
 

Capítulo 1 

 
As Bordas da Pintura 
 

 

 
Que é a linguagem, como contorná-la para fazê-la 

 aparecer em si mesma e em sua plenitude? 

M. Foucault  As Palavras e as Coisas 

 

 

A pintura é uma linguagem não verbal que tem propriedades materiais 

intrínsecas. 

 

Tela ou quadro são as denominações mais comuns dadas ao suporte, em geral 

retangular onde aplica-se a tinta e/ou outros materiais para se realizar uma 

pintura. Entretanto quando o artista  diz ‘vou pintar um quadro’ refere-se à 

mesma palavra quadro para designar a obra pronta, a pintura que nele se 

efetiva. Se para o artista esta palavra denota tanto o suporte propriamente dito 

quanto a ação que nele se efetiva, isto nos permite observar o quanto sua 

presença é parte estruturante da linguagem pictórica, sem o qual a própria 

linguagem perde boa parte de seu mundo significativo. 

 

Em pintura, criar a partir de um suporte em si cheio de significações faz parte 

do processo pictórico, é a partir de questões recorrentes ao formato que os 

artistas  procuram adequar suas intenções poéticas ao formato, onde estas 

intenções passam necessariamente pelas atribuições que darão aos limites do 

quadro em relação ao conteúdo da obra.  

 



O nome Bordas da Pintura se refere aos limites e desafios que esta forma-

quadro impõe à linguagem. As bordas compreendem uma fronteira, uma 

passagem na qual a linguagem situa limites  físicos e imaginários consigo 

própria e com o mundo.  

 

As bordas podem visualmente gerar uma percepção do espaço pictórico que 

por maior que seja é fragmento, um recorte da imagem. Correspondem à ela 

os ‘sangramentos’ que situam as bordas nos limites entre o visível e aquilo 

que se oculta aos olhos; a maneira que cada artista faz do uso desta fronteira 

se desdobra em muitos sentidos e atribuições ao próprio formato.    

 

Por outro lado, as bordas do quadro podem agir como mediadoras dos limites 

entre o  espaço pictórico e o espaço físico no qual a obra se inscreve, ou seja, 

elas operam a partir de um jogo entre o suporte e o mundo.  

 

Branco 
 

 

Alberti “gostaria que aos pintores se vendesse o branco mais caro do que as 

preciosas gemas”1 pois para ele “o ponto mais alto da competência e da arte 

está em saber usar o branco e o preto e, para se servir bem deles, convém 

aplicar todo esforço e dedicação”2. 

 

E porque sendo o branco tão valioso quanto uma pedra preciosa, Alberti não 

faz em seu tratado nenhuma consideração sobre os motivos de se iniciar   

uma pintura sempre sobre uma base branca?. Talvez por considerar que 

conceitualmente o suporte “não existia”, sua materialidade que para nós é 

fruto de tantos questionamentos, para Alberti seria apenas um anteparo para 

                                                 
1 ALBERTI, L. B. Da Pintura. Campinas: Editora da Unicamp, 1999. P. 132 
2 id. p.130  
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criar a ilusão perspectiva. Quem sabe também esse branco da base – que era 

derivada do gesso aplicado - não fosse entendida com cor mas apenas uma 

propriedade do gesso. Alberti nada fala sobre a cor branca do suporte, 

recomenda apenas aos artistas “ que não se deve jamais fazer  uma superfície 

tão branca que não se possa fazê-la mais branca. Ainda que se vista alguém 

com panos muito brancos, convém se deter bem abaixo da última brancura”3.  

 

Mas o branco da base como recurso cromático não passou assim tão 

desapercebido pelos artistas. Na 6a seção de seu livro A Doutrina das Cores, 

Goethe cita Tiziano como um dos artistas que se utilizou do branco da base 

como recurso luminoso: “ Quando passavam à coloração e desejavam 

representar roupas brancas, o fundo às vezes era deixado intacto. Tiziano 

procedeu desse modo nos últimos anos , quando já tinha muita segurança e 

sabia obter ótimos resultados com pouco esforço. O fundo branco era 

utilizado como matiz intermediário, aplicando-se sobre ele sombras e luzes 

intensas.”4 

 

O que chamamos branco “é a superfície capaz de refletir o maior número 

possível dos raios luminosos contidos na luz branca. Do ponto de vista físico 

o branco é a soma das cores; psicologicamente é a ausência delas”5. 

