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Resumo

Este ensaio é um relato sobre a série Tapumes, um conjunto de instalações temporárias 
que foram desenvolvidas em exposições ao longo de pouco mais de três anos. 

Criadas em espaços institucionais e destruídas após o término das mostras, o que 
sobrou dessa experiência foram os registros fotográficos contidos nestas páginas.

O texto é proposto aqui como contrapartida a essas imagens, onde seria possível 
estabelecer um acesso ao pensamento envolvido no processo de concepção das obras e 
às idéias que se originaram com essa prática.   
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Abstract

This essay is a report about the Tapumes (temporary blocking walls) series, a group 
of site-specific installations that were developed in exhibitions realized over the last 
three years. 

Built in institutional spaces and destroyed by the end of the shows, what remain of 
these experiments are the photographic records on these pages.

The text is proposed here as a counterpart to these images, through which it would 
be possible to establish an entry to the thought involved in the conception of the works 
and to the ideas that originated within this practice.  
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Introdução

Embora minha produção no campo da pintura preceda o trabalho de instalação com madeira 

denominado Tapumes, o fato de que não há mais a presença física dessas obras foi o que me levou 

a optar por tomá-lo como assunto desta dissertação. Assim, o texto pode constituir um documento 

capaz de complementar as imagens que ficaram.

Acredito também que o surgimento dessa prática inscreva um campo de atuação dentro 

do conjunto geral de minha obra, outro fator que me pareceu contribuir para delimitar um tema 

facilitando a tarefa de organizar uma monografia. Além disso, o período de desenvolvimento destes 

escritos coincide com o momento de meu percurso em que tive a oportunidade de realizar muitas 

exposições, onde, na maior parte das vezes apresentei versões dessas instalações.

O trabalho de pintura, no entanto, não ficou totalmente de fora deste projeto. Algumas imagens 

foram integradas com o objetivo de fornecer um apoio para a compreensão do sentido em que conduzo 

o trabalho dos Tapumes. Na minha produção, a pintura segue um desenvolvimento que responde à 

uma lógica interna, recebendo influências da prática da instalação, dos processos de sobreposição e 

ordenação das camadas de madeira. E, em contrapartida, oferece suporte para que eu possa pensar o 

desenvolvimento dos Tapumes, sob uma orientação, até certo ponto, pictórica.

Como uma proposta que busca unir a prática do artista à pesquisa acadêmica, um mestrado em 

poéticas visuais nunca permanece desvinculado do processo de produção das obras. Um pouco na 
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contramão do que se esperaria, em vez de diminuir a produção e aumentar a pesquisa teórica, as 

atividades práticas acabaram sendo intensificadas nos últimos três anos. Escrevendo durante este 

período, permiti que o texto fosse se desvinculando da rigidez acadêmica para ganhar contornos 

de um relato de uma prática de artista. Assim, procurei trazer para o primeiro plano as questões 

que surgiram a partir do embate direto com os materiais, mantendo os estudos como um suporte 

teórico.  
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TAPUMES

Relatos de uma experiência pictórica em 3 dimensões

Contexto

O trabalho com restos de compensado surgiu a partir da minha prática de pintor e particularmente 

de meu interesse pela superfície pictórica.  Em determinado ponto de minha trajetória, ao trocar o 

suporte liso da tela pelo plano acidentado do compensado usado, as irregularidades desse suporte 

passaram a ganhar importância na medida em que constituíam um novo dado a integrar essas pinturas. 

O espaço das obras se tornou mais raso, gerando uma situação que demandava uma troca - da técnica 

da tinta acrílica pela cera de abelha combinada ao óleo. Essa mudança, no entanto, acabou não sendo 

incorporada ao processo de trabalho, pois a densidade desse meio refreava o gesto que compunha 

uma característica fundamental do procedimento pictórico que até então eu vinha desenvolvendo. fig. 01
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fig. 01 
sem título - 2003
acrílica sobre tela - 1,2m x 1,4m
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fig. 02 
sem título - 2003
cera de abelha 
e óleo sobre madeira
1m x 2m

Ao contrário da fluidez das tintas à base de água, a cera de abelha impõe maior resistência à 

aplicação da matéria sobre a superfície. Sua densidade, combinada ao suporte irregular, exigiu a 

substituição do pincel pela espátula. Essa situação não permitia que as pinceladas se mantivessem 

separadas – o resultado era uma massa aplicada por gestos sobrepostos, em que as marcas dessa 

ação tendiam a ser diluídas numa matéria homogênea que se acomodava sobre as linhas verticais e 

horizontais que formavam a estrutura do suporte. E isto aconteceu porque, na medida em que esse 

suporte foi ganhando importância, ele deixou de ser usado na forma de chapa única e passou a ser 

construído pela junção de duas placas ou mais - situação que criava linhas retas dentro do espaço do 

quadro.

fig. 02
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O formato achatado das lâminas de madeira, somado à quebra irregular provocada pela natureza 

das fibras vegetais, sugeriram-me a idéia de pinceladas. Com base nessa percepção foi possível 

pensar a superfície da madeira como obra acabada e não apenas como suporte para receber a pintura. 

Essa passagem marca o primeiro estudo feito apenas de lascas de madeira, sem aplicação de tinta – o 

passo imediatamente anterior ao início do procedimento de colagem direta sobre a parede.  

Quanto ao meu trabalho de pintura, 

na medida em que o uso da madeira se 

encaminhou para o trabalho dos Tapumes, ele 

foi retomado e reconduzido ao processo que eu 

vinha desenvolvendo anteriormente. Ou seja, 

segui pintando paralelamente ao trabalho de 

instalação que ficou reservado à montagem de 

exposições e execução de projetos, enquanto 

a pintura permaneceu como uma pesquisa 

cotidiana, feita em ateliê. 

fig. 03
sem título - 2003  

madeira - 1,1m x 1,4m  

fig. 03
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O que no início pareceu uma bifurcação em minha trajetória, na verdade, se revelou uma 

conciliação, uma vez que os dois trabalhos puderam ser conduzidos paralelamente mantendo uma 

relação de troca. 

Além deste caminho que se deu pelo uso do suporte, o trabalho com os tapumes também pode 

ser creditado à observação da paisagem urbana feita sob o ponto de vista da pintura moderna. Ao me 

referir aos Tapumes, penso que a origem dessas obras está no encontro entre um determinado tipo de 

espaço pictórico raso, que suprimiu a representação, encostando-se na realidade, com a observação 

das superfícies físicas da cidade, suas fachadas e muros deteriorados. Olhar essas superfícies e vê-

las sob o ponto de vista da arte quer dizer que elas podem ser re-significadas pelo ato de pintar e ver 

pintura – um movimento reflexivo que vai da arte para o mundo e vice-versa.

Dentro desse contexto, a tensão entre o espaço ilusório e a declaração da condição concreta do 

quadro que marca a pintura moderna e contemporânea, é tomada como ponto de partida - o dilema da 

pintura que, apesar de recusar toda ilusão espacial, precisa se distinguir do mundo de algum jeito.

Quando os artistas se depararam com essa situação em meados do século 20, o problema se 

colocava como um impasse. Enquanto pintores como Mark Rothko, Barnett Newman e Pierre 

Soulages se mantinham no limiar da supressão do espaço ilusório da pintura, outros artistas como 

Robert Rauschenberg e Jean Dubuffet, cada um à sua maneira, propunham obras que se posicionavam 

declaradamente como superfícies estritamente materiais.  
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As Materiologies de Dubuffet são superfícies 

constituídas por papier maché e massa vinílica. 

Nesses quadros toda composição é suprimida em prol 

da materialidade. Não há nem mesmo a possibilidade 

de um espaço virtual abstrato mínimo, daquele tipo 

que, segundo Clemente Greeenberg, não se poderia 

entrar com o corpo, mas ainda se poderia penetrar com 

o olhar: “enquanto os grandes mestres criaram uma 

ilusão de espaço em profundidade em que podíamos 

nos imaginar caminhando, a ilusão criada por um 

pintor modernista permite apenas o deslocamento do olhar; só é possível percorrê-la literal ou 

virtualmente com os olhos.”

Para Dubuffet, o ato de pintar é, nessas obras, um trabalho que se dá no sentido da espessura da 

matéria, da “pura estruturalidade do tecido da matéria-linguagem”  - não há condições favoráveis à 

formação de imagens dentro do quadro.

Como um desdobramento das questões sobre a representação que foram introduzidas pela 

colagem dos cubistas, um dos problemas centrais nesse ponto, passa a ser a dificuldade de se 

distinguir uma superfície produzida com a intenção de ser uma obra, de uma outra superfície já 

fig. 04

1- GREEMBERG, Clement: Pintura Modernista in: Clement Greenberg e o Debate Crítico, Glória Ferreira (org.), Rio 
de Janeiro, Jorge Zahar, 1996. p.106 
2 - ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna, São Paulo, Companhia das Letras, 1996. p.618.

