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 DVD
ANTONIO DIAS: arte ilustrada

 Ficha técnica

Gênero: Documentário sobre a poética de Antonio Dias, a par-
tir da exposição Antonio Dias – o país inventado, realizada no
MAM/SP, em 2001.

Palavras-chave: Arte contemporânea; cor; diálogo com a ma-
téria; dimensão simbólica da matéria; experimentação; objeto;
pintura; procedimentos técnicos inventivos.

Foco: Processo de Criação.

Tema: A poética de Antonio Dias e seu aspecto lúdico-lírico,
além da variedade de suportes utilizados e a constante experi-
mentação de materiais que atravessa sua produção.

Artistas abordados: Antonio Dias, Carmela Gross, Oswaldo
Goeldi, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, Victor Pasmore,
Georges Mathieu, entre outros.

Indicação: A partir da 7ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Cacá Vicalvi.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
As obras mais conceituais dos anos 60 e 70, até as últimas telas
dos anos 90, quando Antonio Dias experimenta novos mate-
riais, como o grafite e o ouro, são apresentadas neste docu-
mentário que tem como pano de fundo a antológica exposição
Antonio Dias – o país inventado, realizada no MAM/SP, em
2001. As imagens da exposição, a fala da curadora Sônia
Salzstein e de amigos, além do depoimento do próprio artista
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vão dando uma idéia da variação das matérias, suportes e gê-
neros que faz de Antonio Dias um criador de fôlego e de gestos
largos no percurso de seu projeto poético.

 Trama inventiva

Percurso criador. Olhar/sentir/pensar o que antes, simplesmen-
te, não era. Cada novo olhar é um outro olhar, e assim vai se
fazendo a obra. Existem vontades. Vontades de artista: proje-
tos, esboços, estudos, protótipos. Vontades da matéria: resis-
tir, provocar, obedecer, dialogar com o artista. Existe um tem-
po: do devaneio, da vigília criativa, do fazer sem parar, de ficar
em silêncio e distante, de viver o caos criador. Existe um espa-
ço: o ateliê. Espaço para produzir, investigar, experimentar.
Repouso e reflexão. Espaço-referência. Existe sempre a busca
incansável para o artista inventar a sua poética de tal forma
que, enquanto a obra se faz, se inventa o modo de fazer. Inven-
ção que, na cartografia, convoca o andarilhar pelo território
Processo de Criação.

 O passeio da câmera
Nossos olhos começam a mirar as obras de Antonio Dias, cria-
das entre 1968 e 2000, na exposição realizada no Museu de Arte
Moderna de São Paulo, em 2001. Composta por trinta e seis
obras, a exposição é uma antologia dos grandes formatos do
artista: trabalhos em pintura, objetos, instalações, projeções e
filmes feitos em Super-8, adaptados para projetor digital.

A câmera focaliza o trabalho O país inventado que dá título à
exposição e é composto por uma vara de bambu laqueado e um
recorte de seda vermelha na forma de um retângulo, no qual não
existe um canto superior. “É uma bandeira em que falta um pe-
daço”, diz a curadora Sônia Salzstein, “uma idéia de que todos
os lugares são meus lugares; qualquer lugar é meu lugar; uma
poética importante no trabalho de Antonio”.
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Vemos imagens de sua produção conceitual, iniciada em fins
dos anos 60, momento em que Dias passa a escrever em inglês
nas próprias peças; os impressionantes cilindros com foto de
pele humana na instalação KasaKosovoKasa (1996); a instala-
ção Todas as cores do homem, com dezenas de pênis de vidro
cheios desses pigmentos e suspensos no teto; ou, ainda, o
Super-8 Uma mosca no meu filme (1976), em três telas simul-
tâneas e suspensas. Essas e outras obras vão revelando a
ousadia da experimentação no fluxo do trabalho do artista.

A câmera estica o passeio até o ateliê do artista no seu apar-
tamento, em Copacabana, RJ. Antonio Dias abre as cortinas
da janela, deixando a claridade entrar para observarmos as
obras ali expostas, entre elas, sua produção em papel artesanal
nepalês (1977).

O documentário, entrelaçando falas de Antonio Dias às da
curadora Sônia Salzstein e da artista Carmela Gross - que vê
em sua obra ao mesmo tempo “uma extrema sensualidade e
uma extrema racionalidade”, nos oferece um olhar sobre o vo-
cabulário plástico deste artista que finaliza o documentário
fazendo sucessivas “poses” corporais. Dias propõe elaborações
do próprio alfabeto, problematizando o mundo e protegendo
seus segredos da banalização redutiva das explicações.

