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A T O   F A L H O



This publishing is on the threshold of some concepts on publication forms, or rather, it transits 
hybridizing these different ways. Hence, we will point out how this happens: With respect to 
a publication that would be linked to an art exhibition, presenting abundant images and texts 
about the exhibited pictures, we could say it fulfills the function of a Catalog, although its 
amplitude does not stop within this field of conceptualization. When we take a closer look at 
the chapter Creative Process, we notice that it also extensively shows a conversation among the 
artists, as the processes of construction and reflection on the works extend over time. So then 
we could assume this publication as an Artist Book. Yet, the publication forms we have gone 
through are not finished here. When the chapter Poetics for a Falty Act presents critical texts 
about artistic images, we can understand that it is a gathering of critical arguments centered 
on art. Besides wondering on these forms, when we read the introduction texts, we observe 
a strong emphasis in the field of philosophical thought, centered on the forms of reception of 
the visual artist subject, when confronted with a specific cartography where he is immediately 
inserted, the geological and imaginative fault of Vitória. In short, the current publication with 
all these overlapping features, rests finally on a very simple general conception: it is an artist’s 
book, written by artists who cross several distinct fields of knowledge, a brief epistemology of 
the artistic creative process that sought to present the whole context surrounding a collective 
production, which had as a north and imaginative parameter, the city of Vitória perceived by 
each one, and later, translated into images displayed in an exhibition. This special book would 
be, in theory, only the memory of this process. 

A presente publicação está no limiar de alguns conceitos sobre formas de publicação, 
ou melhor dizendo, transita hibridizando estas distintas formas. Neste sentido vamos 
apontar como isto acontece: No que diz respeito a uma publicação que estaria vinculada a 
uma exposição artística, apresentando fartas imagens e textos sobre as imagens expostas, 
poderíamos dizer que cumpre a função de um Catálogo, porém sua amplitude não se detém 
dentro deste campo de conceituação. Quando observamos melhor o capítulo Processo de 
criação, percebemos que também apresenta, extensivamente, uma conversa entre os artistas, 
à medida que os processos de construção e reflexão sobre as obras se estendem no tempo. 
Assim então poderíamos admitir esta publicação como Livro de Artista. Porém as formas de 
publicação que atravessamos não se esgotam até aqui. Quando o capítulo Poéticas para um 
ato falho apresenta textos críticos sobre imagens artísticas, poderíamos compreender que se 
trata então, de uma reunião de argumentos críticos centrados na arte. Ainda divagando sobre 
estas formas, quando lemos os textos de introdução, percebemos uma forte ênfase no campo 
do pensamento filosófico, centrado nas formas de recepção do sujeito artista visual, quando 
confrontado com uma cartografia específica onde ele se encontra imediatamente inserido, 
a falha geológica e imaginativa de Vitória. Em suma, a presente publicação com todas estas 
funcionalidades sobrepostas, repousa finalmente em uma concepção geral bem simples: é um 
livro de artista, escrito por artistas que atravessa vários campos de conhecimento distintos, 
uma breve epistemologia do processo criativo artístico que procurou apresentar todo o 
contexto que envolve uma produção coletiva, que teve como norte e parâmetro imaginativo, 
a cidade de Vitória percebida por cada um, e posteriormente, traduzida em imagens expostas 
em uma exposição. Este livro especial seria, em tese, somente a memória deste processo. 
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O Ato Falho

 Partindo de um projeto homônimo apresentado ao edital 2019 da Secretaria de Cultura 
de Vitória, ES, um grupo de artistas visuais, que tem em comum o fato de terem participado 
do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES entre 2004 até a 
atualidade, envolvidos na questão da busca da construção de uma identidade visual centrada 
na paisagem capixaba, elaborou e deu andamento ao citado projeto que, agora, se apresenta 
na forma de uma exposição coletiva intitulada “Ato Falho”, a ser realizada na Casa Porto das 
Artes Plásticas - Vitória, ES. 
 Objetivando explicitar as subjetividades imanentes da cartografia por eles elegida - 
a falha geológica de Vitória, que atua como referente motivador e originador das imagens 
expostas  - os oito artistas, de idades e poéticas distintas, que atravessam ou “hibridizam” diversas 
linguagens artísticas, se puseram a trabalhar no sentido de produzir configurações visuais que 
possam vir a suscitar esta finalidade. Tendo a diferença e a complexidade como parâmetros 
conceituais comuns a todos os participantes, estes artistas conseguiram levar a cabo sua 
proposição inicial. Vejamos a seguir, mais detalhadamente, os princípios que estabeleceram 
para fundamentar o desenvolvimento das obras que mostrarão, como resultado deste esforço 
em conjunto. Apresentaremos algumas considerações sobre o processo criativo e investigativo 
que tangenciam, ou que atravessam os campos das artes visuais e, consequentemente, da 
estética.
 “Um ato falho para uma cartografia afetiva”: este é o motivo que guia e justifica a 
exposição. Pesquisar possibilidades formais e poéticas suscitantes da falha geológica que 
atravessa a cidade de Vitória, lugar onde vivem e criam suas imagens, constitui o norte que 
unifica as ações estéticas dos oitos artistas visuais inscritos neste projeto. No intuito de trazer 
para a visibilidade do público as substâncias imaginativas oriundas de um olhar cuidadoso 
sobre a paisagem relativa à falha geológica de Vitória, os artistas buscam apontar elementos 
significantes construídos a posteriori do processo teórico-investigativo. 
 Todos os participantes estarão envolvidos na produção de configurações visuais 
e  textos, que serão gerados através de uma imersão experimental sobre esta cartografia 
escolhida pelo viés afetivo. A exposição resultante deste projeto, com suas imagens surgidas 
nesta fricção com a realidade local, em tese vislumbra trazer, tanto para os artistas participantes 
quanto para o publico frequentador, um novo olhar sobre a paisagem de Vitória, através de 
outras possibilidades de leituras. Novas interpretações sobre os elementos iconográficos 
relativos à paisagem e sua geologia, buscam trazer à tona os conteúdos e os seus potenciais 
imaginativos, negligenciados pela história1 e pela pressa da dinâmica cotidiana, relativa à vida 
contemporânea.
 Fundamentados no conceito da “Umwelt”2 (entorno ambiental), de Jakob Von Uexküll, 
que aponta uma possibilidade de ambivalência na interação de influências entre uma espécie 
biológica e seu entorno imediato, seu nicho, os artistas deste grupo pretendem apoiar-se neste 
conceito para guiar subjetivamente suas relações e interpretações com a paisagem do entorno 
da Falha de Vitória. Dentro deste campo de entendimento, os participantes investigam essa 
relação onde, tanto um sujeito afeta seu ambiente (seu objeto), quanto o ambiente reage, 
afetando também o próprio sujeito. Tal condição poderia estar, em tese, na origem das obras 
vindouras. Através deste modo de pensar a interação e reciprocidade entre homem e ambiente, 
neste caso, o sujeito é aqui visto como o próprio artista visual envolvido neste projeto. Admite-
se, então, a ideia de que um sujeito inscrito em uma cúpula limitadora da experiência com seu 

1   Estes termos não possuem uma abrangência geral, posto que: até o final dos anos sessenta, Almerinda 
da Silva Lopes, vem escrevendo a Historia da Arte no Espírito Santo.
2   (...) para Uexküll os sistemas vivos se caracterizam por produzir signos em processos de interação pelo 
qual os hábitos significativos conduzem a produção recorrente de novos hábitos, etc. (Castro Garcia 2016).
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ambiente físico e imaginário, por interação fenomenológica, termina podendo ser percebido 
como um Design do seu próprio nicho ecológico. Neste sentido, poderíamos dizer que estão 
tratando da noção de um Design do imaginário, posto que aceitem o Umwelt, que inscreve 
o sujeito-artista-visual, como forte influenciador na construção do seu modo de imaginação. 
Assim, objetiva-se que as imagens artísticas geradas dentro da sua delimitação cartográfica 
proposta - a paisagem específica de Vitória - aqui tida como índice incrustado na realidade 
ou nicho traga, em si mesmas, as subjetividades relativas a este encontro experimental. Esta 
experiência, conduzida através do prisma fenomenológico proposto, em tese buscaria, ao 
final, traduzir as substâncias imaginativas oriundas desta fricção com o real que, em última 
instância, estariam por si mesmas, através das suas imagens artísticas, contribuindo para a 
formação de um entendimento identitário-cultural relativo ao próprio lugar.
 O que pretendemos dizer com uma legenda como esta? O que seria um “Ato falho”, na 
extensão de sua significação, que objetivamos abordar? Diante de tais questões, entendemos 
que, a princípio, admitimos este termo com seu caráter ambíguo, posto que um Ato falho - 
conceito oriundo da psicanálise - uma vez transbordado para outros campos de conhecimento, 
possa ter, então, vários sentidos adaptados que atravessam estes distintos campos expandidos, 
inclusive o das artes visuais que nos é tão caro, por ser nossa área de origem, ou seja, todos os 
personagens presentes neste projeto são artistas visuais. 
 Por admitir que o nosso conceito referencial atravesse vários modos de conhecer, que 
são suscitados subjetivamente pelo nosso entendimento no processo de criação individual e 
coletivo, não pretendemos atuar como especialistas nestes distintos campos de conhecimento, 
e sim verificar como subsistem e duram as substâncias oriundas destes campos no imaginário 
que sustenta a criação de imagens para esta exposição. Podemos dizer que as imagens, que irão 
compor esta mostra de artes visuais, vão fazer pleno uso da devida licença poética que a arte 
permite. Temos então, aqui, o artista visual atuando como um interpretante do seu mundo, 
um Demiurgo, não do mundo das ideias, mas sim da própria realidade física que o cerca,  
uma experiência com a materialidade (Fisis) percebida, vivida e memorial, aqui admitida como 
objeto que modela o Design no imaginário do Sujeito-artista-visual. Compreendemos então o 
autor dessas imagens como um interpretante, quando se trata de propor suas configurações 
como entendimento do seu objeto percebido e experimentado por sua sensibilidade artística. 
Tal sensibilidade, acreditamos estar diretamente comprometida com o modo de recepção 
“exclusivo” do sujeito-autor, sua natureza autoral. Sua imagem, sua arte visual, é tradução 
imediata daquilo que vê, vive e compreende. A obra de arte, neste caso, seria uma expressão 
construída a partir do entendimento relativo ao modo de recepção de cada sujeito sobre o 
seu objeto-mundo. Assim, a realidade imediata que engolfa o sujeito-autor, ou o fragmento 
paisagístico do real onde ele se situa e interage, é percebida como objeto impregnador de 
sentidos, relativo e exclusivo de cada artista, segundo suas possibilidades pessoais de recepção 
e de entendimento deste mesmo objeto. Neste sentido, sobre este desafio processual/
expositivo e o contexto geral da exposição por suas imagens e textos, podemos dizer que o 
que se ambiciona é explicitar, através das obras geradas neste trânsito criativo, imagens que 
estariam impregnadas do seu entorno, que refletem subjetivamente sem necessariamente ter 
que representar seu lugar de origem, sua paisagem imediata a Falha de Vitória3. 
 A grosso modo, o Ato falho pretende pensar o mundo imediato que nos cerca através 
de imagens. Por isto, foi escolhida a Falha geológica de Vitória como território de expansão 
imaginativa, poético-conceitual. Fato que objetiva lançar algumas possibilidades interpretativas 
ao longo deste livro e de suas imagens artísticas. Pode-se dizer, então, que o objetivo do grupo 

3  Falha de Vitória: Um vento tectônico, uma falha geológica que se estende desde a ilha de Trindade, quase 
no meio da extensão atlântica que separa a costa africana do Brasil, até atravessar a cidade de Vitória, no Espírito 
Santo. Nas cartas náuticas é citada como: Cadeia Vitória Trindade, cordilheira submersa no oceano que liga Vitória 
a Trindade.
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se apoia na relação entre este mote inicial com os variados processos de criação, ativados e 
interpretados pelos artistas participantes. 
 No que se refere ao nome do coletivo e ao título do projeto e da exposição, Ato Falho, 
para além do significado terminológico oriundo da geologia paisagística que, inicialmente, tal 
legenda nos remete, temos outra forma de entendimento do mesmo termo. Para a psicanálise 
freudiana, um Ato falho seria um lapso no discurso consciente, pelo qual extravasa ou escapa 
um sentido retido no inconsciente. Por esse viés, um Ato Falho no âmbito das artes visuais 
buscaria investigar, tirar partido e mostrar como tais lapsos e extravasamentos imaginativos 
se expressam através das imagens artísticas. Estes conteúdos insubordinados, estes saberes 
recalcados e escondidos no inconsciente dos artistas, que escapam às vezes, sem querer, estas 
subjetividades embutidas nas obras de arte, é o que buscam explicitar através de suas imagens 
e dos seus textos. O encontro entre o sujeito-artista visual com um fragmento de mundo pré-
determinado, a Falha de Vitória, é o motor que move todo o sentido até aqui proposto.
 Uma vez determinado nosso objeto de investigação, vamos agora apontar algumas 
questões que nos levaram a ancorar nosso processo de criação em uma cartografia fixa, a 
Falha de Vitória. Vamos construir um arcabouço teórico, um argumento para justificar que a 
produção de imagens ainda depende, em última instância, de um interpretante. Propomos a 
noção de um artista visual militante, que atue como um elemento de intermediação entre um 
índice incrustado na realidade e sua obra, sem que necessariamente esteja atado ao sentido 
representacional da arte. Diante de um tempo histórico onde as novas tecnologias associadas 
à fotografia e imagem superam, enquanto eficiência representacional, as habilidades manuais 
do artista, tal centramento maneirista não é mais demandado. Resta aos artistas visuais de 
hoje, não mais se ocuparem da representação da realidade. Cabe a eles, agora, conviver com 
o mundo, estar impregnados das suas substâncias e atuar, não mais representando, mas sim 
interpretando o mesmo, a seu modo. Talvez esteja aí nosso interesse pelo sentido autoral 
da obra de arte, posto que atravessa sentidos exclusivos de cada artista. A imagem artística 
carrega consigo, através de sua mera presença visual, algo prodigioso, algo que nos permite 
perceber toda esta exclusividade relativa a cada indivíduo, como se fosse uma molécula de 
água congelada, algo único! Aí está a presença do sujeito incrustado na imagem artística. 
 O presente coletivo artístico converge no sentido de perceber a relevância do 
contexto ambiental e relacional que envolve o imaginário de cada sujeito-artista visual inscrito 
na cartografia de Vitória. Apoiados nesta possibilidade teórico-experimental, organizam 
e propõem o projeto expositivo “Ato Falho”. Para este fim, desenvolveram uma estratégia 
interativa que faz uso da tecnologia contemporânea do Whatsapp, para intercambiar imagens 
e comentários críticos, à medida que as obras e ensaios vão sendo produzidos. Isto caracteriza 
uma ação crítica coletiva e dinâmica que se estende ao longo de todo processo criativo e 
que se estenderá por mais de um ano. Neste livro quase catálogo, ou catálogo quase livro, 
apresentaremos um trecho deste percurso que vai durar de março a primeira quinzena de 
junho de 2020, objetivando ilustrar como acontece o processo criativo do grupo dentro da sua 
intenção proposta. 

João Wesley de Souza, Maio 2020.
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FALTY ACT

 Starting from a homonymous project presented to the 2019 public notice by Vitoria 
city Culture Secretary, ES, a group of visual artists, who have in common the fact of having 
participa-ted in the Visual Arts course at the Federal University of Espírito Santo, UFES from 
2004 till now, involved in the quest for the construction of a visual identity centered on Espírito 
Santo landscape, elaborated and gave course to the mentioned project that, now, is presented 
in the form of a group exhibition entitled “Faulty Act”, “Ato Falho”, to be held at Casa Porto das 
Artes Plásticas – Vitória city, ES.
 Aiming to make explicit the subjectivities immanent in the cartography they have 
chosen -Vitoria city geological fault, which acts as a motivating and originator referent of the 
exhibited ima-ges - the eight artists, of distinct ages and poetics, who cross or “hybridize” 
several artistic langua-ges, set to work in order to produce visual configurations that may come 
to raise this purpose. By having difference and complexity as conceptual parameters common 
to all participants, these ar-tists managed to carry out their initial proposition. Let us see below, 
in more detail, the principles they established to base the development of the works they will 
show, as a result of this joint ef-fort.  Some considerations about the creative and investigative 
process that tangent, or that cross the fields of visual arts and, consequently, of aesthetics will 
be shown here.
 “ A Faulty Act  for an “affective cartography”: this is the reason that guides and justifies 
the exhibition. Researching formal and poetic possibilities arising from the geological fault that 
crosses the city of Vitória, the place where the artists live and create their images, constitutes 
the north that unifies the aesthetic actions of the eight visual performer enrolled in this 
project. Intenting to bring to the audience’s visibility the imaginative substances originated 
from a careful look at the landscape related to Vitória’s geological faults, the artists seek to 
undescore significant elements built after the theoretical-investigative process. 
 All participants will be engagedin the production of visual configurations and texts, 
which will be generated through an experimental immersion on this cartography chosen by 
the affective bias. The exhibition resulting from this project, with its images arising from this 
friction with the local reality, in thesis aims to bring, both for the participating artists and for 
the audience, a new look at the landscape of Vitória, through other possibilities of readings. 
New interpretations of the iconographic elements related to the landscape and its geology, 
seek to bring to surface the con-tents and its imaginative potentials, neglected by history1 and 
by the rush of the daily dynamics related to contemporary life.
 Based on Jakob Von Uexküll’s concept of the “Umwelt”2 (environmental surroundings), 
which points to a possibility of ambivalence in the interaction of influences between a biological 
species and its immediate environment, its niche, the artists in this group intend to rely on this 
concept to subjectively guide their relations and interpretations with the landscape around 
Vitória Fault. Within this field of understanding, the participants investigate this relationship 
where both a sub-ject affects his environment (his object) and the environment reacts, also 
affecting the subject itself. Such condition could be, in theory, in the origin of the works to 
come. Through this way of thinking about the interaction and reciprocity between man and 
environment, in this case, the subject is seen here as the visual artist involved in this project. 
It is assumed, then, the idea that a subject inscribed in a limiting dome of experience with his 
physical and imaginary environment, through phenomenological interaction, ends up being 
perceived as a Design of his own ecological niche. Hence, we could say that they are dealing 

1  These terms do not have a general comprehension, since: until the end of the 60’s, Almerinda da Silva 
Lopes, has been writing the History of Art in Espírito Santo
2  (...) for Uexküll living systems are characterized by producing signs in processes of interaction whose 
significant habits lead to the recurrent production of new habits, etc. (Castro Garcia 2016).
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with the notion of a Design of the Imaginary, sin-ce they accept the Umwelt, which inscribes 
the visual-artist-subject, as a strong influence in the construction of his mode of imagination.
Thus, it is intended that the artistic images created within its proposed cartographic delimitation 
- the specific landscape of Vitória  - here taken as an index embedded in reality or niche bring, 
in themselves, the subjectivities related to this experimental encounter. This experience, 
conducted through the phenomenological prism proposed, in theory, would seek, in the end, 
to translate the imaginative substances arising from this friction with the real that, ultimately, 
would be by themselves, through their artistic images, contributing to the formation of a 
cultural identity understanding of the place itself.
 What do we mean by a caption like this? What would be a “Faulty Act”, in the extension 
of its meaning, which we aim to address? Facing such questions, we understand that, at first, 
we admit this term with its ambiguous character, since a “Faulty Act” - a concept originating 
from psychoanalysis - once transbordered to other fields of knowledge, may have several 
adapted me-anings that cross these different expanded fields, including that of visual arts that 
is so dear to us, for being our area of origin, that is, all the characters present in this project are 
visual artists.
 By admitting that our referential concept crosses several ways of knowing, which are 
sub-jectively raised by our understanding in the individual and collective creation process, we 
do not intend to act as specialists in these distinct fields of knowledge, but to verify how 
the substances from these fields subsist and last in the imaginary that sustain the creation 
of images for this exhi-bition. We may say that the images that will make up this visual arts 
exhibition will make full use of the poetic license that art allows. We have here, then, the visual 
artist acting as an interpreter of his world, a Demiurge, not of the world of ideas, but of the 
physical reality that surrounds it - an experience with the materiality (Physis) perceived, lived 
and memorial, here admitted as an object that models the Desing in the imaginary of the 
Subject-visual-artist. We then understand the au-thor of these images as an interpreter, when 
it comes to proposing their configurations as an un-derstanding of his object perceived and 
experienced by their artistic sensibility. Such sensibility, we believe, is directly committed to 
the subject-author’s “exclusive” mode of reception, his authorial nature. His image, his visual 
art, is an immediate translation of what he sees, lives and unders-tands. The work of art, in this 
case, would be an expression constructed from the understanding regarding each subject’s 
mode of reception of his object-world. Thus, the immediate reality that engulfs the subject-
author, or the landscape fragment of reality where he is located and interacts, is perceived 
as an impregnating object of meanings, relative and exclusive to each artist, according to his 
personal possibilities of reception and understanding of this same object. In this sense, about 
this processual/exhibitive challenge and the general context of the exhibition through its images 
and texts, we might say that the ambition is to make explicit, through the works generated in 
this creative transit, images that are impregnated with their surroundings, that reflect subjecti-
vely without necessarily having to represent their place of origin, their immediate landscape 
- Vitória Fault3.
 Roughly, Faulty Act aims to think the immediate world that surrounds us through 
images. Therefore, Vitoria’s city Geological Fault was chosen as a territory of imaginative, 
poetic-conceptual expansion. A fact that aims to launch some interpretative possibilities 
throughout this book and its artistic images. One can say, then, that the group’s objective 
is based on the rela-tionship between this initial motto and the various creative processes, 
activated and interpreted by the participating artists.

3  Vitória Fault: A tectonic wind, a geological fault that extends from the island of Trindade, located almost 
in the middle of the Atlantic extension that separates the African coast from Brazil, until it crosses Vitória city, in 
Espírito Santo. On nautical charts it is referred to as: Cadeia Vitória Trindade, a mountain range submerged in the 
ocean that connects Vitória to Trindade.



          As far as the name, the tittle and the project and the exhibition is concerned, Ato 
Falho (Faulty Act), beyond the terminological meaning derived from landscape geology that 
such a legend initi-ally refers to, we have another way of understanding the same term. For 
Freudian psychoanalysis, a Faulty Act would be a lapse in conscious discourse, through which a 
meaning retained in the un-conscious spills over or escapes. In this way, a Faulty Act in the field 
of visual arts would seek to investigate, take advantage of, and show how such imaginative 
lapses and outbursts are expres-sed through artistic images. These insubordinate contents, 
these repressed and hidden knowled-ges in the artists’ unconscious, which sometimes escape 
unintentionally, these subjectivities em-bedded in the works of art, is what they seek to make 
explicit through their images and their texts. The encounter between the visual subject-artist 
with a predetermined fragment of the world, Vi-toria Fault, is the engine that moves all the 
meaning proposed so far.
 Once our object of investigation is determined, let us, now, point out some issues that 
led us to anchor our process of creation in a fixed cartography, Vitória Fault. A a theoretical 
framework will be built, an argument to justify that the production of images still depends, 
ultimately, on an interpretant. We propose the notion of a militant visual artist, who acts as 
an element of interme-diation between an index embedded in reality and his work, without 
necessarily being tied to the representational sense of art. In a historical time where the new 
technologies associated with photography and image surpass, as representational efficiency, 
the artist’s manual skills, such a mannerist centering is no longer demanded. Visual artists today 
are no longer concerned with re-presenting reality. It is up to them, now, to live with the world, 
to be impregnated with its subs-tances and to act, no longer representing, but interpreting it, 
in their own way. Perhaps that is where our interest lies in the authorial sense of the work of 
art, since it crosses senses that are exclusive to each artist. The artistic image carries with it, 
through its mere visual presence, so-mething prodigious, something that allows us to perceive 
all this exclusivity relative to each indivi-dual, as if it were a frozen water molecule, something 
unique! There is the presence of the subject embedded in the artistic image.
 The current artistic collective converges in the sense of perceiving the relevance of the 
en-vironmental and relational context that involves the imaginary of each visual artist-subject 
inscri-bed in the cartography of Vitória. Supported by this theoretical-experimental possibility, 
they or-ganize and propose the exhibition project “Ato Falho”. Therefore, they have developed 
an interac-tive strategy that makes use of the contemporary technology of Whatsapp, to 
exchange images and critical comments as the works and essays are being produced. This 
characterizes a collective and dynamic critical action that extends throughout the creative 
process and will last for more than a year. In this almost catalog, or almost book catalog, we will 
present an excerpt of this jour-ney that will last from March to May 2020, with the intention of 
illustrating how the group’s crea-tive process happens within its proposed intention.
                                                                                                                         

João Wesley de Souza, Maio 2020.
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O habitante da falha