1

2

fig. 04 - Jean Dubuffet
Messe de terre - 1959
papier  maché - 1,5m x 1,95m
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pronta que fora retirada do mundo. Essa situação fica evidente na obra Dirty painting for John Cage, 

de Robert Rauschenberg. Ali, uma superfície de madeira é recoberta por sujeira e mofo. O resultado 

é bastante parecido com as “Materiologies” de Dubuffet, embora o processo de produção, delegado 

ao acaso, seja diametralmente oposto ao controle empregado pelo último.

Ainda que o processo de construção de superfícies pictóricas possa gerar resultados bastante 

diferentes das superfícies encontradas ao acaso, sejam elas naturais ou feitas pelo homem, um dos 

principais problemas enfrentados pelos artistas que trabalham nesse limite é a passagem da obra da 

condição de imagem para a condição de objeto. E essa é uma questão que diz respeito à intenção que 

se pode perceber em uma obra. 

Neste sentido, o conjunto da obra dos Tapumes teve 

uma forte presença de fatores casuais no início, passando 

gradualmente a um aumento do controle sobre a manipulação 

do material. 

No começo dessa série as obras se mostravam 

minimamente diferenciadas das chapas de compensados 

como são usadas nos canteiros de obras da cidade. Na medida 

em que o trabalho foi se desenvolvendo, todo o esforço passou 

a ser concentrado  na tarefa de fazer da própria precariedade 

do material o elemento potencializador da construção de uma 

fig. 05 - Robert Rauschenberg
Dirty Painting for John Cage - 1953

terra e mofo sobre madeira
0,394m x 0,406m

fig. 05
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linguagem visual, ou seja, de uma linguagem que fosse capaz de emancipar esse material da forma 

como ele é comumente empregado, sem que para isso fosse necessário alterar suas características 

naturais. Esse desenvolvimento partiu da identificação dessas superfícies rotas com a idéia de uma 

pintura que suprimiu totalmente sua dimensão ilusória chegando a se diluir no mundo.   

A supressão da profundidade na pintura durante o século 20 colocava em risco a própria 

transcendência do objeto-quadro. Expurgando toda ilusão espacial do seu interior, pintores como os 

citados anteriormente, passavam a trabalhar na mesma dimensão física de um pedreiro que aplica 

uma massa corrida sobre uma parede. Não é à toa que muito da produção feita nesses moldes tem 

como resultado uma aparência semelhante às superfícies de muros, rochas, solos, etc. 

E, talvez justamente por disporem de uma estética que caminha muito próxima ao acaso é que 

essas obras recolocam nosso modo de olhar o mundo - uma parede descascada não é mais apenas um 

fato entrópico depois que se olha uma Materiologie de Dubuffet.

Dessa forma, só é possível estruturar um pensamento pictórico por meio de lascas de madeira 

deteriorada porque esses artistas nos propiciaram uma experiência estética sobre esses materiais. 

Ainda que muitas vezes essas experiências tenham surgido a partir de intenções refratárias à 

idéia de um objeto de contemplação, a aculturação destas obras pela História da Arte, como sempre 

acontece, acaba por transformar o aspecto transgressor em fator estético. 
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Na França, durante a década de 1950, os artistas 

conhecidos como décollagistes propunham o deslocamento 

de uma superfície retirada do mundo para o lugar da pintura. 

Jacques Villeglé, Raymond Hains e François Dufrêne se 

apossavam de cartazes rasgados por atos de vandalismos que, 

colados uns sobre os outros revelavam camadas capazes de 

suscitar analogias com a pintura. Ainda que a intenção inicial 

fosse se posicionar “contra a arte informal e suas pretensões 

metafísicas”    expondo a degradação urbana de uma sociedade 

voltada para o consumo, essas obras, hoje, não deixam de ser 

belas composições de colagem.

Na arte contemporânea é difícil pensar em algo colocado 

dentro de um museu que consiga guardar alguma aura de 

rebeldia. Nesse sentido, a idéia de uma pintura feita com 

material colhido das ruas diz respeito muito mais a esse olhar 

que aprendeu a ver uma poética dos materiais desgastados com a História da Arte do que com uma 

tentativa de subverter os meios pictóricos tradicionais.

Inovações que eram vistas no século 20 como sintomas de fim da pintura, servem hoje como 

ponto de partida para idéias de expansão deste gênero de arte.

fig. 06 - Jacques Villeglé  
sem título - 1960
papel colado
0,85m x 0,57m

fig. 6

3 - BOIS, Yves-Alain, Rosalind E. Krauss: Formless, A user´s guide - New York, 1997.

3
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A postura diante dos materiais mantida 

pela Arte Povera é uma referência para 

o trabalho que venho desenvolvendo, 

sobretudo Alberto Burri, que como uma 

espécie de precursor deste movimento, 

teve na pintura seu campo privilegiado de 

atuação. Quase sem fazer uso de tinta, há 

uma certa organização nas suas construções 

que remete a uma espacialidade comum às 

obras abstratas da época. As camadas de 

sacos velhos que vão aparecendo, umas 

sobre as outras, constituem um processo 

análogo à construção pictórica por camadas.

O que parece diferenciar a prática de 

Burri e de seus contemporâneos dos artistas que trabalham a idéia da pintura em outros materiais 

hoje, é que aqueles artistas estavam muito mais próximos da noção de uma “pintura ready-made”. 

Eles pareciam se dar por satisfeitos com o deslocamento de uma superfície achada para o lugar de 

contemplação do quadro, pois, naquele momento, atitudes como esta vinham carregadas de sentido 

de ruptura e inovação. 

fig. 07

fig. 07 - Alberto Burri  
Sacco e Verde - 1956

saco sobre tela
1,83m x 1,85m
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Hoje é preciso investir com muito mais intensidade no desenvolvimento da linguagem dos 

materiais para se conseguir resultados bem mais modestos. 

Considerando o estranhamento que essas obras possam ter causado na época, é sintomático que 

Giulio Carlo Argan tenha entendido os trabalhos de Burri como anti-quadros, como sendo o passo 

prévio para a declaração da morte da pintura.

E, se por um lado é possível interpretar as suturas, as queimaduras e o desgaste das superfícies 

de suas obras como marcas de dor e sofrimento como faz Argan, por outro lado elas representam 

novos procedimentos capazes de expandir a linguagem pictórica.

A poética das superfícies desgastadas, dos tecidos que se rompem deixando transparecer as partes 

inferiores, ou as camadas de tinta que vão reaparecendo à medida que um muro vai se decompondo, 

são percepções visuais que remetem à noção da pintura como um fato concreto. Embora possa ser 

feita por raspagem de matéria, a pintura é tradicionalmente feita pela sobreposição de camadas. 

Uma conseqüência da planificação da pintura é o transbordamento de sua estética para as superfícies 

do mundo. Da mesma forma que a pintura estritamente concreta pode ser comparada a uma janela 

fechada, uma janela fechada pode ser transformada em um quadro. Essa é uma questão capaz de 

suscitar muita confusão, mas que também pode abrir muitas possibilidades.

No trabalho dos Tapumes procuro explorar uma poética do desgaste material fazendo o caminho 

inverso da decomposição, ou seja, reconstruindo as camadas que se desprenderam.

Uma das obras mais marcantes que explorou a madeira em sentido pictórico é a Metamorfose de 

Jannis Kounellis. Nessas séries que se estendem desde pelo menos os anos 1960, já está presente a 

fig. 08

4 - Idem nota 2. p.629.

4
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noção de identificar qualidades pictóricas em materiais 

encontrados. Intercalando blocos brancos com pedaços 

de madeira velha, Kounellis cria uma ordem visual 

fortemente orientada pelo sentido de frontalidade. É 

possível perceber ali uma organização guiada pelas 

superfícies desgastadas das tábuas que são distribuídas 

pelo espaço em função de suas cores. 

Mas como parece ser característico dessa época, a 

operação envolvida neste processo está mais próxima à 

idéia de nomear como pintura um material ordinário. A atitude é mais da ordem conceitual do que 

em sentido de explorar as possibilidades plásticas desse achado. O procedimento demandado por 

Kounellis é mais parecido com a seriação de objetos praticada pelos novos realistas franceses como 

Armán, embora, como é freqüente entre os artistas poveros, os materiais remetam antes à noção de 

simplicidade que a uma repetição ligada à indústria.   

A noção de fragmentação presente nessas obras também está implícita nos Tapumes. Mas esses 

lançam mão da repetição para retornar a uma unidade (a superfície). O que está em questão nessas 

obras é a reconstrução e o desdobramento do plano. 

