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DESTINO”. Paul Klee – Read (2001: 177)

RESUMO

Este relatório consiste como objetivo maior, elaborar estampas apoiadas na abstração das
obras de Paul Klee. Estas estampas serão aplicadas em objetos tridimensionais contendo luz. A
construção destes objetos trabalhará a transparência e a luminosidade, dando assim, o conceito de
objetos artísticos. Este projeto também possibilitou a oportunidade de conhecimento e um
verdadeiro estudo da arte abstrata, o qual norteia toda a elaboração e construção das estampas. A
metodologia à qual empreguei para a organização deste trabalho foi, primeiramente, na busca de
conhecimento sobre a arte moderna, a partir da qual, selecionei como objeto de estudo para uma
análise das obras, o artista Paul Klee, o qual minha produção terá relação compositiva por ser um
artista com características abstratas que melhor expressa o que almejo como resultado final para o
meu trabalho. Por conseguinte, estudei alguns movimentos, que indiretamente, influenciaram-me
na elaboração das obras. Após a pesquisa de materiais e a experimentação de técnicas, todos
apoiados nas características do processo de abstração das obras de Klee; iniciei as pinturas em
seda empregando tinta aquarela silk e em tecido TNT utilizando tinta para tecido, obtendo assim,
transparência e luminosidade. Realizadas as estampas, estas foram aplicadas em um conjunto de
seis suportes cuja estrutura é de bambu, junco e madeira. Como resultado, alcancei maior
consciência sobre a arte moderna, um encontro com a pintura abstrata e a identificação com a
estamparia; proporcionou-me, também, um crescimento artístico na produção e uma nova visão
sobre a arte deste mundo que nos rodeia. A conclusão que cheguei após traçar esse percurso é a
de que, a idealização e a construção de um projeto é apenas o começo para um longo caminho de
descobertas e realizações.
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INTRODUÇÃO

A construção deste trabalho é, para mim, mais que uma realização de uma idéia
inicialmente imatura, é a descoberta de uma forma de união de arte.
Mencionar a arte de Paul Klee, juntamente com sua rica e inventiva característica, unindo
a várias expressões de arte, resultou no prazer da realização de um trabalho fundamentado,
transparecendo sentimentos, emoções e a razão ao mesmo tempo. Em relação ao conhecimento
da arte abstrata, ela por si só transcende o seu espaço. A idéia que o artista passa é a de que o
observador pode fazer sua própria leitura e percepção.
Sendo assim, optei por escolher como tema o abstracionismo nas obras de Paul Klee, e um
dos objetivos é levar o observador a entender não só esta figura tão importante e imprescindível,
como também, elaborar estampas apoiadas na abstração das obras dele; estampas que serão
aplicadas em objetos tridimensionais contendo luz. A construção destes objetos trabalhará a
transparência e a luminosidade, dando assim, o conceito de objetos artísticos. Essa arte não se
resume a estruturas utilitárias, pois a grande marca registrada destes trabalhos são as linhas
geométricas do design e das estampas, com incisões precisas e simetria nos detalhes.
Todo o caminho percorrido, entre o levantamento teórico, a abstração dos desenhos e
pinturas e a elaboração e construção dos objetos, foi fundamental para a abstração das obras.
Gosto muito da arte abstrata e da arte construtivista. Se no começo meu trabalho tinha mais
tendências construtivistas, agora tem certa referência a geometrização e ao sentimento.
O trabalho divide-se em capítulos que se subdividem, os quais relatam: vida e obra de
Paul Klee e Arte Abstrata; a origem da Arte Moderna e Construtivismo; Bauhaus e Estamparia.
As considerações feitas no término dessa pesquisa asseguram a junção da arte abstrata com a
construção das estruturas tridimensionais, determinadas pelo material.
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1.

TECENDO O MISTÉRIO E A MAGIA NA VIDA E OBRA

DE PAUL KLEE

Paul Klee (1897-1940) mais poeta que pintor produziu 8.926 obras entre pinturas a óleo,
gravuras, água forte e desenhos. Descendente de família de músicos, durante toda a vida; exceto
nos dois últimos anos de sua vida devido à esclerodermia; Klee foi um violonista consumado,
tocando sempre antes de pintar durante uma hora. Além de poeta, pintor e músico, foi um
importante teórico, e seus textos revelam a consciência sobre a aplicação dos seus esforços. Read
(2001:180) explica essa afirmação:

Em novembro de 1920, Walter Gropius convidou Klee para integrar a Bauhaus. Ele foi
para Weimar em janeiro de 1921, e fez parte da sua equipe até abril de 1931 – dez anos
de pintura e ensino numa atmosfera que recriava, pela única vez em nossa era, algo da
atmosfera criativa das oficinas do Renascimento.
Essa experiência foi importante para Klee e de inestimável valor para a posteridade,
não só por tê-lo compelido a associar sua obra a um esforço coletivo como também por
tê-lo levado a formular para os alunos os princípios de sua arte, que são os princípios
básicos de toda a arte moderna.

Sua obra, variada, rica e inventiva, irradia força e o mistério de sua arte. Klee,
freqüentemente, capta apenas o essencial, concebendo a relação entre a pintura e a música em
termos estruturais, independente do tema do quadro. Klee visualizava a composição das suas
obras em termos musicais, determinando-as como a justaposição e o desenvolvimento dos temas,
a sua repetição e a sua dispersão. A partitura e a fuga encontram-se em posição de destaque entre
os elementos que Klee retirou da música. Klee conhecia muitas partituras, e a complexidade das
linhas inspirou a textura de muitas das suas obras. Suas composições são organizadas através de
linhas paralelas como as que constituem as pautas.
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Ao longo do processo de criação, verifica-se uma transição do que é captado pelo ouvido
do pintor, para aquilo que é captado pelo olho do observador a quem estas pinturas se dirigem. As
obras do pintor traduziam as vibrações musicais para as formas visuais correspondentes. O
método de Klee assemelhava-se ao de um músico que escreve nota a nota, começando por um
motivo até chegar a um tema. É reconhecível nas suas obras os ritmos ascendentes e
descendentes, os tons mais fortes ou em diminuendo e as frases harmônicas. Poderia mesmo
falar-se de sonatas, de solos e de música de câmara. Um outro importante aspecto na sua pintura é
a ópera e o teatro.
O artista atingiu os seus objetivos através da utilização de técnicas diversificadas,
servindo-se de uma grande variedade de suportes e camadas de base e da sobreposição de meios.
Alguns dos seus quadros apresentam um estilo próximo do Neo-Impressionismo, porém nem a
técnica nem inspiração refletem esta semelhança. Discípulo de Goethe, com todas as dualidades
poéticas, científicas e metafísicas, Klee atribuía à música o desejo de estabelecer a ordem sobre a
matéria do universo. Read (2001:186) relata:

Klee percebia, talvez mais claramente que qualquer artista desde Goethe, que todo
esforço é vão quando forçado: que o processo formativo essencial ocorre abaixo do
nível da consciência. Nesse aspecto, está de acordo com os surrealistas, mas nunca
aceitaria a visão deles, de que a obra de arte pode ser projetada automaticamente a
partir do inconsciente: o processo de gestação é complexo; implica observação,
meditação e, finalmente, maestria técnica dos elementos pictóricos. É essa insistência,
simultaneamente, nas fontes subjetivas e nos meios objetivos da arte, que faz de Klee,
como dissemos, o artista mais significativo de nossa época.