 A Falha de Vitória é uma falha transformante, uma fissura na crosta terrestre cuja 
origem remonta à Dorsal Mesoatlântica e ao vale do rift situado em seu âmago, sendo este o 
ponto a partir do qual a Placa Sul-Americana e Placa Africana se separaram, dando origem ao 
que conhecemos como Oceano Atlântico. Transbordando através de uma zona de fraqueza 
na crosta terrestre, o magma movimentado pela convecção do manto emerge na superfície 
separando as placas e distanciando-as progressivamente, conforme o material mantélico 
transborda. Uma vez emerso, o magma tende a se depositar lateralmente, onde resfria e 
se solidifica, formando a cordilheira de montanhas (Dorsal Mesoatlântica) e renovando o 
assoalho oceânico, a crosta terrestre. O ciclo recomeça quando uma outra parcela de magma 
emerge novamente. Esse tipo de dinâmica é característica pelo que, em geologia, tende a 
chamar-se de Limite Divergente, isto é, o limite entre diferentes placas tectônicas a partir do 
qual estas se distanciam. O magma consuma sua externalização justamente através da fenda 
que caracteriza este tipo de fenômeno.
 Conforme a crosta terrestre se estira e se contrai, a Dorsal Mesoatlântica - essa grande 
espinha presente no fundo do oceano - tende a gerar outras fissuras menores na direção oposta 
ao de seu eixo principal. Essas fissuras são variadas e se encontram em toda a extensão da 
Dorsal, partindo dessa em direção aos continentes, como numa espinha de peixe, onde temos 
um eixo central cruzado por hastes menores. A Falha de Vitória é uma dessas fissuras. Ela se 
estende tanto em direção à América do Sul quanto em direção à África. Seu posicionamento 
geográfico condiz, linearmente, com a posição de Vitória, de modo que tende a ser chamada 
em artigos científicos de Zona de Fratura Vitória-Trindade. A Falha de Vitória é uma zona de 
instabilidade na crosta terrestre caracterizada como uma Falha Transformante onde, diferente 
dos Limites Divergentes, não ocorre a ascensão de magma, mas contrações e tensões numa 
dinâmica de cisalhamento: força motora dos abalos sísmicos, dos terremotos. No entanto, A 
Falha de Vitória se torna uma exceção devido a coincidência de seu posicionamento geográfico 
com o posicionamento de uma determinada Pluma Mantélica, situada sob o Oceano Atlântico, 
à leste da cidade de Vitória.
 A Pluma de Trindade é um grande ponto no limite núcleo-manto onde o magma 
ascende até a crosta como que num jato cilíndrico, como uma pulsão. Diferente das áreas de 
Limite Divergente – onde o magma ascende de modo passivo pela fenda aberta entre as placas 
- em fenômenos como a pluma ele ascende de modo dinâmico, impelido para a superfície 
como a própria vontade do núcleo de libertar-se de seu confinamento. O posicionamento 
geográfico da Pluma de Trindade é fixo sendo que, conforme os anos se passaram e as 
placas se afastaram, a pluma permaneceu imóvel nas profundezas, pulsando e gerando 
consequências variadas na configuração da crosta que sobre ela passava. Conforme a Placa Sul 
Americana era movimentada, boa parte do território brasileiro sofreu influência das pressões 
e dos derramamentos de magma provenientes da pluma. Mas, o espetáculo ocorre quando 
o posicionamento da Falha de Vitória e da Pluma de Trindade coincidem, fazendo com que 
o magma oriundo da pluma atravesse a falha presente na crosta e provoque uma série de 
erupções e transbordamentos magmáticos.
 Essas erupções, ao longo dos anos, deram origem à cadeia de montanhas submersas e 
ilhas vulcânicas emersas que se encontram à leste de Vitória, alinhadas com o posicionamento 
da falha e da pluma. Cada um desses montes e ilhas é constituído do magma que ascendeu 
através da pluma e que, ao longo de milhões de anos, se solidificou e se aglomerou no assoalho 
oceânico. Os relevos estão dispostos linearmente, justamente por serem consequência do 
modo como a crosta se moveu e passou por cima do ponto fixo da pluma. Conforme a placa 
passava, a pluma lhe atravessava deixando como que uma cicatriz de rochas magmáticas na 
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crosta terrestre. Essa cicatriz é a cadeia de montanhas submersas e ilhas vulcânicas emersas às 
quais nos referimos. Por exemplo, as Ilhas de Trindade e Martins Vaz são, a princípio, magma 
solidificado oriundo da Pluma de Trindade. São grandes vulcões extintos, ou adormecidos. 
Ora, se pausarmos a explanação tecnicista e retomarmos nossos devaneios, veremos que toda 
a dinâmica de expressão de uma vontade latente está presente nos conflitos geológicos aqui 
apresentados. Como sonhar a pluma se não como a vontade do planeta? Como o murro de um 
titã aprisionado? Como um impulso de material incandescente que recusa o seu confinamento, 
querendo arrebentar a crosta que lhe oculta e vigorar no meio externo, expondo sua luz e 
todo o seu calor vital. O ser incrustrado se identifica com o drama da Falha, ele reconhece a 
similitude entre os motivos submersos neste processo e no seu próprio processo criativo. Ele 
faz da própria Falha um meio de expressão, encontra uma relação entre forças que aparentam 
ilustrar os conflitos que ocorrem em seu íntimo. Ele reconhece na Pluma a potência necessária 
para romper seu próprio confinamento, para expor seu próprio conteúdo. O habitante da falha 
estabelece uma relação tautológica entre seu drama pessoal e a dinâmica conflituosa por trás 
das origens do ambiente que habita.
 O ser que nasce e cresce num determinado ambiente, que amadurece em contato 
com o que seu contexto suscita, inevitavelmente modificará seu meio e será modificado por 
ele. O habitante corresponde a uma parte inerente a esse sistema; ele é um dos elementos 
que constituem esse nicho, ele é a causa e a consequência dos fatores deste espaço. Ele é o 
fruto que cai das árvores e o broto que rompe com a casca da semente. O pensar e o agir do 
habitante se compõe através do contato com o que lhe cerca, com as possibilidades e os limites 
que o meio suscita, com o mole e com o duro, com o sim e com o não. O ser humano que 
habita um determinado ambiente geográfico – que suscita um determinado contexto social 
– desenvolve-se como parte desse sistema, seja em termos físicos, químicos ou psíquicos. 
Acredita-se que o imaginário do sujeito, suas ideias, suas ações, seu vocabulário e suas demais 
características estão fundamentalmente ligadas ao ambiente que este sujeito habita.
 Como apontado na teoria da Umwelt de Jakob Von Uexküll, vivemos em bolhas 
fenomenológicas que contêm todo o mundo apreensível para nós, e somente para nós, uma 
vez que cada subjetividade interpreta os seus arredores de diferentes maneiras. Estamos 
vinculados a este sistema, somos parte do balanço energético que aqui ocorre. Nossa vida é 
constantemente modelada e permanece marcada por tudo o que teve a chance de presenciar. 
Logo, vivemos a crosta e tudo o que ela suscita, mas sonhamos com a falha, com a pluma e com 
os aspectos submersos desse espaço. Trata-se de interpretar as forças atuantes nesse nicho 
a partir de um olhar maravilhado, movido pela imaginação e pelo devaneio. O conhecimento 
objetivo e o conhecimento subjetivo se confundem, gerando novas possibilidades para o modo 
como o ser significa a sua vida e o meio que lhe engolfa.
 Como comentado anteriormente, o ser incrustrado é um ser em constante conflito 
com o mundo físico e cultural do qual faz parte. Sua bolha fenomenológica suscita experiências 
específicas que influenciam seu fazer e seu pensar, modelando sua existência e impregnando 
seu imaginário com questões relativas ao que seu contexto suscita. Ao entrar em contato 
com as normas e os modelos de comportamento aceitos em uma determinada cultura, 
esse ser desenvolve uma crosta habitual que abafa suas pulsões e suas radiações primeiras, 
estabelecendo um modo de ser propício para a sobrevivência no nicho que se encontra. A teoria 
psicanalítica de Sigmund Freud é um bom exemplo de corpo teórico que suporta ou alimenta 
a dinâmica aqui proposta. O próprio título do texto que se lê foi apropriado dos conceitos de 
Freud mas, para que cheguemos a ele, teremos que, antes, apresentar brevemente alguns 
aspectos fundamentais da teoria psicanalítica.
 Freud aponta três instâncias que supostamente comporiam a psique humana: O Isso, o 
Eu e o Supereu. O Isso diz respeito a tudo aquilo que é herdado, o que é intrínseco, que vem com 
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o nascimento. Trata-se do aspecto corpóreo do ser humano, de suas características primeiras, 
cruas e animalescas, anteriores ao contato com a cultura. O isso seria, portanto, a fonte das 
pulsões: demandas que o corpo faz para a mente, colocando-a para trabalhar em detrimento 
de uma necessidade, de uma vontade fundamental. A pulsão é um estímulo que emana de 
dentro, ela não é fruto de fatores externos. O Eu é uma instância que se desenvolve para 
mediar as necessidades internas do corpo com as condições específicas que um determinado 
meio implica. Ou seja, o Eu é como um agente intermediário, que encontra estratégias diversas 
para satisfazer as necessidades ou pulsões que o corpo emana sem comprometer a integridade 
do ser. Ele media o mundo interno e o mundo externo, encontrando formas para satisfazer as 
vontades do corpo sem entrar em contradição com as normas culturais existentes do nicho 
que o ser habita. Caso essas pulsões sejam incongruentes com o contexto no qual o ser está 
inserido, o Eu apela para mecanismos de defesa variados que visam sublimar, ou mesmo 
recalcar, as pulsões inapropriadas, alojando-as no inconsciente, na profundidade submersa do 
ser.
 O Supereu é a instância psíquica que carrega as exigências ou as expectativas impostas 
a um indivíduo por parte da família, da cultura ou da tradição na qual ele está inserido. Trata-se 
de um aspecto da psique humana derivado do Eu que diz respeito à influência que os criadores 
de um indivíduo exercem sobre ele, sejam estes parentes biológicos ou não. Logo, o Eu tenta 
mediar constantemente as expectativas morais do Supereu e as pulsões inconscientes do Isso. 
A dinâmica conflituosa por trás das instâncias que Freud propôs nos parece ilustrar muito bem 
as questões aqui tratadas, uma vez que o imaginário de Freud parece ter sido impregnado 
por essa relação entre forças de transgressão e repressão, de pulsão e recalque, de modo que 
sua teoria aparenta beber dos mesmos motivos que aqui tratamos. Ele se refere a uma fonte 
pulsional, emissora de desejos e vontades que vive abafada por uma crosta comportamental e 
habitual que lhe determina um ritmo de exteriorização específico, de modo a autopreservar a 
integridade do ser. Ora, pensemos no Isso como um ser mantélico, pulsante, mas vulnerável. 
Esse ser desenvolve uma crosta superficial mais rígida como uma reação às intempéries do 
meio. Essa crosta lhe protege e é essencial para sua vida, mas também lhe causa angústia por 
impedir-lhe de vigorar em sua plenitude.
  Freud acreditava que durante o sono, com o adormecimento do eu, as forças resistentes 
da consciência perdessem uma parcela de seu potencial repressor, possibilitando a passagem 
dos impulsos inconscientes de modo mais fluido. Deste modo, durante a experiência onírica, 
o ser aliviaria seus desejos reprimidos satisfazendo-os por meio do sonho. Logo, optou por 
sugerir a seus pacientes que discorressem a respeito de suas experiências de modo espontâneo 
– método conhecido como livre associação - pedindo total honestidade por parte destes, em 
troca de sigilo absoluto por parte do doutor. No entanto, ao longo de suas pesquisas, Freud 
notou que os pacientes, uma vez despertos, retomavam seu estado de vigília e discorriam a 
respeito da experiência onírica recorrendo aos mecanismos de autopreservação do Eu. Isto 
é, o conteúdo onírico vivenciado durante o sonho tendia a ser distorcido, racionalizado e 
velado por aqueles que o apresentavam oralmente no estado desperto. Freud denominou 
o conteúdo onírico original de conteúdo latente, em oposição ao conteúdo manifesto, isto é, 
aquele transferido pelos pacientes através da oralidade.
 Como os pacientes tendiam a distorcer o conteúdo onírico original, expondo-o 
como que velado pela estrutura linguística, Freud criou um conceito que diz respeito ao 
extravasamento de conteúdo latente de modo não intencional, acidental ou inconsciente. 
Trata-se do Ato Falho, um suposto equívoco na fala do paciente como, por exemplo, uma 
substituição de palavras através da qual o conteúdo onírico revelaria pistas a respeito das 
questões inconscientes com as quais o sujeito se encontra em conflito. Logo, o ato falho é 
como uma verdade que escapa do indivíduo, como uma confissão não intencional, onde a 
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crosta falha e o magma emerge. Onde a objetividade falha e o ser não se contêm, dando vazão 
ao que antes estava oculto. 
 No entanto, vale ressaltar que, quando nos apropriamos deste termo, não estamos 
nos limitando ao seu sentido original, muito menos ao contexto específico de sua elaboração. 
Não pretendemos confirmar, negar ou julgar de qualquer forma as proposições de Freud 
mas, simplesmente, pinçar dentro de seu corpo teórico aquilo que nos ajuda a expressar 
uma inquietação, uma questão interna. Logo, não temos pretensão alguma de legitimar a 
objetividade, a funcionalidade ou a veracidade de tais teorias ou do próprio corpo de trabalho 
de nossas referências. O que fazemos é nos apropriar destas tramas como readymades 
teóricos, como estruturas pré-fabricadas que apresentam o potencial de ilustrar e dar corpo, 
dentro de nossa cultura, às questões que precisamos externalizar. Ou seja, de certo modo o 
que fazemos é recortar aspectos de teorias específicas e aparentemente não associáveis e, 
com auxílio da imaginação, propor uma colagem onde estes conceitos são ressignificados à 
partir de um ponto de vista subjetivo.
 

Arthur Meirelles Neto - Março 2020
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The inhabitant of the rift

 Vitória Fault is a transform rift, a fissure in the Earth’s crust whose origin dates back 
to the Mesoatlantic Dorsal and the rift valley located at its core, beeing this feature the point 
from which the South American Plate and African Plate separatedfrom each other, giving rise 
to what we know as the Atlantic Ocean. Overflowing through a zone of weakness in the Earth’s 
crust, magma driven by mantle convection emerges at the surface separating the plates and 
progressi-vely pulling them apart as the mantle material overflows. Once emersed, the magma 
tends to de-posit laterally, where it cools and solidifies, forming the mountain ranges (Meso 
Atlantic Dorsal) and renewing the ocean floor, the Earth’s crust. The cycle restarts when another 
parcel of magma re-emerges. This kind of dynamic is characteristic of what, in geology, tends 
to be called the Diver-gent Boundary, that is, the boundary between different tectonic plates 
from which they are spa-ced apart. The magma consumes its externalization precisely through 
the rift that characterizes this type of phenomenon.
 As the Earth’s crust stretches and contracts, the Meso-Atlantic Dorsal - this big spine 
on the ocean floor - tends to generate other smaller fissures in the opposite direction of its 
main axis. These fissures are varied and are found in all the extension of the Dorsal, starting 
from it towards the continents, as in a fishbone, where we have a central axis crossed by 
smaller shafts. Vitoria Fault is one of these fissures. It extends both towards South America and 
towards Africa. Its geo-graphical position linearly matches the position of Vitoria, so it tends 
to be called the Vitoria-Trinidad Fracture Zone in scientific papers. Vitoria Fault is an instability 
zone in the Earth’s crust characterized as a Transformational Fault where, differently from the 
Divergent Boundaries, there is no rising of magma, but contractions and tensions in a shear 
dynamic: the driving force of seis-mic tremors, of earthquakes. Nevertheless, Vitoria Fault 
becomes an exception due to the coinci-dence of its geographic position with the position of 
a certain Mantle Plume, located under the Atlantic Ocean, east of the city of Vitória.
 Trindade Plume is a large point at the core-mantle boundary where magma rises to 
the crust in a pulsating, cylindrical jet. Unlike in Divergent Boundary areas - where magma 
rises passi-vely through the open rift between the plates - in phenomena like the plume it 
rises dynamically, propelled towards the surface as the core’s own will to free itself from its 
confinement. The geo-graphic positioning of Trindade Plume is fixed, and as the years passed 
by and the plates moved apart, the plume remained motionless in the depths, pulsating and 
generating varied consequen-ces for the configuration of the crust passing over it. As the 
South American Plate moved, much of Brazil was influenced by the pressures and magma 
spillage from the plume.However, the spectacle occurs when the positioning of Vitoria Fault 
and Trindade Plume coincide, causing the magma from the plume to cross the fault in the crust 
and provoke a series of eruptions and magma over-flows.
 These eruptions, over the years, have given rise to the chain of submerged 
mountains and emer-sed volcanic islands that lie east of Vitoria, aligned with the 
positioning of the fault and the plume. Each of these mountains and islands is made 
up of magma that rose through the plume and, over millions of years, solidified and 
agglomerated on the ocean floor. The landforms are arranged line-arly, precisely 
because they are a consequence of the way the crust has moved and passed over the 
fixed point of the plume. As the plate passed by, the plume passed through it, leaving 
a scar of magmatic rocks in the Earth’s crust. This scar is the chain of submerged 
mountains and submerged volcanic islands to which we refer. For instance, the islands 
of Trindade and Martins Vaz are at first solidified magma from the Trindade Plume. They 
are large extinct volcanoes, or dormant. Now, if we pause the technical explanation
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and resume our daydreaming, we will see that all the dynamics of expression of a latent will 
is present in the geological conflicts displayed here. How to dream the plume if not as the will 
of the planet? As the punch of an imprisoned titan? Like an impulse of incandescent material 
that refuses its confinement, wanting to break through the crust that hides it and take effect in 
the external environment, exposing its light and all its vital heat. The incrusted being identifies 
with the drama of the Fault, he recognizes the similarity between the motifs submerged in this 
process and his own creative process. He makes the Fault itself a means of expression, he finds 
a relationship between forces that appear to illustrate the conflicts that occur within him. He 
recognizes in the Plume the power necessary to break through his own confinement, to expose 
his own content. The inhabitant of the fault establishes a tautological relationship between 
his personal drama and the conflicting dynamics behind the origins of the environment he 
inhabits.
 The being that is born and grows up in a certain setting, which matures in contact with 
what its context gives rise to, will inevitably modify its environment and be modified by it. The 
inhabitant corresponds to an inherent part of this system; he is one of the elements that forms 
this niche, he is the cause and  also the consequence of the factors of this space. He is the fruit 
that falls from the trees and the sprout that breaks through the seed coat. The thinking and 
acting of the inhabitant is composed through the contact with what surrounds him, with the 
possibilities and the limits that the environment raises, with the soft and the hard, with the yes 
and the no. The human being who inhabits a certain geographical environment - which gives 
rise to a certain social context - develops as part of this system, whether in physical, chemical, 
or psychic terms. It is believed that the subject’s imaginary, ideas, actions, vocabulary, and 
other characteristics are fundamentally linked to the environment that this subject inhabits.
 As pointed out in Jakob Von Uexküll’s theory of the Umwelt, we live in phenomenological 
bubbles that contain the entire world apprehensible to us, and only to us, since each subjectivity 
interprets its surroundings in different forms. We are bound to this system, we are part of the 
energetic balance that takes place here. Our life is constantly shaped and remains marked by 
everything we have had the chance to witness. So we experience the crust and all that it gives 
rise to, but we dream about the fault, the plume, and the submerged aspects of this space. It 
is a mat-ter of interpreting the forces at work in this niche from a gaze of wonder, driven by 
imagination and reverie. Objective knowledge and subjective knowledge become intertwined, 
generating new possibilities for the way a being signifies his life and the environment that 
engulfs it.
 As previously mentioned, the embedded being is a being in constant conflict with the 
physical and cultural world of which it is a part. Its phenomenological bubble gives rise to specific 
experiences that influence its doing and thinking, shaping its existence and impregnating its 
imagi-nary with issues related to what its context raises. By coming into contact with the norms 
and behavior models accepted in a given culture, this being develops a habitual crust that 
stifles his impulses and his first radiations, establishing a way of being conducive to survival in 
the niche in which he finds himself. Sigmund Freud’s psychoanalytic theory is a good example 
of a body of theory that supports or feeds the dynamics proposed here. The title itself whose 
text we are rea-ding was appropriated from Freud’s concepts, however to reach to it, we will 
first have to briefly present some fundamental aspects of the psychoanalytic theory.
 Freud indicates three instances that are supposed to make up the human psyche: 
The Id, the”I”, and the “Superego”. The “Id” refers to everything that is inherited, that which 
is intrinsic, that which comes with birth. It is the corporeal aspect of the human being, his or 
her first characteris-tics, both raw and animal-like, prior to contact with culture. This would be, 
therefore, the source of drives: demands that the body makes to the mind, putting it to work in 
detriment of a need, of a fundamental will. The drive is a stimulus that emanates from inside,



23

it is not the result of external factors. The “I” is an instance that develops to mediate the 
body’s internal needs with the specific conditions that a certain environment implies. In 
other words, the “I” is like an intermediary agent, which finds diverse strategies to satisfy the 
needs or impulses that the body emanates without compromising the integrity of the being. 
It mediates both the internal and the external world, finding ways to satisfy the body’s urges 
without contra-dicting the existing cultural norms of the niche the being inhabits. In case these 
impulses are in-congruous with the context in which the being is inserted, the “I” appeals to 
varied defense me-chanisms that aim at sublimating, or even repressing, the inappropriate 
impulses, lodging them in the unconscious, in the submerged depth of the being.
 The Superego is the psychic instance that carries the demands or expectations imposed 
on an individual by the family, culture, or tradition in which he is inserted. It is a feature of the 
human psyche derived from the “I” that concerns the influence that an individual’s creators 
exert on him, whether they are biological relatives or not. The conflicting dynamics behind the 
instances that Freud proposed seem to us to illustrate very well the issues addressed here, 
since Freud’s imagi-nary seems to have been impregnated by this relationship between forces 
of transgression and repression, of drive and repression, in a way that his theory seems to drink 
from the same motives that we are dealing with here. He refers to a pulsional source, a desires 
and wishes emitter that lives muffled by a behavioral and habitual crust that determines a 
specific rhythm of exteriorizati-on, in order to self-preserve the integrity of the being. Now, 
let’s think of the “Id” as a mantle-like being, pulsating, but vulnerable. This being develops a 
more rigid superficial crust as a reaction to the bad weather of the environment. This crust 
protects it and is essential to its life, yet it also cau-ses anguish because it prevents it from 
being fully effective.
 Freud believed that during sleep, with the sleeping of the self, the resistant forces 
of cons-ciousness lose a portion of their repressive potential, allowing the unconscious 
impulses to pass more fluidly. In this way, during the dream experience, the self would relieve 
its repressed desires by satisfying them through the dream. Therefore, he chose to suggest 
to his patients to talk about their experiences in a spontaneous way - a method known as 
free association - asking for total honesty from them, in exchange for absolute secrecy from 
the doctor. However, throughout his researches, Freud noticed that the patients, once awake, 
would resume their waking state and would talk about the oneiric experience resorting to the 
I’s self-preservation mechanisms. Then, the dreamlike content experienced during the dream 
tended to be distorted, rationalized, and veiled by those who presented it orally in the waking 
state. Freud named the original dream con-tent the latent content, as opposed to the manifest 
content, that is, the one transferred by the patients through orality.
 As patients tended to distort the original dreamlike content, exposing it as if veiled 
by the linguistic structure, Freud created a concept that refers to the overflow of the latent 
content in an unintentional, accidental or unconscious way. This is the Fault Act, a supposed 
mistake in the pati-ent’s speech,  as for example, a substitution of words through which the 
oneiric content would reveal clues about the unconscious issues with which the subject is in 
conflict. Therefore, the falty act is like a truth that escapes the individual, like an unintentional 
confession, where the crust fails and magma emerges. Where objectivity fails and the being is 
not contained, giving vent to what was once hidden.
 Still, it is worth highlighting that when we appropriate this term, we are not limiting 
ourselves to its original meaning, much less to the specific context of its elaboration. We do not 
intend to confirm, deny or judge in any way Freud’s propositions, but simply to pinpoint within 
his theoretical body that which helps us express a concern, an internal question. Therefore, we 
have no plan to legitimize the objectivity, the functionality or the veracity of such theories or 
the body of work of our refe-rences. What we do is to appropriate these webs as theoretical
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readymades, as prefabricated structures that have the potential to illustrate and give bo-dy, 
within our culture, to the questions we need to externalize. In other words, somewhat, what 
we do is to cut out aspects of specific and apparently unassociated theories and, with the 
help of imagination, propose a collage where these concepts are re-signified from a subjective 
point of view.

                                                                                              Arthur Meirelles Neto, Março 2020.
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Processos criativos
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Processos criativos

 Neste capítulo, vamos apresentar a comunicação entre 
os artistas participantes do grupo, apresentando suas imagens 
postadas no WhatsApp (Ato Falho), grupo de uso restrito, e os 
relativos comentários que surgem motivados pelas relativas 
aparições. Tal fato, além de mostrar como acontece a produção 
das obras e suas questões técnicas, também objetiva revelar as 
inquietações conceituais e terminológicas que são acionadas 
pelo olhar dos artistas diante das imagens postadas. Este 
processo de criação já está em andamento desde a aprovação 
do projeto, em meados de 2019. Para não tornar demasiado 
extenso e cansativo, consideramos mostrar três meses de 
conversação, que vai de março a junho de 2020. Além de 
explicitar como acontece um processo de criação em grupo, 
onde o particularismo de cada indivíduo relativo à sua poética 
é preservado, este apartado textual e imagético também 
participa como um registro memorial, que fundamenta as 
substâncias das obras que serão selecionadas para a exposição.

Creative processes

 In this chapter we will present the communication 
among the artists participating in the group, presenting their 
images posted on WhatsApp (Ato Falho), a restricted use 
group, and the comments that arise motivated by the relative 
appearances. This fact, besides showing how the production 
of the works and its technical issues happen, also indends to 
reveal the conceptual and terminological inquietudes that 
are triggered by the artists' gaze before the posted images. 
This creation process has already been developed since the 
approval of the project in mid-2019. In order not to make it too 
extensive and tiresome, we consider showing three months of 
conversation, which runs from March to June 2020. In addition 
to explaining how a group creation process happens, where the 
particularism of each individual concerning his or her poetics 
is preserved, this textual and imagetic section also works as a 
memorial record, which grounds the works  substances that 
will be selected for the exhibition.
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1/3/20 - Júnior: Quase pronta. André: Que maravilha Junior, 
gostei bastante. Fugindo muito ao tema da exposição, sua 
pintura parece uma fotografia da colheita do açafrão, do 
pólen dessas flores. Júnior: Talvez seja o lirismo... Mas eu 
fiquei muito satisfeito. Gandini: Estou viajando aqui fico 
pensando em um cubo onde o espectador entra e é engolido 
por sua pintura, um penetrável, sei lá, Estou viajando. 
Júnior: Estou tentando imaginar o que você disse Gandini: 
gostei da ideia, no teto, no chão, paredes, o espectador dentro saca? Não sei o que estou falando, 
RS. Júnior: Se ela provocou a sua imaginação, acho que ela é forte. Na verdade essa é a pintura que 
eu considero até esse momento, a mais próxima aos meus desenhos. É válido sua viajem!! André 
gostei da analogia com o Pólen do Açafrão. Quanto à importância dos contrastes... Acredito que 
com o tempo, o acidente1, vai acontecer de modo processual onde dominarei melhor na realização 
dos contrastes. Quando eu trabalho melhor os contrastes, eu ganho em profundidade, criando 
volumes. Jocimar: Gostei bastante desses movimentos de pincel. Agora sinto a semelhança com 
os seus desenhos em preto de carvão. Júnior: Que bom que percebeu essa situação. Jocimar: 
significa que eu não estou equivocado. Acho que você está compreendendo mais a tinta e a cor, 
para o seu movimento que já existente no desenho. Júnior: Rapaz, processo de compreender 
é intenso, mas está ocorrendo. Ficar horas e horas em uma pintura é incrível e desgastante em 
energia, mas se fosse fácil, qualquer um faria. João: Veja bem Júnior, a princípio, gosto da sua 
pintura. Esta indo bem, mas penso que o artista tem que propor para si mesmo, algum norte 
estético, um objetivo formal e uma ação disciplinada para este fim. Se segue pintando sem isto, 
vai cair em uma atitude romântica. O problema e que ai mesmo em Vitória conhecemos artistas 
talentosos que por seu romantismo “indisciplinado” acabam morrendo na praia. Penso que devo 
te alertar para isto. Veja nem tanto ao céu nem tanto a terra. O artista necessita transitar entre 
a liberdade criativa e certa disciplina para usufruir de suas descobertas. João: Quanto ao grupo, 
vou comentar o que me ocorreu na visita a Feira do Arco em Madrid: o que me impressionou foi 
a ênfase na pintura, escultura e em obras que são produtos de artistas engajados em processos 
criativos. Assim também comentava a organizadora da feira. As galerias agora, se interessam por 
artistas com processos bem definidos e duradouros. Ou seja, o que introduz o status de obra, e 
o processo. Neste sentido podemos dizer que estamos atualizados, com uma parte do sistema 
de arte. Outra questão e que a pintura contemporânea segue a arquitetura do nosso tempo. O 
tamanho dos quadros se adaptam as grandes paredes que aparecem quando duplicamos o pé 
direito, agora em moda,  na arquitetura, também de residências. Por isto as escalas dos quadros 
são tão impressionantes. Quando vemos um quadro menor, já nos remete a pintura de cavalete 
do passado. O quadro agora impressiona porque engolfa o observador. Engolfa por ser maior que 
o observador, agora sem fazer uso da estética dos penetráveis. André: Grato, feliz e surpreso com 
o seu relato, João! João: Outra coisa, não vi nenhuma Performance. André: Interessante isso. 
André: Júnior, A profusão e os tipos de pincelada se aproximam da ideia do acidente. Contudo, 
vejo também duas massas vermelhas que me fazem pensar que está se aproximando do Cy 
Twombly. Gosto muito da pintura. Jovani: Muito boa esta notícia. João: Quanto ao comentário 
do Gandini, creio que segue a problemática da pintura contemporânea. Júnior: João, gostei muito 
da sua crítica e vou ficar experto ao alerta porque eu também acredito muito na disciplina e na 
sua sabedoria. Quanto a esse resultado de trabalho, apesar de não ter saído o “acidente” e de 
que eu não ter mantido a forma anterior de outros trabalhos, confesso que baseio essa pintura 
atual no acidente, e nesse processo, obtive muitas descobertas que me encantaram. Com tudo, 
vou prosseguir buscando o “acidente” e tentar me manter disciplinado para o desenvolvimento 
de uma linguagem ou linha pessoal. Neste caso de hoje, eu apenas aproveitei o melhor ocorrido. 
Fico grato aqui a seus alertas e há muita coisa que acontecer, espero eu. Da possibilidade de hoje, 
apesar de não aparentar, eu percebo, espero não estar equivocado, a possibilidade em acontecer, 
o mais breve possível, o que venho junto com vocês, buscando. Acredito e aprendo muito com 
todos e principalmente com você João, o que está sendo importante é dar um passo de cada vez, 
aproveitando minhas descobertas nesta jornada em que me proponho.

1 Quando citamos o termo "acidente", estamos nos referindo a uma obra produzida por Júnior Bittencourt
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1/3/20 - Júnior: Por enquanto essa imagem é onde eu parei. Deu 
uma grande diferença na luz porque a primeira fotografia foi feita 
pela manhã e essa pela tarde. A luz influencia muito na maneira 
em que se apresenta este trabalho. André, tenho olhado muito Cy 
Twombly . O CARA me encanta. Acho que para surgir o “Acidente”, 
terei que agredir mais com o contraste e na pincelada com um 
gesto mais bruto. Nesse trabalho eu trabalhei as passagens de 
tons de modo mais suave. André: Lembro-me das conclusões 

que chegamos guiados pelo João Wesley na ocasião do seu mapa conceitual... Acho que esse “agredir” 
pode suprir a carência do “atrito” que tanto foi falado naquele dia. Júnior: Bem lembrado! Nesse 
“agredir”, pode está inserido o uso de diferentes ferramentas e também das ferramentas tradicionais 
utilizado de diferentes maneiras. André: O atrito que está no desenho a carvão/lápis e não está na 
pincelada cremosa do óleo.  Júnior: O atrito é bem observado mesmo, modificou bem na minha pintura, 
comparado com o desenho. É de refletir. Na pintura, estou usando a leveza no gesto, no desenho, 
utilizo o peso da mão. Como estou muito conectado com a cor, estou deixando de lado por enquanto 
essa questão do atrito. André: Uma hora você consegue Júnior. Não é a primeira vez que gosto de você 
como pintor.  Júnior: Valeu Magnago!  João: Ola Junior, quando comentamos seu trabalho, significa 
que estamos empenhados no seu sucesso. Conta com nosso apoio integral. Força. Aqui vai uma dica. 
Não fique escandalizado. Porque não copia o Acidente, literalmente, com cores? Copiar mesmo: forma, 
gestos, vazios, faturas etc... Júnior: Obrigado João! Vou por em prática sua dica. João: Valeu

2/3/20 Arthur: Esse foi um primeiro teste com sururu e minério de ferro sobre 
mdf. Só que estou limpando os sururus um por um porque na hora de aplicar 
o minério eles ficaram meio encardidos. João: Isto de sururu com ferro tem 
tudo a ver. Realize grande. Atreva-te. Força. Arthur: Vou fazer João. Arthur: 
Alguém sabe onde vende umas placas grandes de mdf? João: Use tela de 
algodão colada ou esticada sobre mdf de 15.  Loja de madeira. Pode comprar 
a placa inteira ou já mandar cortar no tamanho. André: Na Bridi Madeiras, na 
Av. Carlos Lindenberg. Mas compre MDF naval. O outro convencional é alérgico 
à água e não combina com Vitória e com os outros dois materiais elegidos. 
Arthur: Beleza André, obrigado. André: Outra opção mais barata e mais leve é 
o Eucatex cru (sem pintura). André: Eu prefiro.

2/3/20 Gandini: Começou os desenhos experimentais. João: Os 
desenhos experimentais já nascem bem. Manda ver Gandini. 
André: Bem legal. Só espero o que vem por aí!
2/3/20 André: Hoje tive uma reunião com a Kênia na Casa 
Porto para começarmos a definir o cronograma e já fechamos o 
seguinte: 23/10/20 finalização das peças publicitárias. 16/11/20 
até 24/11/20 montagem da exposição. 26/11/20 inauguração. 

27/02/21 encerramento. João: Ok. André: Penso que podíamos complementar este cronograma com 
os próximos encontros, datas para selecionarmos os trabalhos concluídos, prazos relacionados ao 
catálogo. O que acham? Deixamos coisas como as oficinas e bate-papos para definirmos mais para 
adiante. Júnior: Acho uma boa!!  Gandini: De acordo. Arthur: Legal, vou dar uma olhada lá.

3/3/20 João: Eu sinto que estamos fazendo um bom uso do recurso tecnológico do grupo de WhatsApp. 
Neste sentido acho que os processos estão em macha. O que falta um poco é acostumarmos com as 
críticas que daqui por diante creio que serão mais agudas e viscerais. Em maio iniciaremos a edição do 
livro. Creio que em julho já poderíamos ensaiar o perfil geral da exposição e iniciarmos a expografia 
entre agosto e setembro. André: O ensaio do perfil geral da exposição seria uma reunião onde cada um 
levará o que já tem pronto e começado? João: Ou que já tenhamos selecionado nas conversas do grupo 
pelo WhatsApp. André: Sim. Parece melhor, João. Vamos ganhar tempo assim. João: Assim conclamo 
aos artistas do grupo que intensifiquem seus experimentos e trocas de questões teóricas, técnicas e de 
e dúvidas com seus pares. Via WhatsApp.
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3/3/20 Arthur: André aqui na Bridi tem um mdf ultra Premium sei lá do que é resistente a água segundo 
eles, de 93 reais uma chapa bem.grande, o naval n tem, esse também é legal? Ele é meio esverdeado. 
André: É esse. O esverdeado escuro. Arthur: Peguei-o. Valeu. Isso significa que as obras presentes na 
expo teriam a estar prontas até Maio? Para aparecer no livro por exemplo. Ou até julho? Se fosse julho 
acho que seria melhor.