 

Em geral, cor branca foi e ainda é o ponto de partida da pintura. Talvez por 

conter em si essa dupla personalidade que o branco foi escolhido como cor de 

base: A cor branca cumpre bem o objetivo de partir a pintura da máxima 

                                                 
3 ibid. p.132 
4 GOETHE, J. W. Doutrina das Cores. Tradução de Marco Giannotti , São Paulo: Nova Alexandria, 

1993.p.151 

 
5 PEDROSA, I. Da Cor à Cor Inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial ltda, 1982, 

coeditado pela Editora Universidade de Brasília. P. 117 
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luminosidade para o escurecimento  e ao mesmo tempo sendo 

psicologicamente a ausência de cor, ela colabore para melhor visibilidade do 

suporte. Com o branco nada se evidencia a não ser o próprio suporte. Este é o 

principal motivo pelo qual Robert Ryman utiliza apenas a cor branca em sua 

obra: “se você usar preto ou qualquer outra cor, isso torna a estrutura menos 

visível. Você vê a cor e isso a faz parecer como forma.”6 Dar ao quadro a 

plena visibilidade com o branco pareceu ser a Alberti o melhor começo para 

representar o mundo  quanto para Ryman pensar o suporte. 

 

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 1999 
Óleo sobre tela 
93 x 170 cm 

 

 

                                                 
6Robert Ryman in  STORR, R. Simple Gifts. Catálogo Robert Ryman. London: Tate Gallery Publications, 
1993. p.16 
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O branco da base é na maioria das obras em questão a única  superfície 

cromática que preenche todo suporte, ela que cria a neutralidade necessária 

para o início da pintura. Não existe a não ser nas faixas pretas, superfícies na 

obra que não sejam filtrantes da cor branca. 

 

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 1998 
Óleo sobre tela 
120 x 100 cm 

  
 

 

 

A existência do branco na obra não é uma escolha voluntária como um azul 

ou vermelho. È uma contingência da superfície branca do quadro. O branco 

visto sob este aspecto evidencia simplesmente uma área não pintada. Mas a 

tinta aplicada é translúcida. As cores aplicadas à superfície da tela apropriam-

se da luminosidade do branco tornando esse branco a luz da própria cor. 

Ainda que saibamos que a luminosidade da cor é dada mais pela translucidez 
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do que pela carga pigmentar como em Mark Rothko (1903-1970) por 

exemplo, vemos oscilar esse branco entre a propriedade luminosa da cor 

pintada e a cor do fundo, mas fazemos a distinção como a área não pintada, 

aquele em geral nas bordas do quadro. 

 

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 1998 
Óleo sobre tela 
100 x 120 cm 

  
 

 

O que torna a obra inquietante é a conjugação de dois atributos distintos à 

mesma propriedade branca do suporte, uma como produtora de luminosidade 

da cor pintada e outro pela opacidade branca e neutra do gesso. Os limites de 

cada um é dado pela superfície cromática criada pela pintura. Se a pintura 

esta surgindo translúcida no plano ou esvaindo-se, perdendo potência é uma 

questão de interpretação. Gosto mais da primeira como uma obra em 

formação. O branco da base é uma reserva, a necessidade de existir nos 

limites do quadro, espaço para a cor se expandir.  
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O ritmo de expansão da cor é controlado tanto pela reserva de branco no 

quadro quanto a posição das faixas pretas. O processo se opera por um jogo 

dialético das partes em relação ao suporte: a cor tenta se expandir no campo; 

o preto busca contorná-la e ambos tentam “quebrar” os limites definidos pelo 

suporte. Trata-se de uma obra-resumo, quase didática porque contém os 

elementos essenciais que definem a pintura exemplificando uma experiência 

de conjugá-los.  

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 1997 
Óleo sobre tela 
120 x 100 cm 

 

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 1997 
Óleo sobre tela 
172 x 145 cm 
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Recorte 
  

 
A mesma do arqueólogo que da curva de um pedaço de jarro 

 conclui de sua forma restante, de sua altura, de suas asas, que  

ele vai reconstruir em gesso para nele encastoar o pedaço de louça  

que o completa e nele se completa. 

Pedro Nava,  Baú de Ossos. 

 

 

 

Creio que nenhum artista estrutura seu discurso de forma lógica, ou melhor, o 

estrutura a partir de uma lógica interna que se constrói num processo 

artístico. Acidentes idas e vindas, constituem um universo fragmentado de 

experiências que fazem parte da arte. 

A consciência sobre o processo é e creio que deva ser sempre parcial. O 

artista adquire segurança no percurso na medida em que acumula 

experiências no seu fazer e os percebe próximos ou distantes de suas 

intuições. Assim os acasos que fazem parte do percurso são bem-vindos 

quando, as  conseqüências do seu surgimento possuem as afinidades 

necessárias com as intuições do artista.  

Um belo exemplo desses acasos ocorreu com a obra O Almoço na Relva, 

1865 de Claude Monet (1840-1926), uma obra motivada principalmente a 

partir do encontro de Monet com a obra Almoço na Relva, 1863, de Edouard 

Manet (1832-1885). 
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Edouard Manet 
 Almoço na Relva, 1863 
Óleo sobre tela 
208 X 264 cm 
Paris, Musée D’Orsay 

 

 

 

 

 

Em Almoço na Relva, Manet pinta um  quadro que se assemelha mais a uma 

montagem artificial cênica. E o que vem a ser isso? Trata-se de uma pintura 

que aborda um tema bucólico de um almoço no campo pintado de maneira 

realista, só que os personagens parecem representar não a eles mesmos, mas 

representam imagens da própria história da pintura. “É de conhecimento 

geral que essa audaciosa proeza do Naturalismo teve por base não um 

incidente nos arredores de Paris, como o público escandalizado imaginou, 

mas uma gravura da escola de Raphael”.   
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Neste quadro com em muitas de suas obras, Manet pensa a arte a partir de um 

diálogo com a tradição, talvez por isso o empréstimo de 3 personagens da 

gravura O Julgamento de Páris de Marcantonio Raimondi (1475/80–

1527/34) para o primeiro plano da obra. De fato a obra é muito mais uma 

montagem artificial, uma colagem que se mescla à uma falsa naturalidade. 