Os formatos retangulares das lâminas de madeira, que ao serem expostos à intempérie se soltam 

das chapas, quando sobrepostos em escala arquitetônica permitem o surgimento da idéia de pinceladas 

feitas com pincéis de ponta chata ou de aplicações de matéria pictórica feitas com espátulas.

fig. 08 - Jannis Kounellis  
Metamorfose - 1975/84
madeira e blocos
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Além desta analogia com a fatura, que pode ser estabelecida quando a obra é vista a uma distância 

mínima necessária, há também o fato de que muitos desses pedaços de madeira já trazem em si uma 

camada de pintura - memória de seu uso anterior. Cada fragmento, além de representar uma ação 

pictórica dentro do contexto proposto pela obra, também traz uma pintura no “espaço” interno de 

sua unidade. Ou seja, a superfície das chapas de compensado que utilizo nestas obras, trazem, além 

das propriedades estéticas da madeira tal como esta sai da indústria (nós, veios e texturas), também 

as marcas residuais do seu uso anterior: escorrimentos de tintas, restos de cimento, marcas de serra, 

fuligem de fumaça urbana e sujeira em geral, além da irregularidade dos pedaços quebrados. O 

esmaecimento das cores, causado pela deterioração do material, contribui para a unidade das partes 

que compõem a superfície do trabalho. Procuro explorar esse desgaste cromático a fim de obter uma 

coesão maior entre as tintas que ali foram aplicadas (quando as chapas foram usadas nas construções) 

e as tonalidades naturais da madeira. Essa variedade de cores dentro de uma freqüência limitada, e 

que é separada pela sobreposição das lascas, reforça a idéia de uma pintura feita pelo acúmulo de 

matéria aplicada por gestos. 

Produzidas industrialmente, as chapas de compensado são obtidas pela colagem de laminados. 

As toras passam por uma máquina descascadora para a extração das lâminas que, por sua vez, são 

coladas de acordo com o veio da madeira, podendo resultar em compensados do tipo padrão ou 

do tipo flexível, variando este último segundo o sentido de sua flexibilidade - em dobra vertical ou 

horizontal. O tipo padrão desse material é feito por camadas alternadas ortogonalmente segundo 
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o sentido dos veios – processo que resulta em chapas mais rígidas. Essas são as mais usadas na 

construção civil, sobretudo como função de tapume. Exposta à ação do tempo, a madeira se contrai e 

se expande, causando o desprendimento de suas camadas. Nesse ponto as chapas começam a perder 

sua vida útil nos canteiros de obras e são depositadas em caçambas; é quando podem ser recolhidas 

para a produção dos Tapumes.

No processo de produção dessas instalações, as lâminas que ainda não se soltaram totalmente 

são despregadas e separadas no ateliê. Retomo então a noção de construção por camadas que está 

presente no processo de industrialização do compensado. Mas essas camadas agora são pensadas 

como um análogo da construção pictórica. Enquanto o processo de industrialização, naturalmente 

escamoteia a estrutura das chapas, deixando aparentes apenas a frente e o verso das placas, nos 

Tapumes procuro evidenciar a construção por sobreposição. Como pinceladas que se recobrem 

constantemente, as lascas vão conferindo ritmo e solidez ao conjunto.

Assim como no princípio da apropriação de objetos pela arte, inaugurado pelos cubistas e 

radicalizado pelo ready-made de Marcel Duchamp, os Tapumes também pressupõem a noção do 

deslocamento - de uma superfície de madeira para o lugar da pintura. No entanto, o que os diferencia 

da colagem cubista, é que não se trata de trazer um elemento de fora para dentro de um campo que 

lhe é estranho (o pedaço de jornal submerso no mundo da pintura). A colagem nos Tapumes é feita 

pela sobreposição de elementos que possuem a mesma natureza.

Por outro lado, tampouco se trata de se apropriar de um objeto, sem modificá-lo, nomeando-o 

arte como fez Duchamp e como fazem muitos artistas contemporâneos.
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Penso a colagem dos Tapumes como pertencendo ao mesmo universo daquelas obras que 

buscam reorganizar uma matéria que pertencia a um outro contexto. Uma ação que visa criar uma 

outra forma, que por sua vez seja capaz de gerar sentidos diversos ao mesmo tempo em que mantém 

visível sua origem material. Um trabalho de colagem permite ao observador, de imediato, visualizar 

ao menos duas instâncias: aquela onde o fragmento colado pertence ao mesmo universo da imagem, 

que nada mais é do que a aparência da obra. E permite também visualizar o trajeto deste fragmento 

de volta ao contexto original ao qual ele pertencia. 

Nas colagens de Braque e Picasso, primeiro vemos uma 

imagem cubista, em seguida percebemos os espaços que 

estão preenchidos pelos recortes de jornal.

A matéria dos Tapumes pode remeter a pelo menos 

três estágios: primeiro a aparência imediata da obra - uma 

instalação feita de retalhos, depois os compensados como 

produtos usados na construção civil e, por fim, as árvores 

que foram serradas e processadas pela indústria. Embora 

a rigor todo papel utilizado em uma colagem também seja 

feito de árvores, a diferença é que no caso dos compensados 

usados o processo de deterioração material acaba revelando 

ainda mais a estrutura da madeira, ao criar condições para 

que seus veios, nós e fibras se tornem visíveis novamente.

fig. 09- Pablo Picasso 
 Guitarra - 1913  

66,3cm x  49,5cm

fig. 09
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Desenvolvimento

Os primeiros trabalhos da série foram produzidos ainda durante meu período de graduação no 

Departamento de Artes Plásticas da USP. O uso da madeira diretamente sobre a parede nasceu da 

observação do processo de deterioração das placas de compensado que cercavam um canteiro de 

obras em frente ao prédio do Departamento. Após dois anos esta cerca foi desmontada e as chapas 

separadas para irem para o lixo. Foi quando puxei algumas delas para dentro do pátio e comecei a 

elaborar o trabalho.

A madeira que até então eu vinha usando em quadros de dimensões relativamente reduzidas 

(1m x 2m ou 1,5m x 1,5m), encontrou junto à arquitetura, espaço para se expandir e gerar novos 

significados. Nesse momento foi possível perceber que a dimensão das obras é de fundamental 

importância na utilização desse tipo de material. Isto ocorre porque as unidades básicas de trabalho, 

ou seja, as chapas de compensado, possuem inicialmente medida padrão em torno de 1m x 2m. 

Mesmo depois de quebradas em lascas, as partes ainda detêm tamanhos que falam diretamente à 

escala do corpo. Para realizar a experiência pictórica desse material é preciso que ele seja usado na 

mesma dimensão que foi fabricado – a dimensão arquitetônica e sua relação com a escala humana.
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Naquela ocasião esse trabalho foi apresentado no curso de colagem sob a proposta de uma 

obra que estava aderida à arquitetura. Havia ali, além do procedimento óbvio de colar umas lascas 

às outras, a idéia de que a peça era o fragmento e o edifício era o suporte sobre o qual ela estava 

colada. 

fig. 10 
Tapumes  - 2003  
Dpto. de Artes Plásticas ECA/USP 
madeira 3m x 5m

fig. 10
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Separando os pedaços em tamanhos que variavam da chapa quase inteira até lascas de pouco 

mais de quarenta centímetros, agi como em uma pintura, iniciando pelas partes maiores como fundo, 

passando a sobrepor as lascas como pinceladas, respeitando o corte ortogonal da madeira.

Esse procedimento teve reflexo direto na forma como eu vinha executando as minhas pinturas 

em acrílico sobre tela. Até o ano de 2004, as pinceladas que formavam a imagem nesses quadros 

eram ainda pouco destacadas. A partir do momento em que comecei a trabalhar com a colagem de 

madeira, esses quadros ganharam maior nitidez, passando a ser construídos por planos separados, 

nos quais, à semelhança da colagem, cada camada passava a corresponder a uma ação específica 

– pinceladas, escorridos, empoçamentos e raspagens foram se individualizando cada vez mais, numa 

mudança que foi definitivamente incorporada. 

Em contrapartida, a aproximação dos Tapumes com a pintura e o início das tentativas de 

desenvolver um procedimento próprio de trabalhar com esse material, deu-se no sentido do 

afastamento do campo bidimensional. Isso ocorreu porque sua origem industrial, seu corte 

geométrico, pareceu-me impor limites ao desenvolvimento interno do campo em sentido pictórico 

(por maior que fossem as possibilidades de combinação das lascas, esta variação ficava limitada pela 

forma básica dos pedaços de madeira). 

Como não me parecia possível conduzir o trabalho a uma prática capaz de atuar plasticamente 

na sua estrutura material, seu desenvolvimento acabou sendo deslocado para a relação da obra com 

o seu entorno. O tema, por assim dizer, das obras do início, estava mais na relação dos Tapumes com 

a arquitetura do que na condução de uma linguagem plástica interna.

fig. 11
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Quando nesse momento a pintura passou a ser construída por unidades nitidamente separadas, 

esses procedimentos puderam ser renovados pela variação de pincéis, pela invenção de modos 

diferentes de despejar a tinta, enfim, pela introdução de instrumentos capazes de esgarçar a imagem 

que se formava.