O documentário convida para proposições pedagógicas em
Materialidade, a dimensão simbólica das matérias escolhidas;
em Forma-Conteúdo, a presença exclusiva do preto, branco e
vermelho nas obras; em Linguagens Artísticas, o trânsito e o
contágio entre diferentes e distintas linguagens; em Saberes

Estéticos e Culturais, a arte contemporânea; em Conexões

Transdisciplinares, a cultura oriental e a política.

Na escolha em focalizar o documentário em Processo de Cri-
ação, este material dá relevância à ação criadora do artista que
envolve o rigor da problematização, a abusada experimenta-
ção e um ousado diálogo com a matéria.
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 Sobre Antonio Dias

(Campina Grande/PB, 1944)

A arte não leva à conclusão de coisa nenhuma. Ainda bem, ela é só
questionamento; eu acho. Para mim mesmo, ela funciona um pou-
co assim, embora eu acredite que a arte seja também a constru-
ção de quem faz. Quer dizer, eu me construo através do meu tra-
balho. Eu penso em mim pensando nele.

Antonio Dias

A obra Faça você mesmo: território liberdade, de 1968, é um
mapa que cada um pode construir no chão com fita adesiva,
sugerindo a existência de um espaço simbólico para a experi-
mentação e a invenção. Na posição de um emblema para falar
de Antonio Dias, a obra traduz o modo como esse artista se
move no espaço do território da arte.

No território da arte, lugar de possibilidades diversas para An-
tonio Dias, o artista se questiona, problematizando a linguagem
da arte, numa produção de mutação constante, ancorada numa
poética que se alimenta de “várias modalidades de expressão,
criticando-as, apontando seus dilemas, suas promessas, sua sub-
serviência”.1

Antonio Manuel Lima Dias, o artista Antonio Dias, inicia-se nas
artes pelas mãos do avô paterno, com quem tem as primeiras
noções de desenho. Em 1953, muda-se para o Rio de Janeiro.
Conhece Oswaldo Goeldi, de quem é aluno no Ateliê Livre de
Gravura da Escola Nacional de Belas Artes. Começa a fazer
ilustrações e capas de livros. Em 1965, ganha uma bolsa da
Bienal de Paris e muda-se para a França. De lá, para Milão, em
1968, e para Colônia, em 1989.

A obra de Antonio Dias, cidadão do mundo, é múltipla.
Desvinculado de um estilo específico, o artista tampouco é fiel
a técnicas ou à eleição de temas. Dias não é pintor, gravador,
desenhista, cineasta ou videomaker, apesar de utilizar como
meio de trabalho o desenho, a gravura, a pintura, a escultura,
o objeto e as assemblages, as instalações ambientais, a foto-
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grafia e os impressos, o disco, o vídeo e o cinema. Não se pode
vincular sua produção a um meio específico.

Também não se pode vinculá-la a um tipo de material. A seda e
o bambu laqueado de O país inventado não são usuais no tra-
balho de Antonio Dias, mas também não são excepcionais. O
artista utiliza uma enorme diversidade de materiais - de óleos
e acrílicos a pigmentos metálicos, de tela e madeira ao papel
artesanal e papelão industrial - sem, contudo, eleger um den-
tre os demais como característico de sua produção.

O mesmo se dá com as linguagens. Na produção de Anto-
nio Dias, a diversidade de linguagens ou de técnicas não
é motivada pela procura incessante de algo particular. Não
é também a simples adesão ao que vigora no sistema de
arte num determinado momento, muito menos a prática
de apropriações inteligentes e oportunistas. Seu traba-
lho manifesta uma relação ativa e sensível aos eventos
contemporâneos, constituindo a prática do “direito de rup-
tura”, a insistência sobre o caráter não restritivo do tra-
balho de arte, cujos riscos de incoerência são vividos sem
temor pelo artista que acredita ser a liberdade sua única
lei possível.

