
REFLEXÕES SOBRE A REFLEXÕES SOBRE A 
PINTURAPINTURA

aninha aninha duarteduarte



SUPORTE

SUPORTE - Aquilo em que algo se firma ou assenta (...)

Material que serve de base para aplicação de tinta. 
(Dicionário Aurélio – língua portuguesa).

TIPOS DE SUPORTE
CONVENCIONAL
Rígido, vazado (c/ cunha, s/ cunha)
Formato (quadrado, retangular).



SUPORTE  DIFERENCIADO 
SUPORTE ALTERNATIVO
SUPORTE INCONVENCIONAL

INTER-RELAÇÃO OBRA E SUPORTE

• Relação Conteúdo e Forma
Diálogo direto com o formato e a forma



ExemplificaExemplificaçções ões 
(alguns recortes)(alguns recortes)



Frank Stella - (EUA – 1936)
Nova figuração Americana.

O teor de toda sua obra tem sido que a pintura é
um objeto físico, e não uma metáfora de outra 
coisa... “Pintura é uma superfície plana coberta 
de  tinta e nada mais” (CHILVERS,Ian. Dic. Oxford de Arte)

Recortes abstratos tridimensionais desafiam os 
limites tradicionais do plano do  suporte, a sua 
liberdade de construção não permite bordas 
definidas. 



• Formas sólidas  
• Associação entre interior e exterior 
• Geometria 
• Claridade 
• Equilíbrio entre luz e espaço 
• Volume e superfície 



1967



s/ título - 1967



Frank Stella
Harran III, 1967



» Frank Stella
Brazilian Merganser, 1980



Frank Stella
Corpo Senza l'anima, 1984



II Dimezzaton, 1987



The Pequod meets the Bachelor (B-11, 2X), 1988



Enter Ahab; to him, Stubb , 1988



Exhibition view, 2004

Exhibition view, 2004



djaoek, 2004



A pintura como A pintura como 
superfsuperfííciecie

transgredidatransgredida



LUCIO FONTANA 
(1899 -1969)

Um dos representantes  do informalismo italiano.



um corte na pintura. 
Ao ferir as telas como espaço de 
representação e ilusão, o ítalo-argentino 
Lucio Fontana ajudou a abrir caminho 
para novas ações e reflexões sobre os 
limites do quadro como suporte e da 
pintura como interlocutora do mundo real. 



Em seu Manifesto Espacial propôs uma nova arte, Em seu Manifesto Espacial propôs uma nova arte, 
interdisciplinar e sem limitainterdisciplinar e sem limitaçções.ões.

Essa foi sua etapa mais prolEssa foi sua etapa mais prolíífica como pintor. Suas telas fica como pintor. Suas telas 
eram em modo geral monocromeram em modo geral monocromááticas, e a tinta se separava ticas, e a tinta se separava 
por orifpor orifíícios. Com o tempo, alcios. Com o tempo, aléém dessas perfuram dessas perfuraçções, ões, 
Fontana comeFontana começçou a adicionar diferentes elementos, na ou a adicionar diferentes elementos, na 
forma de colagens.forma de colagens.

Para o pintor, esses orifPara o pintor, esses orifíícios introduziam a nocios introduziam a noçção de espaão de espaçço o 
no suporte bidimensional.no suporte bidimensional.

A obra de Fontana A obra de Fontana éé considerada precursora da arte considerada precursora da arte 
minimalista europminimalista europééia.ia.

(CHILVERS,Ian. (CHILVERS,Ian. DicDic. Oxford de Arte). Oxford de Arte)



Lucio Fontana Concepto espacial, Venice Moon, 1961 / 61 

Óleo sobre tela, con tajos, plata, cm 150 x 150



Lucio Fontana Concepto espacial, 1962 / 62 O 32
Óleo, tajos y grafito sobre tela, rosado, 146 x 114 cm.



Conceito Espacial, 1965



Conceito espacial



• Lucio Fontana Ambiente espacial, 1968 / 68 A 2
Madera y yeso, blanco, cm 330 x 520 x 440 (panel en yeso con "tajo",  250 x 80cm). 