Klee foi o primeiro pintor moderno a atribuir valor criativo à arte realizada por doentes
mentais. Um aspecto freqüente na obra de Klee (apud Ferrier, 2001:79); são os elementos
vivamente coloridos que sobressaem em contraste com um fundo negro “psíquico”. Klee
afirmava que “o negro é uma energia”. Escreveu: “Representar a luz através de elementos
luminosos é uma coisa antiga. A luz como movimento da cor é, de certo modo, mais recente.
Estou agora a tentar transmitir a luz apenas como libertação de energia. Quando represento a
energia a negro sobre um fundo branco, devo ter acertado no alvo outra vez”. Klee fez uma
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confissão: “A cor possui-me. Não tenho de ir em busca dela. Possuir-me-á sempre, tenho a
certeza. É este o significado desta hora feliz: a cor e eu somos um só. Eu sou um pintor”. Ferrier
(2001: 81)
A orientação vertical no espaço é uma característica que pode ser encontrada em todas as
fases da pintura de Klee, sobretudo nos quadrados mágicos (fig. 01), nas fachadas de edifícios
(fig. 02), nas representações labirínticas e nas tentaculares cidades modernas. Devido à nova
liberdade que oferecia, o Cubismo foi o movimento da pintura do século XX que mais formou a
mentalidade de Klee, e a sua influência multifacetada pode ser observada num grande número de
suas obras. No início da década de 30, pintou algumas obras usando a divisão cromática; mas
modificou o sistema que adotou, pintando filas de pontos da mesma cor que influência os
mosaicos de Ravena.

fig. 01 – “Som Antigo, Abstrato em Negro”
Paul Klee, 1925,
Óleo sobre cartão, 38 x 38 cm
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fig. 02 – “Cidade de Sonho”
Paul Klee, 1921,
Aquarela sobre papel, colocada sobre cartão, 47,5 x 31 cm

Ferrier (2001) ainda relata que a arte de Klee era uma arte composta, o que pode ser
considerado como uma das razões para o fato de ter permanecido um “solitário” convicto, nunca
se identificando com nenhum dos grandes movimentos da Arte Moderna, embora se mantivesse
totalmente a par relativamente a eles.
Nos seus diálogos com o Cubismo, o neo-impressionismo, a música e a arte realizada por
doentes mentais e crianças, Klee permanece invariavelmente fiel a si próprio. É um artista em que
o diurno e o noturno se encontram e se fundem e são derramados sobre um conjunto que incluí
cerca de 9.200 desenhos e quadros. A extrema diversidade de sua obra concede-lhe uma
excepcional vibração.
As obras de Klee tecem uma teia de maravilha e mistério, transmitem a progressão
noturna da vida e exprimem os nossos impulsos mais profundos e a nossa visão interior. Por
vezes, aquilo que perturba e inquieta é levado até ao limite da idéia nestas obras. Este é o poder
de uma abordagem “operativa” à realidade. Nos quadros de Klee, as formas são forças. “Não
buscamos a forma, mas a função”.
Já não se está a contemplar uma arte retratista que procura uma semelhança relativa ao seu
modelo original. O verdadeiro conhecimento dos seres e dos objetos ensina que estes são muito
mais que a sua simples aparência exterior. E o entendimento do funcionalismo dos seres e dos

13

objetos na nossa civilização, era o papel que Klee atribuía à pintura. As obras de Klee expressam
uma perspectiva extravagante.

O artista era continuamente perseguido pelo cruzamento entre o limiar intelectual e o
limiar afetivo, para além do qual toda a realidade pudesse ser subitamente vista no seu conjunto.
Muitos já questionaram a origem e o significado dos “quadrados mágicos”, que são um elemento
recorrente na obra de Klee e que constituem principal razão para esta ser considerada próxima da
pintura abstrata. A ação determina a percepção. A ação é veículo do significado. Klee aspirava a
captar este significado. Na maior parte das suas obras, a imagem do mundo visível é transmitida e
dotada de características ativas, é uma imagem de ação. Estas idéias, juntamente com a escrita,
constituem um dos pólos da atividade criativa do pintor.
Aqueles que não se dão ao trabalho de ler Klee acreditam que a sua pintura se abstrai da
realidade, que se esquiva a ela ou a distorce. Longe disso, pois conforme Ferrier (2001:110), a
sua pintura desvenda as mil excitações, maravilhas e ferimentos produzidos pela incrível
realidade do mundo à nossa volta e dentro de nós.
A dimensão visionária esteve sempre presente ao longo da obra de Klee, tanto nas
gravuras a água-forte como nos seus quadros os quais são representados motivos vegetais ou
figuras e, por fim, nos seus labirintos e cidades tentaculares (fig. 03). Na realidade, é através
dessa dimensão visionária que o pintor, em última análise, comunica com o “grande universo”.
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fig. 03 – “Lua Cheia”
Paul Klee, 1919,
Óleo sobre papel, colocado sobre cartão, 49 x 37 cm

