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Uma fotografia fragmentada gerou uma série de abstrações após a sua manipulação através da
pintura e da fotocópia, onde se confunde a ideia de original e cópia. No livro Vera Chaves
Barcellos: obras incompletas, François Soulages apresenta o processo de criação em Cadernos
para Colorir I. A artista inicia a produção da obra, batendo uma foto, depois ela fabrica um
novo negativo com pontos acima para caracterizá-la como uma reprodução; após, ela faz uma
nova foto, a partir da qual, produz uma imagem que recorta. Seguindo no processo, Vera
Chaves Barcellos faz uma fotocópia em preto e branco das partes da imagem recortada,
pintando as fotocópias e ampliando essas peças, graças a uma fotocópia colorida; ela emoldura
cada uma das fotocópias coloridas e as reúne para reconstruir a estrutura original da foto de
partida. Na montagem final vemos a cópia do novo positivo preto e branco com pontos que
denunciam a ilusão possível do simulacro da pintura. Nas palavras de François Soulages, a
artista: “jamais, então, mostra a pintura, mas sua foto, ou melhor, a fotocópia da fotocópia da
fotocópia, etc. De um traço de pintura, o todo ampliado, diminuído, recortado, manipulado
pela fotocopiadora e pelo aparelho fotográfico.” (SOULAGES, 2009, p.52).
Para o presente número da Rede Virtual de Ensino de Arte escolhemos a imagem de muitas
facas empilhadas, que a artista registrou em uma cutelaria. Objeto utilitário, a faca carrega em
si, além da função prática de cortar e partir materiais diversos para um determinado fim, uma
latência de violência e brutalidade que poderá emergir, a depender do punho que a empunha.
Poetas como Jorge Luis Borges e Fernando Pessoa, por meio de seus versos, tentaram imprimir
a esses objetos uma personalidade ou atributos humanos. Em Ernesto Carriego, o escritor
argentino versa sobre o primo das facas, o punhal: “Numa gaveta da escrivaninha, entre
rascunhos e cartas, interminavelmente sonha o punhal seu singelo sonho de tigre, a mão se
anima quando o empunha, porque o metal que pressente em cada contato o homicida para
quem o criaram os homens.” (BORGES, 2001, p.163). Já em outra projeção, o poeta lisboeta
estabelece, por meio de seu heterônimo modernista, o pessimista Álvaro de Campos, uma
relação da inspiração - ou da ausência dela, com uma faca de papel, contrastando o caráter
perene desse objeto de metal com a efemeridade humana, presente no fragmento do poema
Datilografia: “Há mais de meia hora/Que estou sentado à secretária/Com o único intuito/ De
olhar para ela (Estes versos estão fora do meu ritmo. Eu também estou fora do meu ritmo).
Tinteiro grande à frente. Canetas com aparos novos à frente. Mais para cá papel muito limpo.
Ao lado esquerdo um volume da “Enciclopédia Britânica”. Ao lado direito - Ah, ao lado direito/
A faca de papel com que ontem/ Não tive paciência para abrir completamente/ O livro que me
interessava e não lerei. Quem pudesse sintonizar tudo isto!” (PESSOA, 1992, p.396).
Em Cadernos de Colorir I, ao abstrair lâminas de metal, poeticamente, Vera Chaves Barcellos
acaba por pacificá-las.

Proposta de atividade
Para as séries iniciais:
Faça uma fotografia e divida em diferentes partes, isole e embaralhe as frações da foto, ao
ponto de tornar não reconhecíveis os detalhes cortados ou destacados. Após, pinte com
diferentes cores sobre a ampliação desses detalhes. Você pode fazer esta etapa desenhando e
colorindo no seu caderno. Fotografe novamente e compartilhe as duas imagens com os seus
colegas.
Para as séries finais:
Escolha a imagem de uma pintura moderna da história da arte que seja marcante para você.
Dessa imagem selecione um fragmento, amplie e faça uma série de fotografias alterando as
cores, adicionando texturas, usando aplicativos, como por exemplo, o ibispaintx ou o pixlr,
entre outros, para a manipulação das imagens.
Para todos:
Artistas, poetas e escritores sempre utilizaram em seus trabalhos a carga semântica que
projetamos sobre os objetos. Na contemporaneidade, a onipresença da internet estabeleceu
um meio remoto que vem se impondo nas relações interpessoais, potencializado com a
pandemia. Qual a importância que a materialidade objetual possui neste nosso presente,
quando pensamos na dimensão simbólica da vida?

Referências
BORGES, Jorge Luis. Obras Completas I. São Paulo: Editora Globo, 2001.
PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1992.
SOULAGES, François. Vera Chaves Barcellos: obras incompletas. Porto Alegre: Zouk, 2009.

*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões que
circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores, das mais
diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da Fundação, juntamente com
uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância. Convidamos vocês, educadores, a
construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas através das hashtags #EducativoFVCB e
#FVCBemRede.