• ...Não tenho dúvidas a respeito. As questões 
postuladas por Fontana no final da década de 
40, que depois se desdobram na primeira 
metade dos anos 50, lhe garantem um lugar 
especial na história da arte. Fontana foi grande 
pelo modo como compreendeu a pintura 
enquanto objeto e enfrentou os impasses da 
superfície da tela na nova constituição do 
espaço. 
No final da vida viveu uma amargura de não se 
ver suficientemente reconhecido, odiando 
Pollock como quem lhe tivesse roubado o lugar. 
Afinal, ambos enfrentaram a tela a partir de 
questões que, sendo distintas, também tinham 
pontos em comum. 

Paulo Herkenhoff



MUTAÇÃO 
Da

IMAGEM
PICTÓRICA



YUKINORI YANAGI
Japão - 1959



• Yanagi cria com 
nações e formigas

• Detalhe da obra "The
World Flag, Ant 
Farm", do artista 
japonês Yukinori
Yanagi, que utiliza 
saúvas brasileiras.



Recorte de entrevista - 1988
• Folha - Por que formigas?

Yanagi - Eu construo formas e, quando a forma se idealiza, ela é estática. 
Eu tento introduzir um outro elemento, que é o movimento. Eu sempre 
trabalho então com a junção desses dois elementos contrastantes: a 
construção e a destruição, ou algo estático e algo em movimento.
Construo as formas, as bandeiras. E existe também um outro elemento (um 
ser vivo, que no caso é a formiga) que vai criando o movimento e 
destruindo a forma que construo.
Eu já falei que coloco um outro elemento, que é a destruição desse símbolo 
do homem pelas formigas.
A formiga é um elemento altamente social. É um ser vivo que tem uma 
sociedade muito complexa, como a do homem.

• Folha - E sobre o tema da Bienal?
Yanagi - Eu acho que a expressão artística que caminhava para a 
materialização sofre agora um novo conceito, até vanguardista, de 
destruição. Destrói-se tudo para começar algo novo.
É dentro desse processo que eu entendo o tema da Bienal. Dentro do meu 
trabalho existe a temática da raça e do país. Eu acredito que isso tem 
relação com a desmaterialização, o tema da Bienal.



• SUPORTE NÃO CONVENCIONAL OU 
“INCONVENCIONAL”

• Ausência de Pinceis

• Materiais pictóricos/ alternativos

• Inter-relações suporte/obra/materias

• ACASOS

• ACASO – INTENCIONAL – CONDUZIDO

• Modificação da postura Física 





The She-Wolf
1943 (230 Kb); Oil, gouache, and plaster on canvas, 41 7/8 x 67 in; The

Museum of Modern Art, New York 















Carlos vergaraCarlos vergara
(Brasil (Brasil –– Santa Maria Santa Maria –– RS RS –– 1945)1945)

* Interferências do acaso* Interferências do acaso
* Interferências intencionais* Interferências intencionais
•• Uso de pigmentos naturaisUso de pigmentos naturais
•• O meio interfere na obraO meio interfere na obra
•• ““acidente intencionalmente acidente intencionalmente 

provocadoprovocado”” (CV)(CV)
•• ““ acerto e erroacerto e erro”” (CV)(CV)



Boca de Forno, 1997 - vinil, acrílica, fuligem, pigmento natural s/ lona crua - 154 x 194cm



