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Resumo

O objetivo deste trabalho é o de organizar, a partir de pinturas realizadas e
comentários que as acompanham, uma reflexão que procure compreender
alguns aspectos da materialidade associada à cor. O memorial é dividido nas
seguintes partes: Alumínio, onde procuro comentar trabalhos mais recentes
que foram desenvolvidos com novos materiais e Suportes, Óleo, Têmperas e
Encáustica, que se referem a questões buscadas nas pinturas. No texto busco
relatar algumas das questões envolvidas com o processo de criação da minha
pintura: é uma escrita de artista que enfatiza questões decorrentes da prática.
Este projeto se insere na área de concentração Poéticas Visuais, que permite
ao artista dentro da universidade tomar sua própria atividade prática como
objeto da sua reflexão.
Palavras Chave: cor / materialidade / pintura / suportes / têmperas / óleo /
encáustica / alumínio.
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Abstract

The objective of this work is to organize, from paintings and comments that
accompany them, a reflection that seeks to understand some aspects of
materiality associated with the color. This memorial is divided into the following
parts: Aluminum, where I try to comment more recent works that have been
developed with new materials; Suports, Oil, Tempera and Encaustic, which refer
to matters sought in the paintings. In the text part, I try to report some of the
questions involved in the creation process of my painting. It´s an artist´s writing
that emphasize the questions resulting from the practice. This project is inserted
in the “Visual Poetics” program, that allows the artist take his own practical
activity as a reflection object inside the university.
Keywords: color / materiality / painting, suport / tempera / oil / encaustic /
aluminum.
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Nota introdutória

O foco da tese está na série de trabalhos aqui reproduzidos, feitos a partir de
2005. Procurei limitalos principalmente aos mais recentes, desenvolvidos nos
últimos quatro anos, sendo estes os escolhidos para a exposição no momento
da defesa. Eles surgem de uma reflexão maior sobre o seu processo de
construção na medida em que são consequências de pinturas feitas desde o
período da minha graduação. Esta tese se insere na área de “Poéticas
Visuais” da E.C.A.U.S.P., que torna possível a realização do trabalho artístico
enquanto pesquisa, acompanhado de um memorial de imagens e alguns
apontamentos sobre o processo artístico na forma de texto.
A qualidade das reproduções variam de acordo com as circunstâncias em que
algumas obras foram expostas e principalmente de acordo com as limitações
técnicas para se captar detalhes de cor, brilho, texturas e volumes. As
pinturas possuem formas muito concisas e têm como motivo principal
diferenças construtivas na sua materialidade. Uma pintura pode ter só duas
áreas de cores, uma brilhante e densa e outra mais opaca e fina. A tentativa de
registrar a cor, a forma do suporte e tentar manter valores tonais evidentes
tornase precária. Para tentar contornar tal limitação, algumas imagens
aparecem na forma de detalhes ou em ângulos não frontais.
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO– 25X25X0,2CM – 2010



No texto, procuro discorrer brevemente sobre aspectos da materialidade que
pode acompanhar a cor na pintura, de acordo com uma variedade de tintas e
suportes. Como artista, acho difícil escrever sobre arte do mesmo ângulo que
um crítico ou um teórico, sendo imparcial com relação ao trabalho prático e as
referências comentadas. Por consequência, o texto assume a forma de breves
apontamentos que se originaram a partir da prática. Nele, procuro referirme a
experiências pessoais e questões mais abrangentes da pintura sem entretanto
querer tornálas uma espécie de método. Por mais que se tente dizer algo
sobre algum trabalho visual, ele sempre deixa algo a mostrar, algo a ser
questionado. Acredito que a concretização do pensamento para o artista se dá
mais pela compreensão do meio que utiliza, expresso na formalização da sua
obra, do que pela narrativa de seus pensamentos, comentários e referências.
Ao investigar as potencialidades da cor em relação a sua matéria e suporte,
passei a me interessar por alguns materiais tradicionais e novos da pintura.
Cada tinta permite um tipo de efeito especifico na pintura, mesmo quando sua
superfície aproximase de ser lisa. Granulações sutis, transparências
profundas e texturas óticas diferenciadas são alguns dos aspectos procurados
a partir do uso desses materiais. Em alguns casos, uma divisão no plano da
pintura permitiu confrontar duas cores com características materiais
diferentes. Também, um formato padrão permitiume explorar relações entre
uma pintura e outra, para tornar as sutilezas e diferenças mais evidentes. Por
fim, pensando em explorar cada efeito mais isoladamente, procurei novas
formas de suporte, menores e maiores, espessos e finos, com formas mais
variadas que pudessem evidenciar melhor cada característica de uma cor
contra uma parede.
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A conquista de suportes mais presentes e a simplificação na seleção desses
materiais, buscando usálos de uma maneira muito mais básica e fundamental,
foram caminhos encontrados para poder realizar uma pintura mais concreta.
Queria poder fazer uma pintura que pudesse mostrar uma pequena coleção de
usos desses materiais. Procuro, a partir disso, uma aproximação com o que
Robert Ryman comentou uma vez sobre seu trabalho quando afirmou que ao
começar a pintar, comprou algumas telas, um pouco de tinta a óleo e alguns
pincéis, para tentar ver o que acontecia. Queria ver o que a tinta ia fazer, como
os pincéis funcionariam. Ficava só mexendo; não tinha na verdade nada em
mente para pintar, estava só descobrindo como a tinta funcionava, as cores, o
grosso e o fino, os pincéis, as superfícies.
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Alumínio
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA– 35X20X8CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO – 33X16X8CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 37X16X4CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 54X17,5X5CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, FÓRMICA, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 34X13X2CM – 2011
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P.2022  SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 38X20X8,5CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO – 42X22X4CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO ESCOVADO E MADEIRA – 33X21X6CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 33X21X4CM – 2011
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SEM TÍTULO  ALUMÍNIO, ESMALTE SINTÉTICO E MADEIRA – 27X13X3CM – 2011
P.27  SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO – 25X25X0,2CM – 2011





28

SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO – 18X12X4,5CM – 2011
P.29  SEM TÍTULO  ALUMÍNIO E ESMALTE SINTÉTICO – 12X12X4,5CM – 2011
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SEM TÍTULO  PÓ DE GRAFITE SOBRE TELA E ALUMÍNIO – 17X11X3CM – 2011





Esta série de objetos em alumínio começou a ser desenvolvida em 2010 a
partir de um projeto para um espaço específico e não convencional de
exposição. A mostra foi resultado do exercício de residência artística do Grupo
de Pesquisas Cromáticas da ECAUSP, coordenado por Marco Giannotti, no
ateliê localizado no subsolo do Paço das Artes. O grupo de estudos, do qual
faço parte, é composto por artistas, alunos e professores e busca uma
compreensão ampla do fenômeno cromático a partir de estudos teórico e
práticos.