Embora existisse na primeira obra dos Tapumes um trabalho de sobreposição de unidades 

(lascas), não havia muitas perspectivas sobre como este desenvolvimento poderia ser levado adiante 

sem que fossem adicionados outros materiais ao processo. As duas primeiras obras consistiram 

basicamente no preenchimento de paredes.

fig.11 - sem título - 2005
acrílico sobre compensado
1,1m x 1,6m

fig. 12
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fig.12- Tapumes  
Dpto. de Artes Plásticas, ECA/USP 
São Paulo - 2003 
madeira - 4m x 3,2m
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Na terceira montagem, realizada em uma exposição coletiva denominada Interiores, na Funarte 

de São Paulo, ainda em 2003, pude estabelecer pela primeira vez a noção de tensão junto à arquitetura, 

sensação gerada pela quebra (literal) da madeira. 

Os trabalhos que se seguiram então, passaram a estabelecer junto à arquitetura, uma relação 

que permitia imaginar uma causa e um efeito. Em conseqüência, como foi dito acima, o tema que 

naquele momento eu não estava conseguindo extrair do desenvolvimento interno da obra, passava a 

ser obtido a partir do atrito dessa com o seu entorno.

    

A tridimensionalidade só apareceu a partir do quarto trabalho. Na montagem realizada na 9ª 

Bienal de Santos, o lugar que me foi destinado para a execução da obra apresentava uma coluna, 

situação que sugeriu o uso da flexibilidade das chapas – uma característica do material que a partir 

de então passou a ser cada vez mais importante. 

Esta característica permitia o desenvolvimento de superfícies curvas, o que dava às obras 

um aspecto estranho ao contexto em que aquele material geralmente é encontrado (o tapume nas 

fachadas urbanas).

A partir de então, passou a ser possível pensar a obra sob uma segunda perspectiva de tempo. 

Enquanto a primeira sensação temporal já é dada de antemão, por meio do desgaste do material 

(a passagem do tempo), também se tornava possível imaginar um antes e um depois na própria 

forma como esta obra se conectava à arquitetura. Esta possibilidade era dada pela representação do 

movimento - o que passava a significar, em termos práticos, uma alternativa à solução da superfície.        

fig. 13

fig. 14 
e 15
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fig. 13 
Tapumes, 2003
Funarte, São Paulo 
madeira, 7m x 2cm
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fig.14 e 15- Tapumes
Centro Cultural Patrícia Galvão, 

Santos - 2004 
madeira - 2,7m x 12m x 1,5m
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Não havendo mais a necessidade de resolver o problema interno, a questão do desenvolvimento 

pictórico ficava em segundo plano. 

Neste momento, a relação com a pintura era dada apenas pelas características já presentes na 

madeira, ficando o foco de atenção sobre a forma como esta se conformava ao seu entorno.

Foi a partir das necessidades surgidas da relação entre a obra e a arquitetura que os Tapumes 

conseguiram se emancipar da geometria inerente à natureza do material para se aproximar das 

características orgânicas e gestuais que marcam meu trabalho 

de pintura.

Na exposição coletiva ocorrida no Museu de Arte de 

Ribeirão Preto em 2004, propus criar a instalação sobre uma 

parede que possuía duas portas, uma em cada extremidade. 

Essas portas robustas (esse museu ocupa um antigo casarão 

construído na primeira década do século 20) sugeriram-me a 

idéia de compressão da madeira para fora do plano pictórico. 

Assim, a superfície foi construída sobre toda a parede, e, na 

medida em que ia chegando à altura das portas, projetava 

pontas obtidas pela quebra das chapas, sugerindo uma tensão 

exercida pelo encaixe da obra naquele lugar que causasse o 

avanço dos compensados em direção ao espectador. 
fig.16 - Tapumes 

(detalhe da obra ao lado)
 

fig. 16
   e 17
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fig.17- Tapumes 
Museu de Arte de Ribeirão Preto - 2004 
madeira - 4m x 7,5m x 0,9m
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fi.18- Tapumes
Funarte, Rio de Janeiro - 2004 

madeira - 4m x 15m x 0,8m
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Não creio que esta sensação de compressão tenha sido de fato expressa na obra, mas foi a partir 

dessa solução que cheguei ao tipo de construção baseado no tensionamento de chapas flexíveis que 

se tornou muito importante nos trabalhos posteriores.

Neste ponto, o trabalho de sobreposição de lascas que marcara os primeiros dois trabalhos 

havia sido substituído pelo uso de pedaços de madeira maiores, ou chapas inteiras, o que acentuava 

o caráter geométrico da estrutura interna da obra. 

Acredito que isto também tenha contribuído para posicionar o trabalho mais perto da realidade, 

ou seja, ele era proposto como obra, mas não deixava de ser também um tapume como os encontrados 

nas construções (uma característica ainda presente, mas reduzida na minha produção atual). 

Foi apenas a partir do sexto trabalho que o 

desenvolvimento plástico interno foi retomado. 

Na primeira montagem que fiz na Funarte do Rio 

de Janeiro, para que a percepção da superfície do 

trabalho tivesse sucesso em ser convertida em uma 

experiência pictórica, o trabalho de sobreposição de 

lascas foi intensificado juntamente com o aumento 

da dimensão da área ocupada.
fig.19 - Tapumes   

Funarte - Rio de Janeiro 

fig. 18
   e 19

5- Como observou Umberto Eco, “na colagem o objeto é dessemantizado pela perda da identidade que é suprimida pelo contexto 
maior do qual este passa a fazer parte.” Nesta passagem Eco se refere à intenção contrária ao efeito dessemantizador da colagem, 
obtido por Armán em seus procedimentos de acumular objetos. Segundo Eco, o interesse deste artista estava na idéia de catalogação. 
ECO, Umberto - Entrevista à Daniel Abadie, in – Arman, catálogo de exposição, São Paulo, MASP, 1998.

5
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A passagem do contexto experimental das primeiras obras que eram feitas em ateliê, e portanto 

partiam de uma escolha dos lugares, passou com a inserção das obras no circuito de exposições, para 

uma situação de adaptação aos lugares oferecidos pelos organizadores desses eventos. O desafio 

que surgia então, refletia-se no desenvolvimento do trabalho que passava a demandar soluções 

inesperadas e em tempo limitado - o tempo entre o conhecimento do espaço e o vencimento do prazo 

de finalização da montagem.

Na exposição Visualidade Nascente, no Centro Universitário Maria Antonia em 2005, pela 

primeira vez, foi-me destinada uma parede curva. A solução 

encontrada, viabilizada tecnicamente com a ajuda dos 

montadores, foi encaixar a obra em um dos nichos que abrigam 

as janelas do primeiro andar do edifício, criando assim, uma 

parede convexa capaz de sugerir um rebatimento da curva 

côncava da sala.

Entalando algumas ripas entre as pilastras, foi possível 

modular uma superfície curva. Este passo foi decisivo para, 

posteriormente, nas obras que se seguiram, deslocar o núcleo 

temático da relação direta com a arquitetura para um progressivo 

desenvolvimento de estruturas internas independentes. Uma 

visualidade que passaria a ganhar maior complexidade sob a 

orientação de uma idéia de pintura gestual.

fig. 20
   e 21

fig. 20 - Tapumes
detalhe da obra ao lado
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fig. 21 - Tapumes
Centro Universitário Maria Antonia - São Paulo, 2005
madeira e cera de abelha - 3,5m x 3,2m x 1m



46 47

Outro episódio na minha trajetória que forçou um descolamento da relação com a arquitetura, 

foi o trabalho realizado no Salão de Arte de Goiás em Goiânia, 2005. 

Nesta exposição, deparei-me pela primeira vez com uma arquitetura falsa (o salão é apresentado 

na garagem de um shopping center, onde são montados painéis para a exibição das obras). O que eu 

tinha então era uma parede única, o que equivale em termos de pintura a uma tela em branco.

Sem a morfologia do prédio para indicar o caminho, acabei recorrendo ao mesmo procedimento 

que havia feito em Ribeirão Preto, ou seja, tensionar umas lascas contra as outras para obter um plano 

em projeção. A diferença nesse caso foi que não havia uma 

justificativa para a obra ter aquela forma. Fato que, somado 

à inevitável percepção daquele painel como uma tela que 

pudesse ser transportada, ajudou-me a conceber o projeto de 

um grande quadro, onde as pontas e volumes que surgiram no 

trabalho como conseqüência da arquitetura, pudessem ter um 

desenvolvimento autônomo.          

Nesta época já era possível perceber uma tendência de 

aproximação entre esse trabalho e minha pintura. Na ocasião 

da primeira exposição individual em uma galeria, busquei esse 

diálogo por meio da cor.  

fig. 22
   à 24

fig.22 - Tapumes 
5º Salão Nacional 

de Arte de Goiás, Goiânia - 2005
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fig.23 e 24 - Tapumes 
5º Salão Nacional 
de Arte de Goiás, Goiânia - 2005
madeira - 4,9m x 4,5m x 0,8m
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fig.25 - Tapumes
Galeria Baró Cruz, São Paulo - 2006 
madeira e pigmentos - 3,2m x 4,5m x 0,75m
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fig.26 - exposição
galeria Baró Cruz - 2006
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A coloração original dos tapumes é dada pelas várias tonalidades da madeira. No processo de 

produção dessas chapas, muitas vezes são acrescentados produtos que interferem na sua cor. O mais 

comum deles é um tipo de fungicida que confere o magenta típico de alguns compensados.