 

  

 

O Julgamento de Páris  
Marcantonio Raimondi 
The Metropolitan 
Museum of Art 

 

 

“Manet tornou-se importante num projeto extremamente ambicioso pelo qual 

Monet se sentiu estimulado dado o seu recente sucesso no Salão. Reagindo 

ao Almoço na Relva, de Manet, planejara um piquenique na natureza, com a 

largura de cinco a sete metros e doze figuras em tamanho real. Monet, neste 

trabalho, queria dar uma representação verdadeira da vida comtemporânea, 

segindo as idéias de Courbet, evitando conscientemente – ao contrário de 

Manet – qualquer alusão às tradições da história da arte.”p23 

 

Monet fez vários estudos preparatórios para sua obra: De A Estrada de 

Chailly, 1865 retirou o cenário; em Pessoas no Passeio, 1865 o casal do 

canto esquerdo da obra final, e finalmente  O Almoço na Relva (estudo 

preliminar), 1865,  a cena completa. 
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Claude Monet 
O almoço na Relva 
(estudo preliminar) 
Óleo sobre tela 
130 x 181 cm 
Moscovo, Museu Puschkin 

 

 

 

 

Monet deixou uma visão geral do processo. Caso não houvessem imprevistos 

nesta história, O Almoço na Relva estaria longe de  antecipar uma série de 

questões sobre espaço pictórico aos quais se empenhou com tanto afinco 

principalmente nas séries, que a partir dos anos em Giverny (1883) se 

tornaram um procedimento usual em sua obra e tiveram um importante papel 

para o entendimento das relações entre o formato e a  pintura . 
 

O Almoço na Relva nunca pode ser vista em público, porque diante de uma 

dívida financeira, Monet deixou a obra como penhor . Mal conservada a obra 

danificou-se e, em 1878 Monet ao resgatá-la notou que o lado direito havia se 

danificado pois ficara apoiado diretamente no chão. Monet retirou o lado 

danificado e dividiu o restante em duas pinturas: O Almoço na Relva (parte 

esquerda) e O Almoço na Relva (parte central). 

 

Ao separar a obra em duas, cada parte adquiriu autonomia, tornaram-se 

pinturas independentes, esticadas em chassis diferentes com formatos 
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diferentes mas que entretanto, permaneceram “unidas” pela intencionalidade 

inicial e pelo encaixe possível como duas peças de um quebra-cabeças. Não 

podemos deixar de supor que ao olhar esses grandes recortes Monet com 

imaginação os completasse em  sua mente, tornando-as unidas com a parte 

perdida. Os formatos seriam então partes de um conjunto  que se apresenta 

incompleto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O  almoço na Relva 
(parte esquerda), 1865 O  almoço na Relva (parte 

central), 1865 Óleo sobre tela 
Óleo sobre tela 418 x 150 cm 
248 x 217 cm Paris, Musée D’Orsay 
Paris, Musée D’Orsay 
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O Almoço na Relva que outrora era um grande triângulo compositivo que se 

completava num um jogo de olhares e posições, transmitindo um agradável 

encontro no campo soa  agora fragmentado. Deste grande triângulo, em O 

Almoço na Relva (parte central) restou apenas o vértice superior. As duas 

figuras sentadas que dirigiam o olhar ao personagem no canto inferior do 

quadro dirigem-se agora à um sujeito fora do plano. O corte lateral das duas 

figuras em pé desestruturou também toda a rede de relações que Monet havia 

composto. A imagem aparenta-se fotográfica, como uma série de registros 

que fazemos em passeios onde muitas vezes cortamos nas fotografias partes 

o corpo e da cena.  

ponesas 

bre papel-arroz, gravuras que Monet colecionou por muitos anos.  

 

d

 

O Almoço na Relva (parte esquerda) só fora descoberto  após a morte de 

Monet. O que antes era um conjunto de pessoas em pé, nesta obra os 

personagens caminham para fora do campo visual da cena. Pelo corte e 

sangramento dos motivos e também a  maneira longitudinal da composição, 

esta obra não deixa de nos fazer lembrar as gravuras e pinturas ja

so

 

Ricardo Bezerra 
n01 , 2004 

Óleo sobre tela 
22 x 16 m 

Machine Gu

 c
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r assim dizer ao suporte em estado 

lementar, o vazio neutro do quadro. 