O espaço previsto para a exposição era uma construção que lembrava uma
garagem de subsolo, pois não era bem iluminada e continha muitas
interferências visuais. Como suas poucas paredes não eram aproveitáveis,
reparei que poderia fazer algo nas colunas de sustentação. A circunstância me
obrigou a pensar em novos materiais a fim de realizar um trabalho instalado,
mas que ainda pudesse conter elementos das pinturas que vinha realizando.
Passei então a observar melhor placas de sinalizações no interior das estações
de metrô e dentro dos trens.
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Diferente de placas de rua, que são grandes e na maior parte das vezes
contam com cores fosforescentes, as placas de estações e trens evidenciam
se pelo uso de recursos visuais mais simples: contrastes de cor, forma do
suporte e molduras. A reverberação do material polido da borda em contraste
com a cor centralizada oscila em relação ao ângulo em que é vista. Em
relação à parede, mantémse concentradas, focando o aviso com a ajuda de
seus cantos, geralmente arredondados. São fixadas com parafusos e rebites.
Dado o pequeno tamanho das placas, estes detalhes ganham peso na
constituição da sua forma, rompendo com a regularidade da sua superfície.
O alumínio foi inicialmente usado como suporte plano, para fazer pinturas
partindo de algumas características dessas placas. Mas pelo fato de ser um
material muito maleável, despertoume a curiosidade de fazêlo dobrar e
moldar. Desejava fazer algumas pinturas em forma de caixas, com outros
materiais, que pudessem lembrar mais coisas mundanas e sem muita
importância, como detalhes de aparelhos elétricos industriais. Queria ressaltar
uma diferença de volume entre trabalhos com pouca espessura e outros mais
projetados da parede. Procurava também conseguir modular o reflexo da luz
em relação a diferentes materialidades construídas. Para isso teria que
conseguir fazer formas com mais volume, dobras, curvaturas e ondulações.
Ellsworth Kelly, ao visitar o museu de Arte moderna de Paris em 1949, disse
que viu uma janela entre duas pinturas em uma sala. Fez um desenho dela e
mais tarde, em seu ateliê, realizou um trabalho que considerou seu primeiro
objeto. Tudo o que via no mundo, a partir desse encontro, tornavase um
assunto para novas pinturas. Um telhado de fábrica ou uma fachada de vidro
podiam ser motivos para se fazer algo e muitas das obras deste período
vieram desses encontros casuais. A partir deste trabalho, homônimo do museu,
começou a fazer pinturas que passaram a ser definidas por ele como “pinturas
objetos”, pois se projetavam da parede.
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Pensar em pinturas com volume e novos materiais, obrigoume a observar
melhor as soluções construtivas de objetos, principalmente os que combinam
materiais como metal, madeira e cor. Muitas vezes, esses se transformaram
em motivos prévios. Por mais que queira fazer uma pintura pura, auto
referente, que se coloca no mundo, não consigo pensar em nada que não
permita nenhuma associação com alguma referência concreta. Não tento evitar
estas associações, ainda que não pretenda pintar uma imagem. Penso que
esses trabalhos, assim como as pinturas, necessitam de alguma estrutura que
remonte, mesmo que rudimentarmente, ao modo de se observar o mundo.
Para moldar o alumínio não precisei de recursos dispendiosos como
ferramentas mecanizadas, prensas e cortadeiras. Adquirindo aos poucos uma
intimidade com o material, fazendo alguns testes, pude trabalhálo com
ferramentas que estavam ao alcance da mão, como punção, tesoura, lima,
lixas, alguns sargentos e tocos de madeira. Passei com isso a procurar
referências no universo de funilaria, pintura automotiva e marcenaria,
pensando em agregar novas maneiras de fabricação de suportes e superfícies
na pintura. A possibilidade de terceirizar a execução dos trabalhos, que
poderia ser uma alternativa, me colocava limites quanto à investigação de
questões que só vão sendo resolvidas durante o processo.
Quando um padrão está fora de questão, desvios podem acrescentar valores a
forma, desde que não fujam completamente do controle. Um limite reto pode
curvarse levemente proporcionando uma oscilação maior em relação ao
reflexo da cor polida e uma mascara de pintura não precisa coincidir
exatamente com outra, gerando registros imprecisos. As tintas, os pincéis,
as condições de manuseio da cor, parecem por em jogo atitudes específicas
em contrapartida a um contexto simplesmente mecânico de trabalho,
despertando aptidões e sensações distintas. Cada material pressupõe um
processo, com velocidade, tempo e vivência própria. O fato de poder aprender
a usálos, junto com as ferramentas necessárias para sua manipulação,
podem sugerir novos caminhos dentro do processo de trabalho.
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Entretanto, construir estruturas diretamente no metal não permite muitos erros
e aponta para procedimentos metódicos. Uma vez cortado e dobrado, as
possibilidades de alteração no resultado são bastante limitadas. Necessita de
muitas medições e de um projeto para a visualização. Nesses trabalhos
distanciome de um processo mais direto de pintura, tentando alcançar
resultados mais regulares e previsíveis. Algo parecido com o que Robert
Mangold comenta sobre seu trabalho, que para poder manter a qualidade da
superfície intacta e ter cores absolutamente planas, fazia suas pinturas a partir
de desenhos. Porém, o desenho também é um processo que pode se realizar
demoradamente em esboços e estudos, para poder ser concluído
definitivamente na pintura.
Quando um volume tem muitas dobras ou ângulos, além de um esboço plano,
é necessário realizar um primeiro estudo tridimensional em papelão. Ao chegar
a uma forma, passo a vincar o metal com a ponta seca. É necessário abrir um
corte relativamente profundo e largo para que a dobra fique o mais regular
possível. Fixando a chapa à uma bancada com sargentos e tocos de madeira
na extensão do vinco, dobroa, também com o auxílio de outras réguas de
madeira. Esse procedimento é necessário para que a chapa não amasse ou
deforme. A dobra deve ser feita aos poucos pois não pode ser desdobrada
posteriormente.
