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Notas sobre processo de ateliê, escrita e memória 

Uma ordem diferente de construção e pensamento configurou a execução do desenho vermelho. Ele 
carrega consigo a perplexidade e a imposição inevitável da cor vermelha. Impositivo, é agressivamente 
impositivo. Camadas de terebintina densas, como manchas, mancham o grande papel, e se sobrepõe. 

Constroem-se assim estruturas que não mais tem seu suporte em linhas. Agora as estruturas tem seu 
desenvolvimento e se deitam por umas sobre as outras na maciez da cor, em camadas de transparência.  

Sobreposições.  

Manchas envelhecidas e oleosas. Espalhamento do óleo e do pigmento. Ressecadas viram um pó. Parecem 
se distribuir mais pelo papel com o lento passar dos milésimos, parecem estar se expandindo para fora da 
superfície do papel.  

São agora não mais estruturas coesas em que as formas e as linhas se completam na estruturação de um 
espaço estático e de um clima estático. 
 
Agora estão suspensas por completo, até na incerteza de seu contato. São agora estruturas, forma e cor, 
pulsantes.  

A desordem completa, a suspensão completa.  

O susto. 

Filhas do atrito  

Fragmentação das estruturas  

Fragmentação Divisões e subdivisões  

“o sensível não apenas tem uma significação motora e vital, mas é uma certa maneira de ser no 
mundo que se propõe a nós de um ponto do espaço, que nosso corpo retoma e assume se for 
capaz, e a sensação é literalmente uma comunhão.” (MERLEAU-PONTY, 1945, pg. 286) 

Camadas de transparência como algo que suporta a estrutura, que compõem a estrutura.  
Camadas de transparência se afetam, são algo de interno e externo da estrutura e se fazem aparecer.  



Ao iniciar os processos de leitura e pesquisa para execução deste texto, com a proposta de se tornar um 
texto analítico, me deparei com inevitabilidade de um reconhecimento autobiográfico em relação as 
temáticas de pesquisa escolhidas. No desenvolver de uma pesquisa poética, sob a perspectiva de uma 
artista, lembro que é recorrente o embate nas questões de escrita, elaboração de texto, e os procedimentos 
de tradução de linguagens e métodos poéticos visuais para o espaço da linguagem escrita. Me vi em uma 
situação de necessidade em relação ao aprofundamento destas temáticas, por sentir uma proximidade e um 
verdadeiro espelhamento com os textos levantados, e também, humildemente, em relação aos relatos e 
escritos de artistas como Hélio Oiticica e Lygia Clark dos quais alguns dos textos tratam.  

Parti por isto em direção ao desenvolvimento reflexivo e ensaísta de dois objetivos principais. O primeiro 
de pensar as operações de tradução entre trabalho e texto, o uso da linguagem e a elaboração de métodos 
de escrita. Para isso me debrucei sob o que pensou Walter Benjamin no seu brilhante texto A Tarefa do 
Tradutor, buscando analisar o uso da língua como meio de expressar ou reelaborar uma ideia ou um tipo 
de pensamento que teve sua origem (pura) e seu desenvolver através de um método não linguistico e sim 
plástico, material. Ou seja observar e avançar por sobre a operação mesma de construir um método de 
escrita quando se é um artista visual. Pensar a criação desse método de escrita como uma criação de um 
objeto, de um trabalho que é ligado a uma poética. Entretecendo textos sobre ideias que se utilizam de 
meios materiais e ideias que são textos e que se utilizam de meios linguísticos. Observando como uma 
temática ou característica de pesquisa de um determinado artista, ou de mim mesma, se apresentam e se 
misturam nessas situações de criação.  

O segundo objetivo foi de desenvolver este pensamento através do estudo do texto e da palavra. Como 
aparece na palavra e na estrutura do texto a reflexão poética. Como o artista, e, novamente, eu mesma, ao 
apropriar-se da palavra como matéria utiliza o texto como campo de elaboração poética, quase como um 
ambiente de experimentação. O texto vira o ateliê e o ateliê vira o texto, lugar onde é explorada a 
memória, o vivido e o conglomerado de conexões que são feitas nos momentos ou situações de criação. 