6/3/20 João: Não, o livro vai ser editado em um formato, que vai permitir inserir as imagens até o final 
de setembro, ou ate mais tarde. Talvez eu venha a necessitar ajuda com a edição e correção ortográfica 
dos textos, estes sim, tem que estar prontos até o final de março. Eu e Arthur temos que dar pressa. 
6/3/20 Jovani: Posso auxiliar na correção ortográfica. 6/3/20 André: Maio/20 início da edição do livro. 
Julho/20 ensaio geral da exposição. Agosto/20 início da expografia. Setembro (final) obras concluídas. 
23/10/20 finalização das peças publicitárias. 16/11/20 até 24/11/20 montagem da exposição. 26/11/20 
inauguração. 27/02/21 encerramento. 06/03/21 conclusão da desmontagem. Inseri mais duas datas. 
João: 15 de abril, conclusão com correção ortográfica dos textos de Artur e João.

7/3/20 André: 15/04/20, conclusão com correção ortográfica dos textos de Arthur e João. Maio/20 
início da edição do livro. Julho/20 ensaio geral da exposição. Agosto/20 início da expografia. Setembro 
(final) obras concluídas. 23/10/20 finalização das peças publicitárias. 16/11/20 até 24/11/20 montagem 
da exposição. 26/11/20 inauguração. 27/02/21 encerramento. 06/03/21 conclusão da desmontagem. 
Está bem encima já. João: Sim, estou terminando um texto da minha pesquisa ate dia 20/3.  Depois já 
me dedico ao nosso texto. André: Ótimo, João. Júnior: Datas bem definida. Show.

9/3/20  Gandini: 30x35 cm. Iniciando a série. Primeiro. João: 
Nossa!!!!!!!, Eu esperava isto mesmo de você. Muito bem, força Gandini. 
Arthur: Muito bom!! João: Bem, isto não e uma obrigatoriedade, mas 
eu acho que estaríamos bem, mas encaixados com a realidade da arte 
contemporânea, se trabalhássemos em escalas, mas contundentes. E 
só uma dica. Força. André: Bem forte! Certo, João. Júnior: Uau! Muito 
bom mesmo! Também pensei nisso João, estou fazendo e procurarei 
fazer trabalhos ainda maiores. Muito bom o trabalho Gandini! João: 
Que bom que estão nesta. Força a todos.  

9/3/20 André: 118 x 98 cm - 2019 - Guache, carvão e vinílica cinegráfica 
sobre papel Kraft. Este, quase todo já viram, posto ele para perguntar 
se devo guardá-lo para o ensaio geral da exposição em julho. Júnior: 
Acho que sim. Tê-lo como opção é uma boa..! João: Também acho, 
mas acho que poderia fazer um estudo de cor para ele.

10/3/20 João:  Olha André, veja bem a paleta de cores e a fatura 
do Kiefer nestas obras. Brunhíldes tod (A morte de Brunilda)
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10/3/20 João: Este e para o Júnior dar uma olhada.Veja a combinação da fatura com a paleta. Segue 
sendo o Kiefer. vejam mais um Kiefer.

Arthur: Onde isso João? André: Como assim, João? Retrabalhá-lo? Fazer outro a óleo? João: Arthur 
estas imagens estão em um super catálogo na biblioteca da UGR. André. Estou comentando a paleta 
e fatura, se vai retrabalhar e uma decisão sua. Isto e com você. André: Obrigado pelas imagens, gosto 
bastante de Kiefer. Júnior: Kiefer sempre de encher os olhos! João: Este primeiro quadro em azul, A 
morte de Brunilda, me encanta.

11/3/20 Gandini: 
Algumas produções.

João: Muito bem, vamos ver como fica o conjunto no final.

11/3/20 Júnior: 33 X 23 cm. João: Me parece muito bom. Já 
nasceu pronto. As cores estão bem limpas e o gesto obedece 
a um padrão, pré-determinado. É uma obra madura. Estas 
luzes em tons amarelos me encantam. Parabéns. Júnior: 
Obrigado João! Não é o Acidente, mas eu estava precisando 
pensar em algo diferente. Será que ela participará da seleção 
para exposição? O que estou surpreso com esse trabalho 
é que resolvi muito rápido, comparado com os anteriores. 
Isto me mantém animado. Dias turbulentos por aqui, mas 

a produção continua. João: Caso siga assim, poderia pensar em produzir neste tamanho fixo. Assim 
funcionaria como uma unidade modular para compor no futuro um grande sistema visual. Acho que se 
sairia bem porque poderia selecionar e compor. Um dos princípios da arte e a exclusão. Júnior: Gostei 
da ideia! Sairá mais nessa Dimensão, com toda a certeza! Estou super ansioso aqui para aprestá-lo ao 
grupo pessoalmente! João: Força. Acho que também deveria manter o formato da unidade modular, 
posto que um retângulo deitado remeta a paisagem. E um bom momento seu, tanto teórico quanto 
pratico. Júnior: João, fico muito feliz e admirado por ter você nos orientando porque você conhece 
muito de arte! Se não fosse você eu jamais teria entrado na pintura. E participar desse Grupo com 
tantos artistas pesquisadores práticos e teóricos bons, aumenta meu fôlego! João: Aproveita bem o 
momento. André: Muito bom igualmente encantado aqui. João: Lembro a Alegria e Jovani que ainda 
não postaram nada. Nós precisamos saber como vão os projetos e processos. Temos de ver para poder 
interagir. Este e o sentido.



31

12/3/20 Gandini: Casa pomerana Gandini: Há um processo 
de desaparecimento da arquitetura pomerana, esse trabalho 
trata dessa questão. João: Vale. Arthur: Uau. André: Gostei 
bastante! Júnior: Gosto muito desse trabalho também! 
Gandini eu fico imaginando ele feito também nas cores 
quentes, “em chamas”... Deve ficar show também!!

12/3/20 Alegria: Desculpem grupo, estou bem atrasada mesmo. Tem um trabalho que estou gostando, 
postarei ele na semana seguinte. André: Dale! Joao: Vale. Jovani: Também pretendo postar o meu na 
próxima semana. João: Muito bem.

14/3/20 Gandini: Experimente girar esse em outras posições e em 
todas elas fica muito bom! Júnior: Essa para mim é a melhor! João: Vaya 
!!!!!!! Gandini: Estou trabalhando pra caramba. Todo dia. Vou juntar 
alguns e depois posto. João: Força Gandini. João: Quanto a Gandini, 
a abstração e um encanto. Talvez ela nos permita descobrir, pouco a 
pouco suas qualidades sutis. Diferente da figuração que se entrega mais 
facilmente. Gandini: Tento jogar com ambas, dando e escondendo, não 
é matemático, abstração x figuras João: Tu és livre, faça o que quiser. Isto 
serve para todos, “vale tudo”.

14/3/20 João: Olá André, eu preciso que consulte a Casa Porto sobre os creditos obrigatórios. Recolha 
tudo mais os logos obrigatórios e me envie, por favor.  André, envie para mim, por favor, o documento 
onde aponta que premio nos foi concedido e o nome do concurso. Olá Arthur, poderia me dar uma 
previsão do numero de páginas que seu texto vai necessitar? André: Mandei por e-mail. Já mandei um 
e-mail solicitando isso a Kenia. Já pedi, mas devem me responder só na segunda. João: Vale, obrigado. 
André: Temos ainda outras peças gráficas para produzir. 2000 (dois mil) folders, 500 (quinhentos) kits 
para uso educativo, 300 (trezentos) cartazes, 2 (duas) plotagens de texto e 1 (um) banner de sinalização 
de 3 (três) metros por 2 (dois) metros, sendo de sua responsabilidade a criação, diagramação, impressão 
e distribuição do material, conforme item estabelecido no cronograma. João, tudo isso precisa ser 
desenhado por alguém. Vamos contratar um designer ou também será feito aí? João: Pode ir vendo o 
preço disto e assim que tivermos o livro pronto fazemos o resto. André: Certo.

16/3/20 Gandini: Novas obras. André: Gosto 
bastante. Essa área amarela ocre com vestígios 
da camada mais superficial me chama atenção. 
Talvez até pela figura estiver invertida. Júnior: Eu 
percebo duas propostas em seu trabalho Gandini. 
Uma é quando a abstração fica mais evidente do 
que a figura e pela maioria da sua produção que 
eu tive a oportunidade de ver e pessoalmente e 
nas imagens postadas aqui, poucas vezes eu me 
deparei com a abstração. No entanto, no pouco que eu vi no que me apresentou como abstrato me 
causou um “espanto” de admiração. A figuração eu percebo que é mais recorrente na sua produção 
e gosto dela. Nessa imagem que irei evidenciar, achei um espetáculo. Não sei se é porque eu ando 
dialogando com a abstração, talvez pela temática (falha) em comum que no grupo andamos buscando! 
Nesta nova postagem, eu também fico com a opinião do André!
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16/3/20 Alegria: Técnica mista sobre Fabriano, 1x0.7 m. Ainda é dos trabalhos 
tamanho médio. Estou decidindo se está concluído ou não. Então, críticas são 
bem vindas, obrigada. Júnior: Está perfeito! Todo o movimento e elementos 
plásticos no seu devido lugar. “Alegria”, sendo “Alegria” Gostei muito das 
transparências. João: Vale Alegria, boas cores e faturas. Muito bem, força. 
Alegria: muito obrigada Júnior!! Obrigada João! Alguma sugestão de formato, 
composição, forma, etc...? André: Parabéns! Alegria, Júnior e Gandini.

16/3/20 Júnior: Ainda em Processo, mas eu acredito que esteja 
quase pronta. João: Olá Júnior, qual é o tamanho? Se for naquele 
formato pequeno, penso que esta em um bom caminho. Agora 
é contigo. Júnior: No formato pequeno. João: Segue tranquilo 
Júnior. Podem sair do retângulo áureo. Vou postar uns quadros 
que fotografei na Feira do Arco de Madrid deste ano, só para 
que vejam outras possibilidades de proporções, que também 
funcionam bem. Vejam estes formatos:

16/3/20 Alegria: Beleza! Obrigada. João: 
As proporções não são exatamente áureas, 
passam perto, ou lembram ao longe, talvez 
seja este o truque. Alegria: Bons formatos 
mesmo! Gandini: Gosto de grandes formatos. 
André: Bacana! João: Sim, são impactantes e 
contundentes. Gandini: Vou me organizar e fazer 
uns. Tem que ter uma logística para manipular o 
papel e químicos. João: Claro, este é o problema. 

Alegria: Prende o olhar, paleta e gesto muito bons. Obra muito rica. André: Amanhã vou comprar um 
compensado grande para esticar uma tela, hoje fui na molduraria levar os trabalhos para concluí-los.

16/3/20 André: Coloquei esses para emoldurar. João: Força 
André, Nossa!!! Os dois dialogam bem. Jocimar: Estou atraído por 
dimensões maiores e quase quadrado. André: Verdade. João: Pense 
na possibilidade de compor. Júnior: Muito bom André! Alegria: Essa 
é uma boa mesmo André. Júnior: O João tem toda a Razão..! Show! 
André: Criar mais alguns nesta mesma dimensão? João: Manda ver 
André. Jocimar: Estou trabalhando com tamanhos de 135x127cm. O 
último trabalho que postei tem este tamanho. João: Sim, me parece 
que o mercado de arte farejou esta escala e proporção para as demandas de espaço (paredes) que a 
arquitetura contemporânea esta produzindo nos projetos de residências.

17/3/20 João: Olá a todos. Estou pensando em expor o “Proyecto Movie” no Ato Falho, esta obra ainda 
não foi devidamente exposta no Brasil. Fizeram uma pequena instalação na UNESP de São Paulo. Deem 
uma olhada no link (fincataruman.com/joao_wesley_pt.html) e me digam o que acham. Também tenho 
uma obra e um projeto que vou mostrar a vocês. Sigo a opinião da maioria sem problemas. Arthur: 
Este trabalho é maravilhoso e sou suspeito para opinar. Mas só para constar, apoio totalmente. Estou 
curioso com essa obra e projeto. João: Vale. Obrigado, fico no aguardo da posição dos outros colegas. 
Sim, sobre o projeto prepara uma proposição básica e envio. Quanto à obra, tenho que aguardar a 
normalização das coisas por aqui porque dependo de uma impressão fotográfica. Arthur: Eu também 
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tenho uns esboços de instalação e coisa do tipo que depois vou enviar. João: Ok. 18/3/20 André: Não 
consegui visualizar bem o projeto no link para poder opinar neste sentido.

17/3/20 Gandini: Novas imagens. 
João: Em cores quentes ficou bem. 
Fato que não invalida a outra versão 
em tons verdes. Júnior: Gostei 
muito das duas, Parabéns Gandini. 
Eu estava pensando na questão 
da casa e apesar de serem artistas 
diferentes, com trabalhos distintos, 

essas temáticas da casa se torna comum entre você e o Jocimar em algumas questões. Gandini: Sim. 
São casas que estão no meu trajeto diário entre Vitória e Santa Maria de Jetibá. Jovani: Esta imagem 
remete a paisagem de férias de infância. Época de muita felicidade. Júnior: Bacana. Arthur: Caramba!!! 
18/3/20 André: Maravilha Gandini. Estou com os comentários do João e do Júnior.

18/3/20 João: Escreva no google fincataruman que vai abrir o site. No site clica em arte na paisagem. 
Em arte na paisagem clica em joao wesley e vai abrir o “Proyecto Movie una experiencia con el tiempo”.

19/3/20 André: Olhei. Gosto muito, eu conhecia este trabalho de quando você comentou e mostro uma 
foto em uma aula quando eu ainda estava na graduação. O trabalho ainda não tinha esse nome. Gosto 
muito dele. Vale, é uma videoinstalação, pode acontecer em várias escalas, até pequeno. Caso todos 
aprovem, discutimos o tamanho no projeto expositivo. Júnior: Bom dia! João seu Sítio está lindo. Gostei 
muito dos vídeos, do seu trabalho e dos que estão no acervo. Você está querendo expor o vídeo que 
você interage com a árvore, tempo e espaço? Eu gosto da ideia de você expor a videoinstalação. Vai 
enriquecer ainda mais toda a proposta. Ibitirama ganhou um lugar maravilhoso com você e sua família. 
João: Valeu muito obrigado. Creio que até o final deste mês vou mostrar mais dois trabalhos. Para 
termos mais opções quando montarmos a expografia.

20/3/20 Júnior: Nova pintura, 33x 23 cm. André: Que beleza! 
Júnior: Talvez eu aumente o contraste em algumas áreas, mas 
estou gostando do volume. André: Não sei quanto essa coisa 
do contraste, parece uma fotografia com a luz meio estourada 
essa, vai com calma. Júnior: Beleza! André: Em minha opinião, 
aquelas pinceladas bem escuras que você geralmente coloca 
quando quer dar mais contraste são muito interessantes, 
contudo como você está produzindo em um formato modular 
acredito que seja necessário pensar nelas em relação entre 
as diversas pinturinhas. Entende? Vejo que tem resolvido muito bem essas primeiras pinturinhas 
individualmente, você finaliza uma por uma com muita inteligência e intuição. Agora vai precisar pensar 
uma em relação a outra, pelo menos é o que eu acredito que deva fazer. Sobretudo as pincelada mais 
escuras com as quais você vem resolvendo a questão do contraste ao final. Essas pinceladas são as que 
se sobressaem quando olhamos de longe. Alguém vê isso de outra forma? Júnior: Boas dicas André! 
João: Neste caso percebo uma gestualidade em diagonal curva e ascendente. Fato que distingue esta 
obra das outras. Penso que cada obra posa ser distinta, uma das outras por varios aspectos, como por 
exemplo, o que acabo de apontar quanto ao gesto. Se pensarmos na dialética igualdade e diferença, 
André tem razão, pois os gestos em negro, ou cores mais escuras somadas a uma paleta reincidente, são 
os elementos que vão unificar o grande sistema visual futuro, contruidos com estas distintas unidades 
visuais, pinturas sobre um formato modular fixo. Quanto ao Júnior, penso que varia muito e não se firma 
em procedimentos, fato que me preocupa, porém talvez ele esteja experimentando, sendo assim, acho 
que devo respeitar seu tempo de experimentação, antes de lhe cobrar, atitudes mais maduras. Deixo-o 
trabalhar. André: Júnior, concordo com o João. Talvez minhas preocupações possam colocar a carroça 
na frente dos bois. Júnior: Acho as pontuações de ambos superimportantes e assim válidas. Tenho me
preocupado, assim como vocês na questão da unidade, mas no processo acaba surgindo diferenças 
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22/3/20 Gandini: Nova produção. João: Me parece bem. 
Estas áreas esbranquiçadas, são reflexos de luz? Ou e da 
própria obra? Júnior: Muito bom! Gostei de toda a estrutura 
e principalmente do Azul. Gandini: as manchas mais claras 
são luz, reflexos da foto. João: Vale. Então me parece muito 
bem. Também me surpreenderam os azuis. André: Lembra 
uma xilogravura.

23/3/20 Júnior:  Mais uma. 24/3/20 André: Gostei. Alegria: 
Parece que as pinceladas estão mais integradas. Júnior: Este 
aí se foi. Mas estavam mesmo mais integradas.

21/3/20 Júnior: Bem! O que se tornou a última pintura. 
Aceitar ou destruí-la...? Tinta secou e não tem mais como 
mexer. Acredito que ela está em diálogo com as últimas 
duas. André: Sim, está. João: Sem problema, cometa todos 
os crimes que passarem por sua cabeça. É um ser livre. Veja 
bem, um crime estético é algo positivo porque transgride a 
ordem. Força Júnior.

apesar de muito buscar um caminho, estou deixando rolar alguns desvios, mas a percepção quanto
a isso, está sendo afinada graças a todos aqui que muito contribuem. João: Não André, 
tudo que possam comentar livremente é construtivo. Siga, por favor, com seus preciosos 
comentários, sem culpa. Estamos aqui para isto. Assim funciona uma atividade em grupo.

25/3/20 Gandini: Devido ao confinamento 
estou sem espaço, portanto estou 
trabalhando em formatos menores 10x15 
cm. João: Muito bem Gandini, me parece 
uma boa solução para não perder o embalo 
nesta quarentena. 25/3/20 Jovani: Olá 
grupo. Boa tarde. Meu celular tá dando tilt. 
Às vezes funciona, outras não. Para falar 
comigo é mais fácil pelo Instagram ou email.

25/3/20 Júnior: Novo trabalho. João: Esta pintura 
tem a energia de um incêndio. Nao tenho sugestões a 
dar. Aceito como foi concebida. Muito bem.
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25/3/20 Júnior: Mais pinceladas. João: Sim, concordo que 
as pinceladas estejam mais integradas e limpas. Mas acho 
que ficou muito uniforme. A anterior tem algo mais. Olha 
ela com atenção. André: Força a todos! Vamos produzindo! 
Ola Júnior, não precisa retocar os dois últimos trabalhos, ok?

25/3/20 Gandini: A produção continua.
 João: Bom trabalho.

25/3/20 Júnior: Mais um hoje. Demorou, mas supersatisfeito 
aqui. João: Este me parece muito bem. Aproveite este bom 
momento. 26/3/20 Jocimar: Também gostei deste Júnior. 
André: Estão ficando cada vez mais gostosos de ver. Mais 
para o começo das suas pinturas parceria que você “brigava” 
com a tela. Júnior: É verdade Magnago! Nessa eu travei uma 
super batalha, mas o resultado foi super encantador.

26/3/20 Gandini: Continuo firme. 
João: A grande maioria destes 
trabalhos de escala reduzida 
ficaram bem. Alguns parecem 
cenas de uma hecatombe nuclear. 
As duas últimas estão muito bem. 
26/3/20 João: Olá Alegria, seus 
experimentos deveriam ter alguma 
relação com a falha de Vitória, ou 
relacionar as falhas do Equador com 
a nossa. Pense sobre isto. Também a última imagem que postou, tem uma estrutura rítmica. Isto pode 
vir das esculturas africanas ou da ideia de cisalhamento tectônico. Seguimos conversando. Alegria: 
Beleza João. Vou pensar sim, tenho estado pensando, mas acho a gosto da ideia do cisalhamento.

26/3/20 Gandini: Mais 
algumas. João: Está abrindo 
possibilidades de resultados 
impressionantes. Manda ver. 
Alegria: Nossa!!! Muito bom! 
Pinceladas e cores super 
bem colocadas. Me chama 
a atenção os amarelos, 
estão numa dose pequena 
e certa para dar equilíbrio e 
contraste. 
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27/3/20 Gandini:Tem muita matéria prima até 
acabar o confinamento. André: Está saindo 
bastante coisa boa aí Gandini. Tem uma imagem 
bem forte com um sujeito com um estourado no 
pescoço e no entorno que me impactou bastante. 
Você já expos alguma coisa em porta-retratos? 
Ocorreu-me isso aqui, nem sei se gosto da ideia 
ainda, mas me ocorreu. O formato me sugeriu. Ou 
em álbuns de fotografia talvez... Sei lá. Gandini: 
Boa ideia.

27/3/20 Gandini: Sem cessar, mais alguns. 
Jocimar: Gostei muito da ideia! Acho que vale 
pensar. João: Sim, construir grandes sistemas é 
uma possibilidade. Porém eu pergunto: o que seria 
mais importante? Apresentar uma dialética entre a 
unidade e o múltiplo? Este grande ritmo que surge 
no final, suplantaria a expressão da unidade? A 
expressão das unidades diversas se dissolveria 
no dito “grande sistema visual”? Penso que uma 
decisão, neste sentido não poderia ficar no meio 
do caminho, como aponta a última imagem 

postada. Teria que ser total? Ou atingir uma multiplicidade mínima para que a expressão da unidade 
possa dar lugar a um grande ritmo visual do todo do sistema gerado. Gandini: Deu-me algo a pensar.

27/3/20 Gandini: Mais dois pra conta. 28/3/20 
João: Este recurso de dissolver imagens 
fotográficas alheias ou da própria família o Marco 
Antonio Portela e a Rosangela Reno já exploraram 
muito. Penso que a sua inclinação poética é mais 
forte e pessoal quando a ênfase está em torno da 
intensidade energética que suas imagens, quase 
abstratas, suscitam. Ou quando o referente indicial 
do suporte (imagens fotográficas descartadas) já não consegue mais ser resgatado. A beleza do seu 
trabalho está na memória local que ele permite. E como se fosse um “quase” relato. Do cotidiano da 
cidade. André: Embora eu esteja gostando bastante dos seus trabalhos novos, concordo com o João, 
e acho também que isso de falar do cotidiano da cidade te leva mais facilmente ao assunto Ato Falho. 
Gandini: Cara estou pirando trancado dentro de casa. André: Imagino Gandini. Está complicado mesmo. 
Gandini: Mas vamos que vamos. Obrigo-me afazer pelo menos cinco desenhos por dia. André: Muito 
bom. Eu retomei uma pintura hoje também. Vou trabalhar nela mais um pouco. Não falta muito. Acho 
que amanhã já a mostrarei por aqui. Gandini: Como todos vocês estão? Ando muito angustiado. Sei lá. 
Triste sem interagir com todos. Estou meio que me repetindo a mim mesmo, sem saber pra onde ir. De 
fato essa situação nos deixa diante de nós mesmos. André: Nós estamos bem, eu e Alegría. Gandini: 
Opa. Massa. André: Arrumando as produções e o estúdio. 



37

28/3/20 Jovani: Olá. Boa noite. Gostaria de mostrar algumas peças que já estão na fase pré-queima. 
Mas elas estão trancadas na sala de cerâmica da UFES. Gandini: Manda! André: Não tem nenhuma 
fotografia? Jovani: Daquelas não, o decreto lockdown me pegou de surpresa, tinha deixado tudo 
organizado para fotografar as peças na bancada, depois arrumadas no forno e após a queima. Mas este 
último decreto me deixou de pés e mãos atadas, e o pior, sem atelier para secagem e queima. 

28/3/20 Jovani: Por enquanto, continuo 
na tecelagem de novas ideias e formas.
Estas pretendo montar como almofadas. 
Bem no estilo casa de vó, novamente 
remetendo as memórias

28/3/20 Jovani: Este já é outra configuração, montar um cubo que deverá ser 
de 7x7x7, e a intenção é fazer vários. As peças que estão na cerâmica tem o 
formato do mapa da ilha de Vitória. Estou preocupada com a impossibilidade 
de continuar o processo devido esta quarentena. Que vocês acham de talvez, 
mudar o suporte dessas peças, talvez o fio de cobre? Ou mesmo na própria 
linha, mas usar uma técnica para endurecer. Alegria: Que legal Jovani! Acho 
a vão ficar muito bem em cerâmica, ou também acho legal a possibilidade 
de outro suporte. Arthur: Essa redonda achei maravilhosa. Mas, o vi, mais 
como uma abstração mesmo, não como almofada. Júnior: Muito bom Jovani. 

Alegria: Tentaria usar algo bem diferente a delicadeza do crochê. Até pensaria no uso de concreto. Só 
não sei se pode dar certo. Júnior: A circular é superatraente. O acabamento nas laterais é maravilhoso. 
André: Fiquei pensando nesse objeto hibrido, qual seria? Desculpe, mas só pensei em coisas mais 
complicadas que a própria cerâmica. Por exemplo, cobrir com cimento refratário, queimar até a linha 
desaparecer e depois preencher com cobre ou alumínio duro. Para então dar um ultrapolimento. Não 
estou ajudando assim. Jovani: Realmente, assim não ajuda, mas que tal revestir a peça em resina 
transparente e dar um superpolimento? Ou fazer em fio de cobre, incluir na resina e polir? André: 
Você que me diz, e aí? Acho que se faz em fio de cobre já dispensa a resina. Jocimar: Jovani gostei das 
ideias que o André colocou, mas não teria a possibilidade de você continuar com processo da cerâmica, 
preparando as peças e levá-las para outro lugar? Alguém que tenha forno. Gosto muito desse processo 
do crochê na cerâmica acho valioso, seria muito bom se você pudesse continuar. João: Sim, teria que 
insistir com a cerâmica posto que avançasse muito com isto e agora esta perdendo tempo. Sim pode 
queimar em outro forno. André: Os crochês cerâmicos pelo aspecto e pelas formas me lembram corais 
marinhos que ficaram fora d’água. Acho que por aí se ligam a Falha de Vitória, o que acham? Caso não 
consiga um forno logo, talvez você possa aproveitar para experimentar outras formas no crochê mesmo.
28/3/20 Gandini: Gostaria de propor à todos um objeto híbrido. Jovani: Muito interessante, Seria muito 
bom. Júnior: Gostei da ideia de um objeto coletivo. Jovani: Sobre ficar em casa, tá sendo bem diferente, 
pois minha família é grande: eu, meu esposo e 4 filhos. Também tem o namorado de minha filha que 
está aqui em casa. No mesmo edificio reside meus pais que estão no grupo de risco, então tambem sou 
responsável por todas as necessidades que ele possam ter. Ainda bem que o apartamento é grande, 
tem um quintal enorme e também tem o ateliê que fica em outro andar. Mas ficar privada do convívio 
social não está sendo fácil, e também não ter acesso físico ao campus universitário, e mais precisamente 
ao atelier de cerâmica para dar continuidade aos projetos em andamento está me deixando um pouco 
angustiada. Jovani: Pensei em voltar para meus estudos de gravura em pedra sabão, este dá para tentar 
desenvolver aqui em casa, e ainda continua no tema central do grupo. Arthur: Para mim a pior parte é a 
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tentativa de suprir o isolamento social através do celular. Que antes eu quase não usava agora estou 
usando direto. Alegria: Eu estou indo, tentando me apegar ao que preciso fazer. Às vezes preocupada 
com o mundo, mas aproveitando para produzir e usar bem esse tempo.

28/3/20 Gandini: Outra. João: Eu também estou 
preso sem poder sair. O que me salva e a leitura 
e escrita. Aproveitamos o tempo. Gandini acho 
que você está em uma fase muito produtiva, 
isto vai permitir, escolher melhor mais adiante. 
Nossa!!! Quanta energia. Caso vocês estejam 
bem, acho que esta ideia de reunir do Gandini, 
pode ser uma boa para tirar partido deste bom 
momento de vocês. Também uma obra coletiva pode contribuir para que vocês se aproximem mais. Isto 
de estreitar os laços afetivos entre vocês seria muito bom para um fortalecimento do grupo.

29/3/20 André: Que tal esse desenho? Tamanho A3. Gandini: 
Fofa. Fofa. F... Formidável! Júnior: Maravilha André! Jocimar: 
Concordo! Fofa. F... Formidável! Alegria: Também achei. 
Quando vi, falei para ele que esse estava perfeito. André: Que 
bom que gostaram. Sim! Você que identificou como pronto, 
a tinta na não havia nem secado ainda. Júnior: Incrível o 
trabalho Magnago! André: Valeu Bitencourt. João: Acho 
o trabalho muito bom, mas ele me remete de imediato, à 
natureza morta. Fato que pode passar uma ideia de que 
somos reacionários e conservadores. Penso que para evitar 

este tipo de associação, deveríamos pensar que e uma imagem abissal, uma profundidade marinha que 
só um mergulhador pescador como o André pode imaginar. Também me remete ao lixo e escombros 
do fundo da falha de Vitória em frente ao penedo, à 23 metros de profundidade em uma água poluída.