Sem título, 1991 - monotipia e acrílica s/ tela - 131 x 161cm



Ouro Preto II, 1995 - monotipia s/ lona crua - 146 x 221cm



Sem título, 1996 - monotipia s/ tela - 100 x 290cm



Senise em seu ateliê na Lapa, cujo piso está impresso em suas obras 



Destaque da Destaque da GeraGeraçção 80ão 80, Daniel , Daniel SeniseSenise explica que o explica que o 
tema de suas pinturas não surge antes de cometema de suas pinturas não surge antes de começçar a ar a 
pintura. Desde aquela pintura. Desde aquela éépoca, o artista utiliza a tpoca, o artista utiliza a téécnica cnica 
de transfusão, que consiste em deitar contra o chão do de transfusão, que consiste em deitar contra o chão do 
ateliê a face de uma tela coberta por tinta fresca, para, ateliê a face de uma tela coberta por tinta fresca, para, 
depois de algum tempo, reerguêdepois de algum tempo, reerguê--la. A partir dessa la. A partir dessa 
impressão, decalcada do chão, o artista segue o rumo do impressão, decalcada do chão, o artista segue o rumo do 
que serque seráá pintado. pintado. ''As impressões são feitas em lugares ''As impressões são feitas em lugares 
onde trabalho. Depois desse processo, passo a fazer onde trabalho. Depois desse processo, passo a fazer 
colagens em cima das imagens que aparecem para mim. colagens em cima das imagens que aparecem para mim. 
Cada impressão feita Cada impressão feita éé que sugere o que virque sugere o que viráá dalidali'', diz '', diz 
Senise. Senise. 
Daniel Daniel Senise/LapaSenise/Lapa QueensQueens-- Silvia Cintra Galeria de Arte, Silvia Cintra Galeria de Arte, 
Rua Teixeira de Melo, 53.Rua Teixeira de Melo, 53.



• "(....) O artista é aquele que opera na linguagem. Para tanto, 
pensando seu trabalho como fonte de proliferação de sentidos, 
Senise faz de suas telas a encruzilhada de signos e 
temporalidades. 
A superfície branca de tecido perde sua condição de território 

ideal, um quadrilátero de pureza e silêncio, para ser 
paulatinamente povoada por uma atmosfera nublada, com 
manchas e fragmentos da matéria, campo fértil para a floração 
de imagens isoladas, nítidas ou difusas; imagens xifópagas, 
que nascem da combinação com objetos encontrados - de uma 
vasilha de metal a uma maçaneta de porta ? ou que 
simplesmente convivem com eles. Imagens extraídas de uma 
tela antiga e cultuada, ou não, retiradas de um outro lugar 
qualquer, uma fonte ordinária, daquelas que, em princípio, 
vemos com indiferença. Imagens de significado unívoco ou 
que se ampliam em face do trabalho da imaginação daquele 
que as contempla. Como não há pureza possível, essas telas 
ao mesmo tempo em que são pintadas, procedimento que o 
artista pratica com freqüencia cada fez menor, podem ser 
igualmente decalcadas, raspadas, esfregadas, coladas de cara 
para o chão, deixando que nelas se grudem os detritos 
espalhados por ele".

• Agnaldo Farias 
• SENISE, Daniel. The Piano factory. São Paulo: Andrea Jakobsson Estúdio, 

2003. p 54



Janela, 2004





“Daniel pinta a ausência, e ao 
fazê-lo, não somente discute o 
esvaziamento da representação, 
mas principalmente restaura o 
espaço da pintura”, 

Viviane Mosé. 



• Mas estou sempre 
pintando o vazio, como se 
a pintura não estivesse 
nem aqui nem lá, mas 
num ponto no meio do 
caminho. 

(Senise, IN: arte de todos os lugares e de 
lugar nenhum  texto de Daniela Name)



Beatriz Milhazes - RJ - 1960

• Sua  pintura é marcada por uma 
estampada brasilidade.

• Elementos da cultura e da estética 
popular. 

• Diversidade da cor tropical.
• "hiperfiguração". 
• Em sua obra, Milhazes cria verdadeiros 

arabescos, labirintos de formas e cores, a 
partir da superposição e colagem.



Os três músicos [Os três músicos] 1998



Menino pescando Boy fishing] 1997



O marinheiro [The sailor] 1998



Leda Catunda - SP -1961

• "Geração 80". Leda Catunda busca 
continuamente novas maneiras de 
representação, gerando um diálogo 
fecundo entre a pintura, o desenho, a 
escultura e a mídia impressa. (Chiarelli)



a praia



camisetas



abismo



• Paulatinamente, o interesse de seu trabalho migra do tema da 
figuração para as questões estruturais. Chiarelli, afirma que 
"em 1989 (...) Leda tenta redimensionar a sua produção, 
atentando mais precisamente para os seus aspectos visuais e 
plásticos, buscando com ímpeto desvencilhar-se do caráter 
anedótico e fortemente narrativo que caracteriza o seu trabalho 
anterior". Não abandona a figura; no entanto, concentra-se nas 
relações formais e na estruturação da tela a partir do uso de 
materiais não convencionais, como meias e camisetas.