 

 

Ricardo Bezerra 
Inversas 01, 2004 

 Fita crepe  e desenho sobre  papel 
22 x  16 cm (imagem) 

 

 

 

 

 

Um  procedimento usual em minhas pinturas desde 2002 consiste em isolar 

partes da tela com o uso de fita crepe. A parte isolada em geral de tela crua 

que permanece como área vazia e contraponto às áreas pintadas tem como 

função expôr a própria  imagem da superfície anterior a qualquer ação 

pictórica. Essa área corresponde po

e
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Terminada a fatura da pintura, essa fita crepe é retirada. Boa parte das ações 

pictóricas ficam registradas nesta fita que  em geral são jogadas fora. A série 

Inversas foi criada a partir deste refugo, desta parte excluída da obra. Trata-se 

de uma série complementar à série Machine Gun composta de 7 pinturas em 

equeno formato. 

licação nos locais correspondentes, das fitas 

repe utilizadas nas pinturas.  

 

 

 

p

 

 

 

Inversas constituem-se do registro sobre papéis dos contorno das pinturas da 

série Machine Gun com a ap

c

 

 

 

 

Ricardo Bezerra 
Inversas 02, 2004 
Fita crepe  e desenho sobre  papel 
22 x  16 cm (imagem) 
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a fita crepe registra na estreita faixa parte do percurso que a 

 com a 

intura através de um simples jogo de imaginação como o de Monet. 

 

 

 

 

 

Inversas são por assim dizer o negativo da série Machine Gun. Sobre o papel 

tem-se apenas um desenho, um registro da área que corresponde ao quadro. A 

pintura sobre 

Ricardo Bezerra 
Machine Gun02 , 2004 
Óleo sobre tela 
22 x 16 cm 

obra tomou.  

A dependência das duas séries é mútua, pois ainda que sem a intenção 

primeira de realizá-las desta forma, constituem um documento do processo, 

tornando possível ao observador, juntar e disjuntar a parte excluída

p
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Ricardo Bezerra 
Inversas 06, 2004 
Fita crepe  e desenho sobre  papel 
22 x  16 cm (imagem) 

 

 

 

Ricardo Bezerra 
Machine Gun06 , 2004 
Óleo sobre tela 
22 x 16 cm 
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Processo semelhante se dá em Galhos onde, ainda que a imagem corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a superfície final escolhida, ela mesma registra uma série de ações pictóricas 

que de fato são o refugo de várias ações cromáticas e gestuais praticadas 

enquanto a área não pintada estava coberta. Para que a pintura se constitua 

de uma indeterminação de começo e fim é necessário ‘transpor’ os limites 

impostos pelo formato tanto quanto das superfícies isoladas; é da sensação de 

recorte e continuidade virtualizada da imagem que se evidencia as bordas do 

quadro. 

 

 

Ricardo Bezerra 
Galhos, 2003 
Óleo sobre tela 
90 x 170 cm 
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Ricardo Bezerra 

 Sem título, 2002 

 

 

Ricardo Bezerra 
Óleo sobre tela Janela, 2002 
29 x 49 cm Óleo sobre tela 

29 x 49 cm 
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Capítulo 4 

  

linha 

 

 

 

 

 

 

Bodegón  con Membrillo, Repollo, 

Melón  y Pepino,  séc XVI / XVII  

Óleo sobre tela  

69.2 x 85 cm.  

 

O centro da pintura é um fundo negro, um fundo que não insiste em ser 

profundo, ao contrário, planar. Ele se manifesta constantemente puxando-se 

para frente, sem pedir licença para os protagonistas da cena, os legumes e as 

frutas. Fazendo uma determinada contenção para o negro, surgem das bordas 

do quadro uma moldura que constrói e delimita o espaço físico da cena. 

Apoiadas sobre uma sacada no canto inferior do quadro um melão fatiado e 

um pepino. No canto superior esquerdo, suspensas por barbantes, uma mação 

e um repolho. A pergunta que segue é a seguinte: aonde estão amarradas esta 

maçã e este repolho? O artista nos deixa esta indagação, fazendo-nos 

imaginar o que está além das bordas da pintura. A pintura  não se cansa em 
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ser observada, pois afirma constantemente que nos mostrará em breve aquilo 

que intencionalmente no formato do quadro não coube. 

 

 

Em Tradição e Expressão na Natureza - morta Ocidental  Gombrich 

descreve uma escultura de Giacomo Manzù  Cadeira com Fruta, 1960, da 

seguinte maneira: "Uma cadeira simples, que bem poderia ter  sido fundida 

com um molde natural, tendo em cima um monte de hortaliças em tamanho 

maior do que qualquer cadeira, e com a superfície de bronze trabalhada 

cuidadosamente de modo a mostrar a textura do fruto, das hastes e das 

folhas”. “O que é notável nessa obra não é, obviamente, a tentativa de 

representar frutos e hortaliças no veículo da escultura.” "Caberia perguntar: 

que finalidade lhe atribuiriam os arqueólogos futuros se a desenterrassem 

daqui a alguns milhares de anos? Os registros desses pesquisadores teriam de 

ser bastante completos para compreenderem que uma das funções de uma 

obra como essa fora desafiar a pintura, na tradição do paragone".7 

 

Não tendo a tradição do paragone para desafiar, que intencionalidade 

atribuiríamos aos bodegones de Sanchez Cotán (1560/1627) quando estes nos 

apresentam questões tão modernas? O que contém nesta obra que a atualiza, 

ou melhor a mantém permanentemente atualizada? 

