
Inéditos e Reciclados 
Exposição de Vera Chaves Barcellos  

Bolsa de Arte de Porto Alegre 

São Paulo, setembro de 2019 



‘As coisas que existem, existem para tornarem-se uma fotografia’. 

Susan Sontag 

  

‘Já que a vida não tem sentido, nós criamos seu próprio sentido’.  

Stanley Kubrik 

  

‘Sou um apanhador de desperdícios’ 

Manoel de Barros 

  

‘É muito difícil escrever sobre nada’ 

Patti Smith 
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Inéditos e Reciclados 

Nos longos anos, mais de quarenta, em que lido com a fotografia, 

sempre tive a intenção de considerá-la de forma diversa do que um 

simples registro, embora este sirva muitas vezes como ponto de 

partida para séries sequenciais de imagens que tomam um sentido 

ou para sua manipulação posterior seja tanto pela interferência da 

pintura, quanto da fotocópia e outras formas de reprodução 

mecânica. Esse processo, que pode se servir também de imagens 

apropriadas, tem me despertado para a construção de discursos 

imagéticos significantes ou simplesmente jogos visuais que me 

parecem pertinentes ou mesmo divertidos. 

Para mim, como para o fotógrafo fiel à tradição da fotografia 

documental, meu olhar atento não pode se desprender de minha 

circunstância. Esta inspira, sugere, e muitas vezes impõe o que se 

pode fazer com as imagens. 

Vera Chaves Barcellos,  2019 





Há um par de anos, recebi a visita de um dos mais antigos amigos meus: o artista Flavio 

Pons. Conhecemo-nos em um curso ainda nos anos 60, ministrado por Marcelo Grassman, 

no Atelier Livre da Prefeitura , em Porto Alegre.  Ele, um adolescente e eu ainda bastante 

jovem. Flávio se transferiu para Amsterdam nos inícios dos anos 1970 e ainda vive na 

Holanda até hoje. Na citada visita, ficou vários dias hospedado em nossa casa em Viamão, 

onde, em cada manhã, assumia uma nova personalidade em breves aparições, tanto como 

um mordomo inglês, um flaneur francês, ou um índio do Amazonas.  

Quando nos reunimos baixa em nós algo daquele espírito de nossa juventude , quando no 

inverno de 1978, em Amsterdam, junto ao nosso amigo comum Claudio Goulart realizamos 

a performance On Ice,   sobre um lago gelado, utilizando uns plásticos prateados que 

encontramos na rua, a qual  documentei com mais de 30 fotografias. 

 Flávio, como grande performer que é, ao mesmo tempo em que improvisador, recolhe 

muitas vezes materiais descartados para construir alguma coisa. Eu, por meu lado, uso a 

fotografia como um fotógrafo da tradição de fotojornalismo, no sentido em que uma 

circunstância , por vezes inesperada, é documentada, mas de forma diversa ao fotógrafo da 

tradição do registro de uma imagem , esta  me pode sugerir outras imagens. 

Q. T. M. D. L. C. ?,  2018   (com colaboração de Flavio Pons) 



No dia em que Flavio Pons chegou, fez que o motorista que o trazia do aeroporto 

parasse numa pequena fábrica de churrasqueiras, onde viu descartado vários recortes 

irregulares de alumínio, os quais adquiriu  e os trouxe consigo. 

 Dias depois, Flavio e eu resolvemos utilizar esse material para fazer alguma coisa 

sobre a mesa de meu estúdio montando as peças e entrelaçando-as para que 

adquirissem volumes e formas distintas.  Fui fotografando cada posição que formavam 

essas lâminas.  O resultado das imagens guarda alguma semelhança com as imagens 

de On Ice, pelo brilho e reflexos prateados, e ao mesmo tempo são uma espécie de 

Anti- Bicho, em uma referência às avessas às obras tão bem construídas de Lygia Clark.  

As fotos, em sua finalização, são imagens de esculturas que não tem um projeto prévio 

ou uma forma estruturada tal como as obras da série Bichos de Lygia.  Mas 

ironicamente, essas esculturas, ao contrario das obras referidas da artista mineira, não 

existem como objetos já que desfeitas a cada gesto de suas sucessivas configurações, 

mas somente como imagens. 