Esses procedimentos tornamse importantes tendo em vista a resistência do
material e a simplicidade buscada na forma dos objetos. Quando um objeto ou
uma pintura são reduzidos na quantidade e diversidade de seus elementos,
qualquer pequena falha ou arranhão imprevistos tornase um ruído muito
presente. Na funilaria automotiva, as irregularidades da chapa metálica vão
sendo corrigidas com soldas revestidas com massas plásticas e fundos que,
no final, ocultam toda a aparência do metal. Nos trabalhos, queria deixálo
aparente na maior parte das vezes.
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O alumínio é um material muito difícil de ser pintado. Sua superfície oxida em
fração de segundos prejudicando a capacidade de aderência da tinta. Por
isso, é mais comum colorir o alumínio por anodização, para garantir resistência
e durabilidade no revestimento. Sem dispor deste recurso e fazendo questão
de poder manipular mais livremente a cor, optei por algumas tintas automotivas
pulverizadas, mesmo que mais frágeis. Para fazer cores planas e definidas, é
preciso mascarar áreas do suporte com fitas adesivas. A camada de tinta deve
ser pulverizada tão fina quanto possível, pois uma camada muito espessa
enruga e quebra. Os fundos “primer” dão maior aderência à cor final; são
foscos e ásperos. O fato de usálos ou não, interfere na luminosidade de
algumas cores, principalmente nas transparentes. Seu padrão cinza serve de
base para a maioria das cores. Entretanto, optar por um primer de outra
tonalidade, como um fundo preto para uma pintura amarela, não sendo um
procedimento correto na pintura automotiva, pode acrescentar um efeito
cromático à superfície.
Pelo fato da distribuição da tinta pulverizada ser muito uniforme, não existem
muitas texturas na superfície dos trabalhos. Quando há alguma, é um simples
efeito chamado de “casca de laranja” em consequência de demãos de tinta.
Este efeito é normalmente excluído com o polimento nos acabamentos
industriais finos. Procuro manter a caraterística inerente a cada cor e a maneira
como são aplicadas. Cada cor se comporta de uma maneira em relação ao
metal, assim como em relação ao primer. Com uma só demão, as cores
escuras, opacas e foscas cobrem bem a superfície, não deixando
praticamente nenhum volume de tinta em comparação a uma área não pintada
do suporte. Mas cores brilhantes, claras ou transparentes ficam irregulares e
deixam transparecer o fundo; precisam ser pintadas com até cinco demãos.
Entre essas demãos, o tempo deve ser rigorosamente medido, e varia de
acordo com cada tinta, esmalte, epóxi ou acrílica. Se uma camada for pintada
precipitadamente, ou se esperar um pouco a mais, formamse bolhas e a
camada anterior se descola. A película de cor resultante desses acúmulos é
espessa e gera por si só uma diferença tátil em relação ao fundo.
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Na maior parte das pinturas procurei não utilizar verniz ou efeitos de
cristalização. Quando a tinta não é envernizada, a cor se revela na superfície
de acordo com cada uma de suas características. Apesar de dar mais
resistência e proteger a pintura, o verniz regulariza as diferenças da cor e sua
materialidade desaparece rebaixada com a película espessa. O espelhamento
excessivo do reflexo, além de desviar a atenção das irregularidades da cor,
mantémas encapsuladas. Na pintura automotiva padrão, cores naturalmente
planas como o amarelo e o branco tornamse, por esse efeito típico de
veladura, cores profundas e densas como azuis escuros e negros. Procuro
manter a intensidade da cor e das nuances das tintas, opacas ou
transparentes, foscas ou brilhantes. Um preto fosco se comporta de maneira
completamente diversa que o o preto brilhante em relação ao metal.
A tonalidade cinza prateada do alumínio é bastante característica se
comparada, por exemplo, à do açoinox, que é bem mais brilhante e reluzente.
Perto do aço, o alumínio, por mais escovado ou polido que seja, tornase
opaco e esbranquiçado devido a sua inevitável camada de óxido. Porém, em
relação a uma cor mais fosca e mais escura, aproximase da tonalidade do
aço. Além disso, o brilho e o reflexo pode ser controlado e modulado por
lixamentos e polimento no próprio metal. O alumínio escovado, em
comparação com o mesmo, polido, se comporta de maneira diversa em
relação à luz. A partir dessas mudanças de brilho e intensidade no reflexo
procuro contrastar, além da cor, um outro elemento que, por oposição de
valores, ressalte essas caracteristicas inerentes ao comportamento luminoso
do alumínio.
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O uso de interferências mínimas, como rebites, parafusos, molduras e cantos
de madeira passaram a ser elementos constitutivos do espaço, tanto quanto a
cor. Cada um deles tem sua forma e pode estar colocado de inúmeras
maneiras, saltados ou rebaixados, precários ou exagerados em termos
estruturais. Procurei dimensionálos e posicionálos de acordo com a forma de
cada trabalho. Muitas vezes, dependendo da complexidade do corte e da
dobra, do peso visual da moldura, do tamanho e quantidade de seus
elementos de fixação, uma cor “pintada” se faz desnecessária nos objetos.
Cada madeira tem uma qualidade cromática em si e em relação ao brilho do
alumínio, essas qualidades podem ser ressaltadas, como também
minimamente desviadas, em alguns casos, com o uso de tingimentos, com
gomalaca e pigmentos.
Segundo disse Amilcar de castro, o pintor interpreta o mundo por meio da cor.
Ele, como escultor, o interpretava por meio da estrutura. E, para dar força à
estrutura, usava uma cor, o vermelho, o azul, o amarelo. Ao contrário, procuro
nesses trabalhos uma relação de contraste, entre o peso, solidez, e a dureza
de materiais escultóricos com elementos colorísticos e óticos da pintura. A
pintura, passa a ser condicionada pela estrutura do suporte e pensada como
um elemento de construção. Por outro lado a estrutura é pautada pelo registro
bidimensional da pintura, pois é pensada enquanto objeto para ser visto na
parede.