No caso dos compensados usados, eles trazem, além dessas tonalidades, muitas outras 

informações cromáticas resultantes do uso que tiveram. Quando usados como fôrma de pilares, por 

exemplo, podem trazer também texturas de cimento e argamassa. É muito comum também encontrá-

los esbranquiçados pela presença de cal. No entanto, são as cores usadas para proteger as fachadas 

que conferem a variedade cromática do material.

Durante a montagem de uma obra procuro sempre separar os pedaços de cores diferentes, 

espalhando-os pelo chão a fim de poder visualizar a sua distribuição espacial.

No início de 2006 iniciei um processo de intervenção cromática sobre as lascas de madeira. Para 

que este processo pudesse ser melhor integrado às cores que já estavam ali presentes, apliquei tintas 

bastante diluídas. Este procedimento, como se fosse um filtro cromático transparente de programas 

de computação gráfica, permitiu compensar a discrepância entre a nova camada de cor e o desgaste 

cromático natural da superfície. 

Na galeria Baró Cruz expus pela primeira vez a obra Tapumes junto com as minhas pinturas (que 

são bastante coloridas). Esta situação me motivou a interferir de forma mais acentuada no material.

Ocupando apenas uma parede, de modo a restringir a obra ao retângulo, o resultado foi uma das 

passagens da série que mais remetem à idéia de um quadro. 

fig. 25
   à 27
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No entanto, esta ação cromática não foi perfeitamente adaptada. Esta primeira experiência 

destoou da cor tal como ela é encontrada nas chapas que recolho das ruas. Foi necessário usar 

posteriormente essas mesmas lascas em outras obras. Só assim, quando os pedaços com cor aplicada 

foram misturados àqueles com resíduos de cores encontradas ao acaso, é que pôde haver uma 

convivência mais harmônica entre partes manipuladas e 

material bruto.

Mas enquanto a cor se mostrava como uma variável 

relativamente fácil de lidar, o desafio maior continuava 

residindo em como dar aos Tapumes uma dinâmica mais 

solta, que conferisse às instalações o caráter orgânico 

das minhas pinturas, sem que para isso fosse preciso 

sacrificar as características da madeira deteriorada.

A fragilidade deste material não permitia que as 

formas fossem submetidas a muita tensão. Buscando 

um jeito de levar adiante o desenvolvimento do plano 

côncavo iniciado no centro Maria Antonia, passei a usar 

canos de p.v.c. para flexibilizá-lo. 

fig.27 - Tapumes
Galeria Baró Cruz (detalhe)



52 53

fig. 28
   à 31

Desdobramentos

A experiência no estúdio-residência Atelier Amarelo, no centro da cidade de São Paulo em 

2005, representou uma inflexão no ritmo acelerado das montagens nos espaços de exposição. Com a 

possibilidade de ocupar, por um período de sete meses, uma das nove salas destinadas a servirem de 

ateliês para os artistas selecionados, como propunha o edital da Secretaria de Cultura do Estado, foi 

possível estabelecer uma relação mais prolongada com a obra. 

Cada artista recebeu um quarto para ser usado como estúdio durante este período. No entanto, o 

tamanho reduzido das salas reformadas do velho edifício de quatro andares localizado no bairro da 

Luz, deixava poucas perspectivas para o desenvolvimento de um trabalho que demanda espaço, como 

é o meu caso. Assim sendo, a solução que me ocorreu foi tirar partido desta situação, transformando 

esse espaço em uma obra. Esta proposta exigia uma mudança do ponto de vista do espectador. O que 

até então vinha sendo destinado aos amplos espaços institucionais, teria que ser acomodado agora 

num quartinho de 4,5 metros por 3 metros e um pé direito que não alcançava 2,8 metros. 

As paredes convexas que construí com tubos de p.v.c.,  comprimiam o espaço, pressionando em 

direção ao centro da sala - o único lugar cabível a quem entrava neste lugar. Com a ocupação de todas 

as paredes, mais o teto e o chão do pequeno cômodo, o ponto de vista do observador se deslocou da 

contemplação visual para uma experiência corporal.
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fig.28 e 29 - Tapumes 
Atelier Amarelo, São Paulo - 2005 
madeira e p.v.c. - 2m x 3m x 4,5m
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O fato de se tratar de uma 

obra para se entrar e não para 

ser vista à distância como vinha 

ocorrendo, forçava uma sensação 

tátil bem mais acentuada do que 

nas obras anteriores. Sem o recuo 

necessário à observação não havia 

a possibilidade da fusão perceptiva 

dos pedaços de madeira para uma 

experiência pictórica. 

A flexibilidade do chão 

estufado, que mantinha uma 

movimentação instável ao caminhar, 

contribuía para a experiência 

corporal da obra, assim como o 

cheiro da madeira, que convidada 

o espectador a deixar o espaço do 

fig.30 -  Tapumes 
Atelier Amarelo
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corredor e imergir no ambiente. O sentido do olfato, aliás, já tinha sido parte do trabalho do Centro 

Maria Antonia. Naquela ocasião, a cobertura de cera de abelha diluída em terebentina emanava um 

aroma que se espalhava por todo o espaço.

Por fim, uma fraca, mas suficiente lâmpada incandescente iluminava com suavidade o ambiente 

da obra no Atelier Amarelo, ressaltando a sugestão de uma experiência da ordem do interior de uma 

cabana. Um revés no caráter contemplativo de todas as outras criações da série Tapumes. 

Neste ponto de minha produção, a idéia da pintura expandida dá lugar à noção de imersão em 

um espaço construído por fragmentos.

fig.31 -  Tapumes 
                  Atelier Amarelo

3m

4,5m

2,5m

Paredes do
           Atelier 
              

Planta baixa 
simplificada

2m-h

Area ocupada 
   pela obra

fig. 21
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O Merzbau, obra construída pelo alemão Kurt Schwitters na 

cidade de Hannover na Alemanha e destruída durante a segunda 

guerra, era toda feita de assemblages de materiais heterogêneos. 

Ocupando vários cômodos de sua casa, a obra era composta por 

diversos nichos, muitos dos quais podiam ser visitados apenas 

por poucas pessoas íntimas do autor.  

Segundo Argan, seu trabalho era derivado da colagem 

cubista e unia o espírito irreverente dos dadás à lógica 

construtivista. Mas enquanto os cubistas usavam a colagem 

para criar uma continuidade entre representação e realidade, 

o Merzbau entalhava a própria realidade com suas formas 

angulosas derivadas dos desdobramentos geométricos do espaço 

cubista.

Essa criação de Schwitters é uma referência para todos os 

artistas que trabalharam com a noção de ambiente a partir dos 

anos 1950. Comparada ao que me parece ter sido esta obra, a passagem dos Tapumes pelo Atelier 

Amarelo surge como o esboço de uma possibilidade. 

Embora nesse meu trabalho não exista nenhuma das conotações místicas e simbólicas que 

marcaram o Merzbau, imagino que naquela obra também se podia perceber a idéia de formas brotando 

de dentro para fora e progredindo para ocupar um espaço que também é um local de trabalho. Esse 

fig. 32 - Kurt Schwitters 
 Merzbau - 1923-1932  
obra construída na casa do artista, em 
Hannover, 
Alemanha, detruída na 2ª guerra mundial. 

6 - Idem nota 2. p.359.

6
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espaço que ocupei por um período bem mais curto foi sendo tomado pelos tapumes até o ponto em 

que não havia mais como trabalhar. Então a obra estava pronta. 

O ambiente limpo, as paredes brancas do Atelier recém-inaugurado, potencializavam a textura 

rudimentar do quarto - estufado por uma inadequada materialidade. E esse movimento sugerido 

das paredes acentuava o caráter opressor do lugar; sensação que também podia ser paradoxalmente 

invertida pelo fato dessas mesmas características também poderem ser sentidas como a atmosfera de 

um abrigo, como aquelas que as cabanas e os casulos oferecem. Ao mesmo tempo em que alguma 

força parece estar atrás das paredes, pressionando do outro lado, um estranho conforto podia ser 

sentido pela sugestão de um interior almofadado. 

O caráter orgânico que começa a surgir nesse ponto traz uma nova poética de opostos ao 

remeter à noção de um espaço da ordem de um interior, do interior do corpo - um universo de tecidos 

carnais, mas que ali seria feito de uma matéria encontrada nas fachadas da cidade. Interior e exterior 

combinados numa única presença.

A idéia de formas da natureza já havia despontado primeiramente na obra do Centro Maria 

Antonia. Ali, a parede curva e a irregularidade da madeira deteriorada recoberta pela cera de abelha, 

enquanto, por um lado, trazia o trabalho para mais perto do campo da pintura, por outro, apontava 

para uma relação nova ao sugerir uma sensação orgânica da ordem de um casulo, de algo que parecia 

querer penetrar no espaço interno do edifício. Um corpo que também podia ser percebido como 

uma pintura que, não satisfeita em expelir, por meio de sua materialidade exaltada e de seu caráter 

assumidamente planar, qualquer possibilidade de representação, ainda dá um passo a mais em direção 

fig. 21
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à dimensão física, projetando seu volume para frente e se estendendo do chão até o teto.