Klee negava a pseudociência – a realidade não se esgota no visível, e a Morfologia
Criadora de Klee inicia-se com esta famosa frase: “A arte não reproduz o visível, a arte torna
visível” (Ferrier, 2001:110). Aos vários níveis de alucinação perceptual, de lenda e de
reminiscência, a imagem mística causa e forma a imagem de ação. Cada vez que ocorria um
encontro deste gênero, Klee completava o círculo e produzia uma das suas melhores obras.
Segundo a hipótese de Jung: “ocorrendo paralelamente à evolução orgânica que conduziu
à formação da nossa espécie, existiu uma transformação psíquica, da qual, em sua opinião, ainda
possuímos algumas marcas nas profundezas do nosso ser” (Ferrier, 2001:117). A intuição desse
tipo de transformação é uma constante na obra de Klee, reforçando a articulação da dimensão
visionária e da dimensão operativa da sua pintura.
O diálogo com a natureza permaneceu uma condição essencial na obra de Klee. Não
contando com as suas setas (fig. 04) e com as estranhas frases que complementavam ou
subvertiam o significado das suas pinturas e desenhos (fig. 05); as duas inovações mais
importantes foram as “representações figurativas” – imagem formada através da justaposição e
interpenetração de linhas paralelas – e a “medição individualizada dos estratos” (fig. 06) – obras
de caráter matemático – Klee recusava-se a encará-las como abstratas, visto terem sido inspiradas
na natureza e na cultura que descobriria nas margens do Nilo.
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fig. 04 – “Mural do Templo da Nostalgia”
Paul Klee, 1922,
Aquarela e tinta sobre gaze, colocada sobre cartão, 26 x 37,5 cm

fig. 05 – “Vila R”
Paul Klee, 1919,
Óleo sobre cartão, 26,5 x 22 cm
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fig. 06 – “Fogo ao Entardecer”
Paul Klee, 1929,
Óleo sobre cartão, moldura original, 33,8 x 33,4 cm

Ferrier (2001:171) afirma que, a partir da sua juventude, Klee integrou o caos na sua obra,
e instituiu o negro como princípio metafísico. Klee talvez tenha considerado o negro como um
terreno fértil: uma matéria prima. Nas suas últimas obras, o negro retrai-se para dentro de si
próprio, e destituído de qualquer futuro, significa “fim”.
O desenho de Klee nunca esteve tão próximo do automatismo como no auge da sua
doença. Em vez de trazer impulsos psíquicos incontroláveis à superfície, Klee estabeleceu os
traços dolorosamente conscientes que a sua doença ditava. Tal como afirma a psiquiatria, as
perturbações psicológicas graves podem dar origem à desintegração da imagem corporal. Os
desenhos de Klee, motivados pela dor, refletem a perda gradual da vontade de viver, registrada
com uma extrema sensibilidade. Há uma calma nos seus desenhos e quadros “mórbidos”, uma
aceitação silenciosa da iminência do fim. Porém a doença, a perspectiva de uma morte iminente
ou mesmo Hitler, não afetaram o sentido de humor de Klee.
A dissolução entre linha e superfície são os elementos que manifestam um princípio que
Klee adotou com freqüência no fim da sua vida. Paralelamente ao grande número de obras que
pintou nos seus anos de doença, a melhor prova da sua constante vitalidade criativa foi talvez a
fantástica diversidade de novas técnicas que inventou nesta altura.
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Em um dos seus diários escreve: “Não posso estar preso ao mundo, pois estou tão à
vontade como com aqueles que ainda não nasceram. Um pouco mais próximo do âmago da
criação do que o usual e, no entanto, não tão perto quanto desejaria”. (Ferrier, 2001:196).
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1.1

A IMAGEM CONCEBIDA NO ESPÍRITO DA EMOÇÃO E GEOMETRIA

Arte abstrata é aquela cujas formas e cores não possuem relação direta com formas e cores
da realidade visual. A recusa da imagem real culminou com a arte abstrata.
Partindo do ponto que “figurativo” é a estrutura e a configuração geral do corpo ou objeto,
e que “abstrato” é segundo o dicionário Aurélio “considerar isoladamente coisas que estão
unidas”; concluímos que figurativo é a representação da realidade visual e abstrato seria a
representação e expressão de formas simples. Kandinsky, o seu maior representante, expõe suas
teorias ao afirmar que:

A conceituação de escolas e tendências, a pretensão de querer encontrar numa obra regras e
certos meios de expressão particulares de uma época, só pode servir para desorientar-nos, e
finalmente, reduzir-nos ao silêncio. O artista deve ser cego frente à forma, reconhecida ou não,
do mesmo modo que deve ser surdo aos ensinamentos e desejos de seu tempo. Seu olho deve
estar aberto para sua própria vida interior, seu ouvido sempre atento à voz da necessidade
interior. (Kandinsky, 1964:59)

Ele costumava dizer que um quadro abstrato é a representação de um estado de espírito e
não a representação de objetos. Assim, ele poderia com a força das cores expressar na pintura a
tristeza, a saudade e até um som. Os abstracionistas exprimem através de formas e cores à
maneira do que fazem os músicos através de ritmos e sons.
Kandinsky (Read, 2001), foi um pintor figurativo até experimentar as emoções intensas,
jamais conhecidas, às quais resultaram em um impacto emocional. Sua surpresa foi verificar que
tal obra feita por ele estava colocada de maneira a contemplá-la, não podendo de imediato
perceber o conteúdo, mas sim suas formas e cores, livres da representação figurativa. E voltando
o quadro a sua posição original, sentia que as formas e cores perdiam o esplendor e a
espiritualidade.
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Nos estudos realizados percebo uma outra definição possível de que a arte abstrata se dê
pelo duo de palavras “simplificação da forma”, que aliada ao sentimento e à razão, utilizando de
várias texturas e das cores, torna o processo de construção uma brincadeira que possibilita uma
gama de resultados. No momento, sinto-me com dificuldade e penso ser imprudente defini-la. Sei
que a arte abstrata vai muito além se observarmos as obras e os estudos de Kandinsky e a sua
preocupação com relação à arte e o que ela representava para ele.
Deixa claro que o artista e sua arte precisam possibilitar o espectador sentir e refletir os
sentimentos do artista. É preciso que ao sair de uma exposição, após apreciar uma obra de arte, o
espectador tenha acrescentado algo novo ao seu espírito, que o artista tenha se comunicado com
ele através de sua obra.
Sinto-me próxima de Kandinsky, pois acredito como ele que a arte existe para provar
sentimentos aos que a apreciam, não considerando os observadores que só vêem na obra de arte
um enfeite que só preenche um espaço, dificultando a análise da obra por desconhecer as
questões que as norteiam, ficando só no gosto pelo gosto, sem saber e sentir o que está implícito
na obra.
Encontrei-me na arte abstrata após compreendê-la e observá-la melhor, com maior
consciência do mundo, vejo com olhos que vão além da aparência externa, vendo separadamente,
analisando e atribuindo a cada detalhe seu verdadeiro valor.
As primeiras manifestações abstratas surgiram no período Neolítico, e na Idade Média os
artistas faziam abstrações de caráter religioso. O ato de abstrair existe desde o princípio e a
tendência abstracionista pode-se dizer que é uma condição humana, o ato de pensar é considerado
uma abstração, a todo instante realizamos uma ação abstrata.
Se verificarmos a “Pré-História” e sua pintura, encontraremos várias fases abstratas, nas
quais o homem substituiu as imagens da realidade por símbolos ou representações mais
subjetivas. Enquanto os pintores da pedra lascada utilizavam as figuras realistas, os pintores da
pedra polida optaram pela geometrização nas formas visuais abstratas.
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Os primitivos e as crianças (Battistoni, 1987) são, em última análise, abstratos, pois sua
arte não revela observação visual da realidade. Representam o que sabem e não o que vêem.
Na história da arte, temos dois tipos de abstracionismo, dividindo-se em abstracionismo
Informal e Geométrico. O primeiro é instintivo e impulsivo, totalmente ligado ao sentimento,
suas formas e cores são expressas mais livremente, sendo comandado apenas pela emoção e
sentimento do artista. Já o segundo, é um jogo com as cores e formas geométricas mais racionais,
é a expressão do artista vinculada à composição de formas geométricas, sendo sua concepção
organizada sob curvas, retas. Diante destes dois caminhos vejo no campo tanto informal quanto
geométrico uma cumplicidade, expressando completamente o termo abstrato. Acredito que em
virtude da razão, haja em mim uma tendência maior ao abstracionismo geométrico.
Mas é tanto no abstracionismo informal quanto no geométrico, que desenvolvi meu
trabalho; pois me encontro, tanto no lado sensível, carregado de emoções, como também no lado
mais racional, no âmbito de seres mortais.
Enfim, das diferentes orientações plásticas que se desenvolveram nos últimos vinte e
cinco anos, a arte abstrata é a mais importante, a mais interessante. Não é absolutamente uma
curiosidade experimental, mas sim uma arte que tem um valor em si, que se realizou e responde a
uma demanda, porque certo número de colecionadores é apaixonado por essa arte. O que prova
que essa tendência está na vida.
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2.