39



Suportes
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SEM TÍTULO  GOMA LACA SOBRE TELA E MADEIRA – 20X30X4CM  2006
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SEM TÍTULO  TÊMPERAOVO E GOMALACA SOBRE TELA E MADEIRA – 12X12X4,5CM – 2006
SEM TÍTULO  COLA E GOMALACA SOBRE TELA E MADEIRA – 12X17X4,5CM  2006
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CONJUNTOS  SEM TÍTULO  TÊMPERAOVO, GOMALACA, ÓLEO E ENCÁUSTICA SOBRE TELA E MADEIRA – 2006
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P. 46 – 49 MARP. RIBEIRÃO PRETO. S.P. 2006
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O suporte, assim como as suas bases e preparações, modifica a aparência de
uma pintura. Usando uma chapa de compensado, com suas linhas
sobrepostas na espessura, podese ter um desenho significativo em relação a
um plano ordenado. Num chassis pequeno, a trama de uma lona grossa,
quando esticada, pode tornarse um elemento ativo na superfície, tanto quanto
uma cor. Até um toco de viga de peroba pode sugerir uma relação a partir de
cor e textura natural. Procurando evidenciar detalhes de construção da pintura
mais do que uma imagem, passei a me preocupar com a preparação do
suporte, com suas bases, cores e também como se comportam em relação
com uma parede.
Robert Ryman comenta que a abordagem da maioria dos pintores é a de
pensar na pintura como uma imagem, cobrindo a superfície do suporte. Para
ele, a superfície da tela não é algo vazio, que precisa ser coberto com tinta
para ter algum valor. Cada superfície e suas caracteristicas materiais tem um
valor por si mesma. Com a tinta branca, molduras e elementos de fixação do
suporte, procura evidenciar a superfície e sua estrutura como algo para ser
visto. Antes de construir formas, fazer pintura implica numa experimentação
criativa onde os materiais podem ser testados. Seu assunto, é tornar aparente
“o como uma pintura pode ser feita”, em termos elementares.
A maioria das telas prontas, comercializadas, são pouco expressivas
comparadas a outros tipos de suportes, como o metal e a madeira. Suas bases
são feitas de tinta acrílica grossa, que plastificam a superfície de algodão.
Este, normalmente é fino e tem pouca textura. As laterais das telas, quando
não são neutras, com dobras escondidas e disfarçadas debaixo da
continuidade do tecido, são grampeadas a fim de serem escondidas por uma
moldura. Começar o trabalho fazendo a tela abre possibilidades para
diferenças no resultado final da pintura. A espessura do chassis, suas
dimensões, a precisão de seus ângulos, o tipo de tecido a ser usado, suas
bases, podem ser questões a serem pensadas e vistas.
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S.P. 2011



Telas com dimensões pequenas e chassis espessos tendem a serem vistas
como objetos, como formas tridimensionais. Parte da pintura medieval se
manifestava em suportes escultóricos presentes, como retábulos, oratórios, em
estruturas e guarnições arquitetônicas. Seus valores não estavam só nos
planos pintados, mas nas combinações das estruturas dos suportes, com seus
detalhes, ornamentos e cores. Pensando nessas características em
contraposição ao plano, fui diminuindo o tamanho dos suportes para destacar
suas laterais; ou a espessura do chassis. Passaram a ter entre 8X8 e
30X50cm com profundidades de 2 à 6cm. Vistos de lado ou na diagonal,
aparecem como volumes que se projetam irregularmente da parede, de acordo
com o tamanho, a forma e a espessura de cada um. Deste modo, alguns dos
seus detalhes passam a ser melhor percebidos, quando estão próximos e em
relação, mostrando soluções diversificadas nas suas laterais.
Ao esticar uma tela dobro a lona que sobra das quinas em forma de triângulos
que se destacam em volume. Em pinturas anteriores a 2006, que eram
bastante pintadas e repintadas, procurava inclinações que lembrassem
estruturas triangulares, em oposição a divisões horizontais e as ortogonais do
quadro. Um desequilíbrio na imagem com sugestões de deslocamentos que se
desenvolviam na superfície da pintura. Procurava uma aproximação com
algumas formas de sombras projetadas, cantos de parede, portas
entreabertas, janelas basculantes. Com a simplificação de questões relativas à
imagem, essas inclinações foram transferidas para as laterais de alguns
suportes transformandose em dados prévios. Comecei a fazer esse tipo de
acabamento de maneira intuitiva em telas maiores onde esse detalhe não
importava, mas as dobras começaram a me chamar a atenção porque
desviavam o olhar do plano, eram ruídos.
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Em alguns trabalhos, para focar uma cor pura de uma têmpera ou o algodão
cru, uso molduras feitas com ripas de madeira muito simples. A moldura
reforça um recorte em oposição à parede, direcionando o olhar para dentro do
quadro. Entretanto, penso que ela pode estar incorporada inseparavelmente na
materialidade da própria pintura. Volpi fazia algumas molduras de madeira para
suas pinturas. Estas molduras são relativamente toscas, fora de padrão, com
pregos enferrujados prendendo seus cantos. Elas acrescentavam um contraste
maior às cores relativamente pálidas da têmpera. Também, as molduras de
Albers na forma de um perfil de alumínio na lateral das pinturas passamme a
sensação de que reforçam a concentração dos seus quadrados, isolando a
relação de cor do espaço circundante.
Fundos porosos com bastante cal absorvem a cor, permitem que a tinta fique
impregnada nos interstícios da trama da tela formando um corpo só. Algumas
pinturas de Volpi me chamavam a atenção pelo aspecto rústico da construção,
da cal do fundo impregnada pela tinta, que me remetiam a superfícies de
paredes, além de mostrarem fachadas e construções. As cores de muros e de
paredes caiadas sempre me atraíram pelas suas texturas. Uma simples cor de
parede caiada pode estar mais carregada de sugestões imaginativas, de
encadeamentos e associações de ideias do que uma paisagem completa.
Acredito que não é necessário para um trabalho ter um monte de coisas para
olhar, comparar e analisar uma por uma. O formato e poucas formas principais,
intimamente relacionados, podem ser um dado interessante.
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Ao preparar as telas, posso escolher já ter uma tonalidade dada pelas suas
diluições, espessuras e pela proporção da mistura de seus ingredientes.
Passo em seguida uma demão fina de cola animal quente para proteger o
tecido e depois, dependendo de cada situação, uma imprimação usando cal e
a mesma cola como veículo. Sua camada pode ser muito branca e saturada
como também pode ser creme, diluída na cola. Em parte das pinturas, procuro
também deixar aparente a lona crua, sem base e sem pintura. Em alguns
casos, só a impermeabilizo para poder preservar melhor uma cor a óleo
diretamente por cima dela.
