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INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca apresentar a evolução do meu trabalho na linguagem pictórica
durante a minha formação acadêmica no curso de bacharelado no Instituto de Artes
Visuais da Universidade de Brasília.

Embora havendo transitado por outras linguagens como desenho, gravura, escultura,
instalação e vídeo, defino-me basicamente como um pintor que busca através da pesquisa,
desenvolver uma linguagem pictórica madura. Como esse trabalho ainda está em fase de
desenvolvimento, será objeto de futuros trabalhos acadêmicos e mostras individuais.
Sendo assim, no presente trabalho usei materiais tradicionais (óleo sobre tela) para
desenvolver uma poética que está em profunda relação com a minha atividade paralela
como cirurgião plástico: a pele. Desta forma o trabalho aqui apresentado versa sobre pele,
nas suas diversas cores e estados: representações de feridas e tatuagens, que
posteriormente terá desdobramentos em representações de marcas de violência
doméstica, cicatrizes de cirurgias, etc.

No capítulo um descrevo uma breve história do meu contexto de vida, como base para
entender a evolução da minha obra; no capítulo dois descrevo os materiais e métodos
utilizados para o desenvolvimento do trabalho; no capítulo três discuto como a minha
obra dialoga com a história da arte, para no capítulo cinco, apresentar as minhas
conclusões.
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CAPÍTULO I
QUEM SOU EU, DE ONDE EU VIM E PARA ONDE EU VOU
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Não encontro uma palavra para me definir, mas apenas posso me posicionar perante o
mundo como um ser em constante evolução e mutação, tanto desde o ponto de vista
pessoal, quanto do ponto de vista artístico e como todo ser humano, sou um produto do
meio no qual cresci, vivi, trabalhei e construí uma história de vida.

Nascido na República da Colômbia em junho de 1969, filho de uma enfermeira e um
dentista, ambos paralelamente envolvidos com a pintura e o desenho respectivamente,
iniciei a minha atividade pictórica aos dez anos (Fig. 1.1) O leitor na praça: acrílico sobre
tela 30x21 cm, muito influenciado pelas obras dos impressionistas, que conheci nos livros
de pintura da minha mãe, mas que não tinha a capacidade de ler, porque estavam em
francês, lingua que sempre foi-me alheia, limitando-me assim àmera fruição visual.

Fig. 1.1. O leitor na praça, 1979. Acrílico sobre tela 21x31 cm

Lembro muito de um episódio, muito marcante na minha vida, quando com massa de
modelar, entalhei uma arcada dentária, tendo como referência um livro de anatomia dental
do meu pai, quem após ver o trabalho, me convidou para trabalhar no pequeno laboratório
de próteses que funcionava nos fundos do seu consultório, esculpindo modelos de cera
para as próteses que seriam posteriormente por ele fabricadas em acrílico pela técnica da
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cera perdida; tinha doze anos de idade quando a habilidade manual me deu a satisfação de
ganhar meu primeiro salário.

Cursei ensino médio no Instituto Técnico Industrial, na cidade de Armênia, departamento
(estado) del Quindío, no eixo do café, na região central da Colômbia, onde estudei quatro
anos de fundição de metais, não chegando a me formar, já que fui expulso por comandar
uma greve que terminou na destruição de toda a vidraçaria do colégio, por parte de
pessoas alheias ao protesto, mas cuja responsabilidade recaiu naqueles que
comandávamos o movimento. Assim, conclui o meu ensino médio em um colégio privado
chamado Jorge Isaacs, onde conheci Abiezer Agudelo, que hoje é um importante
expoente da pintura colombiana (fig. 1.2), com quem dividi um ateliê durante um ano.

Fig. 1.2. Abiezer Agudelo e sua obra

Abiezer, cuja família era moderadamente abastada, decidiu continuar sua carreira como
artista autodidata e eu decidi, por uma mistura de paixão, necessidade e influência
familiar, me tornar médico e posteriormente ser cirurgião plástico, para de alguma
maneira, trabalhar com a forma, geometria, modelagem, mas utilizando outro suporte: a
matéria viva e sendo remunerado por isto. Quero ser muito sincero neste quesito: em 1985
fiz vestibular para arte e para medicina e fui aprovado em ambas, mas sendo filho de pais
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separados, integralmente sustentado pela minha mãe, não tinha condições de seguir a
carreira artística, dado o elevadíssimo custo dos materiais artísticos importados que
exigiam no instituto de belas artes.