 

 

A história da arte ao definir o formato retangular para a pintura, foi 

determinante para que uma série de desafios surgissem no decorrer de suas 

tradições. Particularmente o Barroco foi um momento onde a análise das 

questões espaciais na pintura adquire relevância e inovação. O Barroco, 

                                                 
7 E. H. Gombrich, Tradição e Expressão na Natureza Morta Ocidental, In: Meditações Sobre Um 

Cavalinho de Pau, São Paulo, Edusp, 1999.Trad. Geraldo Gerson de Souza. P.95. 
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segundo Wölfflin, ao adotar a forma aberta como procedimento formal, 

trouxe mudanças nas relações entre o assunto e o   formato do quadro: “ O 

reconhecimento da moldura, ou a negação dela, traz consigo um outro 

problema: em que medida o motivo é expresso dentro da moldura ou 

interrompido por ela? Também no Barroco não foi possível resistir à 

necessidade de uma visibilidade completa; contudo, os artistas desse período 

procuraram evitar que os limites do quadro coincidisse abertamente com os 

de seu conteúdo material.”8  

 

 

Painting, I. 1926 
Óleo sobre tela;  medidas em diagonal: 
 (113.7 x 11.8 cm) 
The Museum of Modern Art, New York. 
Katherine S. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 WÖLFFLIN, H. Conceitos Fundamentais da História da Arte,  São Paulo: Martins Fontes, 1a ed., 

1984. Trad. João Azenha Jr.  p. 143. 

 

 22



Numa hipótese absurda, talvez fosse possível que Cotán viesse a entender as 

questões espaciais que Mondrian se propôs tratar em Pintura I (Composição 

em Branco e Preto), 1926,   partindo  do pressuposto que uma das questões 

essenciais da obra de ambos fosse o espaço e a noção de continuidade. 

 

De uma nova maneira, a mesma questão retorna à Mondrian;  Schapiro assim 

descreve Pintura I : “Vemos o quadrado parcialmente encoberto e a estender-

se num campo imaginário além da tela em diagonal. Se foram abandonadas a 

modelagem e a perspectiva, entra em jogo outro indício de profundidade 

nessa pintura plana sobre o plano impenetrável da tela: a superposição de 

formas. O contorno interceptador avança e o quadrado interceptado recua, 

como se passasse por baixo das bordas. O todo parece então a representação 

podada de um objeto no espaço tridimensional.” 9 

 

Sendo a pintura uma linguagem autônoma, determinadas questões pictóricas 

fazem parte da estrutura formadora da linguagem desde seus primórdios, 

entre outras, a questão das bordas da pintura . Neste sentido é que se permite 

uma interlocução entre Cotán e Mondrian, pois a análise das obras 

pressupõem que a relação que os artistas tiveram com as bordas da pintura 

foram em parte conscientes e intencionais. 

 

De fato, talvez não fosse a intenção de Cotán discutir a linguagem pictórica, 

entretanto seus bodegones conseguem isso, eles ganham significado e 

mistério porque demonstram que na relação entre a intencionalidade  do 

artista e o que na obra resultou deste coeficiente artístico10, criou-se um 

limiar, um espaço de qualidades onde a obra pode discutir sua própria 

representação. O que vem a ser isso senão a linguagem falando de si mesma? 

                                                 
9 SCHAPIRO, M.  Arte Moderna Séculos XIX e XX Ensaios Escolhidos. São Paulo, Edusp, 

(clássicos; 3) .  Trad. Luis Roberto Mendes Gonçalves. P 299 
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Estamos perto de Mallarmé “ que não cessa de apagar-se na sua própria 

linguagem... onde o discurso se comporia por si mesmo”11. Em Cotán a 

linguagem se revela e é aí que se encontra a capacidade que os  Bodegones 

tem de interlocução com obras como as de Mondrian. 

 

As linhas de Cotán ainda que imitando barbantes que seguram a maçã e o 

repolho tem, numa de suas pontas um fim. Em Mondrian as linhas já em si 

abstratas, configuram nas intersecções, um retângulo branco da mesma cor do 

fundo. As duas imagens ainda que distintas suscitam nossa imaginação 

exatamente por não determinarem um sistema fechado onde toda a 

informação é exposta de maneira visível. 

