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0 que a palavra MÚLTIPLO significa?
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Algo que não é único; Variado, multíplice;
Que não é simples.

TJUM
E o que é MULTIPLICAR? 

RADIJq

Aumentar o número, a quantidade; Repetir; Produzir em
grande quantidade.

A multiplicação exige um processo de 

produção. Mais do que isso, 
ela repete, replica, reitera:

REPRODUZ.
BEbttODnr

Este caderno apresenta informações e propostas 
que buscam oferecer possibilidades de aproximação 
do público visitante com a exposição "0 poder da 
multiplicação". Essa exposição propõe uma contribuição 
à reflexão sobre a questão da reprodução hoje em dia, 
apresentando, a partir das obras selecionadas, 
múltiplas formas possíveis de criar múltiplos na arte.



Uma obra de arte pode ser produzida em série, 
de maneira industrial ou -wmuai, a partir de 

técnicas de reprodução.

0 que você imagina quando pensa na palavra 
REPRODUÇÃO em relação à arte?

Quando isso acontece, podemos chamá-la de
MÚLTIPLO:

não há mais a ideia de originalidade associada
a uma peça única.

Naquela imagem da pintura que 
aparece no livro escolar ou na 
revista que você gosta de ler?

Ou naquele seu desenho na 
escola, refazendo, do seu jeito, 
a obra de um artista que você 
tanto gosta?

Desse modo, a arte pode ocupar diversos espaços, 
o que permite maior acesso e circulação fora do 
museu. E também pode gerar um potente campo de 

produções e experimentações artísticas.Ou naquele quadro que você ou 
um amigo possui em casa e que 
é uma cópia daquela obra tão 
famosa, mas que está lá, única, 
guardada ou exposta no museu? Existem diferentes técnicas artísticas de 

reprodução: você conhece A GRAVURA?

A gravura é obtida através de uma matriz, que 
pode ser uma placa ou superfície, de diferentes 
materiais, e que permite produzir várias vezes a 
mesma imagem.

Todas essas são formas possíveis de
replicar, copiar, imitar, reler

uma obra de arte, mas da qual só existe 
UM exemplar original.

*



Entre as formas mais conhecidas estão:
Xilogravura
A matriz é uma placa de madeira, que é 
escavada com um instrumento chamado

goiva para formar 
um desenho em 
relevo. Depois, 
este recebe a tinta 
para impressão.

Serigrafia
A imagem é gravada por meio da luz 
ou desenhada numa tela de nylon que 
está presa a uma estrutura chamada 
bastidor. A tinta atravessa a área 
da tela onde foi marcada a imagem, 
depositando-se 
na superfície 
desejada, que 
pode ser um 
papel ou um 
tecido.

Litogravura
A matriz é uma pedra calcária, na qual 
o desenho é feito com um material 
gorduroso. Para que a imagem se fixe na 
superfície, são usados líquidos e materiais 
químicos. A pedra calcária retém esses

líquidos, e a 
gordura, por 
sua vez, os 
repele, fixando o 
desenho para ele 
ser impresso 
no papel.

Gravura em Metal
A matriz é uma chapa de metal (cobre, 
latão ou zinco). A imagem é obtida 
com instrumentos que criam ranhuras 
no metal ou pela ação corrosiva de 
ácidos. Os riscados e sulcos produzidos 
retêm a tinta, 
e a imagem 
é impressa 
no papel 
colocando-se a 
matriz em uma 
prensa.



A artista Flavya Mutran produz impressões 
em placas de alumínio, e as imagens 
apresentadas são apropriações: através 
da manipulação digital em fotografias 
feitas por outras pessoas, a artista retira 
a presença humana das cenas. As imagens 
apropriadas são registros de diferentes 
momentos históricos, mostrando flagrantes 
de guerras, catástrofes, acidentes, ações 
de movimentos político-sociais, entre 
outros fatos. São fotografias bastante 
conhecidas devido a sua circulação nos 
meios de comunicação. Ao apagar as 
figuras humanas, Flavya também retira 
os significados imediatos associados 
à informação e à memória que essas 
fotografias preservam, nos fazendo refletir 
sobre como a tecnologia pode alterar a 
nossa percepção acerca das imagens e 
sobre processos de ressignificação

Além das técnicas tradicionais, podemos - 
ver, nesta exposição, que há outras 
inúmeras formas de criar obras de arte 
múltiplas. São modos diferentes, até 
mesmo inusitados, de fazer uma obra, 
que mostram como o desenvolvimento de 
novas tecnologias influencia na criação 
artística. Se muitas práticas do nosso 
cotidiano foram ampliadas e/ou alteradas 
pelos meios digitais, por qual motivo com 
os artistas seria diferente?