Escolhi o nome Q.T.M.D.L.C. ? para esta obra. ( Leia-se: Quem tem medo de Lygia 

Clark?) 

  





Flávio Pons manipulando as lâminas de alumínio 







  

  

Insignificados,  2018 

Em 1970, li o interessante conto para crianças “Uma mesa é uma mesa”,  do 

autor alemão Peter Bichsel,  em um exemplar da revista cultural Humbold. 

O personagem do conto é um indivíduo solitário que de repente resolve trocar 

a denominação de objetos de seu cotidiano.   “Chamou a cama de retrato, 

chamou a mesa de tapete, chamou a cadeira de despertador, chamou jornal 

de cama, chamou o espelho de cadeira, chamou o despertado de álbum de 

fotografias, chamou o armário de jornal, chamou o tapete de armário, chamou 

o retrato de mesa e chamou o álbum de fotografia de espelho.” De tal forma 

criou um vocabulário próprio.  

Assim que : 

“O homem, de manhã ficava bastante tempo no retrato, às nove tocava o 

álbum de fotografias, o homem levantava e pisava no armário para não esfriar 

os pés, depois tirava as roupas do jornal, olhava para a cadeira na parede, 

sentava no despertador junto ao tapete e folheava o espelho até encontrar a 

mesa da mãe.” 



Este conto, que não acaba bem, pois o homem que continuou trocando os 

nomes das coisas até esquecer todo seu vocabulário original termina não 

podendo mais se comunicar com os outros.  

Quando recebi de um amigo em Barcelona, nos anos 90, uma coleção de fichas 

com imagens em preto e branco reproduzindo fotografias de coisas 

absolutamente banais, as guardei pois sabia que um dia poderia utilizá-las. 

Apenas recentemente retomei essas imagens, as quais foram manipuladas com 

cores vivas. Foi aí que me lembrei do conto lido lá nos idos anos 70. Resolvi 

então, fazer uma lista de palavras a partir das imagens das fichas e colocá-las 

em outra imagem, criando novas nomenclaturas aleatórias aos objetos 

retratados. 



Insignificados,  2018 

 



Insignificados,  2018 (detalhe) 

 





  

Zócalo,  2013 

Em 2012, estive na cidade do México para 

fazer uma conferencia na Universidade, e 

naturalmente visitei mais uma vez os lugares 

mais típicos da cidade na qual havia estado 

um par de vezes na década de 80. 

E, naturalmente retornei ao Zócalo, no centro 

da cidade. Com câmera na mão, fotografei 

alguns detalhes dos alicerces das ruínas os 

quais me lembraram de imediato composições 

de pinturas modernistas. Após recobrir as 

imagens fotográficas com cores, utilizando um 

programa de manipulação de imagens 

digitais, essas foram impressas em tela. 



Zócalo,  2013 

 





Paço Imperial, 2018 

Na ocasião em que, em inícios de 2017 

realizei uma exposição no Paço Imperial do 

Rio de Janeiro, fotografei o chão do espaço 

das antigas cavalariças, pois me chamou a 

atenção o desenho do sulcos gravados nas 

pedras, ao que parece, feitos para facilitar 

aos cascos dos cavalos maior firmeza ao 

pisar num chão liso. Estes sulcos, embora 

com o evidente desgaste do tempo  e de 

rachaduras nas pedras, possuíam algo 

semelhante à estrutura geométrica e ritmos 

utilizados em obras da pintura moderna. 

Depois de manipular com cores as imagens, 

estas foram impressas em tela, reforçando a 

referência á pintura.  



Paço Imperial, 2018 

 





Velázquez, 2019 

Fotografia digital. Impressão sobre tela. 

No início de 2019, uma exposição da Caixa Forum de 

Barcelona mostrou obras de Velázquez e de outros artistas de 

seu entorno, vindas do Museu do Prado.  Num recanto do 

espaço expositivo, tal como uma instalação, e iluminadas de 

forma um tanto teatral, estavam dispostas, lado a lado, as 

caixas de embalagens das obras expostas. A forma com que 

foram colocadas despertou-me o desejo de fotografá-las, o 

que, devido à proibição de fotografar no recinto da mostra, 

obrigou-me a captar uma única imagem de forma rápida em 

meu celular.  