 

Ricardo Bezerra 
Sem título, 2002 
Óleo sobre tela 
49 x 29 cm 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
10 Ver DUCHAMP, M. O Ato Criador, In: BATTCOCK, G. A Nova Arte.  São Paulo: Perspectiva, 

col. Debates/ 2a ed. , 1986. p.71 
11 FOUCAULT, M.  As Palavras e as Coisas Uma Arqueologia das Ciências Humanas. São Paulo: 

Martins Fontes, 5a ed., 1990. Trad. Salma Tannus Muchail.  p. 322 
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ações  entre espessuras e 

urvamentos, pureza cromática ou turvamento.  

 

 

 

Ricardo bezerra 
 Sanchez 

re tela 
273 x 91 cm 
tríptico 

Os Barbantes de
Cotán, 2003 
Óleo sob

 

Não são poucas as obras que faço em que recortes de linhas e planos dão a 

impressão de estenderem-se num campo imaginário além da tela. A linha 

como recurso formal em meus trabalhos explora principalmente a 

característica de extensão de percurso sobre o plano, dá ritmo e sentido à 

estrutura; interrompida por áreas cromáticas ou pelas bordas do quadro a 

linha pontua sua presença num jogo de rel

c

 

Quando uma linha se estende de ponta a ponta do quadro dificilmente 

estabelecemos um início e fim para ela a partir dos limites do quadro, ainda 

mais se no próprio quadro um outro fragmento apresenta um término para 

ela. Eucaliptos é uma pintura composta de dois planos distintos que se 

completam. Os planos superior e inferior são distintos apenas pela 
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interrupção do percurso da linha. A tendência de leitura do plano superior é 

planar, chapada como um código de barras, já o inferior a ilusão de 

profundidade é criada pelas distâncias e espessuras das linhas em relação às 

bordas do quadro. Toda a ambigüidade da obra se faz a partir do atributo que 

amos à linha em relação ao plano. 

 

d

 

 

 

 

 

 

Eucaliptos, 2003 
Óleo sobre tela 
135 x 91 cm 
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nte. Caminham tão juntas que deixam espaços 

azios na frente e atrás de si. 

 

 

 

 

Piet Mondrian 
Mulher com criança em frente à 

Óleo sobre tela 
Gemeentemu um (Slijper) 

fazenda, 1904-05 

se

 

 

 

 

Duas camponesas caminham em frente às casas de uma fazenda. A primeira  

tem os olhos e atenção voltados para criança que carrega . A segunda 

estranhamente colada à  primeira tem olhos pensativos e parece mirar para 

alguém ou alguma coisa a fre

v
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Pelo que consta no catálogo12 das obras de Mondrian Mulher com criança em 

frente à fazenda, 1904-1905 é  o único díptico que o artista realizou em toda 

sua vida. É possível que Mondrian não tenha deliberadamente a intenção 

primeira de realizá-lo desta maneira, pois as obras possuem tamanhos 

diferentes: a pintura da esquerda mede 33 x 22 cm e a da direita 33,5 x 22,5 

cm. Provavelmente Mondrian juntou posteriormente as duas pinturas, e 

trabalhou o fundo de modo a fundir o campo todo. Isso é bem visível tanto na 

parede cinza que parece mais um bloco de cor com pouca definição 

representacional quanto na massa branca-acinzentada entre as personagens.  

 

Mas o fato que intriga mais nessa obra é a linha vertical criada pela 

justaposição dos dois quadros. Gosto de imaginar a percepção que Mondrian 

possivelmente teve da visibilidade que esta linha causa. De fato não é uma 

linha é uma fresta, um espaço mínimo entre as obras. Ela oscila na obra entre 

uma coisa e outra, entre estar na obra e estar no mundo. Não foi esse todo o 

sonho de Mondrian, juntar as duas coisas?.  

 

Esta linha que é de dois mundos, uma linha que expõe os limites da 

linguagem e o desejo de transpor a fronteira entre a pintura e o mundo é de 

natureza semelhante à que descreve  Ferreira Gullar sobre a obra Planos em 

superfície modulada no 1, 1957 de Lygia Clark (1920-1988): “Tratava de 

uma superfície retangular de 87 x 60 cm, constituída de 2 placas de madeira 

justapostas; na junção dessas placas deixou-se uma separação de ½ 

centímetro, de modo a constituir uma linha de vazio, de espaço vazio, que 

cortava a superfície de maneira irregular e em diagonal. Essa ‘linha orgânica’ 

era, na verdade, a mesma linha que havia entre a tela e a moldura nos 

trabalhos primeiros de Lygia. A diferença é que, agora, em vez de ser apenas 

a conseqüência inevitável de junção de duas superfícies diferentes (tela e 

                                                 
12 Ottolenghi, Maria Grazia L’opera completa di Mondrian Milano: Rizzoli editore, 1966 
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madeira), a linha era deixada alí para irrigar de espaço real a superfície do 

quadro, desse quadro inteiramente vazio.”  

 

 

 

 

 

Um díptico como o de Mondrian; na fresta, no limite entre dois quadros um 

espelho. Sobre o plano pictórico linhas que outrora contínuas, quebradas pela 

interrupção do espelho e pelo deslocamento e giro de 180o do quadro da 

posição da esquerda para direita. 

