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IMAGENS DO TEMPO, TEMPO DAS IMAGENS

Faz tempo que o sol não dá o ar de sua graça. O céu está 
cinza, os dias sem cores, chove lá fora há quase dois anos. 
A chuva cai e inunda a rua, a lágrima escorre e queima a 
pele, o corpo transpira devido a tensão. Há momentos 
que se tornam uma eternidade, como se alguém tivesse 
desacelerado os ponteiros do relógio ou inventado uma 
nova unidade de medida, outros passam tão depressa 
que não conseguimos dar conta de que já foram, não são 
mais. Vivemos o hoje na incerteza do amanhã, e por isso, 
cobiçamos o fim para ter um novo começo. À medida 
que houver esperança em nossas veias, uma gota que for, 
lutaremos pelo direito de viver. A estrela voltará a brilhar, 
sentiremos novamente o seu calor, vermelho como fogo. 
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Sua luz afastará a nuvem do obscurantismo que tanto 
nos impede de sorrir. Os três artistas selecionados para 
o presente eixo curatorial, cada um a seu próprio modo, 
atualizam a ideia de gravura, uma vez que a partir de seus 
trabalhos é possível discutir sobre os conceitos de matriz, 
sulco, impressão e múltiplo. Porém, a noção de tempo, 
antes de tudo, é o que une suas poéticas.

Nos últimos dois anos, de 2020 a 2021, a artista Bian-
ca Araujo adotou a fotografia como linguagem para a 
produção da série Escrita Crônica. Um dos trabalhos, 
Naufrágil I, é formado por quatro fotografias digitais, em 
preto e branco, dispostas em uma sequência narrativa. 
Embora o som nos pareça familiar, o título consiste 
em um neologismo, trocadilho construído a partir da 
aglutinação das palavras naufrágio e frágil. Quadro após 
quadro, observamos a mão se abrir aos poucos, até 
ficar completamente estendida e revelar uma embarca-
ção, sendo esse o único elemento de toda a cena. Os 
movimentos dos dedos são como as enormes ondas do 
mar que no constante ir e vir se agitam, se levantam e 
se dispersam. Depois da tempestade, o tempo se abre, 
permitindo-nos então salvar o que restou. As linhas e 
sulcos da palma da mão representam as rotas de nave-
gação, mas apesar dos diferentes caminhos, o destino 
já está traçado. No centro, um minúsculo barquinho 
de papel, à ermo, lembra-nos da fragilidade de nossos 
corpos diante à força da natureza. A composição simples 



evita distrações, assim como evoca um contraste entre 
a pequenez do barco e a imensidão do entorno. São 
imagens de devaneio.

Giuliana Pacini, por sua vez, faz uso não somente da 
fotografia, como também da monotipia, técnica da gra-
vura, para o desenvolvimento do seu trabalho. Ruído e 
Lembrança é o nome dado ao recorte de sua pesquisa 
teórico-prática, iniciada há  três anos, em 2019. Durante 
esse período, visitou diversas vezes a ruína da casa de 
seus avós maternos, Neiva e Giancarlo, em São Gonçalo, 
na divisa com Itaboraí. Há muitos anos, quando seu avô 
morreu, a família resolveu se mudar, deixando para trás o 
que evocava a sua presença. Lá a artista pôde fotografar 
o local, coletar objetos e imprimir texturas. Cada etapa 
foi realizada em um momento específico, no entanto, o 
arquivo a possibilita elaborar colagens digitais, por meio 
das quais sobrepõe camadas de história, tempo e sig-
nificado. Cômodos destelhados, sem portas e janelas, 
paredes infiltradas, ladrilhos quebrados, objetos deterio-
rados, piso coberto por terra e folhas secas. O estado 
da casa indica a passagem do tempo, o abandono e o 
esquecimento. São imagens de melancolia.

Rodrigo Pinheiro também apresenta parte de sua pes-
quisa desenvolvida durante o mestrado. O vídeo intitu-
lado FLY corresponde a um recorte do trabalho projeto 
280 dias, iniciado em abril de 2021 e com previsão de 
conclusão para fevereiro de 2022 - portanto, está em 
andamento. Por quase nove meses, o artista se propõe 



a realizar diariamente a mesma ação, que consiste em 
furar seu dedo indicador esquerdo e colocar as gotas 
de sangue sobre um papel, sempre no mesmo ponto, 
sobrepondo o líquido fresco com o já ressecado. O to-
que cria formas, o acúmulo provoca textura, o líquido 
se transforma em matéria. Com o passar do tempo a 
cor muda de tonalidade, o vermelho dá lugar ao vinho, 
até ficar completamente preto. A repetição do gesto 
deixa a marca, a lanceta sobre sua pele e o sangue 
sobre o papel. O trabalho demanda compromisso, 
tanto da ação quanto do registro. Em FLY, observamos 
um imprevisto acontecer, uma mosca pousa no papel, 
interferindo na gravação do vídeo. Nada é feito para 
afastá-la, ao contrário, o artista espera pacientemente 
até que o inseto se retire. A permanência gera um 
atraso e também uma interação, ou melhor, trata-se 
de uma participação que foge do roteiro previamente 
desenhado. São imagens de vida.

Ressignifiquemos o cotidiano, que é fruto de potên-
cias, inquietações, discursos e imagens. Naveguemos 
nas lembranças sem nos prender ao passado a fim 
de não naufragar. Respeitemos as dores dos outros, 
porque cada um tem seu próprio tempo para lidar 
com a perda. Saibamos apreciar os momentos for-
tuitos, visto que tais nos lembram da importância de 
valorizar os pequenos detalhes da vida. Afinal, tudo 
passa, tudo passa!







FLY/MOMENTO/PROJETO_280_DIAS, 2021
Rodrigo Pinheiro

“projeto 280 dias”.
Vídeo, 00:02:01 

1 um corte de um processo de trabalho que tem 
gerado uma série de trabalhos. 

a série se chama a “projeto 280 dias”.

 Bastidores de pesquisa, 2020
Marcela Bautista Nuñez

Colagem, costura, folhas e flores secas sob papel, vídeo
33cm 



Ruído e lembrança, 2021
Giuliana Pacini 
Fotografia digital, 

monotipia em papel de arroz e tinta de gravura. 
Colagem digital. 







Naufrágil I, 2020-2021
Bianca Araujo

Série Escrita Crônica, Foto-ação
29 x 21 cm