Estes dois núcleos do texto se complementam e se misturam para que se cumprisse o objetivo de escrever 
sobre algo do qual poucos artistas, sobretudo nos tempos atuais, se adentram: a memória sobre processo 
de criação e a escrita. Escrever sobre criar e criar escrevendo é um dos procedimentos mais importantes e, 
para mim, mais difíceis. E vejo que não é irrelevante a minha necessidade de investigar o assunto quando 
ao vislumbrar a escrita angustiada dos grandes artistas que analiso e rememoro aqui, Lygia Clark e Hélio 
Oiticica, encontro essa mesma necessidade de recordar, comunicar e afirmar algo sobre o processo 
artístico que acaba por se tornar tão importante quanto o trabalho material em si. Algo que se constitui na 
mística relação entre quem esta escrevendo e quem esta lendo, e que tem a ver com o que há de mais 
fundamental na poesia. Algo que eu mesma tomo como objeto de investigação incansável e ininterrupta, 
pois não sei ainda como chamar, onde alocar, como definir, talvez porque seja mesmo uma coisa aberta, 
interminável e indefinível como foi o livro que Hélio Oiticica nunca terminou. Algo que é constitutivo 
deste tipo de laboro, o de fazer poesia, de unir em um corpo, ou em um objeto a invenção de alguma coisa. 

Primeira Parte - Introdução  

Nesta primeira parte de nossa reflexão iremos nos voltar à impossibilidade ou às tentativas quase sempre 
falhas de escrever sobre um trabalho artístico traduzindo fielmente o íntimo de um pensamento poético 
visual ou plástico.  

É comum no espaço de ateliê ou em qualquer espaço de produção criativa o embate entre fazer, lembrar de 
ter feito e falar sobre o feito. O trabalho de criação é contraditório, acontece de tantas maneiras diferentes 
quanto há criadores, quanto há artistas. O prelúdio de ser artista é a invenção de um método ou um meio 
de inventar coisas, objetos, ideias, formas, situações. Quando, feito isso, com a escolha de matérias 
especificas, está pronta e finalizada a intenção criativa. Algo se fez presente a partir da combinação de 
determinados elementos em um espaço e em um tempo. Algo está novo e habita o momento.  

Vamos aqui tratar do que é póstumo à isto que foi dito no parágrafo acima. O objetivo desta parte do texto 
é elaborar por sobre o fim, ou a morte, do recém criado, para o artista e para os saudosistas deste tipo de 
procedimento, interessados em saber como que foi possível que algo que não existia veio a existir assim 
de um instante para o outro. Ao contrario de uma visão romântica da coisa, a qual poderia interpretar que a 
criação é onde o artista esta completamente conectado com as suas referências ou com o mundo ao seu 
entorno, notaremos que o processo de criação e de rememoração da criação é solitário, narcísico e diz 
respeito muito mais a uma necessidade subjetiva do artista com sua própria obra ou melhor com a imagem 
de si no outro. E aí surge a escrita.  

A pervivência da prática criativa 

Entro no ateliê, estão dispostas pelas paredes, pelo chão e por sobre as mesas uma confusão de papeis, 
desenhos, frascos de tinta, livros, e demais ferramentas. O texto e a palavra sempre estiveram presentes no 
meu ateliê, a leitura de textos sempre como parte da criação visual. Leio para desenhar e depois escrevo 
sobre a mistura do recém lido e do recém desenhado. Esta é uma atividade inaugural do processo de criar 
qualquer coisa no meu trabalho. O conjunto de palavras, imagens, memórias, sensações e de matéria (tinta 
por exemplo, ou a tela, ou o papel) que constituem as coisas que eu faço.  

Esta narrativa serve para dizer que a palavra esta sempre presente, e que há uma inevitável afinidade com 
a linguagem, que ela participa sempre do cotidiano. Daí a necessidade de escrever sobre este elemento 
presente no ateliê. É também importante deixar claro que existem diversos tipos de escrita para mim, e 
acredito que para qualquer artista, nesse sentido: aquela de tomar notas, de registros; aquela de 
combinação de significados; aquela de narrar e de memorar e aquela de traduzir ideias, entre outras tantas. 
Falemos de registrar e de tomar notas, e de traduzir.  