Durante o período da minha primeira graduação continuei pintando e os trabalhos que
vendia ajudavam a custear os livros de medicina e as minhas despesas do dia a dia, nessa
época, costumava participar em uma ou duas mostras coletivas por ano, mas a minha
produção não era tão abundante que me permitisse realizar mostras individuais.

Fui dirigente estudantil, militante da ultra-esquerda colombiana (União Patriótica, braço
político das F.A.R.C.) e em 1995 como presidente do Sindicato dos Médicos, sofri um
atentado, motivo pelos quais me refugiei durante um ano em Nova Iorque, onde tenho
família e sobrevivi da elaboração e venda de obras nas ruas do Central Park.

Um dia, um colega que fazia residência em pediatria em Nova Iorque, me falou sobre a
altíssima qualidade da cirurgia plástica brasileira e foi aí que decidi me mudar para o Rio
de Janeiro em 1997, cidade na qual fiz as minhas especializações em cirurgia geral e
cirurgia plástica. Durante esse período estudei dois anos retrato com o artista carioca
Geraldo Aguiar e assim, ajudava a pagar as minhas contas com retratos que fazia sob
encomenda (Fig. 1.3).
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Fig 1.3. Retrato damulher amada. 1998 Fig 1.4.Mentiras vespertinas. 2001Aquarela, 30.5x22.5 Cm. Coleção do artista O.S.T. 75x55 Cm. Coleção particular, MT

Em 2003 participei do primeiro salão de arte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
onde obtive o primeiro lugar em pintura com a obra “mentiras vespertinas” O.S.T. (Fig.
1.4.): foi neste momento que decidi que assim que as condições financeiras o permitissem,
voltaria a pintar de maneira profissional e quem sabe um dia, cursaria faculdade de arte.
Outras obras dessa época (que tenho registro) incluem: “O gato da loja de ferragens” (Fig.
1.5) e “Os cinco minutos entre menina e mulher” (Fig. 1.6) cm entre outros.

Fig. 1.5. O gato da loja de ferragens. Acrílico sobre papel craft 70x50 cm. Coleção Particular, MT
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(

Fig. 1.6. Os cinco minutos entre menina e mulher, 2001. Acrílico sobre cartolina Kraft, 70x50 cmColeção particular, RJ

Mudei-me para Brasília em 2006, onde montei meu ateliê e em 2012. Sempre fui um
amante da abstração, tanto bi, quanto tridimensional, mas vivia uma constante frustração,
já que não conseguia produzir uma pintura abstrata que na minha opinião, fosse aceitável
ao ponto de merecer ser exposta, até que finalmente em 2010, consequi a tão sonhada
abstração. Em 2013 fiz a minha primeira individual totalmente abstrata e hoje continuo a
minha pesquisa em séries, ora abstratas, ora figurativas, estas últimas versando sobre pele:
objeto do presente trabalho.
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CAPÍTULO II
PROCESSO DE CRIAÇÃO, MÉTODOS E MATERIAIS
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Após décadas como autodidata, percebi que as minhas poéticas visuais haviam-se
esgotado, já que limitava-me à mimese de natureza, do ser humano e os seus produtos;
assim, após muitos anos de pesquisa na desconstrução destes temas-objeto, alcancei a tão
desejada abstração em 2012, mas após dois anos trabalhando a pintura abstrata, tive a
sensação que todo o meu trabalho era apenas um mix de elementos resgatados de antigas
vanguardas como o expressionismo alemão e o expressionismo abstrato, com elementos
Neo-concretos (Fig. 2.1 a 2.4); esta percepção da minha realidade pictórica, gerou uma
enorme insatisfação e me obrigou a procurar a academia como maneira de abrir novos
horizontes no meu processo de criação artística e exploração de novas linguagens que
dessem umamaior consistência ao meu trabalho.