• Na década de 1990, aprofunda o interesse pela especificidade 
dos materiais com que trabalha. Cria superfícies pictóricas a 
partir da sobreposição de tecidos e outros meios planos e 
coloridos. Trabalha com elementos diferentes, como tule, 
veludo, plástico, acolchoados, lona, couro e fórmica. O modo 
de agrupá-los por vezes é abstrato. Em outros trabalhos, como 
os relevos, a composição guarda familiaridade com imagens 
recorrentes. Partem de motivos simples, como o desenho da 
lua, insetos, gotas e partes do corpo. 



Pintura 
Matérica

RECORTE ESPECÍFICO
INFORMALISMO



Pontuações  SUMÁRIAS 
• A arte informal engloba um grande leque de 

direções e ramificações distintas e abrange 
obras de aspectos e conteúdos muito diversos. 

• Dentro da arte informal pode falar-se de 
expressionismo abstrato, pintura 
matérica, pintura sígnico-gestual, 
gestualismo, action-painting , pintura 
tachista (do francês "tache" - mancha) e 
espacialista. 

• Cada uma destas correntes tem o seu caráter 
específico.



• Considera-se que a pintura informal teve início em 1944, 
ou seja perto do final da 2ª guerra mundial - tendo ido 
buscar as suas influências no dadaísmo, surrealismo e 
abstracionismo - em dois focos principais que foram 
Nova Iorque e Paris  e  posteriormente Estados Unidos. 
(Depois - proliferações diversas) .

•
O termo art informal foi adaptado na Europa pelo crítico 
francês Michel Tapié, que pretendia eliminar o realce 
dado pelos americanos ao conceito de action painting e 
destacar a abolição da "forma" na arte, substituindo-a 
por zonas de matéria pictórica muito elaboradas que 
chegavam a criar verdadeiros relevos. 

• Considerado iniciador do informalismo europeu foi o 
pintor francês Jean Fautrier (1898-1964) , que em finais 
da década de 20, realizava um tipo de trabalhos que,  
distinguiam-se pela espessura das suas texturas.



PINTURA MATÉRICA

• MATÉRIA – (...) qualquer substância 
sólida, liquida ou gasosa que ocupa lugar 
no espaço.Sustância que é capaz de 
receber certa forma, ou atua com 
determinado agente (...). (Dic. Aurélio).

• Corporalidade, carnalidade, ausência de 
sentimentos, materialidade.



• A matéria tem, sem dúvida, extensão e duração, 
mais ainda não tem, ou já deixou de ter, uma 
estrutura espacial temporal. Sua disponibilidade 
é ilimitada; manipulando-a, o artista estabelece 
com ela uma relação de continuidade essencial, 
de identificação. É verdade que não tem, nem 
pode adquirir um significado definido, isto é, 
torna-se objeto; todavia por ser e permanecer 
problemática, o artista nela identifica sua própria 
problemática, a incerteza quanto ao próprio ser, 
a condição de estranhamento em que é posto 
pela sociedade. (ARGAN, 1993, p.542)



• a ênfase da pesquisa recai 
preferêncialmente sobre a 
matéria, como nos 
franceses Jean Fautrier
(1898-1964) e Jean 
Dubuffet (1901-1985), e 
também nos trabalhos do 
italiano Alberto Burri
(1915-1995) e no catalão 
Antoni Tàpies (1923)



Fautrier (1898-1964)

• [...] constata que a matéria pictórica não é
apenas o meio com que se explicitam as 
sensações, e sim uma substância sensível 
ou impressionável que absorve  e 
apropria-se da extensão e duração das 
sensações.Tudo o que vive torna-se 
matéria: logo (como dissera Bergson), a 
matéria é memória, algo nosso que se 
entranha  a nós e existe por conta própria. 
( ARGAN,1995,P.542).