Para o crítico Paulo Herkenhoff, Antonio Dias é uma espécie de
elo entre os neoconcretos e os artistas dos anos 70: entre Hélio
Oiticica e Cildo Meireles, Lygia Clark e Tunga2 , os não-objetos
e Waltercio Caldas, não se distanciando de Ivens Machado e
Iole de Freitas, ou mesmo dos que atuam nos anos 60 ao lado
de Cildo, como Barrio, Raimundo Collares e Antonio Manuel.
Como fala o crítico,

Dias tempera a presença da palavra entre a arte conceitual e a tradi-
ção da poesia concreta. É encontrado elaborando sobre a feno-
menologia da percepção e a recuperação traumática do sujeito. Res-
ponde à violência através da politização e do despojamento de seus
materiais.3

Outra marca da obra de Dias é seu rigor matemático. Para
ele, a página quadriculada é o primeiro passo no processo de
elaboração da idéia, além de filtro mediador entre o olhar e a
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superfície do quadro: atitude de controle do próprio fazer ar-
tístico, e paralela problematização da inserção social do ar-
tista e sua obra, na qual predomina a orientação de tipo ana-
lítico-cerebral. Estratégia por meio da qual o artista elabora
sua linguagem econômica e precisa até alcançar – na redução
cromática ao preto e branco que caracteriza as séries
conceituais geométricas no final dos anos 70 – a depuração de
todo o excesso, fundador de sua matemática poética.

Considerada em conjunto, a produção de Antonio Dias per-
mite contínuos deslizamentos e se torna lugar de trânsito
e contágio entre o que é diferente e distante; põe em con-
tato elos de significações distintas, é rizoma, modelo de
realização de alianças provisórias, mas amplas; provoca-
nos reações, mesmo que sejam negativas, diz o artista. Impos-
sível a indiferença.

 Os olhos da arte
Eu sou interessado em arte, agora a forma de realizar pode ser qual-
quer uma para mim.

Antonio Dias

Antonio Dias tem o gosto pela vida nômade. Sua ambiência de
trabalho: o apartamento-ateliê de Copacabana e os ateliês em
Colônia, na Alemanha, e em Milão, na Itália. Seu processo de
criação: o trânsito e o contágio entre materiais, procedimentos
e linguagens diferentes e distantes.

O documentário favorece essa leitura. Podemos observar tan-
to o aspecto lúdico-lírico da poética do artista como a varie-
dade de suportes utilizados e a constante experimentação de
materiais que atravessa sua produção. No âmbito de uma re-
lação de “uma extrema sensualidade e, ao mesmo tempo, de
uma extrema racionalidade”, como diz a artista Carmela Gross,
Dias explora as possibilidades expressivas da matéria e sua
respectiva força simbólica, experiência à qual se entrega sem-
pre com fascínio.
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Revela-se, em Antonio Dias, uma fértil tensão entre idéias e
formas, entre a necessidade de enfrentar o presente, através
de um pensamento poético agudo e singular, e a liberdade de
fazer uso de linguagens diferentes e distantes.

Para Cecília Salles4 , “o tecido do percurso criador é feito de
relações de tensão, como se fosse sua musculatura. Pólos
opostos de naturezas diversas agem dialeticamente um sobre
o outro, mantendo o processo de criação”.

Um desses aspectos de tensão, por exemplo, é entre o que se
quer dizer e aquilo que se está dizendo. O trabalho de criação
começa muitas vezes em cadernos de anotação, como nos
conta Dias no documentário, “eu trabalho em cima de ca-
dernos, nos cadernos eu deixo sair tudo, fluir como vem,
entendeu? Pintou na cabeça... (fazendo um gesto de ano-
tar com a mão) depois eu filtro”. A vagueza da idéia regis-
trada leva à imprecisão que move um percurso direcionado
por um projeto que teve início no registro da idéia. É a
tensão entre projeto e processo que deixa aparente o ato
criador como um projeto em processo.

A forma, assim, ao se objetivar, não está onde se espera. O
que faz com que a criação também se realize na tensão entre
limite e liberdade: liberdade significa possibilidades infinitas e
limite está associado ao enfrentamento de leis.

No fluxo do trabalho de Dias, desde o início, observamos
o desafio de pressionar os limites da arte criando livremen-
te. Porém, criar livremente seria fazer qualquer coisa, a
qualquer momento, em quaisquer circunstâncias e de qual-
quer maneira? Sobre isso, comenta Cecília Salles:

Só se pode agir livremente sacrificando constantemente outras pos-
sibilidades de liberdade; a liberdade constitui-se tanto das escolhas
que se deixa de fazer ou que não se pode fazer, quanto das escolhas
que efetivamente acontecem. Limites internos ou externos à obra
oferecem resistência à liberdade do artista. No entanto, essas limita-
ções revelam-se, muitas vezes, como propulsoras da criação. O ar-
tista é incitado a vencer os limites estabelecidos por ele mesmo ou
por fatores externos (..)5 .
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Outra tensão criativa que se observa no trabalho de Dias
é a relação tensional entre propriedades e potencialidades
da matéria. O artista estabelece um relacionamento ínti-
mo e tensivo com a matéria, num permanente processo de
manipulação e transformação, movendo um percurso de
experimentação.