PASSEANDO PELA ARTE MODERNA

A “Arte Moderna” é, como em toda a história da arte, um modo de percepção visual, ou
seja, a maneira que o homem viu o mundo naquele determinado momento. O Modernismo surgiu
como conseqüência das transformações que ocorreram no início do século vinte. Expressa as
mudanças da época, marcadas pela rápida industrialização e urbanização. O processo de
industrialização, ou seja, a mecanização dos meios de trabalho, levou o homem a uma nova visão
do mundo e à revalorização da arte e da sua forma de realização manual. Manifestava-se,
sobretudo, nas artes aplicadas como decoração de interiores, ornamentos arquitetônicos,
tipografia e artes gráficas. Os artistas que se identificaram com essa nova realidade sentiram a
necessidade de buscar novas formas de expressão, desafiando violentamente as convenções.

Não há dúvida de que o que chamamos de movimento modernista em arte começa com
a determinação resoluta de um pintor francês de ver o mundo objetivamente. Não deve
haver mistério acerca dessa palavra: o que Cézanne queria ver era o mundo, ou a parte
do mundo que ele estava contemplando, como um objeto, sem nenhuma intervenção,
seja da mente bem-arrumada ou das emoções mal-arrumadas. Read (2001:13)

O homem deparou-se em meio ao novo, ao moderno; acreditava no próprio ser humano e
tinha a necessidade de mudar e criar algo novo, acompanhando assim, o momento. Estes
acontecimentos foram extremamente importantes, pois impulsionou os artistas; homens com a
capacidade e o desejo de transformar sua percepção visual em uma forma material; a pesquisar
novas formas de expressão, o que resultou nessa sucessão de artes à qual conhecemos desde o
início deste século.
Na ruptura mais radical e na rejeição com o passado, chamada Modernismo, havia não só
a necessidade de evoluir junto ao processo de industrialização, mas também a busca de uma
liberdade de expressão, onde qualquer tema era adequado, a forma foi libertada das regras
tradicionais e as cores livraram-se da obrigação de representar com exatidão os objetos. Foi
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extinto, praticamente, o quadro pintado em cavalete e o retrato individual que exaltava os
atributos plásticos ou os valores espirituais do individualismo.

Liberados da necessidade de agradar a um mecenas, os artistas elegiam a imaginação,
as preocupações e as experiências individuais como única fonte da arte. A arte se
afastava gradualmente de qualquer pretensão de retratar a natureza, seguindo na
direção da pura abstração, em que dominam a forma, as linhas e as cores. Strickland
(2002: 128)

O artista encontra na deformação e na recusa do realismo da representação, o início de
uma nova forma de expressão e a liberdade de composição, surgindo assim, as Escolas da Pintura
Moderna – expressionismo, fovismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo,
escola de paris, op-arte e pop-arte – as quais desenvolveram e acentuaram essa liberdade.
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2.1

O CONSTRUTIVISMO COMO NOVA LINGUAGEM PLÁSTICO-

PICTÓRICA

O construtivismo, como um movimento artístico modernista, ocorre no período entre 1913
e 1930, na Europa, principalmente na Rússia. Surge como uma decorrência do futurismo italiano
e do cubismo francês. Movimento que adquire características próprias perseguindo o ideal de
abstração, privando-se de qualquer referência à natureza; segundo Strickland (2002:140) “estes
artistas levaram a arte a evoluir do representativo para o abstrato”. Rompem radicalmente com a
arte do passado e propõe uma nova linguagem plástico-pictórica: "O mundo da nãorepresentação"*. Marca o início da preocupação da arte em criar objetos numa direção virtual, no
sentido que a ênfase está mais no espaço vazio que na massa, na ausência que na presença. O
objeto artístico se liberta de sua base, do pedestal, do paralelismo à parede, trabalha mais com o
espaço como elemento da linguagem plástica. Na pintura chega ao branco sobre o branco,
ressaltando a presença material da tela, o objeto "tela" como mais importante que representações
feitas sobre sua superfície; o que indica a valorização do objeto industrial frente ao artesanal.
O construtivismo apresenta a idéia de "construir" usando materiais naturais e sintéticos
oferecidos pela industrialização. As obras se apresentam como objetos compostos de elementos
geométricos em materiais diversos como metal, vidro, papelão, madeira, acrílico, plástico, dentre
outros usados sozinhos ou em combinação. O aparecimento de novos materiais implica na
geração de novas técnicas e sistemas de construção, que por sua vez, determinam o surgimento de
novas estruturas e aparências. A formação da escultura construtivista é determinada pelo seu
material. O destaque dado ao material coloca questões também de ordem psicológica, pois passa
a existir o diálogo do artista com o material e suas características confrontadas pelas vivências do
artista, sua memória emocional e sensível. No construtivismo inicia-se a possibilidade de
suportes artísticos expressivos, que já carregam consigo significados para o próprio artista e
também para o espectador.
* Conceito trabalhado por Malevich.
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Modifica-se totalmente o processo de criação, pois o artista está encantado com as
facilidades sucedidas pelo avanço técnico e tecnológico. As obras de arte tornam-se verdadeiras
homenagens à racionalidade científica da época e evidenciam a mais direta representação do
impulso modernista no sentido de se adaptar à tecnologia da "era da máquina".
O construtivismo russo se desenvolve em construções tridimensionais, segundo Read
(2001:206) “uma fusão de percepção artística e método científico”. Os artistas construtivistas
russos entusiasmam-se por uma forma de arte mais próxima ao povo, ao alcance de todos.
Usando materiais industrializados empregados no uso cotidiano, colocaram a arte a serviço do
bem comunitário, atuando na direção utilitária do desenho industrial e arquitetura.
Apesar da rejeição das pinturas convencionais de cavalete e a idéia de arte pela arte a
favor de desenhos utilitários destinados à produção em massa, a abstração construtivista encontra
suas raízes na arte não utilitária.
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3.