Fig. 2.1. Um abraço em família. 2011. OST 100x100.Coleção particular, MT.
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Fig. 2.2 e 2.3 da série construções orgânico-geométricas, 2013. 1. OST 100x80 Cm.Coleção particular, SP

Fig. 2.4 Construção orgânico-geométrica G22, 2013. 1. Silicone, acrílico e óleo sobre tela 160x100 cm.AteliêMorenu, Brasília, DF

Durante as disciplinas de desenho 3 e calco-gravura procurei me concentrar no desenho
abstrato contemporâneo, me preocupando basicamente com o automatismo no processo
criativo, assim nasceram as construções monolineares (Fig. 2.5 a 2.7 ), tendo como
referência os trabalhos do artista Sol LeWitt.
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Fig. 2.5 a 2.8. Construções monolineares: Desenho, calco-gravura, intervenção no espaço público e
pintura

De volta à pintura, o excesso de cor no meu trabalho anterior à UnB incomodava-me
bastante e sentia a necessidade de reduzir a minha paleta e simplificar formas e conteúdo,
concentrando-me nas massas de cor. Durante esta época 2015-2018 a crescente violência
estampada nas manchetes de jornais, trouxeram lembranças da minha época de cirurgião
geral nos hospitais públicos do Rio de Janeiro e foi assim que nasceu a série “Feridas
Urbanas”, representações de pele em formatos pequenos (40x40 cm) que continham
representações das marcas da violência urbana: feridas por arma branca e arma branca
(Fig. 2.9 e 2.10)
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Fig. 2.9 e 2.10. Feridas urbanas.Óleo e sillicone sobre tela. 40x40 Cm. 2017. AteliêMorenu, Brasília, DF.

Muito presente ainda na minha mente, a abstração negava-se a abandonar o trabalho e
decidi criar um trabalho em grande formato que tivesse como fundo uma cor
predominante que me remetesse à cidade onde aqueles fatos que evocaram as memórias
da violência aconteceram, assim, cada vez que fecho os olhos e penso no Rio de Janeiro,
vem à minha mente aquela cor, um azul turquesa, presente no meio sub-aquático do litoral
no qual tanto mergulhei. Esta cor serviu de base para receber múltiplas representações de
feridas, cada uma com uma história diferente em um formato de 250x150 centímetros
(Fig. 2.11)

Fig. 2.11. Praia, sol, samba e mar. Óleo e sillicone sobre tela. 250x150 Cm. 2017.Ateliê Morenu, Brasília, DF.
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Por último, buscava um trabalho que dentro da mesma poética envolvendo a pele, pudesse
agregar o desenho estabelecendo um diálogo com a pintura, assim nasceu a segunda fase
deste trabalho, contendo representações de tatuagens cedidas por amigos, contatos do
facebook e pacientes da minha clínica privada.

2.1. Elaboração das representações de tatuagens e feridas

O processo de preparo das telas e tonalização da representação da pele é similar em ambos
os processos, variando apenas no relevo dado às representações das feridas. Tudo começa
em ambas as linhas de produção com a obtenção das imagens.

2.1.1 Obtenção das imagens

O processo inicia-se com a obtenção dos registros fotográficos de feridas, cicatrizes ou
tatuagens, sejam feitas diretamente por mim, ou obtidas a traves de postagens nas redes
sociais, recebidas por e.mail, Whatsapp, Facebook ou Instagram. Após a obtenção das
imagens, as mesmas são ampliadas para tamanho A3 ou A2, dependendo da
complexidade e tipo de desenho: a maior complexidade ou maior a área ocupada no corpo
do doador da imagem, maior o tamanho. Fig. 2.13 a 2.15

Fig. 2.13 a 2.15. Imagens recebidas pelo whatsapp e facebook
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2.1.2 Preparo das telas

A preparação da tela inicia-se com modelagem de silicone base água da representação da
ferida ou cicatriz para dar um volume e textura compatível com a lesão desejada e da área
do corpo que pretendo representar; após 48 horas da aplicação e modelagem do silicone,
inicia-se o preparo e homogenização da superfície, utilizando umamistura de 50% de cola
P.V.A + 50% de tinta de parede acrílico premium para áreas externas Metalatex na cor
branca + 10 ml de formol a 4% por cada 500 ml da mistura, a fins de conferir uma maior
proteção contra fungos à tela + 8 colheres de sopa de gesso crê por cada 200 ml da solução
anteriormente relatada. A cor da base é obtida misturando gotas de pigmento líquido
Xadréz nas cores amarelo, azul e vermelho, dando sempre uma tonalidade final mais
escura do que a desejada e a base é distribuída por toda a superfície da tela com espátula.
Uma vez seca a base (48 horas após a aplicação), procedo a aplicar duas camadas de
goma-laca acrilex para completar o preparo da tela, deixando secar por 24 horas entre
camada e camada (Fig. 2.16 e 2.17)

Fig. 2.16 e 2.17. Base da tela preparada e primeira camada de óleo
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2.3 A tonalidade da pele