29/3/20 Gandini: Sigo produzindo André: Boas texturas! A primeira 
imagem tem uns esmaecidos em algumas partes de sombra o que 
me lembra, a luz que escapa alterada entre as ramas das copas das 
árvores. Muito bom. João: Quanto ao trabalho do Gandini, posso 
dizer que tomou um rumo fantástico. Jovani: Fico muito impactada 
com suas produções Gandini, você é Fera, é intrigante a sua produção. 
André, seu desenho está muito bom mesmo, a associação ao fundo 
da Baía de Vitória é fato.  29/3/20 João: Estimados artistas do Ato 
Falho. Hoje vou enviar aos seus correios um roteiro do nosso livro. 
Vocês verão um capitulo “Processo criativo”. Neste capítulo estou 
usando a conversa e as imagens que postamos no grupo. Por isto 
solicito que postem imagens essenciais. Sem repetir muito. Isto pode facilitar meu trabalho de edição 
deste material. Também verão os seus currículos e um texto sobre curadoria sobre o qual, eu gostaria 
de saber a opinião ou sugestões de todos. Sobre os currículos, também aceito críticas e sugestões de 
mudanças. O texto de apresentação, também vou submeter a opinião de todos. Estou muito animado 
com vocês. Vamos realizar algo importante. Também estive pensando que esta proliferação de imagens 
e textos pode estar associada a nossa reclusão forçada. Vamos ponderando. Arthur: Nossa João!! Agora 
que você falou em currículo fiquei preocupado, porque aquele meu que enviei é um quebra galho muito 
simples. Mas de qualquer forma será que fica legal colocar os currículos no livro? Eu nunca vi isso em 
livro de exposição e de artista assim, normalmente tem umas informações, mas não o próprio currículo. 
João: Não chega a ser um currículo, mas sim, dados biográficos. Já vou enviar para que se deem conta 
do que é. Arthur: Ah sim. As imagens que vão estar no livro, temos como enviar até quando? João: É 
um livro o qual temos a oportunidade de ir inserindo dados até a última hora. Arthur: Legal. João: Olá, 
vejam nos e-mails de vocês, o meu envio. Ok? Alegria: Chegou, obrigada. Vou ler agora. Arthur: Agora 
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que eu sei que nossos comentários estão indo para o livro vou começar a falar mais bonito aqui, kkk. As 
imagens vão ficar misturadas e em miniatura mesmo João? Ou depois teria uma parte para cada um, 
com imagens grandes e tal? João: Não, teremos em outros capítulos imagens grandes das obras que 
já passaram por nossa ação curatorial. Neste capitulo que se trata dos processos criativos, as imagens 
devem ser pequenas. Teremos um capítulo sobre as poéticas onde teremos grandes imagens das obras 
selecionadas para a exposição acompanhadas por um texto meu para cada um. Arthur: Entendi. Júnior: 
João eu estou gostando de tudo no material desenvolvido. Achei incrível você trazer o processo como 
conteúdo curatorial da Exposição. É um material leve e prazeroso. Quanto à capa, eu defendo a azul. 
Parabéns pela extrema competência e precisão! A ideia apresentar os diálogos entre nós me deixou 
superfeliz. Estou lendo neste momento os textos e já fiquei muito surpreendido, com o conteúdo que 
fala do espaço da curadoria e sobre a proposta em não tê-lo na forma mais tradicional e sim deixar 
aos artistas esse espaço. Muito bom! João: Vale. Jovani: Concordo com o Júnior em quase tudo, pois 
em relação a capa minha preferência é a Laranja. André: Catálogos de feira e iniciativas como a nossa, 
costumam ter currículos. Saiu uma exposição assim pela Casa Porto mesmo, chamava “Linha Difusa”, 
o organizador era o Fernando Augusto. Tenho este livro em PDF caso queiram dar uma olhada. Arthur: 
Legal André, não sabia não. André: Vou tentar não perder a espontaneidade para escrever. Arthur: A 
gente esquece, nem vai mudar nada não. João: Tem que decidir a capa. Alegria: Pessoalmente gosto 
mais da que tem letras azuis. Mandei umas pequenas correções pro seu email. André: Prefiro a capa 
com letras azuis.

29/3/20 Gandini:  
Produções mais 
recentes. Alegria: 
as manchas  está 
c o n s e g u i n d o 
são muito legais, 
faz querer ficar 
observando por 
mais tempo, tem 
um encanto nelas. 
Quanto às figuras 

femininas, acho que poderiam ser menos desenhadas para não competir muito com as manchas. Elas 
partem da imaginação? Tem alguma referência? Gandini: Desenhos antigos que fiz. João: Nossa!!!! Está 
muito especial. Meus parabéns. André: Parabéns Gandini, muito boas imagens. Aponto somente que 
as posses das modelos de algumas delas parecem saídas de uma revista, coisa um pouco massificada. 
Creio que o caso seria pensar se isso é ou não bem vindo ao trabalho, me parece que acaba se afastando 
um pouco da questão cotidiana, como naquele seu trabalho do cachorro, por exemplo. Gandini: Estou 
revisitando antigos desenhos e realmente as mulheres são com corpos parecidos com modelos magras 
é tal. Estou trabalhando em muitas formas de corpos. Apareceram em outros trabalhos.

29/3/20 Jocimar: 
Terminei esta pintura 
ontem, mede 134x128 
cm. Mesma medida da 
ultima que postei, com 
degraus flutuantes. 
Vejam o que acham. 
Tanto neste quanto nos 
anteriores tenho pensado 
sobre a paisagem no 
espaço da casa. No canto 
direito inferior tem uma 
paisagem marinha.
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29/3/20 André: Dei 
uma mexida na cara 
dos gatos também. 
Júnior: Gandini, 
Jocimar e André os 
trabalhos estão com 
uma plasticidade que 
agracia meus olhos. 
A Exposição ficará 
marcada no tempo e 
no imaginário dos que 

tiverem o prazer em testemunha-la! Jocimar os azuis do seu trabalho e as formas em objetos “cheiram” 
poesia! Gandini, o elemento fogo, a inumanidade desse elemento e o movimento presente nas suas 
imagens é uma explosão aos olhos e ao mesmo tempo me remete a tempos remotos, a origem de 
tudo. André, a maneira que você compõe as figuras e as formas no espaço da pintura do desenho ou 
do desenho a pintura é incrivelmente um jogo de composição de estruturas e do imaginário que fica 
gravado na minha memória. João: Ver estes trabalhos, de todos, me faz ficar tranquilo e estar certo que 
vamos ter uma boa quantidade de bons trabalhos para escolhermos para uma exposição. Parabéns a 
todos. Arthur: Eu gostei das listras azuis do tigre. Além do geral também claro. Ficou translúcido. Mas 
principalmente, deu um efeito bem interessante.

30/3/20 Gandini: Cansei por hoje. André: 
Uma beleza. Incrível essa! Tenha um 
merecido descanso. Jocimar mande uma 
foto de perto do detalhe da paisagem 
marinha depois, por favor. Acho que você 
esqueceu-se de dizer que a pintura salta 
da parede 5 cm, isso faz diferença. É o óleo 
diluído em solvente e óleo de linhaça que 
te falei. O Jocimar foi quem me ensinou.

30/3/20 Jocimar: Este foi do quadro anterior, com este barquinho de papel no 
fundo entre nuvens. Tem uma ilha com palmeira e nuvens. Esqueci-me de opinar 
na escolha da capa João. Também gosto do azul. João: Valeu parece que só falta 
dois artistas a declarar. Ate agora temos 4 votos para o azul e dois para o laranja. 
Gandini: AZUL!!! João: Então a capa será monocromática em azul.  31/3/20 
André: Boa noite, João Wesley. Esqueci ontem de elogiar a ideia de o processo 
criativo estar presente no catálogo da forma que ficará. Achei fenomenal! Suas 
palavras sobre a atuação do curador no cenário contemporâneo são precisas; 
eu me sinto representado pela sua postura e profundamente admirado pela 
elegância na maneira de romper argumentativamente. É disso que nossa 

sociedade precisa. Colocar, criticar, sem discordar da maneira como as coisas são feitas é fácil, difícil 
é propor outra forma de fazê-lo. Não conheço nenhum antecedente para esta forma de trabalhar em 
aberto, mostrando isso de forma tão transparente. Lembro-me de uma revista lá do nordeste chamada 
Tatuí que publicava o texto editorial com rabiscos coletivos por cima escritos a mão pela própria equipe 
deles. Mas não avançavam muito para além de questionar 
o próprio texto com um “ou não” à la Caetano Veloso. Essa 
revista era para mim insuportável: corroborava o pensamento 
vigente e eram escritos meio atuados, blasé mesmo. No nosso 
catálogo eu vejo a verdade de cada um saindo na medida do 
respeito e afeto que temos uns pelos outros. Estou comovido, 
era isso que eu queria dizer. Jovani: Acredito que as pessoas 
vão ficar surpresas com a produção do grupo.
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Arthur: Olha só! Que maravilha! Faltou eu, eu acho. André: Somos nós. Que bacana! Arthur: Muito legal. 
Gandini: Manda uma imagem, A sua 3/4 estava muito ruim. Arthur: Como é o processo de execução 
desses trabalhos Gandini? Gandini: São de vários modos. Arthur: Pior que eu não estou com nenhuma 
imagem legal aqui, aquela era a melhorzinha. Posso te mandar depois? Gandini: Tira do celular mesmo. 
Desenho no papel, faço recorte, coloco cera. Jogo cloro. Vinagre. Álcool. Meio louco. Alegria: Que 
incrível!!! Adorei Gandini. Muito legal!!!!! Arthur: Ai, muito legal. Alquimia boa. Júnior: Muito bom os 
retratos Gandini! Gandini: Jovani manda uma sua também. João: O meu ficou muito legal. Obrigado. 
Este fato contatável da imagem entrópica vincula imediatamente com a vida como coisa efêmera. Os 
desgastes, dissolução de uma imagem que se desmancha, suscita também o processo de formação 
geológica da paisagem. A erosão subtrai matéria, o que resta e uma nova forma que surge desta ação 
caótica. Acho que tem elementos conceituais, de sobra, para explorar. Gandini, tudo isto que estamos 
falando, já estava presente no seu Trabalho de Graduação. Lembra? Gandini: Sim. Jovani: Muito bacana 
nossas imagens. Obrigada Gandini pela gentileza de nos transformar em arte.
31/3/20 Júnior: Bom dia pessoal! Apesar do amplo tempo conseguido aqui pela quarentena, mas 
sempre com alguma coisa para organizar no quintal e na casa. Nesse momento que consegui ler o 
material escrito. João, como o André disse e com muita assertividade em suas palavras, sua proposição 
quanto a uma nova possibilidade de curadoria é algo novo para mim é fiquei encantado. Esse material 
me traz muitas reflexões sobre tudo o que eu venho pensando sobre o processo criativo, seja ele o 
meu e também dos artistas do Grupo Ato Falho. Ele me remeteu aqui, não querendo ser redundante, 
na reflexão do refletir da questão teórica que é um campo em sinto ter pouco domínio, mas que esse 
material está me proporcionando um novo degrau sensível de conhecimento. Na questão dos textos, 
diálogos do Whatsapp, quando dialogamos e a ferramenta utilizada é o celular, o meu as vezes parece 
ter “vida própria” e em momentos transforma uma palavras que eu digito em outras, talvez pela 
configuração e também por eu não ser um especialista em concordância e em ter um bom domínio 
na escrita da língua portuguesa. Então minha dúvida é: Poderemos fazer algumas correções em que 
me sinto capaz quanto aos nossos diálogos na questão de concordância e no uso correto de palavras 
ou você quer 100 % a escrita original como parte do processo? Outra coisa que percebi é que alguns 
diálogos estão fora da ordem de quem o teceu, acredito que tenha ocorrido pelo fato dessas conversas 
se tornarem confusas no espaço de grupos no Whatsapp. Gandini fiquei contemplando os retratos que 
você fez. Fiquei até meio “narcisista” com o meu retrato ou “Gandinista”? Transformou-nos em arte 
como disse a Jovani. Valeu e parabéns pela dedicação na sua produção e por tanta sensibilidade. 

31/3/20 Gandini: Quase um Ato falho. 
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31/3/20 João: Sim, eu pretendo editar estas conversas por três meses para explicitar o processo de 
criação de vocês. E algo difícil de fazer, primeiro tento organizar depois transfiro os arquivos para o 
editor de texto. Claro que vai sair com defeitos. Caso queiram me ajudar, podemos combinar por 
pacotes mensais. Por exemplo: hoje fechamos um mês. Processamos por aqui. Depois transferimos os 
arquivos para que possam corrigir as imperfeições. Aceito ajuda. Seria muito bem vinda. 
31/3/20 Júnior: Claro, se tiver como, com toda a certeza vou buscar contribuir no que eu puder, mas 
sei que é só o início, um ensaio que eu estou superfeliz e você está sendo superousado. Talvez eu possa 
colaborar revisando os diálogos e os organizando na ordem. Repasso a você que fará a composição no 
catálogo e quanto às correções eu não sou bom. Talvez se cada um fizer sua correção inicial e depois ser 
enviado a um profissional, mas que a essência seja mantida. Espero não está me intrometendo muito, 
estou apenas querendo colaborar. 
Arthur: Gostei muito da abordagem dos processos através dos comentários do grupo, também, de toda 
a parte interna do livro está muito bonita. Eu confesso que só fiquei na dúvida com relação à impressão 
da capa (A ideia achei legal). Principalmente por dois motivos: primeiro fiquei pensando que quando a 
imagem da capa for ampliada para impressão ela possa ficar com um aspecto pixelado, meio amador 
de certa forma, porque quando dou um mínimo zoom nela já cria este efeito. Segundo eu fiquei meio 
em dúvida com relação à fonte usada no título, que de certa forma me trasmite muito a sensação de 
um word assim, de um trabalho de faculdade, não sei... O próprio design da capa é extremamente 
simples, embora a simplicidade não seja um problema, pelo contrário. E com relaçao à cor eu talvez 
preferisse a laranja, mas sei que já não deve dar mais tempo de votar nisso. Achei que o azul atrapalha 
um pouco a leitura na borda. Esse azul também me remete muito a gelo, uma coisa mais fria, dentro 
da indústria do entretenimento essa cor específica é sempre vinculada às coisas gélidas e isso meio 
que ficou impregnado no meu imaginário. Estou fazendo esses comentários com o maior respeito do 
mundo, mas queria dar minha opinião também. Com relação a parte interna do livro estou gostando 
de tudo.

31/03/20 Gandini: Um elo perdido. 
João: Nossa !!!!! Fantástica esta 
imagem. Quanto mede? Muito 
Bom mesmo. Júnior: Muito bom 
mesmo Gandini.  André: O fundo 
em ponta seca contrastado com o 
corpo em combustão está incrivel.  
Jocimar: Está incrível Gandini. Esta 
imagem me segurou. Fiquei tentando 
entender o que nela é tão atraente 
além do desenho, das cores e estas 
curvas harmônicas. Gandini: É bem 
grande João. João: Perfeito. Jovani: 
O primeiro pensamento que tive foi 
de ser uma Fênix, um renascimento 
forjado em fogo. Um turbilhão de 
energia surgindo e fortalecendo o ser. 
Acho incrível essa variação de cores 
que você consegue.
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31/3/20 Arthur: Este é um exemplo de capa 
que eu acho muito bonita, de um livro do 
Francis Alys. João eu também me disponho 
a ajudar na medida do possível nas edições. 
31/03/20 André: Quanto à resolução d a 
imagem da capa pode ficar tranquilo. É um 
arquivo para visualização somente, é assim s e 
mostra mesmo por e-mail. Seguramente n o 
arquivo de impressão estará com boa qualidade. 
Arthur: É que usei essas imagens do google 
maps, no meu Trabalho de Graduação 
também e passei por isso, porque você  s ó 
consegue salvar elas com Print Screen, e o 
próprio Print, já não salva com muita qualidade. 
Ai quando eu ia imprimir ficava meio pixelado 
mesmo sendo uma imagem pequena. João: Sim 
tudo esta a 300 dpi. Eu também achava o azul frio, mas a maioria escolheu azul. 
Quanto a fonte, acho que um trabalho universitário. Pelo que eu vi, até agora, 
não chegou a este nível de aplicação. Não é uma fonte que resolve um design. 
Olhe, deixe estes reparos para mais adiante. Eles agora, só fazem me irritar. Estou 
confinado, só, e longe de casa. Devagar com o andor que o santo é de barro. 
Esta imagem é de outra fonte, Google Earth através do Macintosh. E chega. 
Arthur: Desculpa João, eu não pretendia fazer isso, todo o contexto está muito 
complicado mesmo, para todo mundo, é que eu não tinha comentado antes, 
mas jamais pretendi desmerecer seu trabalho, pelo contrário, eu não sabia que 
era você que estava fazendo essas questões também... Desculpa mesmo se 
te irritei, como eu disse comentei com o maior respeito do mundo. João: Eu 
acho o marrom uma cor mesquinha. Refere-se ao dinheiro e ao sentimento de 
acumulação. Arthur: Só fui sincero. João: Estou trabalhando simultaneamente 
com o José María que trabalha com os programas que eu não sei manejar. 
Estamos trabalhando coletivamente. Eu não me incomodo com as reparações. 
Só que haverá um momento para isto. Sem problemas. Arthur: Beleza! Vamos 
deixar esses detalhes pra outro momento, por enquanto, está tudo indo muito 
bem. Estou ansioso para gerar mais obras para o inicio da exposição, tomara 
que esse virus nao interfira em nada nas nossas datas com a Casa Porto. João: 
Desculpe-me também. Estou um pouco tenso com isto de vírus. Aqui em 
Granada, já tenho pessoas do meu circulo de amizade internadas, e não sei se 
vão morrer ou viver. Estou muito tenso. Quase apavorado, mas ainda tentando 
manter o controle. Até lá, espero que tudo isto já tenha passado. Arthur: Eu 
imagino, a situação aí parece drástica, não hesite em tomar todas as precauções 
possíveis. Júnior: Bem, talvez não seja problema rever a possibilidade da capa 
ser o laranja. Eu também estava pensando nisso nesses dias. Ainda estamos no 
tempo. Na minha percepção, o laranja deixou a capa mais sofisticada e marca mais 
presença, dando uma pitada de calor. Talvez tenha mais haver com a proposta 
da “Falha”. Acho viável a percepção do Arthur quanto ao Azul. João: Sim, espero 
que possamos resolver muita coisa em julho, quando estaremos reunidos para 
decisões importantes. Por enquanto me permitam dar os meus pontapés iniciais, 
depois ponderamos e ajustamos. Ok? Arthur: Com certeza. Depois se você puder 
me responder com relação ao que eu te mandei no privado, eu agradeço. João: 
Vale. Alegria: Claro, por favor, continue João. Obrigada pelo esforço e trabalho. 
Que pena, é realmente muito estranha esta situação. Mas, conte com a gente. 
Se precisar que ajudemos com alguma coisa aqui, ou ajudemos em algo em 
relação a sua família, por favor, nos diga. Júnior: João se cuide aí!  Isso é o mais 
importante. João: Obrigado, vamos em frente.
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1/4/20 Gandini: No meu trajeto de casa 
(Jardim Camburí), até o trabalho (Santa Maria 
de Jetibá), muitas imagens ficam impregnadas 
na minha memória, uma delas é essa bicicleta 
pendurada em um poste na esquina da Av. 
Dante Michellini com a Norte Sul. Símbolo 
ciclista morto em um acidente de trânsito. 
Título: In Memoriam. João: Muito inusitado e 
insertado na realidade em que vive. Perfeito. 
Qual é o tamanho? Gandini: 80 x 50 cm. João: 
Muito bom. Faz-me lembrar de uma pessoa 

montada em bicicleta que puxa un baú em chamas, uma pequena obra sua. Gandini: Lembra. Arthur: 
Muito boa mesmo. João: Sim, creio que esta imagem, talvez tenha vindo do cotidiano vivido por ti. 
Gandini: Sim. Estou fazendo uma série de bike’s. 

2/4/20 André: Ótimo trabalho, Gandini! Muito feliz por conhecer esse aqui também. Junior: Esse é 
encantador! Gandini: Às vezes sim. Jovani: Essa série com as bicicletas está belíssima Gandini. João: 
Sim, são boas obras.

2/4/20 Arthur: Essas são as quatro imagens que eu vinha falando com vocês sobre a possibilidade de 
imprimir em A1. João: De acordo, é um bom trabalho. Gosto mais das três ultimas. Arthur: Obrigado 
João. André: Esse desenho você recorta e aplica na fotografia? Manda brasa! Gostei delas pequenas 
e acho que vai ficar bem em uma escala maior. Arthur: Valeu Andre! Estou tomando coragem para 
finalizar a escolha dos testes que eles enviaram. Talvez vá passar na Vitória fine arts só para conversar 
e ter uma noção dos valores para comparar. E pra futuras impressões também.

2/4/20 Arthur: Este é um objeto que fiz em 2019, chama-
se “Escudo”. É terra, minério de ferro e carvão sobre 
uma carapaça de tartaruga que encontrei presa nas 
rochas do litoral do estado. Usei cola também. André: 
Gandini e Arthur! É isso aí! João: Arthur penso que esta 
escultura-objeto nao escapa do seu contexto poético. Ela 
se encaixa bem como que vem fazendo. Muito bem.
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2/4/20 Gandini: Mais algumas da série... João: 
Parecem-me muito bem, estas. Alegria: Contrastes, 
tonalidades, trasparências e movimento muito 
rico. Achei muito bom mesmo Gandini.

3/4/20 Gandini: Mais algumas.  João: Nossa!!!! Quanto mede esta obra? Este branco do lado está 
estourado ou ainda restou algum vestígio da emulsão fotográfica? Gandini: 60 x 80 cm. Estourou. 
João: Gandini., mesmo assim é um forte trabalho. Poderia tentar repetir sem que estoure tanto? 
Gandini: Vou tentar. João: Vale. Arthur: Essa da bike esta lindíssima.

4/4/20 Gandini:  Novos retratos. Arthur: Estou muito feliz com o meu retrato!! Gandini: Não fiquei 
satisfeito. Vou refazer sua imagem. Gandini: Quanto ao meu, passado de Militar olhando no espelho.
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4/4/20 Gandini: Olha mais um. Jovani: Os 
detalhes serão um pouco mais abertos que 
as anteriores. Tive que dar uma paradinha 
na produção, pois segundo a orientação do 
ministério da saúde, estava fazendo máscaras 
de tecido para a família (filhos, pais, irmãos, 
cunhadas, sobrinhas). Mas agora voltei a 
produção. Para o marido e a sogra também. 
Júnior: Jovani eu não tenho experiência 
quanto ao seu campo de atuação e gostei 
muito dos trabalhos que você apresentou. 
Gostei até desse aí da maneira inacabado.

4/4/20 Jovani: Em processo... 4/4/20 Júnior: Continuo trabalhando

4/4/20 Júnior: Acho que agora 
finalizou. João: Júnior, quanto 
mede esta obra? As cores e 
faturas estão muito bem. As 
luminosidades nos cantos não 
me permite perder me na 
superfície da sua obra. Creio 
que deveria preocuparse com 
isto, posto que a beleza da sua 
pintura e desafiar o observador a 
revelar seu mistério. Seria como 
fazer a corte a uma dama que 
nao se entrega fácil. 
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4/4/20 Jovani: Primeira etapa pronta. Júnior: Está linda! 
Realmente ela construída por completo, fica ainda melhor! 
Jovani: Obrigada Júnior. João: Jovani. Penso que sua técnica 
e bastante inusitada no ambito da cerâmica. Fato que uma 
ceramista para proteger o forno , diga-se, suas regras e 
tradições, jamais fariam o que você faz. Isto é uma ruptura, 
uma transgressão que lhe dá uma grande vantagem. Tal 
fato me encanta. A única coisa que falta seria ancorar este 
trabalho na falha de Vitória. Pode contar comigo que eu vou 
te amparar neste salto. Vamos marcar uma videoconferência. 
Veja o melhar horário para ti e conversaremos. Lembra que 
agora a diferença entre Brasil e Espanha é de cinco horas. 
Espero uma resposta sua. Vejo que seu trabalho terá um 
grande futuro. Conta comigo.

5/4/20 Júnior: Nova produção. João: 
quanto mede esta obra? Júnior: 34 x 23 
cm é o tamanho dessa pintura. Seguindo 
o padrão das anteriores. Acho que eu 
ando internalizando reflexivamente 
o processo da minha pintura. Estou 
caminhando neste momento, acredito 
que para além da intuição. Claro que 
não negando a importância da mesma, 
mas a compreendendo e entendendo o 
que estou realizando. João: Sim, sei que 
não e nada fácil, as três anteriores e a 
penúltima obra, eu já não comentava 
mais porque o processo estava estabilizando em níveis aceitáveis de composição e gestos, mesmo com 
alguma variação. Nesta última os três cantos mais claros criaram um problema que me fez voltar a 
comentar. Bem, siga com aquilo que já deu certo, que já é muito avanço. A paleta, a fatura, o gestual, a 
relação do plano com o final do suporte e a dimensão dele. Siga em frente. Júnior: Percebendo sua fala 
sobre a luminosidade, é incrível sua percepção! Ela interfere muito mesmo. Acho que posso continuar 
trabalhando mais um pouco nela para conseguir resolver essa questão. João: Certo. Júnior: Espero 
ter conseguido resolver. João: Sim, claro que conseguiu. Que te parece agora? Penso que temos outra 
fruição com o quadro. Não? Júnior: Muito melhor! João: Vale.

6/4/20 Gandini: Mais uma. João: Eu tentei recuperar o 
elemento indicial da imagem e não consegui. Fato que me 
obriga a ler esta imagem como uma abstração informal, 
de natureza orgânica. Além de tudo é uma configuração 
enigmática. Sua complexidade nos convida e apreende o 
olhar. André: Uma loucura!!! Sinto que algo está saindo 
do chão escuro, emergindo do magma. João: Sim Gandini, 
aproveite ao máximo este seu entendimento.
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6/4/20 Júnior: Bom dia Grupo! O 
material ensaio e Catálogo da Exposição 
“Ato Falho” segue impecável. João 
aquela pintura minha que tinha a força 
intensa da cor remetendo a energia de 
um incêndio, foi transformada em outra 
totalmente diferente. Infelizmente eu 
fui apressado em julga-lá e condena-
lá. Sentirei muita falta dela e o que 
restou foram as imagens fotográficas. 
Talvez eu possa realizar uma busca 
por ela, produzindo uma outra que 
se aproxima na paleta de cores, no 
gestual e na forma. O que acha? Essas 
duas são as mesmas agora. Sendo 
a segunda. Esclarecendo o assunto. 
Quanto à escolha da capa eu gostei 
muito de todas as duas propostas. O 
que o Grupo seguir como decisão, está 
de boa para mim. João: Júnior creio 
que não tem problema, apresentamos 
o diálogo como ele acontece, no tempo 
e na reação dos artistas diante das 
postagens. Acho que é isto que importa. 
Quanto a obra comentada por ti, penso 
que tinha uma energia exacerbada. 
Uma pena que a obra se perdeu. Júnior 
a segunda agora postada piorou muito, 
desfocou nas bordas.

6/4/20  Gandini:  Novidade na área. Jocimar: Gandini, seus trabalhos estão superbonitos! Sempre 
gostei muito, pelo suporte, a técnica pictórica, principalmente pelo seu desenho que se ajusta nas 
manchas de cores dissolvidas por diversos materiais. Fiquei superfeliz e surpreso pelo desenho que 
você nos fez. Todos ficaram belos! Muitíssimo obrigado! Gandini: estou num processo de fazer, fazer e 
fazer. Esse distanciamento me oportunizou tempo para produzir, pensar, refletir e agir. Talvez tenha se 
transformado numa obsessão. Fico fazendo isso o dia todo. Penso, respiro e regurgito. André: gostei de 
todos. A figura feminina voltou bem melhor também.
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7/4/20 Júnior: E agora? João: Muito bem. 
Agora o contraste é com um amarelo mais 
intenso em vez das pinceladas em tons mais 
escuros. Júnior: Não é a mesma do incêndio, 
mas eu acho que se sustenta. A cor nesta 
pintura acaba se tornando uma temática, eu 
gostei muito da gestualidade presente nela. 
Claro, a cor e temperatura, uma temática 
clara. André: Conseguiu recuperar bem a 
ideia Júnior! Trégua só quando o cotidiano 
voltar. Isso aí! Fiquei surpreso também, mas 
insisti um tempinho bom e aproveitei a ideia 
ainda fresca. No anterior que foi desfeito eu tinha percebido a forte energia que emanava da cor, mas 
a gestualidade incomodava muito. Alegria: Tem bastante energia! Vibrante. Esses trabalhos estão cada 
vez mais interessantes. Gosto muito que pedem para ficar olhando um tempo até assimilar.

7/4/20 Alegria: Tenho estado experimentando fazer coisas assim 
pensando no cisalhamento. Acho que esse tipo de trabalho veem 
surgindo há alguns anos. Mas ainda não encontrei como concluir 
ele. Bem, preparei tela para expandir e ver como o trabalho 
se modifica com isto. Mandarei fotos essa semana. Estava 
pensando que gostaria de incluir algum tipo de sonoplastia. 
Algo com o som das placas, do vento na altitude. João: Vale, que 
tamanho tem este? A foto esta fora de foco? Ou falta definição? 
A princípio, eu gostei das cores e da estrutura. Boa ideia. Isto 
atualmente e fácil. Vamos ver como evoluciona. Alegria: 1 x 
0.80 m. Acho que falta definição. Estendi tecido de 1.40 por 1m. 
Quero ver como fica também trabalhar em formato horizontal, 
pois quero fazer um díptico. João: Vale. Fuerza. Júnior: Alegria 
gostei muito. Não sei se já está pronto, mas o movimento criado 
pelas estruturas montanhosas e as transparências são precisos 
e contrastantes. Jocimar: Nossa!!! A primeira palavra que me 

veio a mente foi uoooouuu!!!! Olho pra esta pintura e na minha breve interpretação, percebo que 
este trabalho se apresenta entre duas questões, onde uma confronta com a outra. Pintura plana x 
profundidade, paisagem x abstrato. Como se eu olhasse para um desenho de um cubo em 3D, que vai 
alternando a posição à medida que se olha para ele. Só uma pequena observação, que me encomodou 
um pouco, nesta parte marrom no canto esquerdo. Algo na divisão da cor ou na linha que talvez valesse 
a pena pensar. canto esquerdo. Algo na divisão da cor ou na linha que talvez valesse a pena pensar.

7/4/20 Gandini: Mais 
umas. Júnior: Gosto 
muito desse Gandini. 
Luz e contraste intenso 
e sem sugestão direta 
a figura.  André: Uma 
loucura! Muito bonito 
de ver, os dois. Gandini: 
Vai rolar mais uns três, 
já. João: Esta última 
me faz pensar em algo 
titânico. Uma aparição 
magmática.



50

7/4/20  Gandini:  Falei que iria rolar mais. Jocimar: Gandini, seus trabalhos estão superbonitos! Sempre 
gostei muito, pelo suporte, a técnica pictórica, principalmente pelo seu desenho que se ajusta nas 
manchas de cores dissolvidas por diversos materiais. Fiquei superfeliz e surpreso pelo desenho que 
você nos fez. Todos ficaram belos! Muitíssimo obrigado! Gandini: estou num processo de fazer, fazer e 
fazer... Esse distanciamento me oportunizou tempo para produzir, pensar, refletir e agir. Talvez tenha se 
transformado numa obsessão. Fico fazendo isso o dia todo.  João: Muito bem. André: Trégua só quando 
o cotidiano voltar. Isso aí! Gostei de todos, a figura feminina voltou bem melhor também.

8/4/20 Gandini: Continua rolando 
mais produções. Sempre com foco: 
Produzir, produzir e produzir...  
André: Uma loucura! Muito bonito 
de ver.   

9/4/20 João: Esta obra é um encanto e dialoga com outra 
obra sua que faz uso de uma radiografia. Muito bem. Qual e o 
tamanho? Gandini: 60 × 80 cm. João: Bom tamanho.