A INFLUÊNCIA DECISIVA DA BAUHAUS NO DESIGN E

NA MODERNIZAÇÃO

Nascida na Alemanha, a Bauhaus reuniu importantes criadores de vanguarda, que fixaram
regulamentos estéticos que iriam prevalecer em todo o século XX (Droste, 1992). Em 1919, o
arquiteto alemão Walter Gropius integrou duas escolas existentes na cidade de Weimar, a Escola
de Artes e Ofícios, de Henri van de Velde, e a de Belas-Artes, de Hermann Muthesius, e fundou
uma nova escola de arquitetura e desenho a que deu o nome de Staatliches Bauhaus (Casa Estatal
de Construção). As origens mais remotas da Bauhaus remontam ao século XIX e provêm do
movimento Arts and Crafts, do inglês William Morris, que propunha um tipo prático de utopia
social entre os artesãos, onde tentava combinar os fins econômicos com um estilo de vida
comunitário. Todavia, o ensino da Bauhaus opunha-se às idéias de Morris, contrárias à revolução
tecnológica e à produção em série. A Bauhaus combatia a arte pela arte e estimulava a livre
criação com a finalidade de ressaltar a personalidade do homem. Mais importante que formar um
profissional, segundo Gropius, era formar homens ligados aos fenômenos culturais e sociais mais
expressivos do mundo moderno. Por isso, entre professores e alunos havia liberdade de criação,
mas dentro de convicções filosóficas comuns. O ensino era flexível, com a participação na
pesquisa conjunta, de artistas, mestres de oficinas e alunos. De tal maneira a filosofia da Bauhaus
definiu um estilo em seus produtos despidos de ornamentos, funcionais e econômicos, cujos
modelos saíam de suas oficinas para a execução em série na indústria. O estilo Bauhaus era fruto
do pensamento dos professores entre membros dos movimentos abstrato e cubista. Ameaçada de
dissolução pela oposição dos conservadores a suas inovações, a escola mudou-se em 1925 para
Dessau. Para abrigá-la, Gropius projetou e construiu um conjunto de prédios que eram um
manifesto de arquitetura moderna e uma extraordinária obra da década de 20. Em 1928, Gropius
passou o cargo de diretor a Hannes Meyer. A nova direção deu realce ainda maior à arquitetura e
assistiu à chegada das influências do construtivismo russo. Em 1930, Meyer, cuja postura
esquerdista não era bem vista pelas autoridades, foi substituído por Mies van der Rohe, que
reorganizou a escola e deu-lhe um novo impulso. Em 1932, com a chegada dos nazistas ao poder
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em Dessau, a Bauhaus se transferiu para Berlim, onde continuou a funcionar até seu fechamento
definitivo em 1933.
A Bauhaus, decisivamente, influenciou o design no mundo. Toda a comunicação visual
possui característica da Bauhaus. Alcançar o objeto verdadeiro - simples, direto e apropriado para
a linha de montagem industrial - continua sendo o objetivo do design moderno. Os workshops da
Bauhaus serviam como laboratórios onde trabalhavam o design prático para os artigos de uso
diário; produtos que podem ser reproduzidos em massa. Os alunos precisavam sentir todas as
etapas da produção e por isso tinham que saber manejar os instrumentos e os materiais como um
artesão, para compreenderem a padronização e a simplificação. Artesãos, arquitetos e designers
trabalhavam lado a lado. Josef Albers, conforme Droste (1992: 141), relata:

[...] Temos de aproveitar o melhor do pior. Qualquer obra artística começa a partir de um
material específico e temos, por conseguinte, de estudar primeiro as características desse
material. Para tal, em primeiro lugar temos de experimentar simplesmente – sem tentar produzir
algo. Por ora, concentremo-nos na técnica, não na beleza. A complexidade da forma depende do
material com o qual trabalhamos. Não se esqueçam que muitas vezes se obtém muito fazendo
menos. Os nossos estudos devem inspirar o pensamento construtivo [...]

Infelizmente a reprodução dos objetos não se deu com a qualidade estética defendida pela
Bauhaus e nem com a distribuição igualitária do uso. No entanto, sua presença é marcante nos
produtos com qualidade estética. Enfim, a Bauhaus (Read, 2001) em si, tornou-se e continua
sendo símbolo de tudo o que é criativo e construtivo numa época de confusão.
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3.1