As coisas são flutuantes antes de juntá-las, segurá-las em uma forma, em um lugar. Vão passeando, 
subindo e descendo, se distanciando e se aproximando em tempos de maneira frenética e acelerada, e em 
outros lentamente tocando uma na outra. Formando ideias. É difícil de explicar, como são quase todas as 
coisas abstratas que acontecem na nossa mente. Adotamos adjetivos e substantivos na tentativa de voltar a 
algo que ocorre e que passa. Que é intangível. Em todos os âmbitos de criação ou de organização de ideias 
isso é assim. Walter Benjamin começa seu significativo texto a Tarefa do Tradutor  explicando que nem 
todas as coisas são passíveis de traduzibilidade e que:  

“é a partir da história, não da natureza, muito menos de uma natureza tão instável quanto a 
sensação e a alma, que é preciso circunscrever o domínio da vida. Surge assim para o 
filósofo, a tarefa de compreender toda vida natural a partir desta vida mais extensa: a da 
história.” (Benjamin/ 2011, p. 105) 



O texto, sempre algo presente na sua vida e no seu trabalho (inclusive por conta de que na sua época 
cartas eram parte do cotidiano de todos), já adotava uma forma. Hélio escrevia poesia, escrevia cartas e 
escrevia sobre o que pensava e sobre o que produzia. Elaborava conceitos e era, e é, notoriamente 
conhecido por ser determinado em produzir teorias e crítica sobre a produção de outros artistas, sobre 
outras teorias da arte e sobre filosofia. Mas como Frederico Coelho, vamos nos ater a observar, muito 
mais brevemente e despretensiosamente, um momento especifico em que Hélio Oiticica passa a usar um 
tipo de escrita como objeto ou como um espaço: “o espaço da escrita é o espaço da “liberdade da 
vontade”. ” (COELHO, p. 151) 

Este fragmento de texto que segue escrito pelo artista, retirado do trabalho de Frederico Coelho, propaga a 
energia de quem escreve sob efeito de uma energia frenética e obcecada e vê-se essa forma de escrita, esse 
método que “É uma prática e uma condição criativa de experimentar-se nos limites do corpo e do espaço.” 
(COELHO, p. 151) e que “…segue a linha da invenção e do desdobrar em si mesmo.” (COELHO, p. 151): 

“CAPA PARANGOLÉ e MANTO DE PLUMAS do 
HAGOROMO: in-corporação: 
são estruturas-função q só se fazem fazendo com q o corpo se 
perca 
na contiguidade englobante proposta como UM-com-elas: 
exercitar limites do feito e do fazer-se ———- 
CLOTHING: pele-extensão: weapony 
CAPA-CORPO/MANTO-CORPO: sólida unicidade” (Oiticica. in: Coelho/
2010, p. 151) 

A mim me é emocionante como fica evidente a transposição e os processos de tradução que o artista 
elaborou ao desenvolver essa forma, que é sua, própria de uma personalidade inconfundível e 
intransponível, explicitamente característica do tipo de funcionamento de sua mente. É Hélio e toda sua 
produção em um fragmento de texto. Exagerando um pouco. É exatamente o diz Walter Benjamin, 
novamente, quando escreve que “A tradução tem por fim exprimir a relação mais íntima entre as línguas.” 
(BENJAMIN, p. 106)  

Este fragmento de texto é o verdadeiro suco que se extrai dentre dois processos de criação contidos em 
Helio Oiticica: o primeiro de um pensamento visual e o segundo de um pensamento linguístico. É disto do 
que eu falava anteriormente, desse papel que o artista toma ao decidir apresentar significados e 
experiências abstratas e sensoriais através da palavra.  