 

 O espelho é a medida da ruptura, a inversão entre a obra se dissolver no 

mundo para o mundo se dissolver na obra. Ao nos vermos refletidos na obra 

temos a ilusão ou sensação de se estarmos nela, presentes neste fluxo de 

linhas. Mas não estamos plenos, inteiros pois o espelho é por demais estreito 

e curto, assim vemos apenas uma parte de nós de mesmos como vemos uma 

parte apenas das linhas que sangram os limites do quadro. Ainda que 

refletida, uma fresta do mundo é espelhado na obra.  
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 Ricardo Bezerra 
007, 2004   óleo sobre madeira , papel e tela 
700 x 70 cm  

 

 

007 compõe-se pinturas sobre madeira, tela e papel justapostas e apoiadas 

sobre uma travessa de 7 metros fixada na parede. O aspecto geral assemelha-

se à uma colagem construtiva onde linhas ortogonais, cores repetidas, e 

gestualidade são distribuídos  fragmentadamente por toda a extensão da 

travessa. Espaços vazios são  incorporados  à peça alternando os ritmos do 

conjunto. A obra é lúdica como um jogo de cartas. Posso embaralhá-la e 

compor seqüências por afinidades cromáticas, dissonâncias ou qualquer outro 

critério.  
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Ricardo Be
007, 2004  

zerra  
óleo sobre madeira , papel e tela  700 x 70 cm 
detalhe 
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 na 

petição de determinadas cores e seus rearranjos no transcurso da obra.  

ar-se entre os limites da linguagem  e o mundo 

nsível que nos cerca.  

Ricardo Bezerra 
007, 2004  
óleo sobre madeira , papel e tela 
700 x 70 cm 
detalhe 

 

 

 

 

Um princípio fundamental que norteou o trabalho foi o de criar uma rede de 

relações entre os atributos dados à linha como o limite entre as partes e a 

própria linha pintada  coincidente entre o início e fim de cada parte da obra, 

as suas fronteiras. Esse mesmo princípio se desdobra também entre os 

sarrafinhos/faixas nos vazios entre as obras e o espaço físico bem como

re

 

Essas pontes de ligação e/ou ruptura entre as partes longe de  ajudar a 

enxergar cada parte  da obra fazem senão ao contrário iludir, confundir, 

ludibriar o que vemos. Trata-se de um truque antigo, quase a trompe l’oeil  de 

Sanchez Cotán, mas nem por isso sem encanto, pois o que de fato está por 

trás do truque é ambigüidade tanto no sentido visual do termo quanto o que a 

mesma cria ao aproxim

se
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Ricardo Bezerra 
007, 2004  
óleo sobre madeira , papel e tela 
700 x 70 cm 
detalhe 

 

 

 

Ricardo Bezerra 
007, 2004  
óleo sobre madeira , papel e tela 
700 x 70 cm 
detalhe
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Fragmento 

eiro momento a obra nos faz pensar ou nos engana pensar é que 

.  

 
 

Brice Marden 
ft no. 5, 1983 
óleo sobre mármore 
22 x 48 x 3 cm 
 

 

 

 

A obra é de Brice Marden, o título:  ft no. 5 . É uma pintura sobre um pedaço 

de mármore da  ilha grega chamada Hidra. Caso não soubéssemos disso, 

arriscaríamos supor tratar-se de um fragmento de um mural grego, partido ou 

quebrado em algum momento da história. O que supomos nunca existiu, mas 

num prim

sim
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Mas se observarmos atentamente a obra podemos notar que o artista tentou 

anular essa imagem de uma coisa partida, procurando dar unidade ao 

fragmento. Essa unidade se  tentou trabalhando o pedaço de mármore como 

um todo, buscando nesta forma triangular a base de uma pintura que 

dialogasse com sua própria forma. Marden tenta “puxar” o trabalho para a 

inteireza e completude dentro de um formato: Triângulos dentro de um 

iângulo. Assim a forma do gesto corresponde à forma do suporte criando 

de um tempo 

ue o mármore era a matéria para arquitetura e escultura. É nesse jogo que se 

z a pintura, entre ser um todo e uma parte ao mesmo tempo.  

 

tr

um sistema de significação auto-referente.  

 

Mas a forma triangular do pedaço de mármore não é perfeita, é ligeiramente 

angular. Existem ranhuras e lascados no contorno que enfatizam ser um 

fragmento, um pedaço que carrega em si o imaginário simbólico do material 

como os pedaços de esculturas e murais antigos. Essa  carga simbólica que o 

mármore possui no imaginário da cultura ocidental é suficiente para 

deixarmos de ver essa pintura como referente a si mesma . Assim, retornamos 

à imagem de uma coisa partida, um fragmento arqueológico, 

q

fa
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inte. No final da década de 80, Marden 

torna à pintura sobre tela  e a partir de então trabalha sistematicamente o 

rafismo de linhas sobre o plano.  