I
METAL MASTER: Se
bastião Salgado (1985). 
Série DELETE.use, 
2014/2015

■m

METAL MASTER: Albert Frisch 
(1865), série DELETE.use, 2014/2015 METAL MASTER: 

Nilüfer Demir (2015), 
série DELETE.use, 

2014/2015



0 artista alemão Thomas Kilpper realiza 
uma grande impressão em xilogravura.
0 curioso é que a matriz para a sua 
obra é o assoalho de madeira de um 
quarto em um prédio do Vila Flores, 
comunidade colaborativa formada por 
artistas, empreendedores e produtores 
culturais, e localizada em Porto Alegre.
0 seu trabalho, uma criação coletiva, foi 
desenvolvido a partir do diálogo com as 
pessoas que habitam a cidade. Sempre com 
a influência dos locais no qual produz, há 
uma preocupação com questões históricas 
e sociais que atravessam estes espaços. 
Através da xilogravura, o que o artista 
busca é passar uma mensagem, no intento 
de recuperar a história (ou histórias), que 
muitas vezes é esquecida ou ignorada.

another world is necessary - or: don’t 
think about the crisis - fight!, 2016



Nas gravuras em metal de 
Hanna Hennenkemper, vemos abstração 
e figurativismo: são silhuetas de objetos e 
de partes do corpo. A artista apoia objetos, 
pés, mãos e outros membros na matriz, 
e sobre eles é depositada uma poeira de 
resina. Ao serem retirados do contato com 
o metal, estes formatos ficam esboçados 
em sua superfície. Em contato com o fogo, 
a poeira se agrega à placa metálica, que 
depois é corroída pelo ácido utilizado na 
gravura em metal. Os objetos e partes 
do corpo cobertos por poeira nos trazem 
uma associação com a arqueologia: são 
como corpos e instrumentos soterrados 
que foram redescobertos. Não podendo 
ser identificados com precisão, lembram 
resquícios ou achados de uma história.

Objeto 5, 2017

Objeto 12, 2017



Marcelo Chardosim apresenta um projeto 
artístico que se desdobra em diversas ações: 
intervenções no espaço urbano, fotografias e 
materiais gráficos impressos. 0 artista busca 
refletir sobre os espaços públicos da cidade 
em que vive, Alvorada, após a venda de uma 
praça municipal para a iniciativa privada. 
Através do seu trabalho, nas ruas e nas redes 
sociais, Marcelo incentiva 
os membros de sua 
comunidade a pensarem 
sobre a venda da antiga 
praça e a se unirem para a 
criação de um novo parque, 
o Parque da Solidariedade 
Entre memórias e 
denúncias deste local, 
ele problematiza esta 
realidade, valendo-se 
de um recurso muito 
recorrente em nosso 
cotidiano: os panfletos 
e cartazes, distribuídos 
e dispostos em locais 
urbanos, presentes 
também na exposição.

Ricinus Communis, (2016-2018)



Com Carlos Vergara e suas telas, temos a 
possibilidade de ver a técnica da monotipia: 
nela, uma superfície ou objeto recebe tinta 
e imprime suas marcas em papel, tecido 
ou outro suporte. O processo de Vergara 
é bastante experimental. A obra Piso II foi 
criada a partir de pigmentos presentes nas 
pedras das ruínas de São Miguel das Missões, 
as quais caíram de construções e templos, 
mas permaneceram como um registro das 
tensões e conflitos que ali houveram. A 
monotipia permite a reprodução múltipla, mas 
esta obra é única e com grandes dimensões, 
lembrando uma pintura. Ela guarda memórias: 
os vestígios e resíduos materiais que são sua 
matéria-prima, por terem permanecido com o 
tempo, tornaram possível a sua existência.

Piso II, série Missão de São Miguel,2008



The early bird (sigh)
Traces IV, 2012

As obras de Tim Berresheim permitem a 
interação do público e uma experiência 
de realidade aumentada, abrindo novas 
possibilidades de percepção das imagens.
Seus trabalhos são criados a partir do 
computador: são imagens compostas através 
de combinações de números binários 
codificados (0 e 1). Por isso, elas podem ser 
reproduzidas infinitas vezes a partir dos 
registros dessas combinações. As imagens são 
criadas por Tim, e também reproduzidas por 
robôs por meios eletrônicos - as robografias. 
Tim Berresheim nos traz a ideia de um mundo 
pictórico novo, como consequência de um 
novo modelo de produção e reprodução de 
imagens, possibilitado pelo computador e 
pelas ferramentais digitais que este oferece.