Uma vez secas as camadas da base, inicio a aplicação da tinta à óleo usando as cores:
Pele branca: Branco de titânio, amarelo primário, ciano e magenta em proporçoes
variáveis dependendo da tonalidade da pele
Pele morena e negra: amarelo primário, ciano e magenta em proporções variáveis
segundo a tonalidade desejada. Como diluente é utilizada uma solução de 1:1 de diluente
para tinta a óleo e óleo de linhaça Acrilex; distribuíndo a tela em camadas sobrepostas em
número variável de três a cinco, com um intervalo de cinco dias de secagem entre camada
e camada.
2.4 Os desenhos das tatuagens

Uma vez secas ao toque as camadas de óleo, e o plano de fundo estando na tonalidade
desejada, os desenhos são transferidos da impressão em papel sulfite para a superfície da
tela, usando papel carbono na cor preta e uma ferramenta de dentista chamada brunidor,
desenhando o contorno das figuras, tal e como os tatuadores fazem antes de iniciar a
tatuagem cutânea (Fig. 2.17, 2.18 e 2.19).

Fig. 2.18 e 2.19. Brunidor, base da tela preparada e primeira camada de óleo
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Os desenhos são feitos com uma tonalidade de azul obtida da mistura de tinta a óleo nas
cores ciano, magenta e amarelo primário até obter um azul escuro, próximo ao azul de
ftalocianina (Fig. 2.20).

Fig. 2.20. Tonalidade de Azul para a representação das tatuagens

Sempre dei preferência a trabalhar com cores produzidas através da mistura das cores
primárias, para obter tonalidades mais próximas daquilo que vejo e para não depender da
disponibilidade das tonalidades já prontas oferecidas comecialmente nas lojas de
materiais artísticos, além das vantagens financeiras que me oferece o fato de ter poucas
cores comerciais e fabricar somente a quantidade da tonalidade que desejar usar em
determinado momento. Inicio a elaboração do desenho aplicando uma fina camada de
veladura azul próxima ao contorno, para dar a sensação de profundidade esfumaçada que
tem as tatuagens próximas à periferia, dada pela dispersão do pigmento na derme (Fig.
2.21) doze horas após esta primeira camada e antes de secar completamente, procedo ao
depósito de uma segunda camada de tinta, bem mais espessa para desenhar o contorno da
representação da tatuagem, misturando a parte mais interna desta linha de contorno, com a
camada prévia mais líquida para construir um degradê.

Fig. 2.21. Degradê e contornos das representações das tatuagens
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2.5. As representações das feridas
Os relevos modelados em silicone, são cobertos de maneira homogênea com as camadas
aplicadas de igual maneira ao preparo das tonalidades cutâneas no caso das tatuagens,
porém antes do secagem, costumo adicionar ao redor das representações das feridas,
áreas com maior concentração de óleo nas cores magenta e ciano, para dar a coloração
típica de feridas nos seus diversos estágios de evolução, tal e como descrito no livro de
medicina legal de F.G, Veloso 1 .

Fig. 2.22. Modelagem das feridas. Após prepa-rar a base com o método anteriormente descrito,aplica-se o silicone gel de base água, modelandocom espátula para criar o relevo das feridas

Uma vez seca a camada que deu tonalidade à representação da pele, procedo a tonalizar
o fundo da ferida, usando os mesmos procedimentos descritos na bibliografia citada1 ma
mencionado, utilizando para isto também a minha experiência com cirurgião. As obras
utilizando estes métodos estão secas ao toque após três semanas e resistem ao contato
mais prolongado com outras superfícies após o terceiro mês, quando armazenadas em
ambiente interno, com luz natural e em condições habituais do clima de Brasília,
podendo assim, serem embaladas e transportadas.
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CAPÍTULO III
REFERÊNCIAS IMPLÍCITAS NO TRABALHO
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A representação da pele humana ao longo da história da arte foi
influenciada por diferentes fatores: evolução dos materiais, paradigmas
estéticos das diferentes épocas e estilo particular de cada artista, assim,
vemos desde as cores chapadas nas pinturas e papiros egípcios, os tons

de amarelos e ocres do medioevo, os rosas nos afrescos renascentistas, até o
desenvolvimento das tintas a óleo por parte dos pintores flamengos do gótico tardio, que
possibiitaram as representações mais naturalistas da cutis humana2. (Fig. 3.1 a 3.3)

Fig. 3.1, 3.2 e 3.3. Evolução da representação da cutis dos egípcios até Van Eyck