A

ESTAMPARIA

ALIADA

À

INSPIRAÇÃO

DE

INOVAÇÕES

ESTILÍSTICAS

Os primeiros a descobrirem e fazerem uso da seda para confecção de roupas e tapeçaria
foram os chineses, por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Seda é a palavra empregada para
denominar as secreções de filamentos produzidas por alguns tipos de lagartas, conhecidas como
“bicho-da-seda”. Com a descoberta da seda, o imperador chinês Hwang-Te confiou a criação do
“bicho-da-seda” à esposa, Hish-Ling-Shi. Por séculos, o segredo da origem e confecção da seda
ficou restrito aos imperadores; era um tecido nobre em todos os sentidos. Os imperadores
chineses, em suas viagens para a Pérsia e Mesopotâmia, presenteavam os reis que visitavam, com
sedas estampadas.
Até os dias de hoje, apesar da expansão da produção de seda por todo o mundo, a China
continua como a maior produtora mundial.
Alguns fatos históricos marcam a difusão da seda pelo mundo. No começo de sua história,
com medo de uma possível invasão pelo povo tibetano, os monges budistas esconderam mais de
10 mil manuscritos e pinturas em seda, como um segredo, nas Cavernas de Mil Budas, um lugar
sagrado. Na época do período romano, em uma batalha próxima ao rio Eufrates, os inimigos, ao
verem o brilho dos estandartes de seda, fugiram apavorados.
Também em Roma, o tecido era privilégio da nobreza, pois um simples pedaço de uma
boa seda chinesa chegava a custar o equivalente ao salário de um ano de um soldado romano.
O comércio da seda era feito pelos chineses por uma rota terrestre, passando pelo
Himalaia, Índia e Pérsia, até chegar à Turquia, Grécia e Roma, num percurso que ficou conhecido
como “rota da seda”.
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Foi o imperador romano Justiniano quem enviou secretamente dois frades persas à China,
para que os mesmos trouxessem ovos do bicho-da-seda e os conhecimentos necessários para a
sua criação. Com os ovos contrabandeados, escondidos em uma vara de bambu, os frades
retornaram para Constantinopla.
No início, a criação do bicho-da-seda, bem como a tecelagem da seda, era um segredo
dividido apenas entre o imperador e algumas poucas pessoas que cuidavam da produção do
produto. Com o tempo, porém, o conhecimento veio a se espalhar por todo o mundo.
Já no século XX, conforme Droste (1992:72), estudantes da Bauhaus de Weimar, tinham
de adquirir parte da sua formação especializada fora dela. Alunas talentosas da Bauhaus
freqüentaram curso na Escola Técnica de Arte de Tingir, de Krefeld; onde aprenderam a tingir
com processos naturais e químicos. Freqüentaram também o Curso de Fabricante da Escola de
Tecelagem de Seda, de Krefeld, onde adquiriram conhecimentos sobre técnicas de ligamento e
sobre material, transmitindo-os posteriormente. Nos anos seguintes, na Bauhaus de Dessau,
Gunta Stolzl já dava aulas regulares sobre a teoria de ligamento e do material e, uma vez que a
Bauhaus possuía sua própria tinturaria, a tintura também fazia parte das aulas. Com o tempo, em
vez de tapetes, o objetivo era produzir “revestimentos para o pavimento” realçando o “material de
utilidade”. O atelier de tecelagem concentrou-se mais tarde, no design de padrões para a
impressão de tecidos e na reunião de conjuntos de amostras para empresas por parte de
estudantes, às quais cedo foram comercializadas junto com os papéis de parede da Bauhaus. Este
design de papel de parede da Bauhaus era também utilizado na estampagem de tecidos destinados
à decoração e ao vestuário, difundindo-se ainda mais a partir de 1930.
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4.

ANÁLISE DESCRITIVA

As primeiras tentativas de se definir como seriam os trabalhos de minha produção,
surgiram a partir de uma aula de Estamparia, que alguns traços em papel levaram-me a uma
identificação com a arte abstrata. Ao serem observados estes desenhos com maior atenção,
vislumbrei a idéia de fazê-los em papel e depois transportá-los para o tecido. Os resultados desses
desenhos originaram composições abstratas, e na procura de melhores resultados, identifiquei-me
com o artista plástico Paul Klee, o qual apresenta uma solução predominantemente abstrata.
Após algumas discussões com a orientadora prof.ª Lúcia Monte Serrat, concluímos que as
experimentações deveriam ser feitas diretamente sobre o tecido. A partir deste momento, toda a
criação dos trabalhos realizou-se nos tecidos, abandonando-se o uso do papel. Na busca pela
forma de expressão, pesquisei tecidos e tintas apropriadas; obtendo assim, texturas, manchas e
transparências. Foi então que começaram a aparecer as primeiras características do trabalho, pois
o desafio inicial era encontrar um caminho próprio para desenvolvê-lo. O processo de criação
passou a fluir com maior espontaneidade e os exercícios em tecidos seguiram-se até o momento
em que, adquirindo o domínio dos materiais e da linguagem, avancei para o estágio das pinturas
no tecido em tamanho definitivo.
A decisão de pintar os tecidos definitivos foi protelada por um longo período, pois havia
problemas em relação à parte estrutural, “construtiva”. Por conseguinte, comecei os estudos das
formas dos objetos a serem construídos e do material apropriado para a construção destes. Após
estudar a Bauhaus e o Construtivismo, realizei os desenhos dos suportes utilizando as formas
elementares geométricas do círculo, quadrado e triângulo, conferindo a cada uma delas um
determinado caráter. Comecei a experimentação dos materiais em ferro, madeira e por fim, no
bambu, o qual foi escolhido por melhor adaptar-se aos tecidos, acabamento e maleabilidade. Os
suportes foram construídos por um artesão, de acordo com os desenhos estabelecidos. Enfim, o
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receio de começar a pintar os tecidos era ainda grande, pois as pinturas abstratas, principalmente
as geométricas, poderiam ser comprometidas pelo tamanho do suporte.
O tempo utilizado para finalizar a construção de cada estrutura foi menor do que eu
esperava. Iniciei então, a pintura do primeiro tecido. Foi a partir desta produção concreta que
percebi como o fazer é crucial em qualquer trabalho que se resolva desenvolver, ou seja, não
basta ter a idéia, é preciso concretizá-la.
Foram pesquisados diversos tecidos, sendo que, com o TNT e a seda obtive um resultado
satisfatório ao trabalho. Cada estrutura tem um formato diferenciado, sendo que a maior mede
100,5 x 29,5 x 29,5 cm, e a menor 40 x 30,5 x 30,5 cm. Essa escolha contribuiu para a solução
plástica à composição. Para um melhor desenvolvimento do trabalho, optei por utilizar somente
as tintas apropriadas para cada tecido, sem a interferência de guta, tinta relevo, espessante ou
canetas. Na verdade, o raciocínio foi instintivo, já que a criação das composições ocorreu durante
o fazer, nada foi esquematizado previamente. As formas e linhas utilizadas surgiram juntamente
com a obra. Foi como se os elementos empregados fossem encaixados à medida que o espaço do
plano solicitava. A aparência visual dos elementos da composição surgiu a partir das experiências
realizadas nos estudos em tecidos.
A elaboração das composições sempre ocorreu de forma a equilibrar os elementos nos
planos dos suportes, ou seja, a principal preocupação era criar uma combinação de elementos que
fosse agradável aos olhos de qualquer espectador. Para isso busquei elementos que dessem ritmo
à composição, as formas e linhas escolhidas tinham como objetivo dar ao observador a sensação
de leveza e de movimento. As formas geométricas básicas foram escolhidas por serem altamente
perceptíveis, o que resulta em sensações agradáveis conhecidas pelo espectador. Além disso, elas
representam também um certo raciocínio utilizado nas composições.
Nos quadros de Paul Klee, observamos as obras abstratas que podemos utilizar como
meio de análise para o meu trabalho; quando o artista utiliza algumas formas geométricas básicas
e linhas que se assemelham aos elementos encontrados nos meus trabalhos. O que distingue,
enfaticamente, minha produção com as pinturas de Paul Klee, é a forma como o artista concebia
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cada obra. Klee percebia que a obra de arte, para ser projetada, implica observação, meditação e,
finalmente, maestria técnica dos elementos pictóricos. Klee concebia a relação entre a pintura e a
música em termos estruturais, independente do tema do quadro; visualizava a composição das
suas obras em termos musicais, determinando-as com a justaposição e o desenvolvimento dos
temas, a sua repetição e a sua dispersão. E é justamente aí, nestes pontos, que encontramos as
maiores diferenças entre os trabalhos dele e os meus, pois simplesmente busquei o prazer de
realizar e entender os resultados que a abstração poderia me oferecer a partir das suas
características.