Aqui cabe um parêntese - a alusão a um referente é apenas uma sugestão. A rigor a obra não 

trata da representação, mas por outro lado, pelo fato dela estar longe de pretender se lastrear numa 

noção iconoclasta (como, por exemplo, propunham os minimalistas), por ela se permitir liberar desse 

rigor, as formas surgidas no decorrer do percurso são muitas vezes acolhidas no interior do próprio 

processo de criação. Ou seja, aonde a obra sugere, por exemplo, a representação de um casulo, 

num trabalho subseqüente esta idéia pode ser retomada no sentido de intensificar esta percepção. É 

importante deixar claro, no entanto, que essa permissividade em relação à representação não ocorre 

para fazer que este referente seja percebido no trabalho. Sua aparição é bem recebida apenas na 

medida em que ela é capaz de potencializar plasticamente a obra. E isso é buscado porque, ao não 

acolher totalmente esta sugestão representativa em seu interior, a obra pode descortinar significados 

indefinidos, apontando para lugares plástico-poéticos que não existiam antes.

Este material, a madeira deteriorada que conduz ao campo do imaginário, ao sugerir músculos, 

peles, casulos, cascas, etc, só pode fazer essa passagem por uma relação de semelhança orgânica. O 

contexto em que a obra coloca esses materiais potencializa sua percepção dentro desses parâmetros. 
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Na obra realizada no CCSP (Centro Cultural São Paulo) a idéia de um interior do corpo feito 

de materiais da rua deixou de ser uma aparição casual e passou a constituir um referente controlado 

dentro do processo de elaboração do trabalho. A própria lida com o acaso, um fator inerente à escolha 

do material (a madeira de descarte), a partir de um determinado momento passou a me sugerir 

possibilidades miméticas - algumas chapas recolhidas das ruas desprendem suas camadas que, como 

peles, encontravam-se sobrepostas umas às outras. 

fig. 33
Tapumes - 2006, Centro Cultural São Paulo

madeira, guache e p.v.c. - 3,5m x 12m x 1,5m

fig. 33
à 35
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Na ocasião de uma determinada coleta de compensados, notei que algumas das camadas desse 

material, as mais externas, traziam uma cobertura esbranquiçada (provavelmente resíduos do que 

fora uma fachada branca). Os fungos que se desenvolveram sobre sua superfície geraram manchas 

semelhantes a pintas, o que me sugeriu a possibilidade poética de pensar este material como uma 

espécie de “epiderme urbana”. 

Novamente as escarificações e abscessos sugeridos nas superfícies da obra de Burri aparecem 

como uma referência para pensar a pintura como uma pele que, feita de materiais colhidos das ruas, 

pudesse guardar o sentido de degradação, violência e marginalidade que impregna esse material, e 

sobre o qual o espectador pode projetar seu corpo.

Essa idéia foi então desenvolvida numa peça antropomórfica, na qual a noção de peso e volume 

foi trabalhada de modo a sugerir uma relação entre partes do corpo e uma fachada urbana feita de 

tapumes deteriorados. Embora essa relação constitua, a rigor, apenas uma possibilidade discursiva 

entre outras, ela pôde, nesse caso, funcionar como um fio condutor no desenvolvimento da obra. 

Como dito anteriormente, ela serve para abrir possibilidades de significação na medida em que, no 

meu trabalho, uma intenção, quando posta em prática, nunca se concretiza plenamente.

Ao tentar recobrir a superfície da obra do CCSP com as “peles de madeira” que eu havia 

encontrado, essas se revelaram em número insuficiente (o acaso novamente), levando à decisão 

de optar por uma primeira camada de tonalidades rosa-avermelhado. Interferindo cromaticamente 

nas madeiras a partir do tom magenta que alguns tipos de compensados apresentam, o trabalho foi 

elaborado como um procedimento de pintura: partindo da estrutura de canos que cumpria a função 



60 61

de chassi, foram formadas as camadas do fundo, avançando posteriormente para os primeiros planos 

com os retalhos menores. 

Tomando a noção de representação como um paralelo, a construção foi pensada primeiramente 

em termos de uma série de “músculos”, que depois foram sendo recobertos por fibras, sendo finalmente 

sobrepostos pela “pele” de madeira esbranquiçada, cujo encontro casual inspirou a idéia. 

Um dos aspectos mais importantes que procuro explorar nesses trabalhos é a discrepância 

entre a banalidade do material que pode ser encontrado na cidade a qualquer momento e o caráter 

inesperado em que ele é empregado na obra. Esse encontro de uma visualidade estranha em uma 

realidade prosaica, que se dá sem a interrupção do cotidiano, em que a imagem inesperada se mantém 

conectada fisicamente ao tempo presente, a ausência de uma moldura que pudesse circunscrever um 

espaço próprio da obra é o que permite pensar em alguns aspectos do surrealismo. Comentando 

sobre a obra Bola Suspensa de Alberto Giacometti, Rosalind Krauss descreve esta experiência como 

a abertura de uma “fissura na superfície contínua da realidade”. 

Por tratarem da representação onírica, os surrealistas freqüentemente lançavam mão de 

dispositivos de nomeação de espaços em suspensão - janelas, portas, palcos e gaiolas cumprem 

funções similares à moldura e ao pedestal. Na obra de Giacometti, duas formas permanecem prestes 

a se tocar, sugerindo um afago com conotações eróticas. Este ato que nunca se consome devido 

ao fato da corda que faz o pêndulo da peça superior ser muito curta, passa-se dentro de um cubo. 

Embora esta estrutura semelhante a uma gaiola, sugira a situação como uma cena separada do mundo 

7 - KRAUSS, Rosalind: Caminhos da Escultura Moderna - São Paulo, Martins Fontes, 2001.p.138.

7
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fig. 34 e 35
Tapumes - 2006, Centro Cultural São Paulo
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do espectador, o movimento da peça, por ser literal, cumpriria a função de manter a continuidade 

entre a obra e o espaço real.  Portanto, o tempo nesta peça estaria mais próximo de um sonho 

acordado, de um devaneio que transcorre sem interrupção da vigília: “Assim, a escultura ensaia 

uma experiência que às vezes temos na vida acordada, uma experiência de descontinuidade entre 

diferentes fragmentos do mundo”.

O que poderia sugerir uma experiência dessa ordem no espectador dos Tapumes é a constatação 

de que a obra do CCSP, embora remeta a uma sensação carnal, o faz por meio de uma estrutura que 

não interrompe a casualidade de um aparato urbano como qualquer outro que se pode encontrar nas 

ruas. A visão dos volumes que pendem como gordura, não elimina a familiaridade que se tem com o 

material de que são feitos.

A utilização que este material nomeia é também o que permite pensar numa inversão de valores. 

A noção de pintura é aludida não só pelo aspecto da superfície, mas também pelo próprio título da 

obra. Por uma inversão de funções, o tapume que era usado para tapar, ou seja, para não permitir que 

se veja o outro lado, é convertido para o espaço destinado à pintura, para o local da visibilidade por 

excelência.

8 - Idem.

8

9

9 - Tapume, substantivo derivado do verbo “tapar”- anteparo, ger. de madeira com que se veda a entrada de uma 
área ou construção, etc. qualquer coisa que tapa ou esconde. ETIM tapar + ume. Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 
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E neste caso em particular, por ter sido montado sobre uma parede de vidro, este trabalho tinha a 

peculiaridade de permitir que se visse o seu lado avesso. Enquanto do lado de dentro do CCSP tinha-

se a visão da frente da obra, da rua Vergueiro o espectador podia ver o seu lado de trás. É possível 

também, sob esse ponto de vista, pensar em fachadas que dão as costas para a rua e têm a frente 

voltada para o interior do espaço de exposição. 

 Observando o interior côncavo do lado posterior desta obra, ao contrário da sua frente convexa 

que transmite a sensação de peso e volume, podia-se ter a percepção da fragilidade e da leveza 

da madeira. A mesma sensação que nos traz as lâminas de compensado apodrecidas, tal como são 

encontradas nas ruas da cidade.

fig.36 - Tapumes 
Centro Cultural São Paulo
vista da rua Vergueiro

fig. 36
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Nesse ponto do desenvolvimento do trabalho as formas já não surgem mais de uma relação 

direta com a arquitetura. Elas ainda percorrem os espaços, alastram-se pelas paredes se relacionando 

com o entorno, mas já começam a adquirir um sentido autônomo. Projeções e contrações do plano 

não precisam mais de justificativas.

fig.37 - Tapumes  
Casa da Cultura da América Latina, Brasília - 2005,  madeira - 2,7m x 16m x 1m
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Dois tipos básicos de obras começam a se definir: as formadas por planos côncavos, que sugerem 

a sensação de estufamento, e as que seguem um desenvolvimento mais solto, combinando formas 

côncavas e convexas, fluxos e refluxos. É por meio dessa dinâmica do movimento que os Tapumes 

se aproximam da minha pintura.