Fautrier
• Fautrier se singulariza pelo 

desenvolvimento de uma técnica própria 
que consiste em pintar uma camada de 
tinta sobre a outra, com a qual ele obtém 
espessos empastes. Sua série mais 
famosa, Reféns (1943) nasce da 
experiência como refugiado, quando 
assiste aos fuzilamentos dos prisioneiros 
de guerra pelos alemães



La Juive
Elément 3 - 1943



DubuffetDubuffet
Em Em DubuffetDubuffet, o trabalho com a mat, o trabalho com a matééria conhece pelo ria conhece pelo 
menos dois resultados. Um que se liga menos dois resultados. Um que se liga ààs s TexturologiasTexturologias
produzidas em fins dos anos de 1950, que se produzidas em fins dos anos de 1950, que se 
caracterizam, como o prcaracterizam, como o próóprio tprio tíítulo indica, pelas texturas tulo indica, pelas texturas 
experimentadas com cores e materiais distintos, e que experimentadas com cores e materiais distintos, e que 
apontam na direapontam na direçção da recusa da expressão ou da ão da recusa da expressão ou da 
representarepresentaçção. Outro resultado advão. Outro resultado advéém da associam da associaçção da ão da 
matmatééria ao desenho, que originam figuraria ao desenho, que originam figuraçções algo ões algo 
cômicas como cômicas como L'interloquL'interloquéé, 1954 (no t, 1954 (no tíítulo, evidenciatulo, evidencia--se se 
o jogo de palavras designando aquele que esto jogo de palavras designando aquele que estáá
"impedido de dizer", o que, de outro modo, retoma a "impedido de dizer", o que, de outro modo, retoma a 
ididééia de incomunicabilidade). ia de incomunicabilidade). 



Will to Power, January 1946. Oil, pebbles, sand, and glass on canvas, 45 3/4 x 
35 inches. Solomon R. Guggenheim Museum. Paris. 



Triumph and Glory, December 1950. Oil on canvas, 51 x 38 inches. Solomon
R. Guggenheim Museum. 



Fleshy Face with Chestnut Hair (Châtaine aux hautes chairs), August 
1951. Oil-based mixed-media on board, 64.9 x 54 cm. Paris. 



BURRI BURRI -- 1915 1915 -- italianoitaliano



BURRI
• Burri explora as potencialidades 

expressivas de maneira diferente: 
solda, costura e cola seus sacos, 
madeiras, papéis queimados, 
paus, latas e plásticos. 
Combustões (1957) e Ferros
(1958) constituem exemplos 
eloqüentes de seu projeto.



1945 – Trabalhou freqüentemente com 
tecido encharcado de tinta vermelha, de 
modo a sugerir bandagens cheias de 
sangue. Sua obras posteriores incluíram 
materiais como madeira queimada, 
ferrugem  metal enferrujado, refletem sua 
experiência direta com a carnificina da 
guerra. (CHILVERS,Ian. Dic. Oxford de 
Arte)



• Costura, solda, cola como uma 
trabalho aparentemente grosseiro, na 
verdade habilidosissimo. Com certeza, 
é possível isolar nos diceramentos e 
feridas da matéria uma iconografia do 
sofrimento e, além dela, um principio 
formal ou estrutural(a consciência) que 
não consegue ser anulada pela injuria e 
suplicio da matéria ( a carne). Mas 
sofrer da matéria é ainda uma 
passagem para a descoberta de uma 
nova e profunda estruturabilidade da 
forma. 
(ARGAN,1995,P.544)



Alberto Burri, Sacco e rosso, 1954



Alberto Burri, Rosso plastica, 1964







Charta; 01 February, 2001



TTÁÁPIES PIES -- 1923 1923 -- EspanholEspanhol



• A "pintura matérica" de 
Tápies, por sua vez, possui 
forte sentido trágico. Os 
muros intransponíveis, as 
janelas e portas fechadas 
que negam qualquer acesso 
se relacionam diretamente à
situação política espanhola. 



1975, Técnica mista, madeira
162,5 x 162,5 cm.



19651965 ,Técnica mixta, lienzo -200 x 260 cm.



Tres grans arrencaments

1967 ,Técnica mixta, lienzo . 200 x 260 cm.



Barrera secreta
1971

Técnica mixta, lienzo
101 x 173 cm.



Gran llit porta -1972 -Técnica mixta, madera -275 x 330 cm.



• ver também: NUNO RAMOS



Pintura e 
Objeto



“O que é o objeto se 
não a representação 
que fazemos dele?”