Segunda Parte - Introdução  

A atividade artística esta fundamentada em organizar e significar determinadas coisas relevantes à uma 
série de regras e jogos em um campo. É assim que se constitui o espaço do ateliê por exemplo. O ateliê é o 
campo, o espaço cru onde estão reunidos conjuntos e elementos. No meu processo as tintas, o grafite, o 
papel, meu celular, as imagens que fluem nas minhas redes sociais, as palavras que troco no whatsapp, o 
que eu leio, Maurice Merleau-Ponty, alguns limões, uma garrafa plástica de um litro de água ao lado do 
frasco de um litro de terebintina, o chão que eu cobri com plástico bolha e que reveste o antigo ladrilho 
colorido. nto de construção de um texto sobre ou em uma poética, e o que é é a construção de um método 
baseado em traduções. A elaboração delicada de um tecido de palavras e de significados atribuídos a elas, 
ou então soltos, permeados nas combinações aleatórias características da escrita poética de quem esta 
escrevendo em combinação com alguém que estará lendo. Relações místicas, livres e potentes. 

Foi Lucy Lippard uma das primeiras artistas, críticas - curadora - quem observou essa característica do 
texto artístico como prática ou como objeto de arte. Ao escrever o texto A desmaterialização do objeto de 
arte em 1973, Lippard pensou a informação e a informação escrita como arte, apontando o poder político 
da prática de utilizar informação como um objeto artístico. Lucy Lippard diz: ”Eu aprecio a possibilidade 
em forçar o leitor a fazer suas próprias escolhas quando confrontado com uma massa curiosa de 
informação.” (LIPPARD in: BRYAN-WILSON p. 137)* Portanto, a curadora está inaugurando junto, com 
os artistas de sua época uma nova maneira de ver e experienciar o objeto artístico, ou melhor dizendo, a 
intenção artística.  

Em um período quando todos os tipos de arte, de fala, e de posicionamentos políticos e sociais sofriam 
duríssimas repressões e silenciamento, a escrita, o texto e a informação surgem como a possibilidade de 
memorar, elaborar e, verdadeiramente, fazer existir qualquer tipo de pensamento. Papeis, notas e palavras 
passam a exprimir e se tornam o refúgio da angústia do silencio e do apagamento que movimentos 
artísticos e culturais sofriam no período em que Lucy Lippard passa a escrever. Mesmo período em que 
Hélio Oiticica pensa o modo de escrita do qual tratamos anteriormente e ainda mesmo período em que 
Lygia Clark, esta extraordinária artista brasileira, está trabalhando e escrevendo coisas como o seguinte 
fragmento de texto:  

“Na fase da serpente, criei uma fábula: Um passarinho fez um ninho num galho de 
uma árvore sem saber que a serpente tinha a toca do lado e foi passear. A serpente 
sai do seu ninho e apanha os dois ovos, entrando na minha vagina, que chamei de 
toca, e faz os dois ovários. O passarinho fez outro ninho e botou mais dois ovos. A 
serpente sai da minha vagina e vai apanhá-los. O passarinho, que tinha dois bolsos, 
os colocou dentro (culhões) , e começou a briga das duas serpentes, luta de vid ou 
morte; repare que o passarinho era já o pênis com os dois culhões. Aí vi que estava 
de cabeça para baixo e que as pernas estavam para cima. Dei um salto e caí 
sentada. As pernas eram raízes da árvore da vida, os braços, galhos que a 
sustentavam; o buraco-vagina estava no chão e a cabeça era gigantesca copa de 
árvore cheia de abelhas. Nesta quase fui embora do real, o que aconteceu devido a 
grande suporte que é meu analista, que se chama Fétida… Quando formulei o 
abismo da separação reelaborei o conceito do dentro é o fora, passando a ser o fora 
é o dentro… “ (Clark/1974) 

Não é por acaso que escolhi falar de Lígia Clark e de Lucy Lippard. O texto e a escrita quando outras 
formas de fala são suprimidas e silenciadas - ou quando o próprio corpo é sem ser visto pelo coletivo - foi, 
é, algo cotidiano para mulheres, e isso não é diferente para as mulheres artistas. Já nos escondemos atrás 
de codinomes por séculos, depois atrás de outros homens, inventamos subterfúgios para colocar no mundo 
um tipo de voz, qualquer tipo de posição, e ainda o fazemos. Assim, os tempos de crise em que a 
construção de um modo expressivo é o texto e somente ele, por ser por vezes mais discreto, digamos, é 
uma constante quando observamos a produção e, é claro, a escrita feminina. O texto é o político, é a 
liberdade, e isso é sobre o que falamos aqui nesta reflexão.  