As colas mudam sutilmente a coloração do tecido. Uma cola natural mantém a
tonalidade beje do algodão, enquanto que uma cola de madeira deixao
amarelado. São fundos onde uma tinta branca pode ser trabalhada
diretamente, com um contraste significativo quando comparado a um fundo
branco padrão. Nas paisagens ofuscadas de Reveron, o branco calcinado é
intensificado quando colocado contra uma lona parda, reaproveitada de sacas
de café. É preciso muito pouca quantidade de outras duas cores, marrom e
azul, para ativar a luminosidade e o brilho nas suas pinturas. Desta forma, a
cor pode ser construída aos poucos sem que a superfície se carregue do peso
da matéria.
A qualidade da cor e sua luminosidade depende das características do fundo
onde é aplicada. Sua intensidade é tanto maior quanto mais se preserva em
transparência a luminosidade do fundo branco e das primeiras camadas de
tinta. Para Guignard, por exemplo, era importante ter uma base de cor
translúcida e brilhante, para que as camadas finais liquefeitas pudessem
deslizar, terem fluidez e transparência. Aprimorando de modo particular uma
prática histórica de preparação de retábulos de madeira, ao inventar
compensados rígidos e preparar fundos menos permeáveis, aproximouse do
que queria pintar, um mundo que só aparece quando se dissolve.
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A cor, além de estar condicionada ao comportamento dos fundos de
determinados suportes, aparece na pintura vinculada à materialidade da tinta.
Quando ela, na forma de pigmento em pó, é misturada com um determinado
veículo, que funciona como uma espécie de cola, suas características são
alteradas. Um veículo interfere na maneira como a percebemos pois ele
também tem uma cor e um “corpo”. Por isso, cada um deles dá à ela uma
particularidade visual, alterando sua tonalidade, sua viscosidade, seu brilho,
proporcionando assim tintas diversificadas. A cor quando aditivada, comenta
Sergio Sister, ganha pigmentações suplementares que podem remetêlas a
outras possibilidades, seja por luminosidades diferentes, por opacidades que
as silenciam ou seja ainda por embranquecimentos que as enfraquecem.
O azul de uma tinta a óleo é diferente do mesmo azul de uma têmperaovo.
No óleo, todas as cores ganham mais profundidade visual porque a luz que
reflete na sua superfície é refratada por sua película. O óleo, denso e viscoso,
encapsula a cor. Por isso, cores escuras ganham densidade, enquanto que
cores claras e planas como amarelos, perdem um tanto de sua intensidade e
ficam rebaixadas. Pelo brilho excessivo que pode proporcionar, uma cor preta,
que naturalmente retém todo espectro luminoso, pode transformarse num
espelho, podendo ser mais luminosa do que um branco. Uma mesma cor pode
ser opaca e transparente, incitando respostas emocionais diferentes. Se é
quente e densa temos a sensação de vêlas na superfície. Se é fria e diluída,
podemos ter a sensação de ver através dela.
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Nas pinturas, as camadas de óleo começam muito finas e diluidas, com pouca
saturação cromática. Começo as assim, em alguns casos, para poder manter
a trama da tela aparente, sabendo que a pintura pode demorar para ser
finalizada e ter muitas camadas de tinta no final. Para acelerar o processo de
secagem, que é bastante demorado, mesmo em finas camadas, acrescento
secantes que ajudam a esmaecer a cor como também deixála mais fosca para
depois poder contrapor camadas mais grossas de tinta. Ao contrário da
maioria das têmperas, o óleo permite acúmulos de tinta, sobreposições de
camadas, incorporando elementos iniciais, desvios e acidentes, em uma
composição. O processo de uma pintura a óleo pode ser contínuo, demorado,
se fazendo aos poucos.
Algumas sobreposições podem ser dissolvidas, tranparentes, veladas. Podem
estar somente em partes de uma pintura, aparecendo com brilhos diversos,
não necessariamente agregadas num todo. Em algumas das pinturas, as
camadas foscas iniciais de óleo vão se somando com camadas mais regulares,
na procura de uma cor mais presente. A cor resultante sempre carrega, por
mais que cubra uniformemente as camadas iniciais, um resquício das
primeiras. Este pode aparecer em pequenas falhas, em cantos que não foram
cobertos, ou simplesmete refletido na tonalidade da cor final. Uma cor, por
mais densa que esteja, ainda vem a ser alterada pela cor que está por baixo.
Um vermelho por cima de um preto não é tão luminoso quanto o mesmo
vermelho por cima de um branco ou um amarelo.
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O óleo, talvez seja o veículo mais versátil da pintura, mais do que qualquer
veículo moderno porque pode, dependendo do tipo de uso dado a ele, ou com
o acréscimo de complementos, proporcionar aparências com materialidades
extremamente diversas e opostas. Aditivado por outros óleos, vernizes e
resinas, chega a transformarse em esmaltes sintéticos muito particulares:
densos, viscosos. Em parte das pinturas uso o óleo stand e o verniz alquidico
misturados na tinta para chegar a camadas espessas e brilhantes,
emplastadas. Procuro encontrar uma cor circunstancial, dependente da sua
matéria construída, nas diferentes tessituras da cor na fatura da pintura. Frank
Stella comentava que para poder evidenciar a qualidade da tinta, e não do
gesto, usava pinceis grandes. Estava interessado em fazer uma pintura que
mantivesse as qualidades de uma tinta industrial tão pura e tão boa quanto ela
se mostrava na lata.
Uma tinta pode ser espalhada de várias maneiras em uma pintura. Para
Pollock, um bastão ou um cabo de pincel, era como qualquer outra ferramenta.
Podia com eles controlar e transformar a matéria, usando tintas mais
liquefeitas e fluidas. Quando o registro das ferramentas deixado na tinta é
importante, enquanto elemento expressivo na pintura, é preciso dimensionálas
e variálas para que os gestos apareçam presentes na imagem. Soulages teve
que inventar, em escala apropriada à seus suportes, pincéis e espátulas para
poder modular diferenças no emplaste da tinta na superfície da pintura. Esses,
estriam ou alisam a densa camada de tinta preta, fazendo surgir dela relevos
que, ao refletirem a luz, geram uma dinâmica tonal perceptível. Seus reflexos
ressaltam a variação de valores táteis na tessitura da cor que se animam em
relação aos movimentos do olhar no espaço. A dimensão do traço, sua largura,
espessura e sua situação para proveito dos outros traços pintados, passam a
definir a fatura.