É importante ressaltar que as obras de caráter matemático, as cidades labirínticas e os
quadrados mágicos de Klee exerceram grande influência, sendo encontrados em meus trabalhos.
Outro detalhe importante, observado durante esta pesquisa, foi o fato de Klee utilizar,
freqüentemente em sua obra, elementos vivamente coloridos que sobressaem em contraste com
um fundo negro “psíquico”; característica à qual não tem proximidade com meu trabalho. Pois
quando resolvi desenvolver estas obras, apenas tinha a certeza de que estas fossem o mais claro,
limpo e simples possível. Ou seja, não haveria a complexidade de cores encontradas na
composição de Klee, mas o trabalho seria mais próximo da clareza encontrada; utilizando formas
geométricas conhecidas, composições simples e cores que se harmonizam sem criar sensações
agressivas. Porém, não houve a preocupação específica com as cores, pois elas fazem parte da
composição também instintivamente, a escolha ocorreu em função de uma necessidade interior.

Agora, como observadora dos resultados obtidos nos meus trabalhos, verifico um
conhecimento significativo que concilia a descoberta de junção de artes e o aprimoramento da
forma e dos materiais obedientes a regras que asseguram uniformidade de tratamento e
padronização. Após todos os estudos, o resultado foi a construção de estampas, que em suportes
tridimensionais, trabalham transparência e luminosidade.
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4.1

“CONSECUÇÃO”

Esta foi a primeira estampa a ser elaborada. Foi construída a partir da “medição
individualizada dos estratos”, obras de caráter matemático, característica da pintura de Klee.
Observamos que nos estratos horizontais ocorrem uma bissecção nas suas junções, de modo que
o estrato original se divida em dois, em quatro ou em oito, dependendo do número das
intersecções entre as linhas e os estratos.
A realização desta obra foi um processo de experimentações de cores e tecidos. Utilizei o
tecido TNT devido sua transparência, consistência e as formas poderem ser trabalhadas
livremente com maior precisão. As cores das tintas para tecido foram empregadas como
complemento desse equilíbrio e pela harmonia que compõem. Observa-se ainda, que cada plano
da estrutura apresenta uma composição, fazendo com que o espectador circule pela obra. O
desenho do suporte de bambu acompanha as formas geométricas da composição.
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4.2

“AGITAÇÃO”

Neste trabalho, observam-se várias direções indicadas pelas linhas quebradas, que
provocam um grande movimento à composição. Foi elaborada com tecido TNT, e baseei-me a
partir dos quadros de Klee, cujo aspecto é a dimensão visionária, que são representados seus
labirintos e cidades tentaculares. Observam-se as formas de retângulo na vertical e horizontal que
acompanham o suporte, dando equilíbrio à obra. Este suporte diferencia esta obra das demais por
apresentar apenas um plano visual. Predomina na composição os tons terrosos, contrastando com
o amarelo, laranja e azul.

34

4.3

“ACLIMATAÇÃO”

A beleza dessa obra revela-se, sobretudo na composição dos volumes. Com poucos traços
essa composição, realizada em tecido TNT, é caracterizada por uma forte abstração em relação às
demais. As linhas e as formas geométricas que a compõe ganham equilíbrio com o suporte.
Acredito que o design do suporte valorizou muito o trabalho. Sobrepondo o fundo de amarelo e
marrom, estão as linhas ora em diagonais ora em curvas, destacando outros elementos circulares
e retangulares. Foi construída a partir da imagem rítmica; do desejo de Klee de dar à música uma
representação pictórica direta. As pinceladas negras descendentes, de espessura variável,
estruturam a composição. Para além do arco flutuante que corta o espaço, estão representados
outros elementos figurativos. Os pontos, que lembram notas, são acompanhados por um círculo,
um semicírculo, uma roda e por linhas retas de comprimentos variados, sugerindo elementos
projetados para criar um ritmo.
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4.4

“ABSORÇÃO”

Nesta obra, a composição não acompanha o suporte, devido à escolha por um abstrato
informal, pois as cores foram criadas espontaneamente e livres, de modo arbitrário, sensível e
impulsivo, obedecendo à intuição, dando forma ao instinto, à emoção e ao sentimento. A cor
escolhida foi o marrom com nuances em laranja, observados nos três planos da obra. A sua
textura foi obtida através da técnica de estamparia de borrifar, que consiste em inserir as
tonalidades das tintas escolhidas em frascos, que ao serem borrifados aleatoriamente, misturam as
tonalidades entre si e causam esse efeito de mancha. Para a realização desta pintura foi necessária
a utilização da seda, devido maior absorção da tinta, porém atrás da seda foi colocado tecido TNT
recorrente à sua transparência. Esta obra remete a fase que a doença de Klee começa a
manifestar-se. Um dos princípios essenciais do artista era procurar a função, e não a forma. Seus
traços sobre o papel eram feitos sem qualquer tipo de intenção figurativa, estabelecendo os traços
dolorosamente conscientes que a sua doença ditava, e as manchas evocavam essa simbologia.
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4.5

“LIBERTAÇÃO”