Lygia Clark neste fragmento de texto, escrito à Hélio Oiticica em uma carta em 1974, dispõe toda a 
complexidade de sua reflexão conceitual artística através de uma composição textual que abarca o 
amálgama de seu processo de criação. A artista entra e sai, corporalmente inclusive, do texto, deixando ao 
leitor algo que aparece e é constitutivo de sua produção: a relação psíquica do corpo com os elementos e 
sensações do mundo, resumindo severamente todos os diversos questionamentos que derivam de seu 
pensamento. Neste parágrafo complexo e denso a artista utiliza um modo de escrever que, de fato, ativa 
nossos sentidos internos e externos através de um narrativa. Portanto pode-se observar como, novamente o 
texto e a palavra servem de matéria para a invenção de um tipo específico de conceito e de sentido.  

É feita aqui pela artista uma enigmática estrutura em que o texto joga entre quem esta lendo e quem está 
escrevendo, o que para Roland 



Barthes é o que caracteriza a prática, a atividade de escrever e ler um texto, ele é e funciona como as duas 
coisas ao mesmo tempo.  

“Isso significa que o Texto exige que alguém tente abolir (ou no minímo diminuir) a 
distância entre escrever e ler, de maneira alguma por uma intensificação da projeção do 
leitor para dentro do trabalho mas acompanhando-o em uma única prática significante.” 
(Barthes/ 1977, p. 162) 

Exatamente é esta prática conjunta de construção textual que tanto Lygia Clark, quanto Hélio Oiticica se 
colocam quando se propõe a misturar um tipo de escrita pessoal, com uma voz quase para si mesmo, com 
uma serie de proposições significantes. Esse procedimento é a função mais bem sucedida de escrita que 
um artista pode adotar. Uma em que ele não se coloca como soberano, ou como único criador, daquilo que 
está concebendo, mas sim como alguém que entra e sai dessa proposta aberta, infinita e comunitária. 
Como, devem ser tratadas todas as proposições de arte, diga-se de passagem. Algo entre as imagens do eu 
e o outro que está suspenso, que cola ambiguidades e subjetividades e que encontra uma diversidade 
indecifrável de sentidos e sensações. Ou seja, e aí postulo mais uma vez, o texto possui a mesma distancia 
com o artista que a obra de arte, e tem, assim, a mesma função ou a mesma proposta.  

Concluímos que o texto como ato de criação ou como invenção tem, portanto, da mesma maneira que o 
artista e da obra de arte, como característica principal sua volubilidade. Oscilando e confundindo 
constantemente, tempos, funções e persongens ou vozes. Ele é vivo e ativo, espalhado como é qualquer 
tipo de ação artística. É com as palavras contidas nesse ambiente que se constroem e destroem conceitos e 
imagens.  

Podemos chamar estes elementos constitutivos do texto, as palavras, a mistura e a cola entre as palavras, 
de informação, como fez Lucy Lippard ao revolucionar a arte e seu suporte. Ou de dados, se quisermos 
atualizar os termos ao que se diz exatamente agora, tudo são dados e análise de dados nesse mundo, e os 
artistas programadores. Títulos e definições mudam e se transformam, mas estes modos estruturais e, para 
mim, revolucionários de ver, traduzir e sentir as coisas - as informações, os dados -  que artistas - ou 
qualquer um dedicado a uma investigação honesta e verdadeira de um sentido - fazem existir, nunca 
cessam de estar novas de novo. Por isso que é importante ler poesia grega, textos religiosos e refletir sobre 
o místico, é na história e na memória que também estão contidos os segredos do novo.  