9/4/20 Alegria: Essa parte? Jocimar: Sim. 
Chama-me muito a atenção, da imprecação de 
recorte.  Mas analisa você. A fotografia costuma 
negar a realidade ao vivo, deve ter outra 
dimensão e vibração. A pintura é bela. Alegria: 
Entendi, sim acho que é um canto que não 
estava sabendo resolver. Acho que ficou mais 
claro que era, Obrigada.
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10/4/20 Gandini: O ritmo é frenético.

12/4/20 João: Agora está bem. O que me incomodava era uma 
mancha amarela, muito evidente no centro. Júnior: Procurei 
resolver com sutileza. Acho que irei aceitar assim, mais suave. 
João: Vale. Bonito trabalho. Júnior: Valeu João! Espero que 
esteja bem, se cuidando diante dessa Pandemia. João: Sim, 
sobrevivendo e com muito cuidado na quarentena.
13/4/20 João: Deem uma olhada nisto: 
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Wesley_de_
Souza 

13/4/20 Arthur: Uau!!!! Que bacana João. Jocimar: Muitos belos trabalhos! Lembro-me de ter 
presenciado alguns. Arthur: Ficou muito legal. Jocimar: Trabalhos belíssimos João! Tive o prazer de ver 
alguns pessoalmente. Lembro-me muito daquele tímpano que você fez a partir de um buraco feito pela 
água na pedra, na região do Caparaó. E depois trabalhou com folha de ouro. João: Sim estou muito feliz. 
Arthur: Bom demais. Ficou muito elegante.

12/4/20 Júnior: Bom dia! Aí esta minha nova pintura. 
Por mais que uma pessoa entenda de técnicas, de 
modo e maneiras de fazer uma pintura, tenho cada vez 
mais a certeza que não existe fórmula para conseguir 
fazer um bom trabalho.  O processo é tentativas e 
tentativas, até que o trabalho se apresente aos olhos 
de quem se propõem a encontrá-lo. Claro que uma 
educação do olhar é algo construído e este fato, 
aprendo cada vez mais com vocês. Ainda em estudo. 
Manter ou não a suavidade? Eis a questão.

14/4/20 Gandini: Outra produção. João: Tem um 
erotismo velado, suscitado ao longe. André: Parece 
uma sombra projetada em uma parede, para mim, 
quando olho, penso que a “modelo” está no lugar 
do fotógrafo. André: Interessante isso, porque 
o lugar do fotógrafo (quem olha) no caso seria 
você mesmo. Gandini: Quem quiser mandar uma 
imagem  pra desenhar fique à vontade. Vou fazer 
minha interpretação,

15/4/20 Gandini: https://www.itaucultural.org.
br/3o-premio-select-de-arte-e-educacao-recebe-
projetos-de-arte-e-educacao
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15/4/20 Gandini: Mais algumas. 15/4/20 João: Estimado Júnior, quero 
reconsiderar minhas críticas sobre suas pinturas. É que estas postagens 
pequenas não facilitam meu entendimento sobre suas imagens. Agora que 
as estou corrigindo pelo photoshop, posso ver com bom tamanho e nitidez. 
Sendo assim posso ver como são preciosas. Não tome minhas críticas tão 
ao pé da letra. Creio que está muito bem. Siga pintando com força. Júnior: 
Obrigado João e a cada um deste maravilhoso Grupo. Caro João sabe 
que ver imagens em fotografias é complicado, muito arriscado e vejo em 
você muita bravura ao se lançar nesse arriscar, mesmo com essa incrível 
bagagem de conhecimento e sensibilidade que você possui. Estou ansioso 
para apresentá-las (pinturas) pessoalmente a você e a todo o grupo. Todo 
o processo criativo seja este em pintura ou em outra linguagem, apresenta 
possibilidades infinitas. Estou esforçando para manter um padrão que também possa transmitir uma 
expressão sincera das minhas intenções e com liberdade criadora. Tenho compreendido que nessa 
busca, nesse processo que técnica é um procedimento importante, mas que não pode ser a fórmula e 
muito menos a essência dos resultados, pois cada trabalho é único com suas particularidades e não nego 
a importância da ligação da unidade com o todo e do contrário. Espero que eles possam sustentar essa 
conexão. Claro que essas questões de incentivo, sensibilização, reflexão, informação e principalmente 
críticas que você e todos no grupo proporcionam, estão contribuindo muito, me colocando inteiramente 
dentro do movimento criador em comunicação direta com meu potencial. Deverei essa questão para 
sempre a cada um do Grupo Falha todo esse conhecimento que vocês vêm produzindo é a fonte que 
venho bebendo com muito orgulho. Percebo o quanto está sendo importante nisso tudo, os laços de 
afetos sempre forte, já existente antes mesmo do Grupo se formar. É uma honra fazer parte da “Falha”. 
Peço desculpa pelo longo texto, mas ele é sincero. Para sintetizar, caminhamos sobre a “Falha”, nas 
incertezas, buscando aprender na jornada e somos corajosos, honestos e leais. Sigamos com bravura. 
Avante “Grupo Ato Falho”! João: Vale Júnior.

15/4/20 André: Muito boa, ficou a página. Agora fica mais simples de incluí-lo em slide shows: ficou fácil 
conseguir as imagens e as legendas. Olhando aqui as informações, também estão bastante completas 
e muito bem escritas. Bastantes coisas que eu não conhecia a seu respeito. Darei uma estudada neste 
conteúdo. João: Obrigado André, mas não foi eu quem fez, foi um aluno do Máster da UGR, eu só fiz a 
correção de português. Agora vão fazer em espanhol. André: Estou muito interessado em compreender 
melhor os métodos que desenvolveu para a Leitura de portfólio. João: Conta comigo. André: Eu havia 
começado a ler suas publicações sobre a prospecção e fui interrompido pela correria do dia a dia. 
Retomarei assim que puder. João: Vale. André: Ele fez um bom trabalho. João: Vou comentar com ele. 
André: Agradecido. Mas o mínimo que devo fazer é ler as publicações antes de pedir ajuda. João: Vale. 
André: Merece menção.



53

2/5 /20 Gandini: Pensando em fazer um trabalho nessa estrutura. Onde o desenho fica de pé por si só 
talvez com o formato da ilha de Vitória.

2/5/20 Gandini: Mapa da ilha de Vitória.

3/5/20 Júnior: Ansioso para ver. João: Assim que abrir o comércio e eu conseguir os materiais que 
necessito, eu faço, fotografo e posto. Alegria: Muito bonitas. Legal João! André: Bonitas pedras, bonitas 
as cores no contraste com a madeira também. Também acho que, agora que tem a ideia, é mandar 
brasa. Jocimar: Pedras lindas! Parece uma síntese geográfica; arquivos, dispositivos de armazenamento 
de memórias líquidas /sólidas. Fez-me pensar de imediato nesse diálogo entre fenomeno natural e 
virtual. Onde a natureza guardas suas informações. Como nasce, se  desloca e se rompe. Arthur: Lindas. 
João: Estou muito feliz, pude sair e caminhar no rio, e eleger as pedras. Isto me faltava. Eu necessito 
do ambiente natural. Obrigado a todos pela força. Arthur: Recebi o email com o processo de abril, esta 
ficando muito bom. Alegria: Maravilha João, feliz que você teve esse belo contato que é essencial, e 
obrigada por compartilhar. Isso traz esta experiência para a gente de alguma forma. João: Caso queiram 
fazer algúm reparo no texto ou na ordem do processo, e só me apontar. É muito amável Alegría. Olá 
Jocimar, muito me encanta o modo como pensa as imagens. Você é um poeta. Poderia ser também um 
bom teórico da arte.

4/5/20 Alegria: Também acho Jocimar ! Jocimar: Se você tivesse aqui, te daria um abraço João! Que 
gentileza! Muito obrigado! Gandini: Não temos Abraços, mas temos muito “Afeto”! Jovani: Olá grupo. 
Boa tarde anda um pouco sumida devido uns imprevistos. Admiro todos do grupo, cada um com sua 

2/5/20 João: Muito bem. Manda ver, e 
um salto bem distinto no seu processo.
3/5 João: Iniciando um trabalho. Três 
Moiras (pedras nomeadas) escolhidas 
dia 3 de maio, no leito do rio Genil que 
desce de Sierra Nevada em Granada.
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característica especial. Me encanta a dedicação e criatividade de todos. Alegria: Ei Jô! Está tudo bem 
com você? Boa tarde grupo! Jovani: Agora sim minha querida.  Graças a Deus. Alegria: Que bom Jô!  Se 
cuide, e mando um abraço. Alegria: Continuo com as pinturas, mas queria compartilhar uns esboços, 
são os primeiros bem rápidos. Não sei bem como explicar pensei em um tipo de paisagens moveis, 
paisagens suspensas construídas por fragmentos.  Tenho pensado bastante nelas fruto do mesmo 
processo da pintura. Enquanto pinto vejo que as montanhas, geografia, etc... se espelha. Se virar a obra 
aparece outra paisagem. Assim como vejo camadas em forma fragmentada, cortada, ou rasgada, qual 
ao mesmo tempo trata de conectar com uma ideia da parte subterrânea da terra.

4/5/20 Alegria: No meio de tudo isso, fica muito presente a ideia das placas se movimentando, da 
terra se movimentando.. algo que de alguma forma tenho sentido no meu país, e que pelas histórias 
de família sei que já chegaram a transformar a paisagem e cidades inteiras. Por isso pensei em algo 
tipo um movil, onde se suspendam fragmentos que juntos tragam a ideia de paisagem superficial e 
subterrânea. Baseada na geografia de Vitória e do Equador. Bom, seria isso. Ainda estou pensando nos 
materiais, provavelmente se tiver cor pensei em usar as paletas que tenho trabalhado e a mesma forma 
de tratamento.

5/5/20 João: Vejo uma possibilidade de aproximação entre as poéticas de Alegria e Jovani. No que 
diz respeito a estas postagens suspensas. Que tal desenvolverem, a quatro mãos, algo. Já que Jovani 
coincide com estas paisagens penduradas. Ela esta tratando do mestre Alvaro. Porque as duas não 
podem tratar com a mesma técnica uma montanha em Vitória e outra no Equador? Penso que uma 
parceria assim poderia ser sustentada pelo conceito de “Rizoma” de Giles Deleuse. Que tal? Jovani  
poderia postar um desenho com a ideia do Mestre Álvaro suspenso para a Alegría ver e pensar em uma 
parceria contigo? É só uma ideia. Que tal? Alegria: Gostei! Pode mandar Jô, aguardo a imagem.  Até 
chegar eu continuarei pensando. Jovani: Vou providenciar.

5/5/20 Gandini: Primeira tentativa. Pensei em fazer o 
lado de fora cores frias e o lado de dentro cores quentes 
João: Eu gosto mais das suas obras em cores quentes. Tons 
abrazadores. 6/5/20 André: Força habitantes da falha! 
Consegui uns minutos para pintar e fiz isso por cima de um 
trabalho que já estava começado. Que tal? 

6/5/20 André: Como cheguei muito rápido 
nesta imagem acabei ficando desconfiado 
dela. Mas gosto. Júnior: Parece que tem umas 
transparências bonitas.
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Moiras mergulhadoras. 

6/5/20 João: Agora nomeio como “Escafandro”. Júnior: Vai ser Show! João: Este primeiro ensaio 
esta concluido, porém, penso que um observador qualquer teria dificuldade de atingir os conceitos 
e imaginação que nortearam esta configuração. Penso que é uma obra muito hermética e soturna. 
Não me senti bem enclausurando as pedras. Vou deixar este trabalho como está e vou por em marcha 
outro que tem um inicio soturno, mas que se ilumina. Quando estiver pronto vou postar. Júnior: Ainda 
em processo pelo ensaio. Você está pensando em melhores maneiras de resolver as questões que o 
incomoda? João: Na verdade eu não gostei de fazer este trabalho. O que se salva é a colheita e seleção 
das pedras, e acho que comunica mal o conteúdo que eu queria passar. Vou deixar de lado e me ocupar 
com outra obra. Júnior: Entendi. Se forem as mesmas pedras, deve querer manter elas bem a mostra. 
João: O que resta de bom foi que ao me envolver com este projeto, no seu percurso, me ocorreu uma 
ideia melhor, com mais impacto visual e menos literatura. Eu acredito nisto, o processo. Acho que tudo 
nasce daí. Júnior: O percurso do processo é muito enriquecedor mesmo. Devem ter surgido ótimas 
ideias. De toda maneira, eu gostei nesse ensaio, a estética vertical. João: Sim isto é que vale a pena e 
dá sentido às nossas imagens. É o que se salva. Muito obrigado Júnior. Júnior: Sim. E também a questão 
do peso das pedras nas relações plásticas. Fico muito feliz em poder vê-lo em produção! João: E isso aí, 
o mais difícil é por o corpo e a imaginação em marcha, o resto acontece. Arthur: Nossa! Que beleza!

8/5/20 André: As tiras negras soam como câmaras de ar cortadas? Fique na minha cabeça aqui, com 
as questões do “impacto visual” versus “leitura”. João: Sim, uso as tiras de câmaras de ar para apertar

6/5/20  João: Tecer, medir e cortar. João: O elástico esticado e enrolado cria uma pressão para o centro, 
simula 3 atmosferas, a 23 metros de profundidade de profundidade no Penedo de Vitória.
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as pedras aludindo a pressão da água a 23 metros de profundidade em um mergulho “imaginado” no 
estreito em frente ao Penedo do porto de Vitória. Por isto que vejo um defeito neste trabalho. Acho 
que ficou muito hermético, negando assim, um princípio fundamental da arte, que é a comunicação. No 
próximo trabalho vou inverter a ordem das coisas. Vou primeiro capturar o observador pela presenca 
visual da obra, deixando a possibilidade de percepção do conteudo conceitual como possibilidade 
aberta e futura. André: Sim, entendo. Admira-me sua capacidade de lidar com essas questões tão 
conscientemente. Fico admirado mesmo. Vou aprendendo também, lógico. Muito bom estarmos 
compartilhando essas ideias por aqui. João: Valeu André, eu também aprendo muito com vocês. Arthur: 
Achei muito elegante o trabalho e totalmente dentro do que você já vinha desenvolvendo João. Essa 
representação da pressão submarina usando a pressão da borracha é muito boa. João: Valeu Arthur, 
estou curioso para ver o que você vai escrever sobre o MOVIE. André: Força no texto Arthur. Arthur: 
Valeu! Espero que sim João!

9/5/20 André: Sigo tentando quebrar a inércia produtiva. 9/5 
Gandini: Desanimei um pouco. Arthur: Boa André. Eu tenho 
desenhado quase todo dia, mais aqueles desenhos figurativos 
mesmo, que escapam muito da tematica da exposição então 
acabo não postando aqui. Mas vou começar a enviar. André: 
André: Não é uma “ressaca” de produção, Gandini?  Eu passo 
um tempo sem produção depois que termino algum esforço 
mais intensivo de ateliê. Gosto de ver. Às vezes pode conter 
alguma informação ou nuance que ligue um desses seus 
desenhos a temática. Gandini: Pode ser. Esse isolamento, às 
vezes eu fico meio triste mesmo com tudo isso. Mas passa logo. 
Júnior: Achei esse incrível! As linhas brancas, as transparências 

e a luminosidade. Penso que  é um belo trabalho. É o Penedo ao fundo? João: Sim André, vejo um 
esforço ao tentar aproximar-se do nosso campo temático e também uma reviravolta na paleta, e isto é 
bom. Quanto a figura humana penso que merece mais atenção e naturalidade morfológica. O público 
se guia pelo “Senso Comunis” e respostas perceptivas ligadas a neurociência que não tem relação com 
a cultura. Quero dizer que tem que pensar sobre este problema. Gandini, esta tristeza as vezes também 
sou tomado por ela. Creio que sua origem se encontra no contexto social que vivemos agora. Toda vez 
que vejo a situção do Brasil piorar, sou invadido por um sentimento que me leva às lágrimas. Assim é. 
André: Sim Júnior, é o Penedo. Esse também me agradou mais. Grato pela problemática levantada, 
João. Neste trabalho lembrei-me de eventuais pescarias a noite que fiz com meu pai. Mas noites sem 
lua o céu é preto, a água também, salvo os reflexos. Vou deixar assim um pouco e depois de pensar, vejo 
o que faço a respeito da figura humana. Recentemente reli o diálogo Platônico Fédon, me aplacou a 
tristeza e me encheu de boas espectativas, em relação à morte inclusive. Gandini: “Os olhos do espírito 
só começam a ser penetrantes quando os olhos do corpo principiam a enfraquecer”. João: Isto da 
pescaria noturna, eu acho o máximo. Já vejo outras qualidades na imagem que criou. Dizem que quando 
o homem começa a pensar sobre sua própria finitude, nasce daí o filósofo.

11/5/20 Gandini: Mestre Benedicto Ruy Simões, nosso 
Bené da Marcenaria do Centro de Artes - UFES, partiu 
hoje para o PAI, vítima do vírus! O Campus de Goiabeiras 
ficará mais triste! Vai em Paz, estou certo que você foi 
bem recebido por toda a Galera que você atendeu. Todos 
sempre com pressa, e você sabia enrolar! Deixe um pouco 
de sua alegria! Adeus! Texto de Tereza Norma. Arthur: 
Fiquei sabendo, lamentável. Gandini: Uma colega que fez 
graduação comigo também faleceu hoje. Tristeza. Jovani: 
Muito triste quando os dados deixam de ser números e 
passam a ser nomes. Além das pessoas vítimas do vírus 
em si, outras são vítimas por problemas ativados pelo isolamento, algumas pessoas não estão segurando 
a barra. Que possamos ser fortes por nós, pelos nossos e por quem estiver precisando de força.
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Como artistas que somos, temos a tarefa de fazer a vida dos outros, um pouco mais feliz neste período 
tão obscuro. Por isso, desejo a todos: FORÇA, FOCO E FÉ. Separados de corpos, mas Unidos na arte. 
Arthur: É verdade. João: Acho que para mim, a perda do Bené é intensificada pelo isolamento que vivo. 
Hoje eu perdi um amigo que sempre me apoiou desde que cheguei à UFES. Estou muito triste.

11/5/20 Gandini: Consegui mais alguns... 11/5/2020 André: Que descanse em um bom lugar o Bené. 
Júnior: Agora os números não são apenas números, nunca foram. Bené, como todos sabem, grande 
pessoa e profissional. Lamentável! João: Obrigado pelo vídeo, eu estava fora e não pude participar da 
merecida homenagem. Quanto mede a segunda imagem? Linda imagem. Tem uma energia Iorubá. 
Parece-me muito bem. Eu aprecio mais a entrada dos azuis. Os verdes suscitam a degradação da carne. 
Veja nos Caravagios. Os azuis nos remetem a um jogo entre uma escuridão que dialoga com a luz. O azul 
transcende, neste momento, e uma luz no fim do túnel. E uma transcendência. Uma esperança.

13/5/20 Gandini: Tomando forma... 18/5/20 
Gandini: Protótipo. João: Muito bem, de 
onde vem esta luz? E uma fita de led? Jovani: 
Nossa!! Esta imagem causa um grande 
impacto. Tive este mesmo impacto quando 
vi a obra Linha de Luz, de Maurício Bentes na 
exposição Missões 300 anos. João: Neste caso 
é um mapa de luz. Caso tenha imagens nesta 

superfície de papel, a coisa fica ainda mais interessante. Sim Jovani, podemos explorar bem esta relação 
da arte com a luz. Temos experiencia para apoiar o Gandini conceitualmente. Sobre o Bentes, vamos 
apresentar um artigo sobre ele no CSO 2021. Gandini: Sim. Massa. João: Conta com seus companheiros 
da falha. Estamos aí para isto. Gandini: Estou experimentando. André: Bacana os resultados que obteve 
Gandini.

25/5/20 Alegria: Em processo... 25/5/20 João: Olá Alegria, tu sabes que sou suspeito para falar da sua 
obra. Adorei a paleta, sempre bem equilibrada. A fatura também me surpreende. Tu és uma artista que 
já vem pronta. Parabéns. Quanto mede as obras? 25/5 Alegria: Olá João. Muito obrigada! por tudo, seu 
apoio e sua orientação sempre. Também por acreditar em nós. O segundo tem 140 x 100 cm. Júnior: 
Bravo, muito bom! João: Bom tamanho. Estou aqui para o que precisar. Alegria: O primeiro é bem 
pequeno ( tamanho A4), uma pena. Mas acho que agora que gostei da paleta estou com coragem de 
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crescer com estes tons. João: Sim, são muito bons. Alegria: Muito obrigado querido João e Júnior! Estou 
começando mais dois, espero mandar em breve as imagens. João: Vale. Estou preocupado com vocês 
aí. Cuidem-se, fiquem em casa. Gandini: Meu material acabou. Fui ver o preço pra comprar mais. Um 
rolo de papel fotográfico que custava R$ 380,00 depois de 2 meses está custando R$ 550,00. Jocimar: 
João, comigo está tudo bem. Também estou sem material, não estou achando o tecido pra comprar. 
Gandini: Difícil, mas, fico em casa também só saio pra ir ao mercado. Jocimar: Estou pintando sobre 
linho crú, o que acho é só com imprimação. Gosto de fazer a aplicação da base pra eu fazer a pintura. 
Alegria: Também andava preocupada com você João. sei bem como viver isto longe da família e do 
nosso pais não é simples. Realmente espero que esteja bem, e sua família aqui também. Se pudermos 
fazer algo, por favor, nos avise. João: Como seguem as coisas por Lá? Alegria: Sinto-me mais tranquila, 
as coisas começaram a melhorar aos poucos. Estou fazendo/procurando caminhos para conseguir me 
manter em calma todo sentido, pois no começo foi um bom susto. Também estamos na procura de 
tecido e vou ver tintas na internet. André: Sou um privilegiado de poder ver o tribunal aqui. Acredito 
que vi uma retomada de uma paleta de cores mais intensas nessa pintura menor. Cuidem-se todos, um 
abraço. Gandini: Grande trabalho Alegria. Sou suspeito em relação à paleta de cores. André: Verdade. 
Alegria: Obrigada Gandini !

26/5/20 João: Grande abraço a todos. Quarta feira vou postar um novo experimento. Jovani: Boa noite. 
Aqui comigo está tudo caminhando. Minha família está bem. O stresses está um pouquinho maior por 
devido a situação atual. E vamos que vamos. Só para ajudar devido o stress, em crise de psoríase, e o 
foco são minhas mãos e a sola dos pés. Mas o tratamento está se mostrando eficaz. Como não estou 
conseguindo tecer, estou estudando bastante. Alegria, eu estou viajando em suas imagens, observando 
elas pela tela do notebook, que é um pouco maior, dá vontade de entrar tela adentro. Júnior: Boa noite 
pessoal. Não andei postando mais produção porque eu também fiquei sem material e tive que ir a Barra 
de São Francisco, minha cidade natal. Já voltei e nesta semana darei continuidade aos trabalhos. João: 
Valeu. André: Força, Jovani. Jovani: Valeu André, acredito que as dificuldades aparecem para serem 
superadas. O Gandini deve reconhecer a frase a seguir, é meu lema há muito tempo: “Não nos pergunte 
do que somos capazes, dê-nos a missão”.   

26/5/20 João: “Ultimate Observer - 1/100 Moira”. João: Novo experimento-obra. Ultimate observer, 
série de 100. Referida pelos experimentos com as linhas de fuga que realizei em 2013 (inmateriales) 
onde os pontos de fuga se situam fora do objeto físico. Agora desloco o observador para o infinito, onde 
teoricamente as paralelas se encontram. Neste caso esta imagem só pode ser observada inteiramente 
do Infinito. Tamanho A3. A curta e média distância estará sempre com um grau de perspectiva. Colméia 
(quadrada 2 x 2 cm) de papel sobre imagem fotográfica. André: Não sei se compreendi bem pela imagem. 
O fotógrafo está só no reflexo do vidro da moldura ou ela está na impressão por trás dos quadriculado? 
João: É um trabalho muito dificil de fotografar. O fotógrafo sou eu e no fundo do quadriculado tem 
uma imagem de uma cabeleira. O trabalho em si é uma quadrícula cúbica em negro sobre uma imagem 
também negra. Arthur: Pesado em João... Belíssimo. André: Entendi, consigo imaginá-la melhor agora. 
Gosto do trabalho prende o olhar e o pensamento. João: Obrigado André e Arthur, na segunda ou terça 
vou postar outro trabalho gerado durante a confecção deste. Acho que abri uma brecha a partir de 
trabalhos antigos. Estou muito animado, mas ainda na fase de desenvolvimento da técnica que estas 
obras necessitam. Ola Jovani, eu também tenho isto e o único remédio é calmante. Força vai superar 
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isto. Júnior: O André expôs muito bem a impressão do seu  trabalho João. Ele prende o pensamento. 
Um “Pegador de pensamentos”. Alegria: Muy  bueno!! Me gustó mucho, fuerte. Me hace pensar y 
reflexionar sobre bastantes cosas más profundas, relacionadas a la existencia. João: Nossa!!! Eu não 
tinha feito estas leituras. Obrigado a vocês todos.

27/5/20 Gandini: 
Consegui fazer novas 
obras. Arthur: Algumas 
chapas que eu colei 
minério curvaram 
para dentro antes 
de colar os sururus, 
vocês acham que na 
hora de emoldurar eu 
conseguiria resolver 

isso?  (Sei que já falei disso antes com alguns). Foi a cola que fez a chapa se contorcer para dentro. 
Jovani: A umidade interfere bastante em madeira assim como no papel. Uma coisa que minimiza um 
pouco é manter o suporte guardado em uma posição plana. João: Tem que aplicar um chassi na placa, 
antes de iniciar o trabalho. André: O moldureiro pode cruzar madeiras no verso. Isso melhora bem. 
Arthur, sua oficina é muito úmida? Você guarda as chapas no térreo? Arthur: Eu uso um quarto no 
apartamento da minha mãe André. Não sei se é muito úmido, talvez só se ligar o ar condicionado. Mas 
acho que ela curvou mesmo por causa da cola, quando a cola secou, ela comprimiu a matéria. André: 
Certo. Então, guardando sempre no chão, na horizontal, ele vai normalizando aos poucos. Arthur: 
Beleza André vou fazer isso. Obrigado! Ai vão alguns desenhos e pinturas dessa linha mais figurativa que 
tenho feito nesses dias.

29/5/20 Arthur: Eu não pretendo levar nenhum desses para a exposição, estou compartilhando por 
também ser parte do meu processo no geral. Júnior: Você tem bons desenhos aí Arthur! Depois vou 
destacar os que mais me chamaram a atenção. Arthur: Maravilha Júnior, é isso mesmo que eu gostaria 
de saber. Obrigado. Júnior: A soltura e a plasticidade orgânica desses me atrai muito. Arthur: Obrigado, 
isso me ajuda muito. Júnior: Nesse eu gosto muito dos elementos gráficos que formam a areia no 
primeiro plano e no segundo das ondas. Arthur: Valeu Júnior. Junior: Esses também são marcantes. 
Tem uma força que acentua a presença física. Arthur: Eu fiquei muito feliz com aquele primeiro plano. 
Arthur: Ontem eu comecei essa. O preto que contorna nao faz parte da imagem. André: Gosto muito 
desses dois. Mas fico me perguntando por que você não faz algum desenho/pintura grande com o pó 
de minério, casa de sururu, carvão (para o preto), cal de casca de ostra (para o branco). Parece para 
mim que você está polarizado em três extremos: fotografia de intervenção na paisagem, ilustrações 
convencionais em papel e investigações em pintura com matérias não convencionais. 



60

Sinto você tiraria um bom proveito da mistura desses conhecimentos que você já tem. Arthur: Boa 
observação André. Certamente vale a tentativa, e de certa forma existem motivos que se repetem 
mesmo nesses diferentes aspectos da produção. A questão do sururu é que a relação entre os materiais 
nessas obras ganham mais atenção que o que se representa em si, então eu senti que composições 
mais simples e essenciais ficariam mais interessantes dentro dessa linha. Eu tenho medo de figurativizar 
demais o sururu. Mas acho que essa mistura pode ocorrer cada vez mais, eu quero mesmo experimentar 
isso. André: Concordo que “figurativizar o sururu” tem tudo para dar errado, acredito que o elemento 
teria que entrar como valor em si. É um desafio enorme, tenho certeza. Júnior: Concordo. João: Eu gosto 
dos seus desenhos, acho que já vão ganhando personalidade e inclinação poética. Eu vejo possibilidades 
de selecionar alguns para a exposição, naturalmente dentro do que vem fazendo. Muito bem, gosto 
muito de alguns. Arthur: Obrigado João! Eu gostaria muito de saber quais são os que você gosta mais.
29/5 André: Feliz aniversário Jocimar! Alegria: Ei Arthur. Acho que os desenhos das florestas estão 
bastante ricos, gosto do contraste e formas. Também os que os meninos elegeram. Esses coloridos achei 
muito boa a paleta, tratamento e composição. Qual material é? Parabéns querido Jocimar!! Que tenha 
um belo dia e tudo de bom. Arthur: esses são tinta acrílica Alegria. Obrigado. Parabéns Jocimar!! Junior: 
Parabéns Jocimar! João: Ai vai Arthur, Rapaz deitado na praia com vórtice. Adão colhendo a maçã.  A 
Hydra em verde dentro da gaveta. Os bosques cheios em preto e branco. Três figuras, três árvores no 
bosque com vagalumes. Jovem lutando com a fera. Duas árvores tortas ou açoitadas pela ventania. 
Jocimar: Queridos amigos, muito brigado!! Jovani: Muitas felicidades Jocimar. Jocimar: Obrigado Jovani.
30/5/20 Arthur: Hoje fiz essa cena de dentro do atelier.

31/5/20 Arthur: Mas devo voltar nele. Acham que  está ruim ou vale 
continuar? Ele ficou muito mais embaçado que os outros que fiz. Essa 
imagem está mais fiel. André: Bom dia, Arthur. Incomodam-me as duas 
plantas que saem por trás do quadro, compositivamente, acho que não 
estão ajudando. Mas gosto deste tratamento. Arthur: Bom dia André, 
beleza, obrigado pela ajuda!! João: Esta dominância verde pasteurizada 
me incomoda muito. Arthur: Vale João, é sempre importante ouvir os seus 
comentários. Eu apliquei muito branco tentando diminuir a saturação e 
realmente acabou ficando ruim. João: Vou te enviar uma lista de artistas 
coloristas. Em arte aprendemos com outros artistas. É muito comum 
viajar para ver outros. O Carlos Zilio tinha um exercício que aplicava no 
mestrado: “Vi uma obra de arte - Fiz uma obra de arte”. Isto quer dizer que 
em arte, quem não é filho de alguém, é filho da meretriz. Segue tranquilo 
e estude cores. Não é problema ter uma falha de formação, só passa a 

ser um problema, quando não buscamos meios de remediar. Força. Aqui sempre me terá, para o que 
necessite. Conta comigo. Arthur: Estou estudando! Obrigado.