Tive depois a ideia de recortar a imagem em pequenos 

fragmentos, utilizá-los como pequenas composições abstratas 

e imprimi-los sobre tela, de certa forma, resgatando-as para o 

universo da pintura. 



Velázquez, 2019 
Fotografia digital. Impressão sobre tela. 
 
 





Jogo da Memória, 1975/2019 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão sobre papel 

enhanced matte. 

Quando estudei em Londres, em 1975, realizei muitas 

fotografias e resolvi fazer um jogo da memória, duplicando 

algumas fotos de coisas diversas num pequeno formato, 

trabalho nunca completado. Retomei há poucos meses essas 

imagens, ampliando-as e em vez de repeti-las como 

tradicionalmente se faz nos jogos de memória, fiz de cada uma 

delas uma copia em negativo, relembrando a época original da 

obra, a da fotografia analógica.  





Jogo da Memória, 1975/2019 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão sobre papel enhanced matte. 

 







Testarte I, 1974 – 

Impressão digital a partir do original em offset, 

2019 

Em 1974, a partir de algumas fotos de portas, 

janelas, muros e outras, resolvi acrescentar 

perguntas relativas às mesmas . Na época, eu 

vinha acumulando leituras de psicologia junguiana 

e estava  bastante familiarizada com testes 

psicológicos. Em consequência disto, as perguntas 

feitas sobre as imagens tinham essa conotação 

inquiridora de conteúdos internos possíveis de 

serem projetados nas respostas por parte do 

espectador.  Quando me dei conta do que estava 

fazendo dei o nome de Testarte a esse trabalho, 

cuja primeira versão foi extremamente despojada: 

sete lâminas impressas em offset dentro de um 

envelope, em formato A5.  

Esta é a primeira vez que apresento este trabalho 

ampliado em maior formato.  





Testarte I Versão original, offset , 1974 



Fragmentos de Multidão, 1982 

Fotografia analógica e desenhos 

digitalizados. Impressão em papel 

enhanced matte e papel algodão 

hahnemühle. 

Decorrente de trabalhos anteriores 

sobre a atenção, como processo do 

perceber, esta série de desenhos que 

focam fragmentos de uma fotografia 

é um exercício de observação. 

Propõe ao espectador buscar no 

todo da foto em preto e branco de 

referência o detalhe desenhado. 

Nesse caso, com o acréscimo da cor. 

  



Fragmentos de Multidão, 1982-  Fotografia e desenhos digitalizados 

Impressão em papel enhanced matte e algodão hahnemühle. 

 



Fragmentos de Multidão, 1982, (detalhe) 





Simetrias, 1975 

Fotografia analógica digitalizada. 

Impressão em papel enhanced matte. 

Original de 1975, esta obra, aqui 

reapresentada, faz parte da série 

Testarte, mostrada em Veneza, em 

1976. A proposta, inspirada no teste 

psicológico de Rorchach, propõe uma 

leitura dos conteúdos percebidos pelo 

espectador em cada uma dessas 

imagens.  







A Piece of Brazilian Ground, 1981/2019 

Instalação. Serigrafia, placa de acrílico, grama artificial e impressão em 

papel enhanced matte. 

A Piece of Brazilian Ground é um projeto enviado a uma convocatória 

feita pelo artista Jürgen Olbrich, de Kassel, em 1981, que solicitava o 

envio de uma obra a ser colocada em seu jardim, com as medidas 

máximas de 50cm x 50cm de ocupação do solo. Achei oportuno 

mandar uma serigrafia a partir de uma foto de um pedaço de chão 

brasileiro, onde aparecem um pouco de grama, gravetos e algumas 

formigas. A imagem foi selada em uma placa de metacrilato, de forma 

a ficar protegida da intempérie. 

Por algum motivo, nunca consegui recuperar essa obra. Assim, resolvi 

realizar, recentemente, uma pequena instalação para um espaço 

interno, com uma cópia de época da serigrafia, vista sob uma placa de 

metacrilato e, essa sobre um fragmento de grama artificial, 

complementadas por ampliações da convocatória e da foto do 

trabalho original sobre a grama de meu jardim.  