Para o meu trabalho o místico tem uma grande relevância. Tenho me aproximado de escritos religiosos, 
estudado devoções, lido os primeiros textos escritos por mulheres, estes  que são justamente sobre a 
experiência mística e o amor. Aqui, nestas informações que estão dentro do meu ambiente de ateliê, 
encontro no texto um tipo de fantasia ou algo, que em vezes, chamo de amor, e esta contido entre as 
palavras. Quase como um fio condutor de um sentido invisível. É desta ambiguidade que tenho extraído 
muito do que tem acontecido em meus desenhos. O movimento das linhas, o sentido das manchas. Veja, 
estou, como fazem muitos outros artistas, brincando entre a materialidade do texto, que alguém me propõe 
e produzindo imagens com outros tipos de materialidade, e o mais notável e importante deste processo 
tem sido observar a característica atemporal de todas estas dimensões. Isso é a necessidade da qual eu me 
refiro na introdução, a de recordar estes reflexos e de reproduzi-los também em textos para que não se 
perca, nem para meu próprio deleite e prazer, e tampouco para outras coisas das quais desconheço, que 
tomo quase como divinas, inebriada, é claro, pelos sinceros textos que tenho lido.   

Estas reflexões são de altíssima complexidade, para mim que estou aprendendo - como provavelmente 
permanecerei - a interpretar as distâncias e aproximações conceituais e psíquicas de meus trabalhos. O 
encontro com esse jogo entre fala pessoal e fala conceitual tem sido um trabalho em progresso. 
Especialmente porque acho considerável que hoje encontramos uma geração que não sabe mais o que é o 
uso do papel como objeto único de comunicação.  

Os textos dos artistas dos quais nos utilizamos para adentrar-nos em questões relevantes a nossas reflexões 
dizem respeito a uma época em que as pessoas na sua vida cotidiana, e isso fica claro, se comunicavam 
através de cartas. Um papel fisico em que com uma caneta se escreve o que ocorreu no dia, no mês, no 
ano que quando enviado a outro alguém, por meio dos correios (outra coisa em sua extinção não fosse 
pelos serviços de entregas de objetos comprados online), que demoravam dias, meses ou anos para chegar. 
Parece ridículo dedicar um parágrafo a uma atividade que quase todos sabem do que se trata. 
Honestamente, eu não acho tão ridículo assim, quando me dou conta de que uso frases fragmentadas, 
abreviadas e sucintas para comunicar quase tudo sobre o que faço. E quando vejo que a memória do meu 
cotidiano, do meu inconsciente inclusive, é em vezes mais interessante na estrutura de texto que uso no 
whatsapp por exemplo ou no twitter. Não podemos dizer que todas as cartas escritas no passado foram 
conservadas e que são responsáveis pela memória do cotidiano, mas confesso que me preocupo quando 
vejo que de forma alguma me lembro do backup do meu celular.  

De alguma maneira a história, o que entendemos por história, está ligada a estes objetos físicos e nas 
narrativas textuais neles contidos. Importa muito sua conservação, seu restauro, para que seja celebrada a 
lenta evolução do que chamamos de humanidade. Não pretendo aqui demostrar uma nostalgia em relação 
ao passado, não acho que a saída está em voltarmos a arquivar pedaços de papeis em arquivos. Desejo 
somente expressar a minha preocupação em relação ao futuro deste tipo de texto e de outros tipos de 
textos dos quais falamos aqui, os textos mutáveis, abertos e atemporais. Hoje as palavras importantes 
constituem sentidos em espaços virtuais, se misturam com imagens, se tornam dados e tão rápido quanto 
aparecem, desaparecem. É quase como se vivêssemos sem passado, o que foi escrito ontem para meu 
amigo, hoje não existe mais, como então reler? Não sei.  

Este texto é uma releitura, um ensaio livre sobre coisas que foram ditas e que se fazem importantes ao 
serem lidas e reescritas. Coisas assim continuam sendo ditas todos os dias, por mim, por outros. Talvez 
seja essa a importância das velhas instituições, obrigar-nos a lembrar e a continuar produzindo memória, 
da maneira mais física possível, nem que seja somente e tão simplesmente com a velha e boa palavra.  

            
            
           Camila Elis 
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