Minha expressão plástica, nesta obra, se preocupou em mostrar a proximidade das cores
empregadas, com Paul Klee. Para destacar o contraste das cores entre si, foi utilizada uma linha
preta entre uma cor e outra. A utilização da seda contribuiu para o efeito desejado, utilizando
tecido TNT por trás da composição. As formas, assim, surgem acompanhando o suporte e os
quatro planos da pintura, os quais podem ser apreciados. Apoiei-me nos quadrados mágicos
empregados por Klee, cuja característica é a orientação vertical do espaço. Nesta obra libertei
minha mente das coisas pré-estabelecidas e viajei através da composição.
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4.6

“REALIZAÇÃO”

Obra realizada em seda com tinta aquarela silk que pode ser apreciada em quatro planos.
A pintura acompanha o desenho do suporte. Utilizei novamente os quadrados mágicos, uma
característica recorrente na obra de Klee e que constituem a principal razão para esta ser
considerada próxima à pintura abstrata. Os quadrados mágicos abandonam o conceito descritivo a
fim de criar novas diferenciações. São os reflexos do que sucede à consciência quando esta abole
as distâncias entre si própria e a realidade da qual surge.
A obra é composta por quadrados encadeados e dispostos lado a lado, seguindo um padrão
irregular. Empreguei cores vivas como o verde, vermelho, amarelo e azul em um conjunto de
preto e cinza. Como nas suas últimas obras, a utilização do negro significa “fim”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esse percurso, o qual envolveu uma pesquisa sobre Paul Klee, comprovei que,
mesmo frente à falta de definição de como seria realizada a união de artes para essa pesquisa e ao
receio prático da produção, é possível obter resultados satisfatórios desde que haja empenho e
seriedade no trabalho a ser realizado. Durante o período de experimentações, observei que é
necessário fazer, pois nada é mais abstrato do que o nosso pensamento, e enquanto as idéias
permanecem aprisionadas, o trabalho jamais concretizará. Todo o processo de elaboração e
desenvolvimento de um trabalho abrange uma série de transformações. O nascimento da obra
manifesta-se na contínua metamorfose, não só do exercício em si, mas principalmente, do próprio
artista.
Notei como ocorre o processo de criação, pois a partir de um esboço nas aulas de
Estamparia, surgiu um desenho que classifico como próximo à arte decorativa, mas conforme o
desenvolvimento e a tentativa de novas possibilidades, trilhei um outro caminho, levando-me a
estes trabalhos finais. No decorrer da pesquisa teórica, em busca de entendimento sobre a Arte
Moderna, descobri uma proximidade do meu trabalho idealizado, com o de Paul Klee na sua fase
mais geométrica, de caráter matemático; embora o artista recusava-se a encará-las como
abstratas. Ao buscar informações sobre abstração, encontrei em Klee, um exemplo a ser seguido,
devido ser um artista que rompeu com a realidade exterior e cuja obra contém, ao mesmo tempo,
magia e intelectualismo, poesia e reflexão. Tratando-se das cores, tons e nuances, utilizo nos
tecidos as tonalidades do marrom, amarelo e preto, contrastando-os com as nuances do laranja,
vermelho, cinza e azul; afastando-me nesse aspecto, de Klee, pois ele e a cor eram um só.
Para a elaboração dos objetos tridimensionais, apoiei-me no Construtivismo e na Bauhaus.
Assim como no Construtivismo, os objetos apresentam as formas de elementos geométricos e são
construídos utilizando a combinação de materiais naturais. Contudo, a formação dos objetos é
determinada pelo seu material. No encontro com a Bauhaus, o design foi de fundamental
importância para geometrizar a obra. Para a construção dos suportes, assim como os alunos da
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Bauhaus, presenciei a resolução de problemas da produção, desde as formas aos custos, como
uma artesã. Também como os alunos, trabalhei nos suportes, as formas elementares geométricas
de círculo, quadrado e triângulo, conferindo a cada uma delas um determinado caráter. As cores,
assim como as formas primárias, exerceram influência nas estampas.
Ter passado por diversas etapas, proporcionou-me um conhecimento significativo que
concilia a descoberta de junção de artes e o aprimoramento da forma e dos materiais obedientes a
regras que asseguram uniformidade de tratamento e padronização. Após todos os estudos, o
resultado foi a construção de estampas, que em suportes tridimensionais, trabalham transparência
e luminosidade, servindo em um segundo momento, para iluminar.
Finalmente, com a conclusão do trabalho e ao fazer uma avaliação da produção, percebi
uma evolução e um amadurecimento. O exercício de criar nos estimula a buscar, através das
pesquisas e do próprio fazer, o apoio para o aperfeiçoamento dos nossos objetivos. Sinto-me
como na Arte Moderna, pois os homens possuíam a capacidade e o desejo de transformar sua
percepção visual em uma forma material e a pesquisar novas formas de expressão. Acredito estar
iniciando o desenvolvimento da carreira profissional e da pesquisa em artes no decorrer da minha
vida.
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RESUMO

Esta produção consiste em estampas apoiadas na abstração das obras de Paul Klee, artista
o qual é o objeto principal desta pesquisa. Estas estampas estão aplicadas em objetos
tridimensionais contendo luz em seu interior. A construção destes objetos trabalha a transparência
e a luminosidade, dando assim, o conceito de objetos artísticos. Na busca de conhecimento sobre
a arte moderna, selecionei como objeto de estudo para uma análise das obras, o artista Paul Klee;
o qual minha produção tem relação compositiva por ser um artista com características abstratas
que melhor expressa o que almejo como resultado final para o meu trabalho. Fiz um longo estudo
sobre as diversificadas técnicas de estamparia; técnicas e tintas apropriadas para os variados tipos
de tecidos. Após a pesquisa dos materiais e a experimentação de técnicas diversas, foram
realizados inúmeros esboços; primeiramente em tecido de algodão e TNT utilizando tinta para
tecido, e finalmente nas sedas, empregando tinta aquarela silk; todos apoiados nas características
do processo de abstração das obras de Klee. Todas as pinturas foram feitas até alcançarem um
resultado estético e funcional satisfatório; sustentado na obtenção de maior luminosidade, na
conquista das cores e tons, na aquisição de melhores texturas e na consecução dos tecidos
apropriados para devidos fins. Realizadas as estampas, estas foram aplicadas em um conjunto de
seis suportes cuja estrutura é de bambu, junco e madeira. Como resultado, obtive um encontro
com a pintura abstrata e a identificação com a estamparia; proporcionou-me também, um
crescimento artístico na produção e uma nova visão sobre a arte deste mundo que nos rodeia.

CAMPO GRANDE
2003
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