Attendant 5, 1996-1999 
Óleo sobre tela 

 

 

As pinturas sobre mármore de Brice Marden  foram produzidas entre 1981 e 

1987 na ilha grega de Hidra; foram feitas cerca de 31 pinturas sobre 

fragmentos de mármore. Esses trabalhos correspondem à um período 

intermediário entre as pinturas minimalistas das décadas de 60 e 70 e os 

trabalhos do final da década segu

re

g

 

Brice Marden 

208,3 x 144,8 cm
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A obra Attendant 5 opera sobre os mesmos princípios que a série de 

mármores: a de buscar definir o espaço físico da obra como o limite da 

experiência. Ainda que hajam pequenos sangramentos das linhas pelas 

bordas, as linhas reiteram a condição de gesto inscrito no formato retângular. 

Linhas sem começo nem fim, contidas no espaço da tela; não existe nenhum 

outro “lugar” para linha ir, pois a tela é o limite da experiência, é revelar sua  

resença em constante movimento interno, uma linha a serviço do suporte, 

m contínuo, um empregado, se escolhermos dois termos para traduzir a 

alavra attendant.  

 

p

u

p

 

 

 

 

Claude Monet 
Pote de pêssegos, 1886 
55.5 x 46 cm / 22 x 18 in. 
Gemaldegalerie, Dresden 

 

 

 37



 

Não seria Attendant 5, o pote de pêssegos da obra de Claude Monet?. A 

forma contida num espaço físico determinado. A condição de mundo 

dependente da forma que o inscreve, que  dialoga apenas consigo mesmo?. 

Como contraponto à este mundo um outro, este sim o formato do quadro 

recorta, o que respiram os pessegos sobre o tampo de mármore, com seus 

desenhos e reflexos; a única imagem que por estar exatamente incompleta 

nos faz viver num mesmo mundo que ilusoriamente acreditamos 

compartilhar.  Ainda que Pote de pêssegos seja em seu todo um recorte 

intado do mundo, Monet expõe na obra uma dupla condição da imagem em 

relação ao suporte: os limites de um todo indivisível do pote  e um recorte do 

 

p

mundo que tem nas bordas do quadro os seus limites.  

 

 

 Ricardo Bezerra 
Laranjão, 2003 
Óleo sobre tela 
18
 

5x145 cm 
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tionar este espaço definido a priori mediante a 

agmentação do próprio espaço em duas ou mais pinturas é  uma tentativa  

onte a 

 

 

Toda pintura compreende uma unidade. Pela limitação física do suporte, a 

tendência inevitável é que cada uma das pinturas seja vista como portadora 

de um universo singular único, não só pela unicidade do conteúdo e arranjo 

formal, mas pela força que a forma-quadro tem de se impor. Tentar 

questionar essa forma que se impõe como uma totalidade sempre foi um 

desafio aos artistas. Ques

fr

de ativar a imaginação do espectador para uma percepção que desm

noção de unidade da obra. 

 

Ricardo Bezerra 
Laranja, 2003 
Óleo sobre tela 
175x145 cm 
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Ricardo Bezerra 

 Roxinho, 2003 
Óleo sobre tela 

 185 x 145 cm 
 

Quase que por oposição ao trabalho de Marden, as linhas não são contidas 

pelas bordas. Há nestes trabalhos uma clara necessidade de reiterar um corte 

na imagem, de caracterizá-la como um fragmento, um pedaço de obra. A 

própria escolha da posição das áreas pintadas no plano (ainda que paralelas às 

bordas) bem como os gestos inscritos são sempre deslocados, assimétricos, 

aparentam transitoriedade tanto pela fluidez quanto pela ‘indiferença’ em 

relação ao suporte. Indiferença motivada sobretudo pelo desejo de tentar 

incluir num mesmo suporte duas ou mais partes de pinturas  desconstruindo 

assim  a unidade da obra. O suporte é o local de pedaços de quadros, a obra 

uma colagem desses pedaços.   
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Ricardo Bezerra 
Sem título, 2002 
Óleo sobre tela 
251 x 141 cm 

 

Fragmentação do plano e deslocamentos são parte do repertório de recursos 

na composição para que a obra se constitua por uma indeterminação de 

começo e fim. O arranjo formal não se dá por um lugar certo das coisas no 

plano, mas ativando nossa percepção para um enquadramento da pintura 

deslocado em relação ao próprio suporte.  
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Existe nas obras o desejo de criar uma narrativa da linguagem visual 

pensando a si própria, não no sentido de colar  sua existência à uma 

linearidade histórico-evolutiva, mas tentar na materialidade da obra o 

desdobrar reflexivo de  sua existência, em si cheio de dúvidas, 

determinado.  

 

in

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Bezerra 
ora verde, 2004 

Óleo sobre tela 
241 x 141 cm 

Acima da abób
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Ricardo Bezerra 
Sem título, 2003 
Óleo sobre tela 
132 x 182 cm 
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