  



A Piece of Brazilian Ground, 1981/2019 

Instalação. Serigrafia, placa de acrílico, grama 

artificial e impressão em papel enhanced 

matte. 

 



A Piece of Brazilian Ground, 1981/2019 (detalhe) 
 



Memória de Cotignac, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão sobre 

papel enhanced matte. 

No início de 1978, passei alguns dias visitando 

uma amiga na região francesa da Provença, na 

pequeníssima cidade de Cotignac, onde havia 

apenas uma loja ou um local para cada 

especialidade ou atividade, assim como um 

profissional para cada função. Resolvi fotografar 

todas as placas indicativas dos diversos serviços 

que a pequena cidade possuía naquela época. 

  



Memória de Cotignac, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão sobre papel enhanced matte. 

 





Memórias, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão em papel algodão 

hahnemühle. 

A série fotográfica Memórias, a partir de uma caminhada na praia 

de Atlântida, num verão dos anos 70, documenta a natureza e a 

sua beleza, assim como as mudanças provocadas pela presença do 

homem.  



Memórias, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão em papel algodão hahnemühle. 

 



Memórias, 1978 (detalhe) 

. 

 



Gestos, anos 1970 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão 

sobre papel algodão hahnemühle. 

 

Este é um dos raros trabalhos onde utilizei o 

meu corpo em uma ação de movimentos que 

sugerem gestos de expansão e de 

recolhimento. 



Gestos, anos 1970 Fotografia analógica digitalizada.  

Impressão sobre papel algodão hahnemühle. 

 





Atenção II, 1980 

Fotografia analógica e fotocópia 

digitalizadas. Impressão sobre papel 

enhanced matte. 

O segundo trabalho da série Atenção, 

processo seletivo do perceber, consta 

de uma imagem fotográfica recortada 

em pequenos fragmentos aleatórios 

postos em desordem, como uma 

espécie de quebra-cabeça, o qual 

propõe um exercício de atenção, já 

que devemos encontrar na imagem 

total, cada detalhe. 



Atenção II, 1980  

Fotografia analógica e fotocópia digitalizadas. Impressão sobre papel enhanced matte. 

 







Da União e da Cisão, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão 

sobre papel algodão hahnemühle. 

Pedras fotografadas em uma praia de Santa 

Catarina, divididas em dois ou em três 

fragmentos, mas ainda guardando a forma 

do que fora um todo, são vivos documentos 

da evolução geológica e da ação do tempo.  

  



Da União e da Cisão, 1978 

Fotografia analógica digitalizada. Impressão  

sobre papel algodão hahnemühle. 

 





MIES,  2019 

Fotografia digital manipulada. Impressão sobre papel enhanced matte. 

Cada ano, passo vários meses em Barcelona, desde 1986. Sempre desejei visitar o 

famoso pavilhão Mies van de Rohe, realizado para a representação da Alemanha na 

feira internacional realizada em Barcelona, em 1929. Finalmente, realizei esse 

desejo na última temporada na capital catalã. Além da atração da arquitetura, que 

nesses 90 anos mantém-se atualíssima, e de uma exposição sobre o coreógrafo e 

bailarino Merce Cunningan, muito interessante, com vídeos – documentos de suas 

performances em cartaz no pavilhão naquele momento –, chamou-me a atenção a 

utilização das pedras que ornamentam paredes e o contorno do jardim e o seu 

corte combinando figuras em simetrias. 

Associei imediatamente com Simetrias, um de meus Testartes, de 1975, o qual 

remete ao teste projetivo de Rorschach, e resolvi fotografar as paredes de pedra 

para fazer um novo trabalho com essas sugestivas formas simétricas.  



MIES,  2019 

Fotografia digital manipulada. 

 Impressão sobre papel enhanced 

 matte. 

 





Testarte IX, 1980 

Fotografia analógica digitalizada. 

Impressão em offset.  

Edição Educativo MASP, 2009 

O último da série Testarte, pouco aplicado 

ao público, é um estímulo para a 

composição de uma estória sobre o 

personagem representado na imagem. 

Componha sua estória e envie para 

vera.fvcb@gmail.com 



Testarte IX, 1980 – Componha uma estória sobre o personagem da imagem 
 


