli
Marcelo Monteiro
Neca Sparta
Patrícia Recski
Paula Serignolli
Sebastião Pedrosa
Solana Maria Lia Guangiroli
Valdir Francisco
Vera Martini
Virgínia Collistet

Artistas palestrantes

Ângela Pohlmann 
Hélio Fervenza 
Isabel de Castro 
Mara De Carli Santos 
Marcos Buti
Maria Helena Bernardes

Data: 26 de agosto de 2006

Manhã: das 9h às 12h 
Tarde: das 14h às 17h

Local: Santander Cultural
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