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Na pintura, procuro por um gesto que possa ser percebido como um registro de
movimento rápido e preciso da pincelada em oposição a uma área de cor lisa,
estática, menos perturbada. Quero que as cerdas do pincel deixem sulcos
retos e alinhados na espessura da tinta, para ter uma revelação mais direta da
matéria. Ao mesmo tempo, procuro emplastes espessos de tinta alisadas com
espatulas, como se fossem rebocos desempenados em uma parede. Em uma
tela de 20 por 30cm, um pincel de 12 cm de largura cobre uma parte
significativa da superfície de uma vez só. Com pincéis de pinturas de paredes
posso vincar e marcar mais profundamente a tinta na superfície de uma pintura
pequena. Espatulas e desempenadeiras largas, com durezas variadas, de
metal e plástico, permitem puxar a tinta de maneira uniforme e de uma só vez,
proporcionando áreas muito regulares como também acidentes interessantes.
Nas quinas laterais da pintura, rebarbas volumosas se projetam para fora do
plano da pintura em consequência da pincelada em única direção, carregando
a tinta muito espessa e viscosa. Este volume acaba modificando a forma
retangular do quadro, deixando uma parte mais larga na superfície. Quando
duas áreas de cor se encontram, a materialidade de uma se se sobrepõe à
outra; um óleo espesso forma ondulações e volumes projetados sobre as
camadas diluídas e veladas do mesmo óleo ou de uma têmpera. Procuro
transformar a fatura, o acúmulo de camadas, de pinceladas, brilho e
opacidade, fluidez e condensação, em elementos presentes no trabalho.
Penso que diferenças entre densidades contrastantes, de matéria e cor,
podem ordenar o plano na pintura.
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Procuro pintar uma relação entre uma área muito fina em oposição a uma
área mais densa de cor. Utilizando só a tinta a óleo, as camadas finas ficam
com pouca intensidade de cor, esmaecidas. Por outro lado, em camadas
grossas e sobrepostas, muitas vezes a superfície acaba ficando muito
carregada de matéria e acidentes e, por fim, perde toda luminosidade. Na
tentativa de encontrar uma cor mais presente na superfície, em 2006 comecei
a experimentar variações de tintas aquosas para combinar com o óleo. A
têmperaovo, guaches e acrílicos diluídos começaram a servir de bases de cor
para as pinturas, incorporandose mais finamente ao suporte.
Algumas têmperas ressaltam a presença do pigmento sobre a superfície da
tela permitindo uma intensa saturação cromática, mesmo em camadas finas e
diluídas. Diferente da película produzida por outras tintas, depois de secas,
suas cores mantêmse muito próximas às do pigmento puro, interferindo muito
pouco neste. Nelas, as cores podem aparecer mais pulsantes, evidenciando
se concretamente na superfície do suporte, se recusando a projetar um
espaço transparente e profundo como as cores no óleo. A fim de manter a
máxima intensidade da cor, Rothko preservava a luminosidade do fundo
branco e das primeiras camadas de tinta em oposição a revestimentos mais
profundos do óleo. As camadas de pigmento com cola e posteriormente
acrílicas, permitiam que a cor no máximo da sua saturação mantivesse a luz. A
cor assim passava a respirar, a vaporizarse no ambiente. Percebemos depois
uma pulsação, algo que se coloca como um retentor à toda essa efusão. Sua
pintura nos convoca do ambiente colorido a seu redor para olharmos para
dentro do seu espaço. Em contrapartida à expansão da cor proporcionada pela
luminosidade planar típica da têmpera, constrói áreas de cores com óleo, que
por sua característica densa, nos ilude a uma profundidade do quadro.
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Uma têmpera não é necessariamente uma têmperaovo. Acredito que esta seja
apenas um dos inúmeros “temperos” da cor. Em geral, segundo as definições
de manuais de pintura, qualquer veículo da cor solúvel em água  desde que
quando seque se torne impermeável  pode ser considerado uma têmpera. A
tinta acrílica também pode funcionar de maneira parecida com uma têmpera
tradicional, em termos de saturação cromática. Muitos pintores que usavam
têmperas antes da disponibilização comercial da tinta acrílica, como Mira
Schendel, optaram por usála a partir de então. A Magna, uma espécie de
fluido solúvel em terebintina, uma antecessora da tinta acríclica atual e uma
das primeiras tintas plásticas disponíveis no final da década de 1950, já tinha
uma qualidade diversa do óleo como relata Kenneth Noland: “você podia diluir,
tingir e ela mantinha a intensidade da cor”.
Acompanhando a pintura a óleo, fazia alguns estudos em papel, usando
guache, carvão, nanquim e neles conseguia ter grandes saturações da cor e
ao mesmo tempo transparências, tornando possível evidenciar uma
materialidade porosa e plana. O guache industrializado foi o ponto de partida
para fazer têmperas, sendo usado como um pigmento previamente diluído,
úmido. Funcionava bem como cor e permitia camadas muito finas e delicadas,
misturado com um pouco de cola de marceneiro ou com ovo. Esses veículos
permitiramme fixar melhor a cor na superfície da tela, já que o guache puro
não é impermeável, racha e se desprende com facilidade do suporte. Nesse
momento, queria que as pinturas fossem mais robustas, que estragassem
menos, com condições climáticas e manuseios. Os guaches eram práticos e
proporcionavam uma ampla gama de cores, uma vez que pigmentos eram
muito caros. Entretanto, outro dado passou a ser interessante: o de ter
granulações mais variadas na cor. A textura do pigmento no guache é muito
fina, delicada, comparada a de alguns pigmentos antes de serem moídos e
masserados. Passei então a usar pigmentos em pó para obter uma tinta mais
bruta.
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Tendo em vista uma diversidade de tintas altamente versáteis e eficazes
disponíveis na atualidade, o uso de uma têmperaovo, com sua simplicidade,
pode enfatizar elementos rudimentares da pintura enquando dados
expressivos que não podem ser igualados de outra forma. O aspecto rústico e
ao mesmo tempo refinado de uma pintura feita desde o suporte, de maneira
artesanal, como as pinturas de Volpi não pode ser comparado com planos lisos
e impecáveis de pinturas feitas com tintas industrializadas. Pelo fato de não
ter um padrão e de muitas vezes não se resumir em fórmulas, uma tinta feita
artesanalmente permite soluções inventivas a partir da sua preparação,
sugerindo efeitos diversos na pintura. Um ovo nunca é igual a outro e cada cor
se comporta de uma maneira em relação a ele, exigindo uma proporção
própria: um amarelo não se mistura da mesma forma que um azul e alguns
pigmentos ficam mais suspensos enquanto outros se fundem melhor na tinta.