31/5/20 Júnior: Fresquinha. 21,5 X 34,5 
cm. João: Parece-me bem. Mas parece 
também que cobriu uma figuração? Ou me 
equivoco? Caso seja assim, isto constituiu 
outro procedimento estético. Júnior: Foi 
feita diretamente sem figuração. João: 
Valeu. Júnior: Que bom. Como eu estava um 
tempinho sem pintar, achei que seria difícil 
conseguir um trabalho aceitável na primeira 
tentativa. João: Perece-me muito bem que a 
figuração seja um acidente. Não a destrua. A 
paleta está bem equilibrada. Vá em frente. 
Já percebemos um certo domínio. Força. Júnior: Eu estou bem com essa pintura. Vai permanecer assim 
mesmo. Você tem razão na paleta, estou conseguindo um equilíbrio. 



61

João: É um trabalho muito curioso. Tem uma figura que surge do fundo na borda direita de quem vê. 
É muito curioso. Eu gosto. Júnior: É sim. Acredito que você gostará ainda mais pessoalmente. Mesmo 
que você tenha percebido a sugestão de uma figura, ela não fica tão evidente, pelo menos é o que eu 
percebo. João: Não retoque está bom. Arthur: Legal Júnior. Sua pincelada mudou nessa obra, pelo 
menos o efeito geral. Mais ondulado. Tem mais curvas. A meu ver, eu não percebo nenhuma figuração, 
tentei, mas não achei. Agora talvez perceba uma pessoa deitada. Mas porque estou forçando. Júnior: 
Você tem razão Arthur! A pincelada ganhou essa dimensão mesmo. Acho que foi o retorno 100% no 
uso do pincel, sem espátulas. O João é fera em encontrar as figuras. Eu segui a dica dele e encontrei. 
João: Cada um vê, segundo seu modo de recepção da imagem. Arthur: Tem uma forma meio de barril 
lado direito que me remeteu a uma cabeça. Lá no canto direito. Júnior: Mas ela não atrapalhou, gerou 
mesmo uma curiosidade. João: Sim. Bonito trabalho. Arthur: Tem uma luz logo atrás da nuca. Júnior: 
É isso aí. Mais uma vez, agradeço aqui os importantes comentários! Estou feliz por finalmente voltar. 
Eu estava mais do que precisando. João: Valeu. Força. Alegria: Lindo! Parece muito vivo. Como fogo 
crescente, as pinceladas mais compridas, soltas e diagonais me dão a sensação de estar subindo, 
crescendo. Paleta muito boa, com uns amarelos e rosas, muito bem aplicados. Chamam-me a atenção. 
Os brancos também. Eles equilibram e torna mais interessante a pintura Júnior: Bela análise Alegria, 
você   tem muita sensibilidade. As pinceladas entraram com mais fluidez mesmo e fui muito cuidadoso 
e feliz com a paleta. Alegria: Sinto um ar feliz mesmo nessa obra. Arthur, você esta trabalhando com 
lápiz de cor e acrílica branca? Eu gosto muito de usar lápis de cor, porém acho que gosto dela sendo 
aplicada desde a forma mais suave, até a mais intensa, ou usada no final. Se não ela satura o espaço para 
veladuras, sobreposições, etc... Para que possa construir uma paleta melhor, recomendo usar alguma 
técnica úmida tipo aquarela, ou acrílica, e ir aumentando a intensidade. No final entrar com lápis de cor.  
Assim pode aparecer o gesto, que vejo que seu desenho tem, e modulação nas tonalidades. Sem ter 
que usar branco depois para isso. Arthur: Obrigado pelas sugestões Alegria! Você tem algum trabalho 
de lápis de cor que possa enviar para eu ver? Alegria: Vou procurar. Ultimamente só exercícios para 
mostrar para alunos, mas acho que talves de para ver os tons e o que dá pra conseguir em cor.

1/6/20 João: “Ultimate observer - 2/100 Cubismo Capixaba”.  48 x 32 cm. Retícula espelhada sobre 
fotografia do Caparaó.

1/6/20 João: Vista frontal. 1/6 Arthur: Que 
absurdo João. Coisa linda demais. João: 
Obrigado Arthur tu és generoso. Jocimar: 
João trabalho maravilhoso parece uma 
caminhada em um riacho. Fez-me pensar 
o olhar para o chão, como aquele que 
você fez na exposição transcendência, do 
Palácio Anchieta. João: Sim concordo, acho 
que alguns elementos formais recorrem. 
Jocimar: Não tinha pensado ainda sobre 
seus elementos. Agora tive um momento de 
clareza, não sei se estou certo em pressupor, 
mas a água e muito presente nos seus 
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trabalhos, seja na presença líquida ou na memória que a água deixou. A água é seu elemento João? 
Júnior: Lindo trabalho João! Enche os olhos. Jovani: É o coração. Neste momento de incertezas, olhar 
para uma imagem assim, eleva o ser. João: Sim Jovani, estou atravessando um bom momento. Sim é 
uma imagem tranquila. Jocimar, sim está correto, a água como elemento base da minha imaginação 
material é recorrente, desde muito tempo. Mas se pensarmos na ausência de forma fixa e fluidez, ai 
sim, abrange uma quantidade maior de obras. Alegria: Uauu! Linda demais João. Ansiosa por ver ela ao 
vivo. João: Está ainda em estudo. Vou melhorar e técnica e levarei uma comigo. André: Incrível, João. 
Gostei muito mesmo. João: Valeu André, ainda vou aprimorar.

5/6/20 Júnior: Segue mais uma.  João: Muito 
bom Júnior. Gostei muito. Diga-me quantos 
ensaios já tem com esta dimensão? Junior: Digo 
que tenho 13 na dimensão 33,5  X  21,5 cm. Cinco 
na dimensão 24 X 39,5 cm. Sem contar com as 
duas que você comprou e 1 de uma grande. João: 
Vale,  já tem uma produção razoável. Vai dar para 
pensarmos muitas coisas. Muito bem, siga com 
isto. Júnior: Valeu João! Alegria: Muito lindo! 
Achei ótima a composição! Jocimar: Que trabalho 
lindo Júnior, está tudo muito bem pensado, 
também uma boa distribuição de contrastes e 

cor. André: Vai muito bem, Júnior. Força. Júnior: Fico muito seguro em ter as opiniões de vocês que são 
pessoas muito instruídas. André: Estou aprendendo muito vendo o seu trabalho, Júnior. Júnior: Estamos 
aprendendo juntos!
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6/6/20 Gandini: Novas propostas. 6/6/20 João: O todo frontal, como superfície plana e expressiva, se 
esvanece, resta muito pouco. Como se tratase de desaparecimento. Caso seja assim, penso que é uma 
obra engajada no contexto atual da pandemia que vivemos. Perece-me bem. André: Pode dialogar com 
a lista de exterminados da parede da sua exposição na Galeria Homero Massena. As imagens e a fala do 
João em seguida me remeteram a aquele trabalho. Fiquei com a ideia de uma segunda onda daquele 
extermínio. A impossibilidade de não reconhecer nem os contornos exatos de alguns me remetem aos 
indigentes. Jovani: Boa noite, hoje é aniversário do Júnior? 

6/6/20 Júnior: Ficando aqui um pouquinho mais velho hoje e sei que trago comigo a sabedoria, a 
sensibilidade e os afetos de cada um de vocês.  Tenho orgulho de ser parte do Ato Falho João: Feliz 
aniversario Júnior. Jovani: Muitas felicidades Júnior. Arthur: Parabéns! Júnior: Obrigado João! Continue 
se cuidando aí. Junior: Valeu Jovani. Grato Arthur! Valeu pessoal. Muita saudade de cada um, dos nossos 
encontros. Que nos mantemos vivos para dias melhores. André: Parabéns meu querido e camarada 
Bitencourt! Alegria: Parabéns querido Júnior! Tudo de bom para você. Muitas felicidades! Júnior: 
Obrigado André e Alegria!

7/6/20 Arthur: Dois estudos abstratos 
7/6/20 André: Se estão na moldura 
já foram promovidos da qualidade 
de estudos, não? Arthur: Também 
pensei isso. Mas essa moldura é uma 
moldura baratinha que eu uso para 
ver as imagens emolduradas, entao 
nunca acaba sendo definitivo. André: 
Pegando no seu pé aqui. Algo te serviu 
de referência? Alguma inspiração? 
Arthur: Então eu segui essa linha/
paleta de abstracao da mata que 
começou a surgir nos desenhos. 
Conforme eu fui abstraindo a mata eu 
percebi essa influência geometrizada 
dos desenhos indígenas. E esse 
quadrado com o labirinto dentro tem 
um artista europeu que trabalhou também este tema. André: Entendi, e agora vejo que realmente se 
trata de um estudo. Arthur: Como assim? Frank Stela o nome do artista que falei. André: Quando a 
gente vai tentando as coisas pela primeira vez, perseguindo ideias novas raramente acertamos coisas 
concluídas. Arthur: Sim. André: Muito grande os trabalhos dele que conheci muito assunto em uma 
só tela. Pelo menos, as que conheci. Não é um dos meus preferidos. Minha cabeça não dá conta eu 
acho. Arthur: Eu também nunca curti muito não. Arthur: Essa série dele me interessa, mas as coloridas 
não. André: Quanto aos trabalhos geométricos dos indígenas, me encantam dentro do contexto deles 
mesmos. Na pele, nos utilitários, naquelas materialidades. Eu gosto mais destes, do que aqueles que já 
conhecia. Arthur: Sim, são maravilhosos. Mas eu não estou reproduzindo os trabalhos deles em outro 
contexto, eles atravessam meu imaginário e aparecem no meu contexto. Certa influência. André: Foi 
exatamente a leitura que me provocou. Arthur: Abstração no geral não? Você achou as cores agradáveis? 
Com uma boa relação entre elas? André: Não sou um dos melhores com as cores neste grupo, nem me 
encantam nem me maltratam. Arthur: Entendi. André: Sou mais da composição e do assunto. Achei que 
faltou correr riscos nesse sentido. Arthur: Sim, eu quis ficar com composições bem simples mesmo para 
tentar focar na cor. André: Acho que pegando recortes dos três trabalhos que antecederam esse você 
conseguirá mais aventuras. Quanto à paleta, pode buscar em trabalhos anteriores que funcionaram. 
Arthur: Sim, eu também não pretendo seguir uma linha continua direcionada a um fim (abstração ou o 
que for). Eu vou e volto da figura para abstração livremente. É verdade, mas eu estou tentando insistir 
nesses verdes porque parece que tem algo que me fascina ali, o verde com o vermelho.
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7/6/20 Arthur: Segue outro experimento com 
sururu, esse é pequeno. 7/6/20 Arthur: Esse 
é o efeito que da quando apago a luz e ligo o 
flash da câmera. André: Suas florestas já são 
bem abstratas. Huummm. Aí não tem jeito, 
tem que quebrar a cabeça mesmo. Veja artistas 
que são bons coloristas usando essas cores. Eu 
passei um bom tempo fazendo isso, copiando 
paletas mesmo.

7/6/20 Arthur: Mas é uma longa jornada. André: Sim, é. Arthur: 
Obrigado pelos comentários André. André: Arthur, só tome cuidado 
para não entrar muito nos procedimentos de certos artistas. Arthur: 
como assim? Não conheço estes trabalhos. André: Acho fui injusto 
batendo em quem não é o pior do grupo, mas estes que me perdoem! 
Eles visitam lugares e culturas, passa um tempo alí e criam coisas a 
partir de elementos locais sem o pertencimento original ao lugar 
visitado. João: Verde com vermelho é sempre complicado. Nao goza 
de uma boa empatia com o público. Os trabalhos com fotografia,  
desenho e materiais de Vitória, são bem melhores. Poderia ater-se  
nestes. André: Dou como exemplo os desenhos com tanino que eles 
fizeram em ocasião de uma exposição no Museu da Vale. Arthur: 
Beleza João. Tranquilo André, vou levar seu conselho em conta.

7/6/20 André: Bem, não consegui concluir nada de novo, mas tenho três pinturas pequenas que me 
parecem mais avançadas. 7/6/20 André: Nestas o branco está aparecendo um pouco mais opaco do 
que é, pela luz, creio eu. As duas primeiras eu já havia mostrado, pintei um pouco mais. Na terceira eu 
tenho um monte de intervenções em mente para fazer, mas me agrado um pouco com já está. João: 
Creio que estes ensaios já contém todos os elementos poéticos a serem lapidados, mas gostaria de 
estar presente para te propor um processo disciplinar. Creio que falta pouco para um salto quântico. 
O gato mergulhador promete. Gostei do gato mergulhador. É um caçador que sonda profundidades. 
Arthur: A primeira é a que eu mais gosto entre as três. André: Vermelho e verde. Arthur: Sim. Mas 
você reduziu o contraste neutralizando bem o verde. Mais acinzentado. Eu quero aprender a usar essas 
cores mais neutras. André: “Verde inglês escuro” queimado com um pouco de “Vermelho óxido”, usado 
com e sem o “Branco de titânio”. Podemos diminuir a intensidade das cores adicionando um pouco de 
sua cor complementar. Dica que aprendi do amigo Luis Keiper, que além de bom pintor sempre o vi 
aprendendo com Joyce Brandão e Attilio Colnago. Também acho que é só lapidar, por isso estou indo tão 
lentamente. Só faço as intervenções que me parecem corretas. Sem arriscar demais. Arthur: Sim essa 
neutralização com a complementar eu conheço. André: Tenho interesse na proposição do processo 
disciplinar. Arthur: Esse vermelho óxido é o que? O óxido no caso? Mais neutro também. Bonita a cor 
no jarro. André: Gosto do transparente para misturas. André: Estou começando as pinturas com as 
têmperas porque secam mais rápido que o óleo. Bela paleta mais reduzida também.
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Júnior: Estou contemplando as 
produções. Que bom que o Gandini 
continua com toda a energia 
produtiva. Arthur está indo muito 
bem e com as experimentações 
a todo o vapor, as possibilidades 
são de ampliar e conquistar cada 
vez mais qualidade, pois é isso 
que o processo criativo permite. 
Acho que está firme. Vi que tem 
afetos pelo verde e será um desafio 
imenso, mas vou ficar ansioso 
para acompanhar esse processo. 
Tenho receio do uso dessa cor. 
Pessoalmente eu gosto muito dela 
quando ele fica meio mesclado com o azul, mas tudo depende também da composição em seu entorno. 
Essa é nova Magnago? Estou feliz com a paleta e composição. Conhecendo um pouco do seu processo, 
acho que ele ainda adquirirá alguns elementos. Mas já é um trabalho forte. Um tempo de observação 
responderá suas dúvidas. João: Esta quanto mede? Ela tem uma estrutura que nos remete a um signo 
de infinito que me parece que é o gato mergulhador é quem vai completar. Boas cores, boa composicao, 
mas não abuse do aspecto gráfico na figura do gato. Júnior: Boa observação João. A imagem do jeito 
que tá já é muito provocativa. Pelo menos na fotografia, eu sinto que é um trabalho pronto. Mas essa 
questão é o artista que precisa sentir para definir. Estou encantado com esse trabalho Arthur (Sururu). 
Ele me puxa como um imã. Pela tonalidade dos elementos, o brilho e por questões talvez de se não 
entregar como algo óbvio.  É pó de minério o fundo? Acho que será animador ver você explorar esses 
elementos com profundidade. Está cintilante! João: Só falta arrombar a festa e fazer algo com suficiente 
presensa visual para ser contundente. Esta escala de cavalete não cabe para este trabalho. Júnior: 
É verdade. Concordo João. Eu fiquei pensando em Kiefer que você já tanto me apresentou. Aquelas 
maravilhas extravagantes. João: Sim, são presenças visuais que engolem o observador. Júnior: Isso 
mesmo.

7/6/20 Arthur: O anterior é 90x70 e tenho outras chapas desse tamanho para trabalhar. Só encontrei 
o problema das chapas se curvando que comentei antes. Júnior: E está sendo show acompanhar seus 
desenhos Arthur. Arthur: Igualmente Júnior, obrigado pelo apoio. Gandini: A série que estou trabalhando  
diz respeito ao desaparecimento da imagem da figura humana restando apenas um fragmento da 
imagem, um vestígio do que foi. Tem uma conexão forte em relação às mortes ocorridas nesse período 
sombrio. Júnior: É muito forte Gandini. Acredito que até doloroso e também algo necessário, um artista 
trazer essas questões com tanta sensibilidade. Com você será bem trabalhada e estamos tendo o prazer 
de acompanhar este processo. André: Sim. Júnior: Ter essa percepção do seu trabalho e ainda com a 
necessidade em você de trazer esse assustador presente, me sensibiliza muito. Precisamos tomar esse 
“tapa”. André: Sim entrarão uns vultos do que está fora d’água. Estou ficando manjado. Júnior: A finitude 
ainda mais presente. André: Vou ficar esperto aqui João, tenho tendência ao gráfico se não me vigiar. 
João: Valeu André. André: Quero que tudo fique embaixo d’água, terei que arriscar a fatura. Júnior: Sim. 
O trabalho já mostra a você as possibilidades e potencialidades. Claro, com o seu imaginário e domínio 
técnico. André: Certamente. As formas estão espremidas demais. Júnior: É que também você luta com 
essa técnica já que traz a herança da gravura e desenho. João: Há estas horas vocês estão ativos e 
conversadores. Aqui em Granada já é muito tarde. Sinto muito, boa noite abraços a todos. Júnior: Acho 
que vale você visitar, pensando nessa luta do gráfico com a pintura alguma pintura de Cézanne como o 
banhista, ou será que eu estou conservador? André: Boa noite João. João: O banhista é muito pictórico, 
pura fatura e pouco gráfico. Boa noite. André: Vou revisitar e já te digo. Júnior: Beleza, mas a dica vai, 
mas para aumentar a percepção do seu trabalho mesmo porque você já se resolve muito bem. André: 
Cézanne era essencialmente pintor. Maravilhoso! Verdade. Estou empenhado nas transparências com 
óleo como ficava empenhado em comungar uma goiva nova. Penso em tentar resolver com camadas 
transparentes. Júnior: É verdade. Gosto muito de Cézanne, mas ainda bem que Magnago é Magnago. 
André: Muito agradecido.
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8/6/20 André: Comecei duas pinturas ontem, contudo o 
primeiro esboço já pareceu interessante para mim e para 
a Alegria. Se eu realmente executar o plano de pô-las 
em chassis de madeira ficarão com aproximadamente 44 
x 33 cm. Na pintura de fundo ocre se vê as marcas. Das 
medidas. O formato atual é de aproximadamente 50 x 
40 cm. As lonas são bem grossas, eu mesmo preparei, é 
algodão. A tinta é vinílica com pó xadrez. João: Que bom 
André. Acho que é por aí mesmo. Felinos mergulhadores. 
Penso que seria melhor montar as telas no chassi e depois 
pintar. Explico-te: com a tela na parede, seja com fita 
crepe ou preguinho, como fazia Leonilson, nós vemos e 
incorporamos tudo. Inclusive a borda esfiapada preguinhos 
etc.... Vemos, incorporamos e equilibramos, consideramos 
assim. Isto é um problema porque depois de abraçar o 
chasis, sentimos que falta algo. Temos que nos acostumar 
com outra coisa. Isto é frustrante. Então evite isto e resolva 
a composição e o plano pictórico frontal, de uma só vez e já 

está. Sem decepções. Júnior: André, não sei se é um equívoco meu mas seus trabalhos e principalmente 
os atuais com a série dos felinos tem uma potência na “simplificação” das formas mas resolvida com 
muita sofisticação. Vejo isso também na paleta. Claro que talvez por ter já uma grande maturidade na 
composição das figuras, vejo muita segurança também.  Percebo que o que está desafiando muito você 
é a cor e você está indo muito bem. Também acrescento a espontaneidade. André: Vou fazer contato 
com a molduraria para ver se está funcionando. Penso em emoldurar logo então. João: Vista o chassi 
agora e a moldura é outra questão. Pode deixar para mais tarde. André: Fico contente com o colocado, 
Júnior. Tenho me desafiado sim neste sentido. Pude fazer de uma vez essas pinturas porque parti dos 
desenhos que já até tinha mostrado aqui.

8/6/20 Arthur: Estou 
fazendo esse desenho, 
sao morcegos na Mata 
Atlântica. Segue imagem 
recortada só o desenho. : É 
A2 esse aí. 8/6/20 Arthur: 
Esse é um esboço de São 
Jorge matando o dragão 
que ficou inacabado.  
João: Está bem como 
desenho. André: Sim, está 
mesmo. Arthur: Valeu. Só 
fico num limite perigoso com a ilustração, nesse tipo de imagem. André: Qual é o limite entre desenho 
e ilustração? Consegue definir para você? Arthur: Acho que diz respeito ao modo como é utilizado e o 
motivo pelo qual foi feito. Mas a própria técnica empregada, o material, tudo isso também colabora. 
Mas claro que são somente definições humanas e imprecisas. André: Eu fiquei impressionado com uma 
explicação: há uns dez anos e ainda estou com ela na cabeça como hipótese vigente. Um professor 
certa vez me disse que no caso da ilustração o texto vem primeiro e no caso do desenho (como meio 
expressivo) o texto vem depois. Filosófico, mas acho que pode te ajudar. Arthur: É, gera boas reflexões. 
Mas eu me pergunto se assim toda arte conceitual não seria ilustração. Porque acaba ilustrando uma 
ideia não é? André: Vejo em muitos dos seus desenhos um texto que antecede. Talvez seja o motivo 
de você ir tanto pela arte conceitual também. Acho que talvez a ideia do desenho seja textual. Arthur: 
Sim, talvez. Eu não tenho muito isso de arte pela arte mesmo, sempre busco algo a mais, para envolver 
o trabalho. Pelo menos até agora. André: Existem muitos exércitos para flexibilizar isso. Como derramar 
tinta em um suporte depois completar a imagem que vê. Arthur: Mas mesmo dentro desse processo eu 
completaria com algo que já me diz respeito. André: Sim, certo. Arthur: acho que aí nós caímos naquela 
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história que nunca escapamos das nossas experiências e do que supostamente somos. Não sei, acho 
que são níveis diferentes em cada trabalho, mas no fim essas distinções são elas mesmas ilustrativas. Só 
para facilitar a organização dos objetos na burocracia humana. André: Parece-me que acontece desta 
forma. Arthur: É na linguagem, seguindo a lógica do seu professor praticamente toda a história da arte 
é ilustrativa. João: Quando temos mais literatura que obras algo tem que ser realinhado. Os artistas, a 
princípio deveriam ser produtores de imagens. Quando aspectos literários e simbólicos ocupam nosso 
tempo, isto significa que estamos colocando o carro na frente dos bois que deveriam estar puxando 
o carro. Arthur: Entendo João. Mas eu não imagino a obra de um Kiefer sem o aspecto simbólico e a 
literatura existente. André: Parece uma ótima continuação para a hipótese que eu tinha. Arthur: Ou de 
um Beuys, depois do suposto acidente. André: Eu não imagino o contrário. Arthur: Se você assistir as 
entrevistas dele você verá que ele está sempre dialogando com a mitologia, ou com a história alemã. 
Fazendo referências a música alemã (ópera e tal). Toda obra parece vir após uma reflexão sobre um 
determinado assunto, pelo menos no que eu vi. Ele coloca o vestido pra falar da Lilth, não fala da Lilth 
porque coloca um vestido. João: Eu não tenho tempo para literatices agora. Que chato. Estou muito 
ocupado. Sinto muito e paro, hoje, por aqui. André: Assim encontramos pronto no catálogo ou no 
vídeo da exposição, Arthur. Mas não é gerado nessa ordem, tenho certeza. Arthur: Ele escreve o nome 
na obra André. Ele escreve Lilith no quadro. Acho que é só um diálogo João. Mas fique tranquilo, não 
precisa se preocupar, digo caso não queira participar agora. Segue um exemplo.

8/6/20 Arthur: Nessa obra ele tambem escreve “Margarete” 
fazendo referência a um poema escrito nos campos de 
concentração nazista que fala da Margarete dos cabelos de 
ouro (ariana) e sulamita dos cabelos de cinza (judia). João: 
É um desperdício esta conversa sobre o problema de outro 
artista que nunca será você. Cada ser humano é único. 
Não dá para massificar com modelos de aparente sucesso. 
Tudo pode ser defendido ou destruido. Estamos no âmbito 
das ciências humanas. Não há nada absoluto. Arthur: Sim 
João, concordo. Só estou citando um exemplo de artista 
reconhecido não como ilustrador que utiliza elementos 

simbólicos que antecedem as imagens e agradeço muito a oportunidade de reflexão com vocês, mas é 
isso que você disse, não há nada absoluto. João: Nada é fixo. É um desperdício construir um dicionário 
que perde sua validade logo depois. Linguagem é algo dinâmico que não pode ser controlado com 
“algumas verdades”. Arthur: Sim, verdade. Gandini: É isso, acredito em uma honestidade consigo 
mesmo. Seguir um caminho que por vezes não sabemos onde vai dar. Arthur: É isso aí Gandini, acho que 
essa honestidade consigo é fundamental também. Gandini: A questão é estar atento ao que buscar, não 
em encontrar... BORGES. Arthur: acho que essa é uma discussão sem fundo mesmo, mas vale quebrar a 
cabeça um pouco. Vou levar as opiniões de vocês em consideração no decorrer do processo.

10/6/20 Júnior: Mais uma. André: Gosto muito desse. 
É intenso e não vejo mais nenhuma figuração acidental 
aí. Sinto-me livre para ver as cores e os gestos. João: 
As cores estão bem, mas a fatura e o gesto por trás 
dela, ainda variam muito. Falta estabilidade, neste 
sentido, entre um “experimento” e outro. Júnior: Justo 
os comentários de ambos. Vocês são muito precisos. 
Nesse experimento eu deixei de lado um pouco da 
“estrutura” gestual para intensificar na paleta. Esse 
equilíbrio não é fácil entre esses elementos eu admito. 
A escolha de um pode anular o outro. João: Para enfrentar este dilema, creio que chegou a hora de 
estabelecer alguns parâmetros de procedimentos para dar um basta na experimentação livre e permitir 
que apareça o “Pintor”, Júnior Bitencourt. Está em uma sinuca de bico. Tem que tomar uma atitude. E 
gora? Aguardamos para ver para onde vai, a decisão é sua. Júnior: Tem razão João! Tenho que segurar 
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a sedução das possibilidades. João: Eu sempre acreditei em você. Vou aguardar para ver como se sai. 
Força. Júnior: Estabelecer parâmetros é muito necessário. Para manter o foco. E daí firmar no caminho. 
João: Em algum momento terá que escolher algo. Mesmo que isto possa servir somente para alguns 
momentos. É difícil mesmo. Por isto é que não temos hoje, muitos pintores no sistema de arte. Força. 
Júnior: Valeu por sempre trazer palavras sábias! Este Grupo é uma preciosidade. Buscarei aproveitar o 
máximo. O que me deixa feliz são as condições que eu adquiri aqui de entender cada palavra de cada 
um de vocês. Como os diálogos que agora o João e o André me proporcionou. O que o João disse em 
relação a estrutura, foi algo que eu senti na pintura e a fala do André também. Quando eu ví a pintura 
próxima às produções anteriores eu percebi o quanto ela se diferenciou do caminho seguido. João: 
Nós também aprendemos com você e te agradecemos esta oportunidade que seu processo nos dá. É 
um sistema de mão dupla. Outra coisa Júnior, é muito difícil admitir simplesmente uma abstração. Veja 
bem: nem o Picasso aguentou lidar com o cubismo analítico, que estava na vizinhança da abstração. 
Isto incomodou tanto, que ele inventou logo a seguir o cubismo sintético, que permitia a reaparição da 
figura. O caminho do Júnior é dificil mesmo. Força. Júnior: Isso é um grande desafio mesmo. Arthur: 
Se o grupo é precioso você com certeza é uma causa dessa riqueza Júnior, muito bom acompanhar seu 
processo e dos demais. Júnior: Obrigado Arthur.

11/6/20 Gandini: Andei pensando nos últimos trabalhos que ando fazendo. Acompanho os números 
de mortos em nosso estado e entendo que cada imagem fotográfica que vou destruindo faz referência 
ao desaparecimento da figura humana, ficando no suporte apenas fragmentos de imagem como um 
ente, a lembrança de alguém que estava lá. Resolvi  observar atentamente o número  oficial de mortos 
e a cada parcial de mortes diárias farei o mesmo número de trabalhos. Especificamente as mortes 
da cidade de Vitória a cada óbito será feito um trabalho respectivo então, enquanto houver morte 
farei novos trabalhos. Para que cada trabalho seja como, se fosse uma lápide em homenagem a cada 
vida perdida nesse período macabro da nossa história. Espero não fazer muitos trabalhos. Jovani: A 
motivação desta série é muito impactante Gandini, me deixa em um turbilhão de sentimentos. Alegria: 
Nossa!!! Gandini, muito forte... Acho que será um grande trabalho. Impossível não sentir esse momento 
que estamos vivendo, e trazer pra produção, cada um de sua forma. Acho que a sua é muito valente.  

Alegria: Aproveitando a insônia também aqui pra 
mostrar um trabalho em andamento. Júnior: Acho 
que você fez a melhor descrição, “sedução das 
possibilidades” entendo totalmente estamos juntos 
nessa tentativa de foco. Que sim, parece ser das 
partes, a mais difícil. Alegria: Muito bom receber 
essas aulas. Obrigada. Tenho respeito total pela 
abstração e por quem faz, e também acredito muito 
em você Júnior, seu trabalho está cada vez melhor. 
Júnior: Valeu Alegria. Está intenso, forte. “Paisagem 
ou gigantes” não importa, está lindo. João: Gandini 
é um campo temático de difícil circulação no sistema 
de arte. Mas alguns artistas enfrentaram isto e não se saíram tão mal. Veja: Cezanne y Carlos Zilio. Não é 
toda obra deles, são períodos onde enfocam a morte. Seu caso não é a morte, mas sim o esvanecimento 
de imagens que se ligam diretamente a sua realidade imediata. Este caminhar das imagens ao seu 
desaparecimento, em direção a própria finitude. Pode ser seu horizonte poético. Coragem e força. João: 
Alegria. Este quase díptico que suscita e une as montanhas do Equador com Vitória está muito bem. 
Quanto à saturação, pode rebaixar no fotoshop antes de enviar. Tenho curiosidade em ver melhor esta 
imagem. Parece-me bem, mas a intensidade das cores incomoda. Para mim, parece como um guache 
exagerado. Também temos que começar a nos preocuparmos com tinta barata. Temos que buscar uma 
solução para isto. Em grupo. Alegria: Sim também me incomodam assim, vou tirar outra foto. Pois as 
tintas que usei nesse são boas, mas ganhei um amarelo que talvez baixasse a qualidade das outras. Estou 
meio preocupada com isso, as tintas que gosto estão acabando e subiram demais o preço na internet e 
não encontro elas aqui. Se alguém tiver alguma solução pra conseguir acrílicas boas, agradeço. 
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André: Acho que será um trabalho bem forte. Acho também que a palavra “lápide” pode sugerir formas 
de apresentá-lo. João: Alegria, me dê o nome das tintas para eu verificar se o preço daqui compensa. 
André: Dei uma olhada aqui e as cores, realmente na foto não são testemunhas fiéis.