Aminha pesquisa na construção de tonalidades cutâneas iniciou pela pesquisa sobre como
os pintores do gótico flamengo, renascentistas, barrocos e românticos manipulavam as
cores para chegar ao realismo presente nas suas obras; entre estes autores destaco Van
Eyck, Vermeer, Ticiano, Hans Holbein, Rubens, Caravaggio, Diego Velázquez,
Rembrandt, Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres e a crucificção de
Mathias grunewald detalhes das obras destes artistas podem ser vistos nas figuras 3.3 a
3.10. Da etapa de observação da amplificação de fragmentos de obras dos mestres acima
relatados no início do semestre quando cursei pintura II com o professor Elder Rocha, até
a fase de maturação do trabalho atual, foram dezenas de fragmentos de tela com diversos
processos com tinta a óleo em diferentes graus de diluição, mistura das cores primárias em
diferentes proporções, até chegar ao método descrito no capítulo anterior.
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Fig 3.4 Detalhes da obra de Jan Van Eyck Fig 3.5 Detalhes da obra de Johannes Vermeer

Fig 3.6 Detalhes da obra de Ticiano Fig 3.7 Detalhes da obra deHansHolbein

Fig 3.8Detalhes da obra de Rubens Fig 3.9 Detalhes da obra de Caravaggio

Fig 3.8 Detalhes da obra de Velásquez Fig 3.9 Detalhes da obra de Rembrandt
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Fig 3.8 Detalhes da obra Jacques-Louis David Fig 3.9 Detalhes da obra de Jean-Auguste-Dominique Ingres

Fig 3.10 Detalhes da obra a crucificção deMathias grunewald

Outras referências mais contemporâneas no meu trabalho incluem Francis Bacon, Jenny
Saville e FábioMagalhães

Fig 3.11 Detalhes da obra de Francis Bacon Fig 3.12 Detalhes da obra de Lucien Freud
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Fig 3.13 Detalhes da obra de Jenny Saville

Fig 3.14 Detalhes da obra de FábioMagalhães
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CAPÍTULO IV
AQUILO QUE NOS ENVOLVE

OBRAS
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Ferida urbana 01 (me dá o relógio playboy)

Ferida urbana 02 (Entrega a pasta, porra)
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Ferida urbana 03 (Foi por amor, me perdoa)

Ferida urbana 04 (Perdeu, mané)
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Samir e a catástrofe, óleo sobre tela, 100x80 Cm, 2019
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Suyan y el toro bravo de Picasso, OST 50x50 Cm.

Suyan e o anjo de Klein, OST 50x50 Cm.
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CAPÍTULO V
CONCLUSÃO
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Após os meus sete anos de formação: três na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e
quatro na Universidade de Brasilia, posso concluir que o estudo e a pesquisa em artes são
um universo quase infinito: milhares de artistas que estão na história da arte e milhões que
nos são contemporâneos, influenciam a nossa mente e o nosso trabalho; de tal forma que
manter o foco é uma tarefa bastante difícil, mas ao mesmo tempo estimulante, porque a
grande quantidade de informação que recebemos diariamente, serve como fio catalizador
para alimentar o nosso trabalho e a nossa pesquisa, assim como para a difusão da nossa
produção.

Após passar por diversas fases na minha vida artística, começando com a arte figurativa
naturalista, passando pela desconstrução da figura e da paisagem até alcançar a abstração
informal, por vezes lírica e com alguns elementos geométricos, retorno mais uma vez à
arte figurativa, mas sob uma nova ótica, envolvendo aspectos da minha vida cotidiana,
retratando aqueles elementos que me são muito familiares e dos quais derivo o meu
sustento: pele, feridas, carne e sangue. As obras na minha atual linha de pesquisa, trazem
componentes sociológicos como a violência, vaidade, auto-satisfação e auto-afirmação
dos doadores das imagens e pode ter desdobramentos futuros para outras linguagens,
assim como um projeto que estou desenvolvendo: representações das feridas de corpos
presentes nos Institutos de Medicina Legal das cidades que visitei durante as minhas
viagens, como umamaneira de resgatar as memórias das vítimas da violência urbana.

O legado mais importante da minha passagem pela academia é que se desejamos nos
tornarmos artistas competentes, devemos além de estudar, experimentar linhas de
trabalho até o seu esgotamento e sempre experimentar, para evitar nos tornarmos copistas
de nós mesmos.
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