Uma têmperaovo impõe um limite manipulativo à pintura porque seca muito
rápido. Pede um tempo reflexivo anterior ao processo e precisa de um
esquema de trabalho deliberado e planejado na medida em que limita uma
ação impulsiva e extemporânea. A tinta não se comporta previsivelmente em
cada pincelada, que tem que ser curta e alternada, não permitindo muitas
alterações no gesto e na mistura de cor feita diretamente na pintura. Depende
de gestos diretos e definitivos. Quando é muito sobrepintada, em
consequência de acúmulos, descama e apodrece. Entretanto, uma das
características mais interessantes da têmpera vêm justamente das suas
limitações. O registro das pinceladas, que tem que ser curtas e delicadas, com
sentidos precisos na direção da forma, podem tornarse dados expressivos na
construção tonal da cor.

103



Volpi usava o recurso para construir uma trama de tonalidades alternadas
numa mesma área de cor. Mas as pinceladas não são evidentes, da mesma
forma, em todas as cores nas suas pinturas. Em algumas, se destacam pretos
mais chapados. Em outras, a transparência de um rosa hachurado
ritmicamente é interrompida por um azul mais homogêneo. Tanto um pequeno
recorte de amarelo luminoso e transparente, quanto uma área mais lisa e
densa de um verde ou um preto se destacam mais pulsantes do que outras
cores. Na sua pintura, uma cor mais intensa e destacada é sempre
contrabalanceada por uma cor mais esmaecida e pálida. O que me interessa
nas suas têmperas, mais do que o registro rítmico das pinceladas, é o
contraste entre cada tipo de tratamento em relação à cor, como contrapontos à
regularidade da superfície.
Tentando evitar efeitos mais típicos de pinceladas hachuradas, passei a usar
a têmperaovo com pincéis grandes, de modo que ficasse mais homogênea e
compacta. Queria a cor plena, sem muitas interferências. Entretanto, a
têmperaovo quando muito plana e sobreposta em camadas, fica muito
brilhante. Passei então a experimentar outras misturas, tentando saturar mais a
cor e a matéria na superfície. A solução encontrada foi a de fazer uma tinta
mais densa, misturando gomaarábica ou caseína com o pigmento. Procurava
uma aproximação com detalhes das pinturas de Mira Schendel, onde as cores
aparecem secas, chapadas e maciças. Além da caseína, de outras colas e
rejuntes, seus pigmentos, areia, minério de ferro, pó de tijolo, juntos,
amalgamados, revelam formas silenciosas, impregnadas na densa
materialidade.
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Em alguns trabalhos procurei simplesmente evidenciar uma cor ligada a um
material, como um azul que lembrasse um anil de embalagem de frutas e
outras que se parecessem com cores de papeldeseda. A partir dos efeitos
sugeridos pela saturação da têmpera, comecei desde 2011 a usar diretamente
alguns materiais caraterísticos, como o veludo negro, flanelas alaranjadas e
folhas douradas feitas a base de cobre, enquanto cores previamente dadas,
estruturadas no suporte. Também o pigmento puro, sem veículo nenhum,
apesar de sua existência efêmera que não se fixa. Para potencializar o efeito
de uma cor utilizei formatos de suportes bastante reduzidos. Pensei que ao
serem simplificados, poderiam funcionar como “blocos de cor” vistos de
acordo com o espaço que os rodeia. O pequeno tamanho da pintura tende a
limitar e concentrarse em um pequeno foco luminoso. Na parede podem
comportarse como pequenos pontos condensados de cor sem precisar ativar
um espaço com muita coisa. Podem ser vistas de perto nos seus detalhes
como podem à distância, formar um desenho na parede, relacionadas umas
com as outras.
Muitos artistas inserem infinidades de novos elementos e combinações nas
suas pinturas. Buscando um pensamento crítico e tangível sobre o que é que
pode ser ou não uma pintura, alguns deles partem de estratégias simples
como a de envolvimento e afastamento do espectador em relação aos
trabalhos. Blinky Palermo, realizou obras que parecem à distância finamente
pintadas e delicadamente divididas em seus campos de cor e que de perto
nada mais são que tecidos previamente coloridos, esticados e simplesmente
entelados. Por outro lado fez trabalhos que, a primeira vista, parecem ter sido
pintados à máquina; mas ao serem vistos mais demoradamente transformam
se em delicadas linhas de encáustica. Antes de propor mediações, suas
pinturas fazem parte de uma tradição da pintura abstrata, em que se trabalha
com uma coisa real e palpável, que se transforma em experiência tangível, de
forma a potencializar a pintura num confronto com o espectador.
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A maior parte dos materiais foram sendo incorporados aos poucos no meu
processo artístico. Conhecer melhor a própria pintura, buscando uma
variedade de possibilidades e soluções, tornouse uma questão. Quando
comecei a pintar, em 1998, não conhecia a encáustica, não sabia nada sobre
suas características físicas e sobre sua ancestralidade histórica. E era difícil
ter um contato com a técnica pois muitos poucos artistas usavama. Vendo
reproduções dos trabalhos de Jasper Johns, ficava em dúvida sobre a
materialidade que eles poderiam ter de fato. Tendo em vista os efeitos da tinta,
seus detalhes não apareciam plenamente e como minha experiência era
limitada ao uso de têmperas aquosas e óleo, não conseguia imaginálos. Usar
ceras pastosas prontas ou mesmo um verniz de cera como aditivos na pintura
a óleo, não me parecia uma encaustica. Comecei a estudar o assunto e
depois, com o contato direto com o trabalho de alguns artistas e com algumas
conversas foi possível me arriscar a tentar fazer primeiros testes.