O diálogo de Dias com a matéria o aproximou da química. Ele
usa resíduos de matérias, e não cores, realçando a opacidade
sobre a tela. Vemos, no documentário, obras elaboradas à base
de óxidos de ferro e grafite, reagentes ou sobras de materiais
aplicados a elementos diversos, ou, ainda, mediante a subtra-
ção de partes e a lavagem de superfícies entintadas. São ma-
térias heterogêneas, tal como produtos industriais que negam
o teor orgânico, a unidade e a expressividade como valores
estéticos. Valem pelo próprio peso físico e, sobretudo, pelo ato
intenso do artista de aplicá-los no suporte.

A matéria pode ser, ainda, fria e artificial como, nos tubos de
ensaios, os falos transparentes que revelam uma alegoria da
vida e da matéria decomposta em tantos elementos: sangue
(simbólico, vinho tinto), água, ouro, cobre, gesso, malaquita,
grafite. A mão do artista-artesão também dialoga com a cultu-
ra oriental, na produção do suporte-obra de papel artesanal
nepalês de pura celulose, em cuja pasta faz misturar pigmen-
tos naturais: liquens, barro vermelho, curry, cinzas, diferentes
tipos de chá.

Nesse fazer de alquimista, a tessitura do processo de cri-
ação de Antonio Dias desenvolve-se à maneira de uma
espiral, num gesto criador de tenso tônus experimental que
visita e revisita lugares em que a sua arte se faz e se refaz.
Não seria este o caráter encantatório de sua obra?
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 O passeio dos olhos do professor
Como leitor do documentário, você pode, antes do planejamento
de sua utilização, registrar suas impressões durante a exibição.
Nossa sugestão é que suas anotações iniciem um diário de
bordo, como um instrumento para o seu pensar pedagógico
durante todo o processo de trabalho junto aos alunos. A seguir,
uma pauta do olhar que pode ajudá-lo.

O que o documentário desperta em você?

O que provoca em você o trânsito do artista por diferentes e
distintas linguagens e materiais?

O que chama a sua atenção nos depoimentos do artista e de
outros no documentário sobre o processo de criação de An-
tonio Dias?

Quais aspectos da arte contemporânea você vê presentes
na obra de Dias? O documentário deixa essa relação clara?

Como os blocos do documentário poderiam ser aproveita-
dos na sala de aula? Você faria outros recortes? Quais?

O que você imagina que os alunos gostariam de ver no
documentário? O que causaria atração ou estranhamento?

Para você, qual o foco de trabalho, em sala de aula, pode ser
desencadeado pelo documentário?

Agora, reveja suas anotações. Elas revelam o modo singular de
sua percepção e análise. A partir delas e da escolha do foco de
trabalho, quais questões você faria numa pauta do olhar para o
passeio dos olhos dos seus alunos?



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

formação de público

relação público e obra,
provocar o espectador,
impacto frente à obra

espaços sociais do saber

Museu de Arte Moderna/RJ

agentes

artista, curador

Mediação
Cultural

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

cor

tensão, economia de formas,
bidimensionalidade, tridimensionalidade 

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte arte contemporânea, neoconcretismo, Opinião 65

sistema simbólico ícones, emblemas, linguagem

Linguagens 
Artísticas

artes
visuais

meios
novos

meios
tradicionais

fotografia, instalação, assemblage,
objeto, não-objeto, vídeo, cinema

desenho, pintura, gravura, escultura 

Processo de
Criação

ação criadora problematização, experimentação, esboços,
diálogo com a matéria, cadernos, séries

rigor matemático, ironia, repertório pessoal e cultural

ateliê

potências criadoras

ambiência de trabalho

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

política, ditadura no Brasil,
história do Brasil, cultura oriental

procedimentos técnicos

poéticas da materialidade

suporte

natureza da matéria

ruptura do suporte, papel artesanal,
pesquisa de outros meios e suportes,
grandes formatos, fabricação artesanal

procedimentos técnicos inventivos,
subversão de usos, transgredir a matéria,
experimentação, processo alquímico

óxido de ferro, grafite, ouro, cobre, gesso, malaquita;
matéria orgânica: pigmentos, liquens, barro vermelho,
curry, cinzas, chá, vinho;
matérias não convencionais: tubos de ensaio

Materialidade

potencialidade, vitalidade da matéria,
dimensão simbólica da matéria,
qualidade e singularidade da matéria



12

 Percursos com desafios estéticos

No mapa, você pode visualizar as diferentes trilhas para o foco
Processo de Criação. Pelas brechas do documentário, consi-
deramos esse um enfoque de relevância. Levando em conta a
sensibilidade, o interesse e a motivação que o documentário
pode gerar, apresentamos possíveis modos de percursos de
trabalho impulsionadores para o desenvolvimento de projetos.

