
11.5

Não me coloco frontalmente ao que me interessa. Meu desenho é a lateral de uma 

verdade. Escolho um ângulo que favoreça a visão periférica, de um objeto, forçando um 

rearranjo de tensões. Na passagem de uma superfície à outra, meus olhos são afetados 

pelos limites laterais dos objetos. Sigo adiante como se a presença primeira me 

empurrasse. Desta maneira obtenho uma composição toda comprometida, na qual me 

interessa a interação entre as forças.
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11.6

Na atualização das aparências, desejo chegar ao silêncio. 
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11.7

Há um jogo de correspondências e projeções na minha relação com a paisagem, entre o 

que é visível e o que é sensível, trata-se de uma expansão por redução na qual a 

paisagem se organiza em alguns poucos elementos colocados no papel.
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11.8

Em voos rasantes, o desenho acompanha o dado perturbador destas paisagens, 

entende-se em suas superfícies e estende-se para além delas.
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11.9

O desenho tem caráter investigativo e exploratório, testa o material cambiante de que 

são feitos os limites e espaços entre um objeto e outro.
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11.10

Percorro sensivelmente com os olhos as distâncias entre os objetos que me afetam e o 

que sinto dimensiona a paisagem.
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11.11

De alguma maneira, estes desenhos ainda estão se fazendo, tentando arranjar partes 

captadas de instante à instante.
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11.12

A maneira como uso/gasto/giro o lápis para criar novas linhas, cria  imprecisões na 

representação da paisagem. Este ruído me interessa como se minhas percepções 

fossem resultado de um atrito.
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11.13

Os desenhos me fazem rever, como num jogo infantil de peças que se transmutam em 

várias configurações, tanto alguns sentidos da paisagem quanto a abstração da 

transmutação. Geram prazer primário no intercâmbio entre estruturas e percepções.
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11.14

Há algo de inominável nestas paisagens, não podem ser reduzidas ou identificadas, me 

parece haver um viés perceptivo que propõe sua execução. Vejo nas ruas, superfícies 

paralelas cujo eixo (linha, vetor) gira e se inclina testando o espaço.
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11.15

Linhas se organizam em paisagens simples. 
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11.16

Meus desenhos operam num campo de dúvida como uma espécie de vocabulário da 

imprecisão.

223







11.17

A linha constitui o espaço por caminhos improváveis.
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11.18

Meu traço é insistentemente primário; não há sofisticação possível para o gesto 

primeiro. Só me resta ser direto.
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12

CORES INICIAIS
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12.1

Aqui em Londrina, no Paraná, o verão é bege, um beje aberto e irritante.

A pintura para, cai em qualidade e aponta caminhos a seguir para os quais não tenho 

instrumentais: cores menos vibrantes, quase artificiais, meios tons que talvez minha 

técnica não dê conta. Ainda quero um toque analfabeto e sem sofisticação que indique 

que foram feitas por um homem comum, da rua, não o prisioneiro de um ateliê. Como 

acrescentar este dado de maneira interessante se não estou na rua o suficiente? E de 

que rua, que aspectos externos ao ateliê estou tratando? Quero um pouco do aspecto 

das pinturas feitas nas carrocerias de madeira de caminhões. O cruzamento de muitas 

informações acaba por me causar este desconforto. Nem lá fora, nem aqui dentro, onde 

minha pintura está?
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12.2

Dourado ferrugem de carros velhos, azul gasto, azul céu de fim de tarde, dourado sol 

impedido por nuvens, todas as cores envoltas em dourado ferrugem. 

Roxinho sombra de costas para o sol.
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12.3

Na rua, luzes, sombras e texturas geram temperaturas e acentuam minha sensação de 

presença, de estar dentro. Arrisco usar cores como se tateasse as superfícies.
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