Em 2006, só queria experimentar a encáustica e não tinha recursos para por
em prática todo o processo, com materiais mais autênticos. Então, comecei
com substitutos que me pareciam mais próximos e acessíveis. A primeira
solução foi comprar caixas de giz de cera barato, de uso escolar, e derretêlos
em latas reutilizadas. O gizde cera derretia facilmente e não mudava de cor
com o calor do fogareiro. Entretanto, era bastante opaco e quebradiço. Fiz
algumas pinturas desta maneira mas todas acabaram, por um percalço ou
outro, quebradas ou danificadas. Para os resultados que estava procurando,
não podia mais emular os ingredientes. Não havia outra forma de fazêla senão
com materiais melhores.
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A encáustica é uma forma muito remota e direta de pintura: tradicionalmente,
consiste em pintar sobre qualquer superfície com tintas feitas da mistura de
pigmentos com cera de abelha quente, derretida, e uma proporção variável de
resina, normalmente resina Damar. Possui, assim como qualquer tinta feita
artesanalmente, infindáveis combinações e proporções na sua consistência.
Cada artista possui sua formula para tal, com inúmeras sutilezas e misturas.
Apesar de ter uma composição muito simples, para poder ser explorarada em
todas as suas possibilidades requer um aparato significativo, uma “cauteria”,
que inclui além de fogareiro, panelas, pincéis e espátulas de acordo com a
quantidade de cores a serem usadas. Além disso, pelo fato de manipular um
material quente, é preciso ter um esquema de trabalho bastante planejado pois
acidentes acontecem com frequência.
Quando aplicada a uma superfície, a cera seca quase que imediatamente, não
permitindo muitas alterações no que foi feito, a não ser com o uso de
sopradores de calor. Por isso, é muito difícil de ser controlada. No sentido
manipulativo, aproximase da resistência oferecida pelas têmperas em
comparação à fluidez do óleo. Jasper Johns comenta que a encáustica foi
uma solução para escapar do longo tempo de secagem da tinta a óleo na sua
pintura. Por impaciência, começou a usar a cera porque ela seca rapidamente,
mantendo a qualidade das pinceladas, sem perda de tempo e sem
interrupções no processo. A cera permitiu que o que era imediatamente
realizado fosse registrado, onde cada movimento permanecia sutil. A
combinação desse novo material, com a possibilidade imagética por ele
proporcionada, segundo ele, trouxe uma nova consciência de trabalho, de
conciliar pensamento e ação.
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A cera é muito marcante e tem uma presença que é difícil de se ocultar. Antes
de ser só um veículo da cor, a cera é, por si mesma, uma cor. Em comparação
com outras tintas, é quase um assunto em uma pintura. Por ser um produto
natural e vir de diversas regiões produtoras, nunca tem um padrão. Pode variar
de um leve amarelado transparente até um marrom escuro e opaco. Muitas
vezes, vem com resquícios de mel, com parafina de alvéolos artificiais de
apiários, ou mesmo com sujeira. Usada pura, sem pigmentos, permite
veladuras com gradações interessantes de tonalidades por cima de um simples
fundo branco. Por isso, penso que quando ela é combinada com uma cor muito
intensa, como um vermelho médio, muitas vezes, proíbe qualquer outro
acréscimo, como gestos e texturas sem deixar a superfície de uma pintura
extremamente carregada.
Tentando evitar excessos, queria pintar com ela uma superfície lisa, sem
acidentes e sem pinceladas. Queria evidenciar o material e sua transparência.
Para conseguir tal efeito fiz vários testes com pincéis e espátulas. Mas
nenhuma dessas ferramentas proporcionava um resultado satisfatório para o
fim desejado pois sempre deixavam a superfície marcada e ruidosa. Resolvi
então contornar as bordas laterais de uma tela com uma fita adesiva grossa e
larga, deixando uma parte dela saindo um centímetro para cima do limite da
superfície do quadro: uma espécie de molde de fundição, onde poderia
derramar a cera quente. Depois de várias tentativas descobri que se a cera
quente fosse despejada em uma temperatura adequada, secava tão lisa e
plana quanto possível. Não podia estar nem tão quente, próximo a fervura, se
não provocava bolhas e nem tão fria, pois secava de modo irregular. Se a
camada fosse despejada muito espessa, ela enrugava quando secava e se
muito fina, não cobria toda a extensão da área, deixando buracos e falhas.
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Para ter uma superfície plana, as pinturas precisam ser feitas completamente
niveladas, na horizontal. De outro modo, a cera escorre ou se acumula muito
em um lado. Quando há mais de uma área de cor, o mascaramento é mais
complicado, exige etapas e um sequencia de cores para dar certo, da mais
clara e transparente para a mais escura e opaca. Em decorrência do uso de
mascaras para conter a cera quente na forma de moldes e canaletas, formam
se linhas projetadas em volume da superfície, como rebarbas ou resquícios de
uma fundição em metal. Esses elementos inevitáveis passaram a ser
procurados e ajustados de acordo com cada forma, manifestandose de modo
mais ou menos proposital, embora difíceis de serem controlados. Cada uma
dessas “fundições” por mais direta e pensada que possa ser, é uma
experiência em si: a maneira como a fita adesiva foi colada, a temperatura da
cera, a quantidade de resina e a quantidade de pigmentos sempre interferem
nos resultados.
Uma pintura que não dá certo não tem possibilidade de continuidade, ao usar
tela como suporte e esperar um resultado com o mínimo de interferências na
superfície. Não dá para retocála ou para continuála sem perder a superfície
lisa e plana. De várias tentativas que faço, somente algumas dão certo, pois
nem todos os acidentes podem ser incorporados. O volume de tinta de uma
camada seca não permite que uma área fina sobreposta possa ficar regular.
Muitas vezes então, uma pintura que não se realiza em uma ou duas seções
de trabalho tem que ser descartada e refeita desde o começo, desde a
preparação de uma nova base no suporte.
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Apesar de ser muito resistente, a encáustica fica muito frágil quando pintada
sobre suportes flexíveis como a tela e o papel. Em suportes rígidos como
madeira e parede, mantémse estruturada, dura e resistente. Neles, a cera
pode ser melhor trabalhada pois esses suportes aceitam bem a pressão de
uma espátula. A encáustica me remete a uma idéia de tinta bruta , durável,
permanente. Supõese que no passado era usada para dar acabamento no
exterior das fachadas arquitetônicas, estátuas, para rematar cascos de barcos
e decorar bigas. Pensoa como uma espécie de tinta “automotiva”, de “Duco”
da antiguidade. Usála sobre suportes finos e maleáveis sugere uma
contradição, de querer fixar algo durável no que é frágil e mutável.
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