11/6/20 Arthur: Segue um novo trabalho que fiz essa semana. 11/6/20 João: Olá pessoal olha o salto que 
o Arthur deu. Arthur: Cheguei a mostrar pro João no privado. Parece bacana a ideia Gandini, vai gerar 
muitas obras pelo modo como as coisas estão caminhando. Alegria: Muito bom Arthur! Da vontade 
de ficar observando, refletindo. Acho que você conseguiu uma boa combinação visual e de conteúdo. 
Achei a composição do seu trabalho muito legal, dialoga muito com os acidentes do Júnior nos quais a 
montanha ainda não ruiu por completo. Eu só não gostei muito das cores, mas pelo que vocês falaram 
a imagem fotográfica alterou o original então é difícil opinar. Arthur: Fico feliz. Eu prefiro aquela paleta 
que você usou antes, uma azulada com laranja. Do que essa que predominam as cores primárias, mas 
é meu gosto pessoal. Alegria: Muito obrigado! As melhores que provei foram acrílicas de Galeria de 
Windsor & Newton. Vi que vendem em quantidade também, porém só experimentei as de bisnaga.  
Outra de uma qualidade inferior, mas razoável, são as Academy de Grumbacher, uma marca americana. 
Daí, imagino que devem existir mais marcas na Europa, algumas mais econômicas e igualmente boas, 
vou dar uma olhada também. João: Ok.

11/6/20 Júnior: Belo trabalho Arthur. Alegria: Sim, concordo Arthur, obrigada. Estou na tentativa de 
definir uma paleta, mas às vezes fica difícil. Enquanto fico dialogando com o trabalho parece que ele 
pede outras cores também. Júnior: Acho potente. Arthur: Obrigado Júnior. Júnior: Tenho muito que 
pensar sobre ele porque “abraça” o ambiente. Acho que é um trabalho que pede para perceber toda a 
relação referente ao que existe no espaço e de como apresenta-lo ao público. E pede uma vivência do 
artista no espaço para ampliar as experimentações. E me remete na memória  seu trabalho das pedras. 
Arthur: Agradeço Júnior, eu concordo com você. Em 2019 eu tinha feito outro com algas parecido com 
este, mas menos serializado e geometrizado, vou enviar aqui.

11/6/20 Arthur: Essa imagem também tem uma 
atmosfera e profundidade mais forte no meu ver. Arthur: 
Eu criei essa imagem no início de 2019, é numa praia 
bem perto daquela, só precisa atravessar uma ponte.  
Júnior: Eu gosto desses movimentos menos geométricos. 
Arthur: É curioso como a cor da alga muda de uma praia 
pra outra, mesmo sendo a mesma região, talvez a alga 
escureça quando ja está mais queimada pelo sol. Sim 
eu também tenho a tendência de preferir coisas menos 
geometrizadas, mas foi o que surgiu no momento. Júnior: 

Nessa imagem, as algas acompanhando o desenho do limite da água com a areia foi você que compôs? 
Arthur: É eu pretendia fazer essa forma mais essencial mesmo nessa de 2020, que de uma forma ou de 
outra fica menos “figurativa” que a de 2019 (que ainda representa uma fissura). As algas acompanham o 
limite da onda espontaneamente, pois são as ondas que carregam elas pra areia. Eu só sou responsável 
pelo desvio nessa imagem, o contorno das ondas já estava ali. Júnior: Eu fiquei na dúvida porque ambas 
as formas completaram a fotografia e como na praia, já tem esse elemento “organizado” de modo
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espontâneo. Arthur: Sim, esta fotografia mescla a forma com intervenção humana e a forma espontânea 
da natureza. Por isso é até interessante a oposição geométrico/orgânico entre as duas coisas. Mas creio 
que ainda posso voltar lá para outros experimentos, tenho outras coisas na cabeça. Júnior: Sinto que 
você abriu espaço para um processo que pessoalmente me provoca. Sinto aqui a vontade de “saber” 
o que mais virá dessa proposição. Acho válido voltar. Arthur: Sim, obrigado pelo interesse no trabalho. 
Júnior: Tem uma energia grandiosa nessas propostas que dialogam com o ambiente. Acho que algo 
atravessa você com essas questões. Mas é uma intuição minha, vendo o seu trabalho. Arthur: Eu me 
sinto muito realizado quando faço algo que me agrada nesse âmbito (em contato com o ambiente). 
Júnior: Que bom! Percebo que veremos uma bela produção sua. Está pulsando em energia. E digo que 
já vem ocorrendo. Arthur: Valeu Júnior. André: Lindas! Intervenção e fotografia! Maravilha, Arthur! 
Arthur: Valeu André.

11/6/20 Arthur: Segue ai um novo experimento com imagens de satélite. Esta obra simula a ocorrência 
de um dilúvio decorrente de reativações sísmicas na zona de fratura, que supostamente causariam 
terremotos e tsunamis. As imagens são como monitoramentos por satélite do fenômeno conforme 
o mar engole a cidade. Antes mesmo de “avançar com o mar” sobre a imagem da cidade eu coloquei 
um efeito de distorção no mapa que simula os tremores decorrentes dos terremotos. O meu maior 
problema é a resolução das imagens de satélite, que não da para ampliar muito sem ficar pixelado, 
mas fiz esse primeiro experimento para dar um passo inicial, talvez depois eu faça um com imagens de 
melhor qualidade se eu conseguir. Essa obra dialoga com as outras de satélite que eu ja tinha feito, da 
Ilha do Boi e da Ilha do Frade com as propriedades privadas recortadas.

11/6/20 Júnior: Tá muito bom! Agora 
que estou observando por esse 
ângulo, esta impactante. Grande salto 
mesmo! Arthur: Ontem também 
comecei esses desenhos novos 
baseados na rede/filtro com sururus, 
as partes brancas sao silhuetas que eu 
faço com o proprio sururu, depois vou 
trançando a rede. Foi uma prática bem 
experimental mesmo, para tentar fugir 
da narrativa no desenho. O primeiro 
A4 e o segundo A2.

11/6/20 Júnior: Maravilha 
Arthur. André: São 
interessantes os desenhos 
com os contornos dos 
sururus. Arthur: Valeu 
André, foi só um início. 
Ainda não tem o impacto 
visual que eu almejo, mas 
eu também gostei desses 
primeiros passos. João: 
Muito bom mesmo. Vá em 
frente.

13/6/20 João: Aí vai o processo criativo de maio. O que acham? Júnior: Passei o olho aqui e ví que está 
em alto nível. Vou ler detalhadamente. Vendo aqui o Processo de Maio, ficou evidente nesse mês a maior 
presença de todos os membros e também a diversidade dos trabalhos. Enriquecedor. A “presença” in 
memoriam do Mestre Bené, muito sensível. 
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15/6/20 Júnior: Compartilhando aqui o processo de hoje. Ainda em andamento e tenho umas figuras 
para eliminar além de acrescentar umas cores na paleta e gestualidade. Mas gostando muito até o 
momento.  João Wesley, nessa eu confesso que olhei para aquela pintura minha que você indicou e 
percebi que através dela, eu posso estabelecer alguns parâmetros. Vai ser empolgante.

15/6/20 João: Que bom Júnior, um ponto de partida e fundamental. Mas te confesso que tenho dúvidas 
se você deve apagar estas possibilidades de figuração que tentam surgir desta “abstração”. Elas parecem 
que não podem ser contidas, totalmente cobertas pela informalidade dominante na frontalidade do 
quadro. Assusta-me a possibilidade destas figuras poderem estar relacionadas com forças titânicas. O 
mito não pode ser suprimido ou recalcado. Ele sempre encontra uma greta, uma fissura, uma brecha 
nos sistemas que criamos, para vir à tona. É uma dimensão inelutável do ser humano. Que tal deixar 
as “figuras” em paz? Pelo menos desta vez para vermos o que acontece? Júnior: Pode ser. Se pensar 
assim eu respeito. Acho que vale a tentativa. João: Como você vê os Titãs? Aqueles que provocavam o 
caos, antes de Cronus. Poderia ler um pouco de mitologia. Freud tirou um bom proveito disto. Afinal, 
mal algum não vai te fazer. Que tal? Júnior: Eu particularmente gosto muito de mititologia e por incrível 
que seja eu estava há alguns dias atrás, pesquisando sobre eles, os Titãs, porque vejo muita informações 
sobre os deuses gregos e pouco sobre os Titãs. João: Então permita, desta vez, as figuras e conheça 
os mitos. Eles dominavam o caos antes de Cronus. Zeus escapa de ser devorado pelo pai (Cronus) e 
vence os Titãs. Assim nasce nossa era. Zeus mata o pai para existir. Júnior: Aceito uma boa sugestão de 
algum autor que escreveu sobre eles. Pesquiso com os filósofos ou nos poetas? João: Os mitos tratam 
das substâncias mais profundas da alma humana. Júnior: Gosto dessa questão. João: Vai à biblioteca 
e pegue qualquer livro de mitologia grega e já estará resolvido. Júnior: Beleza! João: O criador de toda 
cosmologia grega se chamava Hesíodo, um poeta. Júnior: Esse que eu estava tentando lembrar. Acho 
que existem escritos sobre ele. João: Busque isto. Se for possível. Caso tenha dificuldade, fale comigo. 
Boa leitura. Quanto a obra, esta mal fotografada, mas gostei. Júnior: É porque eu fotografei agora à noite, 
e foi o ângulo de menos brilho. Ao dia eu farei uma melhor foto. Boa noite aí para você  João! E lembrei, 
está na Espanha. Valeu pelas dicas. João: Vale. Tranquilo. Certo, boa noite. André: Dificilmente não saio 
de casa para ir à biblioteca. Quando não encontro o áudiolivro escuto umas três palestras. Ou escuto 
logo o livro e as palestras. Enquanto faço comida vou lendo os livros pela orelha. Arthur: Bom Júnior, 
essa coisa dos Titãs é algo muito forte e que eu também tenho pensado a respeito, no texto que vai 
para o livro do Ato Falho eu chego a fazer uma analogia do impulso da pluma mantélica com o murro de 
um Titã recém-desperto. Acho que essa temática também pode acrescentar muito para o seu trabalho. 
Boa continuação! Vou ver seus vídeos André, parece bom. Valeu por mandar. Júnior: Valeu Arthur,  vai 
ajudar com toda a certeza. Jovani: Gosto muito da trilogia de Junito Brandão, sobre Mitologia Grega. É 
uma leitura agradavél, conheci através de minha irmã, quando a mesma estava cursando Psicologia na 
UFES. Tenho a trilogia em formato físico e também em PDF, posso lhe enviar, se quiser.
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Para um desejo de Autogestão Curatorial
 
 
 No contexto da cultura contemporânea, percebemos a 
importância que a figura do curador vem galgando ultimamente. Sem 
pretender desmerecer esta nova profissão, agora mais atuante dentro 
do sistema de arte, vamos, a seguir, construir um pequeno argumento 
para justificar o descentramento desta figura dentro do processo de 
organização da exposição do coletivo artístico Ato falho. 
 O fato desta ação, agora profissional, ficar sob a inteira 
responsabilidade de um curador, faz com que o projeto geral de qualquer 
exposição aconteça sob alguns parâmetros estéticos predeterminados, 
diga-se, dentro dos conhecidos eixos curatoriais, com seus parâmetros 
conceituais já organizados. Tal condição aplicada sobre as mostras de 
artes visuais implicaria, então, na autoria reivindicada por esta nova 
figura profissional. Direito legitimado, uma vez que uma proposição 
curatorial levada a cabo por um curador, quase sempre termina, no que 
diz respeito a uma exposição montada e documentada, conferindo-lhe 
a autoria do citado evento expositivo. Tal fato é admitido porque, em 
ultima instância, ele reúne um conjunto de obras já realizadas pelos 
artistas visuais para “ilustrar” uma ideia de arte, ou ênfase conceitual 
que propôs, a priori, dentro do seu eixo curatorial. Em suma, eleger um 
curador implicaria em admitir e conceder a esta figura um poder que 
termina colocando os artistas em um segundo plano de importância. 
Assim, seríamos relegados a meros ilustradores de um entendimento 
construído por outra pessoa que pensaria por nós. Neste sentido, como 
acreditamos que a obra artística é  uma forma distinta de pensar e de 
gerar conhecimento, admitimos também, a princípio, que somos capazes 
de dar conta desta necessidade que uma exposição coletiva suscita.
 No nosso caso, por tratar-se de um grupo de artistas que já 
estabeleceu os parâmetros conceituais que vão orientar a execução 
das obras e suas possíveis reflexões teóricas, a posteriori, a presença 
deste personagem é inteiramente desnecessária, posto que não fomos 
convocados, nem elegidos, para ilustrar uma idéia de arte alheia ao que 
o grupo busca explicitar através das suas imagens. Neste caso, somos 
desafiados a dar conta dos parâmetros teóricos que propusemos, e que 
terão de sustentar o conjunto de obras que vamos apresentar.
 Partindo de um princípio através do qual entendemos que um 
sistema de autogestão seria um melhor parâmetro conceitual para 
realizarmos a escolha das obras que vão estar presentes na exposição 
“Ato Falho”, do nosso coletivo artístico homônimo, propomos, então, 
eliminar o caráter autoral que um único curador demandaria para, em 
vez disto, dissolver esta responsabilidade autoral entre os oitos artistas 
que participam do referido coletivo, objetivando, assim, a proposição de 
um eixo curatorial que se conformaria ao longo do processo criativo e na 
interação coletiva entre os próprios artistas. Tal fato pode ser observado 
a seguir, dentro das discussões sobre os processos de criação que 
ocorreram ao longo deste ano.
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Towards a Desire for Curatorial Self-Management

 
 In the context of contemporary culture, we realize the 
importance that the role of the curator has been gaining lately. Without 
pretending to belittle this new profession, now more active within the 
art system, we will, in the following, construct a small argument to 
justify the decentralization of this figure within the organization process 
of the exhibition of the artist collective Ato Falho. 
 The fact that this action, now professional, is under the 
complete responsibility of a curator, makes the general project of any 
exhibition to happen under some predetermined aesthetic parameters, 
let’s say, within the known curatorial axes, with their already organized 
conceptual parameters. Such condition applied to visual arts exhibitions 
would imply, then, in the authorship claimed by this new professional 
figure. A legitimate right, since a curatorial proposition performed 
by a curator almost always ends up, in what concerns an assembled 
and documented exhibition, conferring him/her the authorship of the 
mentioned exhibition event. This fact is admitted because, ultimately, 
he gathers a set of works already made by visual artists to “illustrate” 
an idea of art, or conceptual emphasis he proposed, a priori, within his 
curatorial axis. In short, to elect a curator would imply in admitting and 
granting this figure a power that ends up placing the artists in a second 
level of importance. Then, we would be relegated to mere illustrators 
of an understanding constructed by someone else who would think for 
us. Therefore, since we believe that the artistic work is a distinct way of 
thinking and generating knowledge, we also admit, at first, that we are 
capable of meeting this need that a collective exhibition raises.
 In our case, once we are a group of artists that has already 
established the conceptual parameters that will guide the execution 
of the works and their possible theoretical reflections, a posteriori, 
the presence of this character is entirely unnecessary, since we were 
not summoned, nor chosen, to illustrate an idea of art alien to what 
the group intends to make explicit through its images. Hence, we are 
challenged to give an account of the theoretical parameters that we 
have proposed, and that will have to sustain the set of works that we 
will present.
 Following a key principle through which we understand that a 
system of self-management would be a better conceptual parameter to 
carry out the choice of the works that will be present in the exhibition 
“Ato Falho”, from our artistic collective with the same name, we propose, 
then, to eliminate the authorial character that a single curator would 
demand and, instead, dissolve this authorial responsibility among the 
eight artists that participate in the referred collective, aiming, thus, at 
the proposition of a curatorial axis that would be conformed throughout 
the creative process and in the collective interaction among the artists 
themselves. This fact can be observed below, within the discussions 
about the creation processes that took place throughout this year that.
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Poéticas para um Ato Falho

 O rosto e a obra. Parafraseando título de uma 
exposição que Marc Bercowitz organizava anualmente na 
Galeria do IBEU Copacabana, Rio de Janeiro, agora fazemos 
uso desta mesma legenda para apresentar os artistas ao lado 
das suas obras. Tal relação indicial, foi realizada na abertura 
do ensaio expositivo “Ato falho” que eles inauguraram nesta 
mesma cidade, em janeiro de 2022, na Galeria Olugar Arte 
Contemporânea, fábrica Bhering 3 Andar.
 Neste capítulo, também vamos abordar 
separadamente algumas obras desenvolvidas exclusivamente 
pelos artistas para a exposição homônima realizada no 
Centro Cultural Casa Porto das Artes em Vitó-ria, Espírito 
Santo. O que veremos, a seguir, são textos analíticos 
individuais acompanhados por obras que ilustram as 
substâncias poéticas e os conceitos ativados nos mesmos. 
Tais obras, acompanhadas de seus argumentos teóricos, 
são consequência direta do capítulo anterior, onde 
apresentamos literalmente um recorte, sem muitos ajustes, 
da conversa interna do grupo ao longo do isolamento 
imposto pela pandemia entre 01 de março e 16 de junho de 
2020. Apresentamos apenas um trecho de vários encontros 
e conver-sas mantidas por WhatsApp para demonstrar como 
funcionou nossa dinâmica interna ao longo destes anos 
que separaram a aprovação do nosso projeto, em 2019, e a 
execução, finalmente, da exposição coletiva “Ato falho” em 
abril de 2022.



75

Poetics for a Faulty Act

 The face and the work. Paraphrasing the title of an 
exhibition that Marc Bercowitz used to organize every year at 
the IBEU Copacabana Gallery, Rio de Janeiro, we now make 
use of this same legend to present the artists next to their 
works. Such an indicial relation was made at the opening of 
the exhibition essay "Ato falho" that they inaugurated in this 
same city, in January 2022, at the Olugar Contemporary Art 
Gallery, Bhering 3 Floor factory.

 In this chapter, we will also separately address 
some works developed exclusively by the artists for the 
homonymous exhibition held at the Casa Porto das Artes 
Cultural Center in Vitória city, Espírito Santo. What we will 
see, below, are individual analytical texts accompanied 
by works that illustrate the poetic substances as well as 
the concepts activated in them. Such works, accompanied 
by their theoretical arguments, are a direct consequence 
of the previous chapter, where we literally display a cut, 
without many adjustments, of the group's internal dialogue 
throughout the isolation imposed by the pandemic between 
March 1st and June 16th, 2020. We only present an excerpt 
of several meetings and conversations held via WhatsApp to 
demonstrate how our internal dynamics worked throughout 
these years that separated the approval of our project, in 
2019, and its execution, finally, of the collective exhibition 
"Ato falho" in April 2022.
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Alegria Falconi

Para não falar de pintura -Trânsitos serranos.

Ao nos depararmos com as imagens que emergem do processo criativo de 
Alegria Falconí, salta de imediato à nossa memória a ópera seca de Gerald 
Thomas - “Matogrosso - Canyons and lights”. Esta referência é primeira e ganha 
relevância à medida em que pode suscitar uma patente ausência de narrativa, 
grandes abismos e as descontinuidades geológicas, tanto do Equador quanto 
da falha de Vitória. Fragmentos do mundo real - tão caros à nossa artista em 
questão - uma vez que estes recortes paisagísticos são lugares que engolfaram, 
antes e atualmente, o corpo e o imaginário poroso do nosso sujeito-artista-
visual, imprimindo nele marcas profundas que persistem e outras mais, que 
são acrescentadas através das experiências diretas com os distintos cotidianos 
oferecidos por cada lugar em que viveu e vive. As montanhas vertiginosas que 
se erguem ao céu, presentes na paisagem central do Equador com seus grandes 
picos de ênfase vertical e vales profundos, tanto quanto agora o Penedo de Vitória, 
podem ser reconhecidos como origens dos sketches cenográficos que deslizam, 
uns sobre os outros, em sobreposições e sentidos contrários, oferecendo assim, 
como na ópera citada, uma multiplicidade de entendimentos que são exclusivos 
de cada pessoa. Assim poderíamos compreender que, tal como o observador 
que ativa seu entendimento a partir do seu modo de recepção particular do 
mundo como objeto, o artista visual também não consegue escapar desta 
condição. O que temos como resultado desta estrutura de fruição das imagens 
de Alegria Falconi são múltiplas leituras e compreensões possíveis. Neste 
sentido, nossa artista não dá a última palavra sobre suas imagens, delegando a 
cada observador a construção do seu próprio e possível texto. 
Um pouco mais além desta estrutura de leitura que apresentamos inicialmente, 
poderíamos ainda falar de uma outra referência conceitual que atuaria, em 
tese, para atar e dar sentido à disparidade paisagística entre as montanhas 
do Equador e o porto de Vitória. Integrando o coletivo “Ato Falho”, Alegria 
pode ter sido contaminada pela questão pulsante, ou mote, levado a cabo 
no citado grupo do qual participa. Assim como os outros integrantes, Alegria 
também ativa e circunda as questões geológicas que dão origem e sentido, 
tanto físico quanto psicológico, à Falha de Vitória. Suas imagens refletem, “a 
seu modo”, as conexões subterrâneas que ligam afloramentos paisagísticos e 
identitários demasiadamente diferentes. Suas composições relacionam fatos 
paisagísticos e culturais por continuidade tectônica. Imagens que atuam como 
se fossem ligadas pela crosta terrestre, ou por conexões subjetivas, dão sentido 
e unem as diferentes identidades visuais de um arquipélago de ilhas e de uma 
constelação, por exemplo. Distintos brotamentos, para além da visibilidade da 
superfície, poderiam ser admitidos como formalidades individuais conectadas 
por um complexo sistema rizomático que escapa ao nosso olhar, quase sempre 
acostumado a perceber e concentrar-se nas aparências das singularidades 
desviando-se, assim, das subjetividades significantes que seguramente estarão 
sempre lá, escondidas, embutidas nas camadas posteriores das possíveis leituras 
que uma obra de arte permite. 

    João Wesley de Souza, dezembro 2021.
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Sem título, acrílica sobre papel, 2021.

Andes, bíptico, acrílica sobre tela, 2020. 



Alegria Falconi
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Sea mountains & depths, acrílica sobre tela, 140 x 100 cm, 2022.
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Céu, acrílica sobre tela, 62 x 62 cm, 2022.
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Eclipse marinho, acrílica sobre tela, 62 x 62 cm, 2022.
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Trópico e equinócio, acrílica e pigmentos do Espírito Santo sobre tela, 100 x 140 cm, 2020.
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André Magnago

Para um sonho de água e profundidade…

Ou, um breve comentário para um sondador das profundezas do 
mundo e de si mesmo. 
Este seria o mote inicial para abordarmos o percurso do processo de 
criação que André Magnago vem desenvolvendo, e que aponta para 
uma forma de conhecimento exclusiva do artista visual, um saber de 
natureza tácita que nasce da própria experiência. Tal fato termina 
por explicitar uma inclinação poética, a qual se orienta na direção de 
um discurso plástico que flui tangenciando a dialética entre a luz e a 
escuridão. Melhor dizendo, uma expressão artística que investiga o 
contraste de luminosidade que um mergulhador percebe quando desce 
mais fundo em um ambiente aquático. Neste sentido, podemos dizer 
que as imagens de André Magnago traduzem, com certa precisão, a 
impregnação de sentidos que vem acumulando na sua existência, ao 
habitar por longos anos, literalmente, a falha geológica de Vitória. 
A profundidade do Penedo de Vitória, supostamente lugar fabuloso de 
várias explorações pesqueiras noturnas no litoral capixaba, serve como 
testemunho antológico desta relação entre a porosidade imaginária 
de um artista visual com as sensações e percepções oriundas de 
seu ambiente experimental imediato. O jogo entre um baixar e um 
emergir das profundezas de um real líquido, onde os contrastes de 
luz revelam aparições e desaparições de imagens, termina gravando 
fortes impressões no imaginário que dá suporte e inteligibilidade ao 
seu processo de criação. Aparições e evanescências, luz e escuridão, 
além de serem teses, antíteses e conflitos entre contrários que 
viabilizam possíveis sínteses, terminam atuando como fundamentos 
que constroem o pano de fundo que suporta o cenário do drama 
existencial e perceptivo do próprio sujeito-artista visual. O que foi 
compreendido, “a seu modo”, é posteriormente transformado em 
substâncias fundamentais, fixadas nas suas imagens gráficas.
  
 

João Wesley de Souza, novembro 2021.
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Descente e Ascendente, xilogravura de matriz cilíndrica, tinta tipográfica sobre papel Canson 
Montval®, 22 x 200 cm, 2022.



André Magnago
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Instalação com matrizes, tinta tipográfica, madeira e acrílico, 90 x 30 x 10 cm, 2022.
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Aparição, xilogravura  de matriz cilíndrica,  tinta  tipográfica sobre  papel Canson Montval®,                         35 
x 200 cm, 2022.
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Evanescência,  xilogravura  de  matriz  cilíndrica,  tinta  tipográfica  sobre  papel Canson Montval®, 
35 x 200 cm, 2022.
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Arthur Meirelles

Entre o instantâneo e o desejo de duração

Ao observarmos o processo criativo de Arthur Meirelles, em termos gerais, 
poderíamos dizer que identificamos prontamente um aspecto bífido, uma 
inclinação poética que se divide em dois procedimentos estéticos distintos que 
demandaria também um olhar bipartido e ambíguo para ser abordado em sua 
inteireza. É sobre este percurso entre estas diferenças fundamentais, no qual 
vamos nos apoiar para a construção do corpo deste texto.
Inicialmente poderíamos dizer que a obra fotográfica Fig.1 “Dorsal 
Mesoatlântica”, já traz em si, uma ideia de estaticidade, posto que ao final 
do clic, já se estabelece um “aqui agora e outrora”, muito bem apontado por 
Thierry de Duve que não nos deixa escapar de uma relação com o sentido 
de mortificação incrustado no instantâneo fotográfico. O clic fotográfico 
eleito e acionado para registrar uma intervenção efêmera com algas na praia 
de Vitória, produz uma derivação imediata, uma paralisia do continuum 
onde a vida e sua dinâmica se inscrevem. Frente a estas considerações e a 
transitoriedade tão patente nas suas obras fotográficas, reafirmamos que 
estas intervenções possuem um forte caráter nostálgico, que nos faz lembrar 
do despojado gesto poético de Anchieta, ao escrever seus versos na areia, 
que foram inevitavelmente apagados pelas marés das praias do Espírito Santo, 
diga-se, lugar coincidente com Arthur Meirelles, onde se pode andar, meditar 
e registrar um gesto poético. As intervenções efêmeras de Arthur estão 
inevitavelmente atreladas a estas ações e sentidos memoriais. Deste modo 
podemos entender a escolha do suporte fotográfico como linguagem artística 
adequada, para fazer uma ponte entre estes gestos que se apagam pelas ações 
naturais, e um público futuro para fruir estes momentos memoriais. 
Em oposição a este sentido efêmero, talvez pela dificuldade de lidar com a 
finitude imposta pela técnica do gesto transitório e do dispositivo fotográfico, 
nosso artista em questão, retrocede propositalmente a linguagens artísticas 
ligadas a uma tradição, excessivamente historicizada, a pintura e o desenho, 
Fig. 2. Agir na atualidade com desenhos e pinturas, não se trata exatamente de 
uma atitude reacionária às importantes mudanças que construíram o contexto 
cultural contemporâneo onde Arthur também se inscreve. Acreditamos que 
na dialética do seu processo criativo, o contato íntimo com estas mídias 
tradicionais funciona como contrários necessários. Tese e antítese propostas 
conscientemente que visam permitir um diálogo e daí, uma possível a aparição 
de síntese. Tal télos (tɛlɔs) seguramente virá com o tempo.
Vale ainda comentar o sentido mitológico que estes desenhos suscitam. Um 
Adão e uma Eva que recusam a tutela e os benefícios do paraíso. Segundo 
Nietzsche, mesmo quando podemos desconstruir tudo, há uma força titânica 
que não podemos apagar. Por isto os mitos seguem aí. Talvez a transfiguração 
da “Falha Mesoatlântica” seja uma forma de suscitar hoje, estas mesmas 
forças que desestabilizam nossas certezas, apontando para a direção de uma 
poética e uma paisagem dinâmicas.
                                                            

 Joao Wesley de Souza, março 2022.
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Sem título, desenhos, 2019.

Dorsal Mesoatlântica, Fotografia, 2020.