The early bird (sigh)
Traces IV (Robografia),

2012



Como você pode multiplicar a sua experiência 
em casa, na escola/universidade, 

em outros espaços?

Existem inúmeras técnicas de reprodução em 
arte que não foram apresentadas nesse material: 
você pode realizar uma pesquisa na Internet para 

descobrir outras formas de criação de múltiplos.Essa exposição se expande, no sentido de 
que as reflexões que provoca continuam em 
outros lugares que não somente o museu: 
nas ruas, na escola, na sua casa, no espaço 
virtual da Internet. A arte não está somente 
no museu: ela se multiplica, hoje, em todos os 
nossos espaços de vivência.

Por exemplo: fotogravura, offset, 
linoleogravura, estêncil, sticker art.

Um olhar atento aos espaços dos seus percursos

Olhe para todas as imagens que se apresentam em 
seus caminhos diários:

panfletos, cartazes, lambe-lambes, adesivos, 
anúncios, faixas, entre outras.

Quais são os conteúdos que elas apresentam? 
Você já tinha parado para pensar na imensa 

diversidade de mensagens que elas mostram?



Colagens com recortes de jornais e 
revistas e reprodução através do xerox

Isogravuras
Como atividade escolar, a criação 
de gravura com matriz de isopor 
(isogravura) é uma prática interessante 
para entender a técnica da xilogravura. 
Utilize material simples: isopor, caneta, 
tinta guache, pincel e papel. Esboce, no 
isopor, o desenho que você quer gravar 
no papel. Com a caneta, faça, com força, 
os sulcos para a imagem ficar marcada 
no isopor. Passe a tinta da cor escolhida 
sobre toda a matriz com o pincel. Por 
último, pressione o isopor contra o papel 
utilizando as suas próprias mãos.

Jornais e revistas são meios de 
comunicação com uma rica quantidade 
de imagens que podem ser selecionadas 
e recortadas para a criação de colagens. 
Uma referência interessante nesse 
sentido é o Dadaísmo, movimento 
que se utilizou muito da colagem 
como linguagem artística. O xerox 
é uma ferramenta potente para que 
as composições criadas possam 
ser reproduzidas, distribuídas, 
compartilhadas e expostas em diversos 
espaços. O que importa é a criatividade: 
folheie jornais e revistas e busque as 
imagens que mais lhe interessarem para 
a produção da sua colagem. Se possível, 
compartilhe-a com amigos e colegas 
através do xerox.



Monotipia
Existem várias formas de produzir 
monotipias. É possível utilizar materiais 
diversos como matriz: folhas, flores e 
troncos de árvores; os dedos e as mãos; e 
recortes de materiais escolares como E.V.A. 
e cartolina. Cada um deles vai criar imagens 
e texturas diferentes no papel. Você vai 
precisar somente dos materiais desejados, 
tinta, pincel e papel. Entinte a matriz de 
sua escolha e encoste-o sobre o papel, 
para transferir nele as formas e marcas 
dos objetos. Experimente utilizar materiais 
diferentes para criar obras com múltiplas 
texturas, contornos, silhuetas e aspectos.

i

Acesse o site http://www.aura-remastered.art/ e 
encontre outras informações sobre o projeto 

O poder da multiplicação.

http://www.aura-remastered.art/


Concepção do material:
Nívia de Souza - Núcleo Educativo do MARCS

i

Design Gráfico:
Gabriel Marcon - Núcleo de Comunicação do MARGS

Goethe-lnstitut Porto Alegre
24 de Outubro, 112. Porto Alegre/RS. 90010-150 
(51) 2118 - 7800 
www.goethe.de/portoalegre 
info-portoalegre@goethe.de

MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Praça da Alfândega, s/n - Porto Alegre/RS. 90010-150 
(51) 3227- 2311 
www.margs.rs.gov.br 
Entrada gratuita

Parceiros:
V

UFRGS
SSKSKW

«iphanB @ bmusru do 
Trabalho A M A R G S SeVHAFLOVS

Patrocínio:Apoio:

BRDE^ ABanrisul SÓlCAs

Realização:

spmnerei
1 fcm wtnrt M euttur» A |GOETHE

INSTITUT
GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SULM Kli S

uraiiMiA iia nauin»

http://www.goethe.de/portoalegre
mailto:info-portoalegre@goethe.de
http://www.margs.rs.gov.br