Essa tendência começa a ser perceptível a partir da obra realizada na Casa da Cultura da América 

Latina, em Brasília, no ano de 2005. Ali, surge mais uma possibilidade discursiva. Mas ainda menos 

do que um discurso sugerido, ela aparece apenas como uma possibilidade latente, mas que, ainda 

assim, serviu como parâmetro para orientar alguns dos trabalhos subseqüentes.

fig.38 - Tapumes   - Casa da Cultura da América Latina, Brasília

fig. 37
à 40
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10m

8m
6m

Paredes da 
               galeria

Planta baixa simplificada

2,7m-h

Area ocupada pela obra

fig.39 - Tapumes  
Casa da Cultura da América Latina, Brasília
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fig.40 
detalhe da obra ao lado
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Como uma espécie de manual destinado a oferecer ferramentas para o estudo das obras de arte, 

Heinrich Wölfflin estabeleceu no livro Conceitos Fundamentais da História da Arte duas categorias 

estilísticas: o linear e o pictórico. Enquanto o primeiro termo se destina a qualificar as pinturas de 

formas bem definidas do século 16, o segundo se aplica ao estilo posterior surgido no século 17, 

quando a representação, segundo o autor, passa a ser pautada mais pelo “ver em massas”, ao contrário 

do “ver em linhas” do estilo linear.

Essa mudança na forma de representar o mundo possibilitou uma diminuição da subordinação 

da pintura ao desenho. As figuras não mais precisavam ser retratadas por inteiro contra o fundo, seus 

limites passavam a se fundir com o entorno numa busca por maior naturalidade na construção da 

visão da realidade. Ao pensar em termos de manchas, claro e escuro, estes artistas passam muitas 

vezes a deixar aparentes as marcas do pincel sobre a superfície do quadro.  

A partir desse aumento na liberdade do tratamento da forma que já pode ser notado, por exemplo, 

em algumas obras de Velásquez e Rembrandt, é possível pensar no processo de transformação que 

levaria ao impressionismo, à superfície da pintura e posteriormente ao expressionismo abstrato. 

Para alguns artistas do século 20, o aspecto de relevo da pintura a óleo deixa de ser uma 

conseqüência da representação e passa a constituir um foco de interesse. A noção de trabalhar uma 

massa sobre uma superfície em detrimento da representação de um espaço, confere desenvolvimento 

à pintura em uma dimensão matérica e, portanto, mais próxima também de um sentido escultórico.

10 - WÖLFFLIN, Heinrich: Conceitos fundamentais da historia da arte, São Paulo, Martins Fontes, 1984. p.26

10
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A experiência com os Tapumes apontava sempre para a possibilidade de utilizar o conceito de 

pictórico de Wölfflin (considerando naturalmente uma grande elasticidade desse termo em relação 

ao seu contexto original) como uma ferramenta para pensar o sentido da condução do meu trabalho. 

Esse conceito vinha à tona pelas características naturais do material - a textura, a irregularidade dos 

fragmentos, o processo de sobreposição das camadas - qualidades que quando vistas em conjunto, 

dentro da obra Tapumes, sugeriam-me o sentido do pictórico.

É interessante notar que, embora seus conceitos fossem direcionados ao modo de pintar, o autor 

também os estendia aos temas: “chamamos de pictórica a figura de um mendigo com as vestes rotas, 

o chapéu amassado e os sapatos furados, enquanto as botas e os chapéus que acabaram de sair de uma 

loja são vistos como objetos não-pictóricos”.

A partir de um certo ponto, deixei de relacionar a noção de pictorialidade apenas com natureza 

do material empregado em meu trabalho e passei a considerar também uma outra possibilidade de 

uso desse termo, ainda que para isso as obras precisassem avançar uma boa dose em direção ao 

campo da escultura.

Na mesma passagem, ainda comentando sobre os sapatos e o chapéu, Wölfflin prossegue: 

“Falta-lhes a vida rica e fluida da forma, que pode ser comparada ao movimento das ondas, quando 

uma brisa agita a superfície da água”.

Essa comparação diz respeito à sensação de movimento que advém da aplicação da pintura por 

gestos bem marcados sobre a tela, típicos do estilo pictórico. Essa é a segunda característica deste 

termo que pode servir de referência para pensar a conformação inquieta dos planos de madeira.    

11 - Idem. p.33
12 - Idem.

11

12
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Embora no trabalho dos Tapumes o movimento tenha surgido juntamente com características 

tridimensionais - o que poderia levar à perda da relação com a parede e conseqüentemente da idéia de 

pintura - o aumento da dimensão dos trabalhos permitiu que os volumes surgidos fossem percebidos 

novamente como pertencendo ao plano vertical. Assim, pude pensar estas construções como massas 

- grandes “empastos” feitos de madeira. 

O que procuro criar com os Tapumes é uma continuidade entre as formas que se projetam e o 

plano de onde elas são projetadas. Esta idéia parte da observação de que nas pinturas que utilizam o 

empasto, o óleo que forma o relevo é o mesmo que constitui a matéria das áreas planas do quadro. 

fig. 42
Tapumes (detalhe) 

Fiat Mostra Brasil - 2006, madeira 

fig. 41
empasto de pintura a óleo
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O que dá “forma” ao empasto é o acaso. Ainda que a posição em que a massa pastosa se acomoda 

sobre o plano seja o resultado de uma intenção, sua conformação é pautada pelo imprevisto. Apesar 

de ser impossível que uma pintura não tenha forma, a sua configuração, quando delegada ao acaso, 

é uma qualidade que permite falar sobre uma arte informal.

Todo o sentido de movimento que é comum tanto aos Tapumes quanto à minha pintura, provém 

de uma idéia de informalidade que é uma característica do estado líquido ou pastoso. 

Embora a aparência das minhas pinturas possa transmitir um sentido caótico, todo seu processo 

de execução é muito controlado. 

Isto é necessário porque, sendo 

elas feitas de líquidos, há de 

se cuidar para que eles não se 

misturem totalmente – o que 

poderia gerar uma superfície 

sem diferenciação de áreas. 

Assim, cada pedaço do quadro 

contém um pequeno acidente 

controlado, que são sobrepostos 

uns aos outros como acontece 

com as lascas de madeira nas 

instalações. 

fig. 43
   à 45

fig. 43
sem título - 2007 - acrílico sobre tela (detalhe)
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fig. 44
sem título - 2007
acrílico sobre tela
1,5m x 2m
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fig. 45
sem título - 2007

acrílico sobre tela
1,7m x 1,9m
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Já os Tapumes, por serem sólidos desde o início, podem se entregar com mais facilidade 

ao aleatório. A ação construtiva envolvida em sua fatura é obrigatoriamente desacelerada. Seus 

caminhos não precisam de guias; talvez por isso sua solidez seja aparentada dos líquidos – sempre 

construindo relevos que não se cansam de serem feitos e desmanchados em seguida, numa incessante 

busca pelo informe, pelo impossível.

fig.46 - Tapumes
FUNARTE, Rio de Janeiro - 2006
detalhe
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A idéia de informalidade que me ocorre quando penso em seu desenvolvimento provém da 

noção histórica de pintura informe. E, embora na minha obra todo o processo de construção seja 

controlado, não há uma direção que conduza o sentido das formas - essas não são criadas com a 

finalidade de representar algo, nem são mais, como eram antes, o resultado da tensão da obra contra 

a arquitetura. Seu desenvolvimento segue a direção das curvas que o material sugere, que a madeira 

permite construir, assim como na pintura informal é possível seguir o caminho do comportamento da 

tinta, da pasta e da mistura das cores.

fig.47 
Tapumes

FUNARTE 
Rio de Janeiro 

2006 
madeira 

3,5m x 23m x 1,4m
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fig.48 e 49 - Tapumes
FUNARTE - Rio de Janeiro - detalhe
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15m

4m

4,5m-h

4mArea ocupada pela obra

Paredes internas 
           da galeria

3,5m-h

Planta baixa simplificada

fig.50 - Tapumes
FUNARTE - Rio de Janeiro
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Outra idéia que está ligada à natureza dos compensados deteriorados é o sentimento de algo 

inacabado, de um espaço que permanece isolado do resto da cidade - do outro lado dos tapumes 

homens trabalham para que quando o edifício estiver pronto essa vedação possa ser retirada dando 

lugar à visão final do prédio ou da casa reformada.

Pensando sobre isso, um conceito que me pareceu capaz de ajudar a compreender melhor o 

trabalho que venho realizando com este material, é o “espaço em obra”, desenvolvido no livro O 

espaço moderno, por Alberto Tassinari. 

Com o abandono da narrativa na arte moderna e o crescimento da atenção aos fatos materiais 

da pintura, aquilo que era um meio acabou se tornando um fim. Ou seja, os procedimentos pictóricos 

que eram um meio de se chegar à representação, passaram a constituir o próprio assunto do quadro. 

Essa transformação parece ter sido o que deu à boa parte dessa produção a sua aparência de obra 

inacabada.