Jasper Johns









Jasper Johns, Perilous Night, 1982, encaustic on canvas with objects, National Gallery of 

Art, Washington, Robert and Jane Meyerhoff Collection 1995.79.1



Robert Rauschenberg



Stop – 1963 - 68 cm x 48 cm



Rebus – 1955 - 56 cm x 71 cm



left: Rose Condor (Scale), I977, mylar, silk, silkscreen, four electric light bulbs, 
wood, pillow, Collection Robert and Jane Meyerhoff



Satellite, 1955
Oil, fabric, paper, and wood on canvas with stuffed pheasant, 79 3/8 x 43 

1/4 x 5 5/8 in. (201.6 x 109.9 x 14.3 cm)



Pintura Pintura 
instaladainstalada



Sol Sol lewittlewitt

Nasceu em 1928, Nasceu em 1928, 
em em HartfordHartford, , 
Estados Estados 
UnidosUnidos
Vive e trabalha Vive e trabalha 
em Nova York em Nova York 

BiografiaBiografia



PINTURA INSTALADA

Pinturas nas  paredes em 
forma de astros.

Obra se relaciona com 
afrescos



• Um dos principais protagonistas da arte minimalista, 
Sol Lewitt criou, nos anos 60, estruturas compostas de 
elementos cúbicos ou derivadas do cubo, em variações 
organizadas sobre uma grade. Eram volumes simples, 
que convidavam o espectador a reconstruir o retrato 
mental das variações possíveis de uma dada figura. 
Lewitt trabalhou, em seguida, com murais nos quais 
detalhou as relações entre concepção e percepção, 
superfície e volume. Enquanto análise dos princípios 
fundamentais do desenho, essas obras refletem a lógica 
das permutações e variações. A partir do final dos anos 
70, o artista concentrou-se em seus "Desenhos Murais", 
cada qual concebido para um local específico e 
refletindo as lições que ele extraiu dos afrescos da 
Renascença italiana. As cores tornaram-se mais 
dominantes nessas obras e as figuras isométricas foram 
tratadas como formas tridimensionais achatadas. Desde 
o início de sua carreira, Sol Lewitt dedicou-se a mudar 
nossa compreensão das convenções pela alteração de 
nossos sentidos. 









CILDO 
MEIRELES

Rio de Janeiro - 1948



DESVIO PARA O VERMELHO









ADRIANA VAREJÃO
RIO DE JANEIRO -1964



• Sua obra reproduz elementos 
históricos e culturais, com temas 
ligados à colonização, ao barroco 
e à azulejaria. Investiga também a 
utilização do corpo humano, da 
visceralidade e da representação 
da carne como elemento estético. 
Apesar de remeter ao barroco, 
adquire forte contemporaneidade 
em decorrência do acúmulo 
excessivo de materiais, camadas 
de tinta e informações. 



• Identidade em construção - "Estou 
sempre buscando o sentido de construção 
de uma identidade, rejeitando a história 
oficial; trabalhando não com uma matéria 
morta, mas com algo que pode ser 
constantemente manipulado“ (A.Varejão)



Tiradentes







Azulejões, 2000
técnica mista sobre tela, 1x1m ( cada) políptico (4 peças)





Ver: Karin
Lambrecht

Porto Alegre RS - 1957



•Gonzalo Mezza
Pintura digital robotizada

cyberpintura





Instalacion
Lado Atlantico Internet, virtual interactiva, cyberpintura digital 100 mt2

2 computadora Mac , hipertexto , Aluminio
4,80 x 10,80 x 7,50 metros 



Gonzalo Mezza (1974-1994) 
Instalación MCMLXXIV Varaciones sobre Picasso con Paloma Picasso

Pintura digital robotizada , 3 monitores , video , sonido
4,80 x 12,00 x 2,00 metros







As obras de Arte nascem As obras de Arte nascem 
sempre de quem enfrentou o sempre de quem enfrentou o 
perigo, de quem foi atperigo, de quem foi atéé o o 
extremo de uma experiência, extremo de uma experiência, 
atatéé o ponto que nenhum o ponto que nenhum 
outro ser humano pudesse outro ser humano pudesse 
ultrapassar. Quanto mais ultrapassar. Quanto mais 
longe a levamos, mais longe a levamos, mais 
prpróópria, mais pessoal, mais pria, mais pessoal, mais 
úúnica se torna.nica se torna.

(RILKER,1995, p. 253)(RILKER,1995, p. 253)