Arthur Meirelles
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Sem Título, acrílica sobre tela, 19 x 25 cm, 2017.
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Dorsal meso atlântica (tríptico), fotografia, dimensões variadas (37,5 x 55 cm – 37,5 x 26,5 cm – 37,5 
x 55 cm), 2017.
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Fendas (tríptico), fotografia, dimensões variadas (37,5 x 29,2 cm – 37,5 x 55 cm – 37,5 x 26,5 cm), 
2019.
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Fendas, fotografia, 59 x 80 cm, 2019.
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João Wesley

Imagem Líquida

A filosofia antiga atribuiu ao elemento água características como a mobilidade 
e a adaptabilidade. Levaremos esses mesmos atributos em consideração para 
interpretar as obras mais recentes de João Wesley, cuja aparente imobilidade 
pode surpreender o expectador desavisado. 
Os trabalhos partem de fotografias produzidas ou selecionadas pelo 
artista, sobre às quais este aplica uma grade composta de fitas espelhadas 
que esquadrinham toda a superfície da imagem, fazendo com que esta se 
fragmente ao ser refletida em ambas as faces das fitas.  Desde modo, o 
espectador nunca apreende a fotografia inicial em sua completude, mas tem 
de se limitar às distorções que o efeito visual das obras sugere de acordo com 
o ângulo específico através do qual são observadas. 
A participação e a presença física do espectador são pré-requisitos 
fundamentais para a fruição das obras, uma vez que elas dependem da 
mobilidade dos corpos para sugerir seu próprio efeito de mobilidade. A 
imagem se renova e se adapta de acordo com a posição daquele que observa, 
o que nos parece suscitar um aspecto colaborativo da parte do trabalho. Tendo 
sido influenciado por proeminentes artistas neoconcretistas (como Lygia Pape, 
de quem foi aluno), João apresenta obras de cunho fenomenológico, que 
convidam o observador para um diálogo. A obra responde aos movimentos de 
quem observa e se esforça inutilmente em tentar apreendê-la como um todo. 
Intitulada de Ultimate Observer, a série carrega em seu título uma pitada 
de ironia. Como dito anteriormente as grades utilizadas nos trabalhos 
são compostas de fitas espelhadas paralelas responsáveis por distorcer e 
fragmentar a imagem inicial. O artista parte da hipótese de que as linhas 
paralelas se cruzam no infinito para sugerir que apenas um observador 
ultimato ou absoluto poderia captar a imagem inteira, que ilude e brinca com 
o observador terreno, mas se despe e se entrega para o infinito.
As imagens utilizadas nas obras foram produzidas de contextos referentes 
a experiência imediata do artista enquanto habitante do estado do Espírito 
Santo. A primeira imagem, de dimensão 30 x 50 cm, foi captada em um poço 
de cachoeira do Caparaó, região montanhosa no interior do estado onde o 
artista reside com sua família. João fotografa o efeito visual que a água da 
cachoeira cria em conjunto com as rochas no fundo do poço, que aparecem 
distorcidas e fragmentadas pelo movimento da água na superfície. Logo, 
esse efeito é ampliado e reforçado na medida em que as fitas espelhadas são 
acrescentadas à imagem.
As fitas, na verdade, quase mimetizam o efeito distorcido que a fluidez da 
água causa para aquele que tenta observar da superfície para o fundo.  No 
entanto, o movimento no instante de fruição da obra não depende mais da 
força motriz das cachoeiras, das chuvas ou dos rios, mas da força que atiça e 
move o olhar intrigado do observador.

 Arthur Meirelles Neto, março 2022. 
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Ultimate observer - Cubismo Capixaba, retícula espelhada sobre fotografia, 44 x 62 cm, 2021.



João Wesley
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Série Utimate observer – nº 6 – Pierre Violet, retícula espelhada sobre fotografia, 60 x 60 cm, 2022.
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Série Utimate observer – nº 5 – Meu querido porto recluso,   retícula espelhada sobre fotografia,    
0,54 x 1,32 m, 2022.
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Jocimar Nalesso                                                        
Sempre retorno à casa de meu pai.

Quando penso o processo de criação e obra de Jocimar Nalesso, sempre me vem à cabeça esta frase 
do Novalis, talvez por entender que este “retorno à casa do pai” teria um sentido místico-religioso 
que o poeta romântico usava para falar sobre o desejo de conexão com o divino, ou uma outra esfera 
que transcendesse o mundo humanamente conspurcado pelas vicissitudes do sujeito-autor. Talvez esta 
lembrança possa estar associada ao nosso artista em questão pela ausência da figura humana notada 
nas suas imagens. Por vezes, suas figuras aludem ao corpo, mas sempre percebido como uma ausência. 
Seu olhar se orienta para o sentido memorial e transcendente dos espaços reais que foram habitados. 
Nesta presente abordagem sobre a produção de Jocimar, proponho a construção de uma narrativa que 
atravesse, necessariamente, alguns campos específicos de sentidos e de significações que o artista vem 
tangenciando ao longo do tempo.
Inicialmente, as imagens do seu processo apontam para os espaços negativos, vazios, “invaginações” ou 
vórtices. Elas também focam os arranjos florais com orquídeas e uma escultura de um corpo com uma 
reentrância na altura do plexo solar, ponto que atua como fonte da energia vital segundo o misticismo 
Indo-Tibetano. Sobre estes vazios, vale lembrar que o homem cria coisas por não poder reproduzir 
como as mulheres. Este imenso e insuperável ato criativo, centrado no corpo é, para o homem, uma 
impossibilidade. Talvez por esta condição inevitável, eles tenham que compensá-la com suas criações 
inventivas. Sendo assim, a arte encaixaria-se neste contexto como tábua de salvação, por onde sublima-
se este drama. 
Dos vazios do corpo, Jocimar Nalesso salta para os vazios internos de uma casa que não é mais 
habitada. Imerso por longos períodos neste lugar, os vazios de Jocimar tomam uma outra conotação. 
Agora o próprio interior da casa, com suas pulsões memoriais e ausências daqueles que a edificaram 
e nela viveram, não são representados nas pinturas, mas atuam como índices do uso e das possíveis 
atividades que ali aconteceram. O que resta é uma sequência de vazios sobrepostos e imaginativamente 
preenchidos que se apresentam como os próprios protagonistas da imagem. 
Em um outro momento, esta casa vazia funciona como uma ‘câmara obscura’. Com o artista inscrito neste 
aparato renascentista, projeções da paisagem e daquilo que está do lado de fora invadem este interior 
pelas frestas, funcionando como um tênue cinema. Imagens vivas do exterior são projetadas dentro 
da casa provocando, assim, sobreposições que o artista imediatamente se apropria  para ressignificar 
o vazio imaculado da casa inabitada. Desde então, nuvens, paisagens e animais são acumulados nos 
espaços internos, possibilitando composições que se assemelhariam às obras surrealistas, embora 
possamos afirmar que a inclinação poética deste artista se posiciona distante desta referência primeira, 
posto que tudo que vemos é produto da consciência. 
Atualmente, à partir desta aproximação com as imagens, fruto do estado de vigília, Jocimar atravessa a 
fronteira da representação originada da experiência ótico-sensível com o real. Suas composições mais 
recentes gozam de suficiente liberdade e desprendimento para reinventar a realidade que percebe 
do lado de dentro dos vazios da casa. Suas imagens, neste momento, dialogam com o impossível, no 
sentido geométrico, quando o autor passa a utilizar os lados do quadro para dar vazão a este desejo 
de também romper com a frontalidade da pintura, levando suas configurações visuais para uma nova 
condição de pintura-objeto.
Caberia ainda lembrar que, no sentido da imaginação material de Gaston Bachelard, a casa seria um 
desejo de verticalidade que rompe com a horizontalidade dominante e o sentido gravitacional que o 
elemento terra suscita. Também este lugar - o interior da casa - tão caro ao nosso artista em questão, 
seria o abrigo do gesto afetivo que se ergue vencendo a terra. Pode-se justificar tal afirmação com 
a obra “O Beijo” de Brancusi, que tantas vezes fez e refez para falar, ao final, por insistência, deste 
amor e gesto original que vence a morte. Neste momento mágico do encontro amoroso, a vida vence 
sua finitude quando se reproduz. Neste sentido, poderíamos dizer que a inclinação poética de Jocimar 
Nalesso prima pela terra como imaginação material. 
Assim, a seu modo, Jocimar Nalesso dialoga com seus pares do Ato Falho, à medida que faz do 
particularismo do seu lugar o principal elemento imaginativo e reflexivo sobre seu entorno imediato.

João Wesley de Souza, novembro 2021.
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Jocimar Nalesso
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Um jeito meu, pigmento diluído em água sobre linho, 19,5 x 6,5 x 7cm, 2021.



114

Céu e Chão, pigmento diluido em água sobre linho, 133 x 127,5cm, 2020.
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Falar do que foi, pigmento diluído em água sobre linho, 133 x 127,5cm, 2020.
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Caminho Novo, pigmento diluído em água sobre linho, 95 x 70 cm, 2019.
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Cristalino, pigmento diluído em água sobre linho, 100 x 70 cm, 2019.
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Guardados, pigmento diluído em água sobre linho, 8 x 15 x 160 cm, 2022.
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Jovani Dala  

Para uma ênfase material.

Se a atividade artístico criativa pudesse ser pensada com algo diletante, no caso de 
Jovani Dala Bernardina poderíamos dizer que isto não procede, literalmente enquanto 
descansa ela carrega pedras. O trânsito do sujeito artista visual e de seus materiais 
de interesse estético entre as realidades rochosas que ligam o Penedo de Vitória 
movimento que ativa a imaginação material de Jovani. Entre estas idas e vindas 
das suas viagens de estudos dentro do território capixaba, agora sob a égide do 
coletivo Ato Falho, percebemos que Jovani foi apresentando mudanças significativas 
na produção de suas imagens, tanto no sentido técnico quanto na questão dos 
parâmetros conceituais que as norteiam. É dentro deste contexto que vamos focar 
nos seus últimos experimentos para elaborar o corpo argumentativo desta escrita. 
No processo criativo de Jovani, desenvolvido ao longo de seu percurso que atravessou 
os quatro anos do curso de Artes Plásticas na universidade, nossa artista em questão, 
produziu um notável conjunto de imagens que em termos gerais, poderíamos dizer 
que: mesmo variando muito em termos de quantidade de linguagens artísticas 
experimentadas, seu foco estava restrito às técnicas e a construção das suas imagens. 
Neste sentido a substância poética vinha sendo deslocada para um segundo plano 
de importância. Neste momento poderíamos dizer que houve uma inversão neste 
sistema. Atualmente, depois que estas pedras-sabão foram extraídas em uma viagem 
de estudos ao Caparaó, repousando por longos anos no Galpão da UFES, onde Jovani 
estudava, agora elas ganham importância para a artista visual como material suporte 
para a função de matriz para impressão de gravuras. Esta experimentação com a 
construção de matrizes de pedra-sabão, inicialmente, estava centrada no fato de 
meramente suportar imagens já programadas para reproduzir. Porém aconteceu algo 
não programado que poderíamos entender como um ato falho. No intuito de gravar a 
superfície deste material nossa artista deparou-se com um problema, ou fato novo e 
inesperado. Mesmo que se regularize cuidadosamente a superfície da pedra, algumas 
marcas próprias do material continuam existindo. Em vez de lutar contra a natureza e 
expressão própria do material que já vem com ele, Jovani rapidamente abandona seu 
projeto estético prévio e admite esta possibilidade de aparição, como expressão visual 
oculta no interior da matéria a ser enfatizada.
Cada corte dado na pedra bruta para produzir uma lâmina regular, já traz em si mesmo, 
uma expressão visual. Neste caso nossa artista simplesmente admite esta aparição 
que revela a estrutura interior do material, desviando o interesse do seu olhar para a 
expressão visual, já pronta, oriunda da internalidade da matéria. Deste modo a Phisis 
salta de um segundo plano de importância para um primeiro lugar que sustenta uma 
nova proposição estética do sujeito-autor originada na própria experiência artística. 
Que seja bem-vindo este novo conhecimento como fenômeno que emerge desta 
experiência! 

 João Wesley de Souza, março 2022.
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Matriz em pedra sabão.   2021.

Sem título, Gravura de matriz em pedra sabão, Tinta tipográfica sobre papel Canson Montval®  
11,5 x 23,5 cm, 2022.



Jovani Dala
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Butterflies IV, gravura de matriz em pedra sabão, 112 x 85 cm, 2022.
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Butterflies II, gravura de matriz em pedra sabão, 112 x 85 cm, 2022.
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Butterflies III, gravura de matriz em pedra sabão, 112 x 85 cm, 2022.
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Butterflies, gravura de matriz em pedra sabão, 112 x 85 cm, 2022.
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Júnior Bitencourt

Entre o particular e o universal.

C’est la différence partout, como diria Derrida. 

Júnior Bitencourt vem, já há muito tempo, repercutindo em suas imagens artísticas 
o conceito de Ato Falho - desde o desenho “Acidente”, de 2015, onde um desejo de 
uma quase figuração paisagística, que se encontrava em andamento, literalmente 
desaba, deslizando para baixo, desmontando a figura e inaugurando, “por acidente”, 
uma fatura gráfica que não nos deixa escapar de uma correspondência direta com a 
imagem abstrata, vindo, assim, comprovar nossa afirmação primeira.  Neste sentido, 
os desenhos desta fase apontam claramente para um abalo sísmico, que faz com 
que toda imagem se encontre em processo de cisalhamento e desmonte, como se 
tivesse acabado de sofrer um terremoto de grandes proporções. É na direção destes 
grandes cataclismas geológicos que, primeiramente, o artista estaria, inevitavelmente, 
centrado na própria paisagem local, levando o observador das suas imagens a 
refletir sobre a origem da paisagem de Vitória, lugar onde o autor viveu e teve seu 
encantamento estético com a realidade. De posse desta relação amorosa com seu 
lugar, Júnior Bitencourt busca, então, uma ética  para dar conta desta paixão. 
Atualmente, em suas pinturas recentes, Júnior Bitencourt perfura sua bolha 
fenomenológica - sua paisagem imediata com todas as suas imanências - na qual, o 
particularismo de sua experiência gerou um saber próprio que lhe permite, agora, 
alçar vôo para além dos limites do seu entorno (Umwelt). Neste sentido, podemos 
dizer que suas imagens são fruto de um imaginário contaminado com os tremores 
sísmicos e forças titânicas, originadas na invisibilidade das profundezas da terra, cuja 
superfície habitou e ainda habita. O cataclisma original, ainda possível de ocorrer na 
atualidade - posto que Vitória está sobre a falha tectônica que formou sua  paisagem 
- aponta para um tempo primeiro, onde forças titânicas estão sempre ameaçando 
romper a crosta terrestre, local onde o sujeito autor sempre viveu e ainda vive, e que, 
agora, cede lugar para a atuação de um evento cósmico com proporções ainda mais 
grandiosas. 
Assim, podemos dizer que as pinturas atuais também ativam substâncias que 
escaparam dos limites mais imediatos da experiência do sujeito artista visual, 
suscitando, neste momento, questões mais universais. Agora, o cisalhamento sísmico 
inicial é substituído por explosões de supernovas - estrelas que acabaram de nascer 
e que replicam, em menor escala, o nascimento do próprio universo. Cores quentes, 
carregadas de energia, como se fosse um Big Bang, espalham sua matéria primordial 
- o pigmento cor - em todas as direções, nos fazendo  perceber sua pintura como 
uma abstração informal. Suas imagens, quase puramente abstratas, não são, em 
verdade, tão isentas de possíveis reconhecimentos figurativos. Uma greta  imaginária, 
de onde extravasa o magma da pluma mantélica provocadora do evento geológico 
que atravessa Vitória, é traduzida como superfícies planares não figurativas, onde se 
escondem mimetizados os Titans. No caso do processo de criação de Júnior Bitencourt, 
podemos dizer que, no trânsito entre os desenhos e as pinturas, restam os ecos que 
denunciam o drama do sujeito autor ao transpor o círculo privado da sua experiência 
local, almejando questões mais universalizantes, capazes de se comunicarem com 
todos. Nesta simplicidade de propósito reside o princípio da arte como comunicação.
 

João Wesley de Souza, novembro 2021.



131

Acidente, grafite sobre papel, 56 x 76 cm, 2015.

Acidente contínuo, Óleo sobre tela, 21 x 34,5 cm, 2019.



Júnior Bitencourt



133

Acidente III, grafite sobre papel, 59 x 76 cm, 2014.    Acidente II, grafite sobre papel, 59 x 76 cm, 2014.
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Zona de calor I, II, III, IV, V, VI, VI e VIII, óleo sobre tela, 23 x 36 cm, 2021.
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Porto das linhas, grafite sobre papel, 29,5 x 38 cm, 2007.
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Marcelo Gandini

Imagens incandecentes.

Já faz algum tempo que Marcos Lontra usou o termo Formas Incandecentes para 
apresentar a exposição de Maurício Bentes no Paço Imperial, Rio de Janeiro. 
Agora, caberia parafrasear esta legenda, adaptando-a para um outro artista que 
prima pelas configurações bidimensionais. Marcelo Gandini enfatiza o plano, 
e grande parte da sua obra requer a condição de frontalidade para sua fruição. 
Assim, vamos falar de “imagens” e não de “formas”, distinguindo-o do Maurício, 
enquanto linguagem, mas voltando a coincidir com esta referência quando 
observamos o uso da luz como elemento construtivo da imagem, como condição 
sine qua non. 
Uma outra questão, seria explicitar como esta luminosidade incandescente atua 
na formação destas imagens. Marcelo Gandini, a princípio, trabalha à “maneira 
negra”. Como nos antigos vasos gregos ou nas gravuras em metal, todo processo 
de surgimento da imagem acontece a partir de um fundo totalmente negro, uma 
absoluta planaridade absorvente que não devolve qualquer impulso luminoso 
vindo do exterior, uma superfície fechada para qualquer vestígio de luz. Ao 
escavar - no caso dos citados vasos - ou brunir - no que diz respeito às gravuras 
com matriz metálica, a expressão da materialidade dos suportes, seja da cerâmica 
ou do papel, são libertadas como luz que atravessa o plano negro, surgindo, 
assim, como elemento constitutivo de uma possível imagem a ser formada ou 
reconhecida. No processo criativo de Marcelo Gandini, não há cerâmica ou papel 
de gravura, mas sim papel fotográfico velado. O negro profundo e acachapante do 
primeiro ato, necessário para a “maneira negra”, é viabilizado pela veladura do 
papel fotográfico. A partir desta ausência de qualquer nuance de imagem, Gandini 
agride quimicamente a emulsão fotográfica pré-aplicada industrialmente sobre 
o papel, usando água para deter o processo de dissolução da emulsão, fazendo, 
assim, como acontece na cerâmica e na gravura, surgir uma luz que vasa do fundo. 
Uma claridade do papel, que adquire tonalidades incandescentes ao atravessar 
diferentes camadas de emulsão que ainda resta. Deste modo, acontece a aparição 
ou contra-revelação das imagens de Gandini.
Saltando agora para outra abordagem, na qual trataríamos das qualidades das 
imagens ou de suas possíveis significações, poderíamos dizer que, à principio, estas 
imagens orbitam e são oriundas do território imediato do sujeito-artista visual. 
Imagens incandescentes suscitam extravasamento de magma, como possibilidade 
eminente de uma falha geológica. Neste sentido, além de se aproximar do 
propósito de pensar e refletir sobre território, eleito pelo grupo Ato Falho, o artista 
interpreta, segundo seu modo de recepção e sensibilidade, a realidade física e 
cultural de onde se encontra inserido, atuando, assim, como um sujeito que tem 
seu imaginário permeável e moldado na relação com seu entorno. Suas imagens 
são devoluções antropofágicas daquilo que absorveu anteriormente ao longo 
da sua existência neste lugar. Refletem, em síntese, uma existência carregada de 
intensa energia e vontade de viver, daí sua natureza incandescente.

João Wesley de Souza, novembro 2021.
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Sem título, desenho e intervenção sobre papel fotográfico, 300 x 400 cm, 2007.



Marcelo Gandini
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Dante I, desenho e intervenção em papel fotográfico, 128 x 242 cm, 2022. 
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“Mimordi”, desenho e intervenção em papel fotográfico, 198 x 153 cm, 2015.
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Dante II, desenho e intervenção em papel fotográfico, 138 x 205 cm, 2022.
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Sobre a montagem e memória da exposição

Os artistas do coletivo Ato falho são os protagonistas da montagem e iluminação das suas 
exposições. Sendo assim, dispensando os montadores, os próprios artistas se lançam com 
suas mãos para realizar tal necessidade. Por entendermos que os autores dos trabalhos 
artísticos, estariam plenamente aptos para atender as necessidades específicas que cada 
obra exige, dentro de um plano expositivo negociado e configurado coletivamente, assim 
podemos apontar os parâmetros que orientam as referidas montagens. Vale ainda comentar 
que o citado projeto expositivo é sempre elaborado dentro dos limites físicos, de segurança 
e de luminotécnica, disponíveis nas galerias ou espaços culturais dispostos a receberem as 
exposições do Ato Falho. O que veremos a seguir, ainda neste capítulo, são algumas imagens 
das montagens das exposições na galeria Olugar Arte contemporânea realizada em janeiro de 
2022 no Rio de janeiro e na Casa Porto das Artes Plásticas em abril do mesmo ano. Podemos 
assim verificar os espaços expositivos resultantes e configurados, assim como, as memórias 
fotográficas dos respectivos vernissages.

About the montage and memory of the exhibition

The artists of the collective “Ato Falho” are the protagonists of the montage and lighting of 
their exhibitions. Therefore, laying off the assemblers,  the artists themselves put their own 
hands to carry out this necessity. Because we understand that the authors of the artworks 
would be fully able of meeting the specific needs that each work requires, within a collectively 
negotiated and configured exhibition plan, we can then highlight the parameters that guide 
the referred assemblies. It is also worth mentioning that the aforementioned exhibition 
project is always elaborated within the physical, safety, and light technical limits available in 
the galleries or cultural spaces willing to receive Ato Falho exhibitions. What we will see below, 
still in this chapter, are some images of the setting up of the exhibitions at the gallery Olugar 
Arte contemporânea, held in January 2022 in Rio de Janeiro city, and at Casa Porto das Artes 
Plásticas in April of the same year. We can thus verify the resulting and configured exhibition 
spaces, not to mention, the photographic memories of the respective vernissages.



Casa Porto das Artes Plásticas
Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória, ES.  - Brasil. CEP 29010-520 
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Ato Falho
 

 O ser que habita um determinado ambiente inevitavelmente 
modificará seu meio e será modificado por este. Não só o imaginário, mas a 
própria subje�vidade do indivíduo está vinculada e sujeita a influência das 
inúmeras impressões que seu contexto suscita. O habitante corresponde a 
uma parte inerente desse sistema, sendo um dos elementos que cons�tuem 
seu nicho. Ele é o fruto que cai das árvores e o broto que rompe com a casca 
da semente. 
  O grupo Ato Falho parte desse princípio, agregando o processo 
cria�vo de oito ar�stas cuja obra está em diálogo com o contexto que lhes é 
comum: a cidade de Vitória e seus arredores. Além dos inúmeros es�mulos e 
impressões que o co�diano do capixaba suscita, o grupo se propõe a inves�gar 
e refle�r sobre os fenômenos originários que configuraram, há milhões de 
anos, o ambiente geográfico em questão, como a Falha de Vitória. Trata-se de 
uma fissura na crosta terrestre que parte do meio do Oceano Atlân�co e 
adentra o con�nente Sul-americano. Por ser uma zona de fraqueza na 
super�cie terrestre, a falha foi palco de diversos episódios magmá�cos que 
configuraram o ambiente com o qual hoje nos relacionamos. Estes eventos 
ocorreram devido ao alinhamento da Falha de Vitória com outro fenômeno 
conhecido como Pluma Mantélica: uma pulsão magmá�ca que brota do 
interior da Terra e que, ao se alinhar com a zona de fraqueza da fissura, resulta 
em erupções e na formação de vulcões diversos. 
  O habitante da falha reconhece nesses fenômenos mo�vos que se 
repetem em seu próprio processo cria�vo, uma vez que o sujeito também 
pode ser pensado como tendo uma crosta habitual que lhe abafa e que vêm a 
ser rompida no embate com a matéria. Ao trabalhar um determinado material 
o ar�sta revela parte do seu conteúdo interior, deixando que suas verdades 
ín�mas extrapolem as rígidas camadas externas, e assim ocorre um ato falho.      
 Logo, vivemos a crosta e tudo o que ela suscita, mas sonhamos com 
a falha, com a pluma e com os aspectos submersos desse espaço. Trata-se de 
interpretar as forças atuantes nesse nicho a par�r de um olhar maravilhado, 
movido pela imaginação e pelo devaneio; reconhecendo relações entre os 
processos originários do ambiente habitado e o processo cria�vo dos 
habitantes. O conhecimento obje�vo e o conhecimento subje�vo se 
confundem, gerando novas possibilidades para o modo como o ser significa a 
sua vida e o meio que lhe engolfa.

Arthur Meirelles Neto , dezembro de 2021                                                       

Cole�vo Ato falho

Junior Bitencourt, Arthur Meirelles, João Wesley, Marcelo Gandini, 
Jocimar Nalesso, André Magnago, Alegria Falconi, Jovani Dala.

Inauguração: 28 de abril de 2022,  às 19 horas.
Visitação: De segunda a sexta, das 10 às 19 horas.
 Sábados, das 10 às 14 horas.

Casa Porto das Artes Plás�cas.
Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória,  ES.

 h�ps://atofalho.wesleyecervillaartbureau.com

(Nomes na ordem da fotografia)

Convite



Inauguração: 28 de abril de 2022 às 19 horas.











Galeria “Olugar Arte Contemporânea”
Fábrica Bhering 3º andar. Rua Orestes nº 28,  Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. CEP 20220-070
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Ato Falho
 

 O ser que habita um determinado ambiente inevitavelmente 
modificará seu meio e será modificado por este. Não só o imaginário, 
mas a própria subje�vidade do indivíduo está vinculada e sujeita a 
influência das inúmeras impressões que seu contexto suscita. O 
habitante corresponde a uma parte inerente desse sistema, sendo um 
dos elementos que cons�tuem seu nicho. Ele é o fruto que cai das 
árvores e o broto que rompe com a casca da semente. 
  O grupo Ato Falho parte desse princípio, agregando o 
processo cria�vo de oito ar�stas cuja obra está em diálogo com o 
contexto que lhes é comum: a cidade de Vitória e seus arredores. Além 
dos inúmeros es�mulos e impressões que o co�diano do capixaba 
suscita, o grupo se propõe a inves�gar e refle�r sobre os fenômenos 
originários que configuraram, há milhões de anos, o ambiente 
geográfico em questão, como a Falha de Vitória. Trata-se de uma fissura 
na crosta terrestre que parte do meio do Oceano Atlân�co e adentra o 
con�nente Sul-americano. Por ser uma zona de fraqueza na super�cie 
terrestre, a falha foi palco de diversos episódios magmá�cos que 
configuraram o ambiente com o qual hoje nos relacionamos. Estes 
eventos ocorreram devido ao alinhamento da Falha de Vitória com 
outro fenômeno conhecido como Pluma Mantélica: uma pulsão 
magmá�ca que brota do interior da Terra e que, ao se alinhar com a 
zona de fraqueza da fissura, resulta em erupções e na formação de 
vulcões diversos. 
  O habitante da falha reconhece nesses fenômenos mo�vos 
que se repetem em seu próprio processo cria�vo, uma vez que o sujeito 
também pode ser pensado como tendo uma crosta habitual que lhe 
abafa e que vêm a ser rompida no embate com a matéria. Ao trabalhar 
um determinado material o ar�sta revela parte do seu conteúdo 
interior, deixando que suas verdades ín�mas extrapolem as rígidas 
camadas externas, e assim ocorre um ato falho.      
 Logo, vivemos a crosta e tudo o que ela suscita, mas 
sonhamos com a falha, com a pluma e com os aspectos submersos 
desse espaço. Trata-se de interpretar as forças atuantes nesse nicho a 
par�r de um olhar maravilhado, movido pela imaginação e pelo 
devaneio; reconhecendo relações entre os processos originários do 
ambiente habitado e o processo cria�vo dos habitantes. O 
conhecimento obje�vo e o conhecimento subje�vo se confundem, 
gerando novas possibilidades para o modo como o ser significa a sua 
vida e o meio que lhe engolfa.

Arthur Meirelles Neto , dezembro de 2021                                                       
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Vestígios e rastros.

Realizar um texto conclusivo para este momento que atravessa 
o grupo Ato Falho, não seria recomendável por se tratar de um 
processo de criação contínuo, ao qual o imaginário deste coletivo 
de artistas, está irremediavelmente atado depois destes três anos 
de convívio e experiências compartilhadas. Deste modo esta 
experiência, já sustentada por este passado, se estenderia no 
tempo para além do limite deste texto, fazendo com que qualquer 
narrativa conclusiva, venha a perder quase de imediato, seu alcance 
e sentido. Estamos diante de um processo contínuo, um gerúndio 
que somente admitiria algumas considerações sobre este recorte 
temporal que inclui esta atualidade imediata, ou seja, resta-nos 
somente a possibilidade de tecer algumas considerações sobre 
este momento específico, como se fosse um clic fotográfico ou uma 
derivada deste continuum.
Comentar sobre este momento que atingimos e decidimos expor 
o resultado que conseguimos desta nossa experiência estética, um 
Ato Falho para refletir sobre o próprio fragmento de paisagem onde 
vivemos, trata-se simplesmente de algumas considerações parciais 
sobre um processo, em que cada um, e a partir dele, vai seguir seu 
caminho rumo a uma possível poética particularizada, centrada em 
cada sujeito participante. Neste sentido, poderíamos considerar 
que cada artista, a seu exclusivo modo, conviveu e produziu, nestes 
últimos três anos sob a égide de uma cartografia específica, a falha 
geológica que atravessa a cidade de Vitória, e as subjetividades 
conceituais e psicológicas que são ativadas por ela. Como este 
princípio afetou ou vai seguir contaminando, ou não, o imaginário 
de cada sujeito desta experiência, neste momento se constitui em 
uma pergunta sem resposta. Temos somente a consciência que 
vivemos uma experiência ampla e coletiva que atravessou vários 
campos de conhecimentos como: Novas tecnologias e materiais, 
Geografia, Geologia, História da arte, Práticas artísticas em variadas 
linguagens, Montagem, Iluminação, Escrita e Divulgação, e tantos 
outros conhecimentos que em última instância, acabam justificando 
a energia que desprendemos e uma memória que geramos, para 
levar a cabo este Ato Falho. 

                                                               João Wesley de Souza, junho 2022.
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Traces and tracks.

Aiming to write a conclusive text for this moment that Ato Falho 
group is going through would not be advisable due to its continuous 
creation process, to which the imaginary of this collective of artists 
is irremediably tied after these three years of conviviality and 
shared experiences. This way, this experience, already sustained 
by this past, would extend in time beyond the limits of this text, 
making any conclusive narrative lose, almost immediately, its reach 
and meaning. We are facing a continuous process, a gerund that 
would only admit some considerations about this temporal cut 
that includes this immediate actuality, that is, we are only left with 
the possibility of weaving some considerations about this specific 
moment, as if it were a photographic click or a derivative of this 
continuum. 
Talking about this moment that we reached and decided to expose 
the result we got from this aesthetic experience, a Faulty Act to 
reflect upon the very fragment of landscape where we live, is 
simply a matter of some partial considerations about a process, in 
which each one, and from it, will follow its path towards a possible 
particularized poetics, centered in each participating subject. In 
this regard, we could consider that each artist, in their unique 
way, have lived and produced, in these last three years under the 
aegis of a specific cartography, the geological fault that crosses the 
city of Vitória, and the conceptual and psychological subjectivities 
that are activated by it. How this principle has affected or will 
continue to contaminate, or not, the imaginary of each subject of 
this experience, at this moment is an unanswered question. We 
are only aware that we lived a wide and collective experience that 
crossed several fields of knowledge, such as: new technologies 
and materials, Geography, Geology, Art History, Artistic Practices in 
several languages, Mounting, Lighting, Writing and Promoting, and 
so many other knowledge that ultimately justify the energy that we 
released and a memory that we generated, to carry out this Falty 
Act. 

                                                         
João Wesley de Souza, June 2022.
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