De modo similar, o tapume, como dito anteriormente, é emblemático de algo que não está 

acabado, e seu aspecto grosseiro e deteriorado participa na formação desse sentido. Toda relação que 

venho estabelecendo com a pintura moderna para criar este texto está baseada nesses aspectos, nessas 

qualidades que procuro canalizar para uma experiência pictórica. É por meio dessas características 

que qualificam o “espaço em obra” da pintura moderna que procuro compreender esse trabalho como 

uma experiência de pintura que se expande no espaço.

13 - TASSINARI, Alberto: OEspaço Moderno, São Paulo, Cosac & Naify, 2001.p.48.

13



82 83

Assim como propõe Tassinari, penso que há nos Tapumes um espaço que está “em vias de” (em 

obra). Uma idéia que é reforçada pela relação óbvia com o universo da construção, dos pedreiros e 

suas atividades. E que também pode ser creditada ao sentido de uma pintura moderna feita de gestos, 

empastos e matéria – uma visualidade “inacabada”.

O termo “espaço em obra” me levou a imaginar que existem ao menos duas instâncias temporais 

que se sobrepõem na obra Tapumes. A primeira diz respeito à passagem do tempo, cujo corolário 

é, dentro desse contexto, o desgaste da madeira e a memória do seu uso anterior - como atestam as 

marcas, os restos de cimento e de tinta sedimentados sobre sua superfície. 

fig.51 e 52 - Tapumes
Fiat Mostra Brasil, São Paulo - 2006
madeira - 4m x 18,4m x 1,3m
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A segunda forma como penso o tempo nesse trabalho está mais ligada à idéia de pintura como 

registro de uma ação, e seria dada pela noção de movimento que resulta do sentido plástico expresso 

nas formas que construo com esse material – o empasto, a matéria sobre a superfície, o pictórico de 

Wölfflin.
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fig.53 - Tapumes - Fiat Mostra Brasil (detalhe)
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Os Tapumes nasceram como pesquisa em ateliê, mas seu desenvolvimento se deu nas exposições. 

O tempo desses eventos permite retomar o sentido transitório do contexto de onde os compensados 

são retirados – os canteiros de obras da cidade. Assim, pode-se sugerir que o tempo provisório desses 

anteparos tem uma correlação com a breve duração das exposições contemporâneas. 

Na corrente contrária à preservação da obra nos museus, essas instalações são criadas in loco 

e muitas vezes chegam a se fundir com as paredes falsas que são montadas para abrigar as peças 

nesses eventos. As suas formas passaram a desenvolver uma ligação íntima com a própria estrutura 

provisória das montagens dessas mostras - feitas geralmente de materiais muito semelhante aos 

tapumes (paredes ou biombos de compensado ou m.d.f.).

Os dois últimos trabalhos de 2006, 

montados na exposição Paralela 2006 

e na Fiat Mostra Brasil, ambas em São 

Paulo, propõem, de modos diferentes, 

um apagamento ou uma integração às 

fronteiras que separam a obra do espaço 

que a contém. 

 Na montagem realizada na Fiat 

Mostra Brasil as chapas vão diminuindo 

de tamanho e seu aspecto fragmentado 
fig.54 - Tapumes - Fiat Mostra Brasil
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vai aumentando na medida em que o plano vai tomando relevo. Um pedaço da chapa de m.d.f., 

material de que é feita a parede falsa erguida para a realização do evento, ficava aparente bem no 

início da obra que se posicionava em progressão volumétrica conforme o espectador entrava no 

espaço do Porão das Artes, no Parque do Ibirapuera. Esse trabalho traz, como nenhum outro dentro 

dessa série, a idéia de extensão entre um tapume de construção e uma obra plástica.

Na proposta da Paralela 2006 isso é feito por meio da sugestão de um volume que brota de 

dentro dos planos brancos e se comprime no fundo do nicho destinado à montagem. Assim como nas 

outras obras de caráter volumétrico 

mais pronunciado (montadas no 

CCSP e no Atelier Amarelo), há ali 

a sensação de forças pressionando 

do outro lado da parede – uma forma 

feita de retalhos de madeira que brota 

de dentro das estruturas criadas para 

sustentá-la,  essas também feitas do 

mesmo material.

fig. 54

fig. 55
   à 58

fig.55 - Tapumes
Paralela 2006
detalhe
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fig.56 - Tapumes - Paralela 2006, São Paulo
madeira e p.v.c. - 4m x 13m x 2,5m
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fig.57 e 58 
Tapumes - Paralela 2006



88 89



90 91

Por fim, o último trabalho da série dos Tapumes guarda a peculiaridade de ser o único que teve 

um modelo como ponto de partida. 

Um dos momentos da História da Arte que parece antecipar a gestualidade informal de algumas 

pinturas modernas aparece em algumas obras de William Turner. Ainda na primeira metade do século 

19, ao procurar retratar cenas de tempestades, sua pintura atinge um ponto em que as formas estão 

prestes a serem diluídas na atmosfera. Ao tentar representar a água e o ar em movimento na tela Snow 

Storm, sua pintura chega à beira da abstração informal.

A identificação que senti ao ver essa obra, levou-me a criar, pela primeira vez, uma instalação 

seguindo uma imagem como parâmetro. Esse exercício de interpretação tridimensional de uma 

obra plana foi desenvolvido em abril de 2007 durante o Festival de Cultura Inglesa, no edifício do 

Conselho Britânico em São Paulo. 

Nessa obra procurei transpor as cores e a dinâmica da tempestade de Turner para a linguagem 

dos Tapumes. Aproveitando algumas lascas que já tinham os tons cinzentos e ocres da sua tela, obtive 

os azuis pelo processo de tingimento.

Todo o sentido de desenvolvimento aleatório de que eu vinha dispondo nas obras anteriores se 

transformou aqui em rigor referencial, ainda que esse referente seja uma obra emblemática da luta 

pelo domínio do incontrolável – a impossibilidade de dominar a natureza, de dar forma àquilo que é 

pura instabilidade.
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E se por um lado a idéia da soltura do gesto foi reprimida pela presença de um modelo, por 

outro, os significados embutidos na obra de Turner permitiram visualizar com maior clareza as 

instâncias temporais que se sobrepõem em uma única imagem: o tempo lento e real da decomposição 

da matéria e o tempo representado no movimento dos gazes e dos líquidos. 

O sentimento da fragilidade humana, típico do sentido do sublime que era caro aos temas 

de Turner, também teve sua contrapartida na delicadeza do material empregado. Em Snow Storm 

podemos imaginar a água estourando na madeira do casco do barco. Na instalação é a própria 

madeira que é transformada na matéria-prima da tempestade.

fig.59
Turbilhão para Turner  

Centro Cultural Britânico
São Paulo - 2007

madeira 
4,35m x 6,92m x 2m
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fig.60
Turbilhão para Turner  
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fig.61
William Turner

Snow Storm  - 1842
óleo sobre tela  
0,91m x 1,22m
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Considerações finais

Há duas possibilidades de pensar a obra Tapumes: como uma série de trabalhos distintos, ou 

como um único trabalho que toma diferentes formas.

No primeiro caso, que é como o trabalho costuma ser percebido ao primeiro contato, a noção 

que prevalece é a de uma série composta por instalações feitas em lugares específicos. Dentro dessa 

concepção, a série toda seria formada por um conjunto de obras distintas, embora cada uma delas 

seja única, permanecendo montada apenas durante o tempo da exposição. 

Na segunda possibilidade, todas as obras seriam na verdade apenas uma, ou o mais preciso seria 

se referir a elas como uma espécie de “matéria itinerante” - um amontoado de lascas de madeira que, 

ao migrarem pelos espaços de exposição assumiriam diferentes formas e sentidos, como o líquido 

que muda conforme o recipiente que o contém.

Essa idéia se torna possível pelo fato de que as obras são sempre feitas com o mesmo material, 

embora durante o processo de transporte e de desmontagem (que é feito lasca por lasca, chapa por 

chapa), esses pedaços acabem se fragmentando e, em conseqüência, tendem a ir diminuindo até o 

ponto em que precisam ser descartados pela redução excessiva do tamanho. Então, novos fragmentos 

vão sendo acrescentados ao conjunto, o que permite que esta matéria vá se renovando. 



94 95

Como foi dito ao longo deste texto, o trabalho dos Tapumes nasceu da possibilidade aberta pela 

pintura moderna de identificar qualidades estéticas nas superfícies desgastadas do mundo. E se esse 

olhar levou ao emprego da madeira como um análogo da tinta sobre a tela, a prática dos Tapumes 

permitiu pensar a pintura para além de um gênero de arte. Essa experiência levou a entender a pintura 

também como um conceito que pode ser empregado em diversas formas de reorganizar a realidade.

A cidade sempre constituiu um dos temas mais recorrentes para a representação pictórica. A 

partir do momento em que é possível pensar em uma pintura não-representacional, o tecido urbano 

pode passar a constituir uma fonte física capaz de materializar uma idéia de pintura.
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