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

O que os alunos pensam sobre uma obra que tem o título
Coração para amassar? Com o levantamento de hipóteses,
a conversa pode girar em torno de questões como: de que
modo  imaginam a obra: pintura, escultura, objeto, instala-
ção? Feita com qual material? O que levou o artista a dar
esse título à obra? O interessante não é adivinhar como é a
obra, mas aguçar a curiosidade para conhecê-la. Após a con-
versa, a exibição do documentário pode partir do bloco em
que Antonio Dias nos fala em seu apartamento-ateliê. O que
causa atração ou estranhamento nos alunos?

Um outro modo de entrada no documentário é envolver os
alunos numa coleta de imagens de bandeiras de países, ti-
mes de futebol, escolas de samba, partidos políticos, etc.
Uma conversa pode ser encadeada, buscando investigar: o
que simboliza uma bandeira? A escola tem uma bandeira?
Se não há, como poderia ser essa bandeira? Em seguida,
exiba o documentário a partir do momento em que a curadora
Sônia Salzstein fala sobre a obra O país inventado. Quais
questões o documentário provoca nos alunos? Há desejo
de saber mais sobre Antonio Dias e sua obra?

Pense em realizar junto com a área de ciências uma pesqui-
sa sobre tintas naturais e reciclagem de papel. Quais mate-
riais orgânicos e sintéticos podem se transformar em bons
pigmentos? Como o papel é fabricado? Como é feita sua
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reciclagem? Para os alunos, os artistas usam papéis
artesanais? Pode ser exibido o bloco em que Antonio Dias
conta sobre sua experiência na produção de papel artesanal
no Nepal. Quais outros percursos de criação, presentes no
documentário, chamam a atenção dos alunos?

Todas as sugestões apresentadas podem gerar outras, com a
intenção de convocar os alunos para a observação do
documentário, despertando novos fatos, idéias e sentidos para
a reflexão sobre processo de criação. O documentário pode ser
visto e revisto muitas vezes, com paradas em momentos que
tenham gerado mais perguntas e maior curiosidade dos alunos.

 Desvelando a poética pessoal

Como já sugere este percurso, o acompanhamento, orientações e
sugestões, que você pode oferecer levará o aluno para uma atitu-
de investigativa sobre o seu próprio processo de criação. As pos-
sibilidades que indicamos podem ser transformadas para que o
aluno faça sua escolha, desenvolvendo-a individualmente ou em
pequenos grupos, com o seu acompanhamento. Cada proposta
não se resume à realização de um único trabalho, mas visa a cri-
ação e apresentação de uma série que possa ser apreciada e dis-
cutida sob a perspectiva de uma pesquisa estética pessoal.

Neste momento, a pesquisa de tintas naturais e papel
reciclado, realizada no Passeio dos olhos dos alunos, pode
servir de estopim para a criação de composições com es-
ses materiais. Antonio Dias cria grandes instalações e es-
culturas usando papel reciclado, além de seus cadernos.
Proposições semelhantes podem ser feitas aos alunos, na
busca de novos materiais para seus processos de criação.

Antonio Dias cria a bandeira de seu território da arte, que o
identifica e, ao mesmo tempo, acolhe o outro. Uma propos-
ta interessante seria a produção de diversas bandeiras,
abusando de diferentes formas e materiais: tecidos, papel,
cartolina, plástico, laços, fitas, etc., desenvolvendo marcas
próprias, símbolos com os quais tenham afinidade. Como
seria a bandeira do território de cada aluno?
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Uma exposição conjunta de bandeiras e obras convida a comu-
nidade escolar para refletir sobre questões contemporâneas a
partir do território de cada aluno.

 Ampliando o olhar
Artista híbrido, que transita em diferentes linguagens e, ao
mesmo tempo, não se fixa em nenhuma, Dias desenha, pin-
ta, grava, monta, cria. Para Moacir dos Anjos6 ,

a obra de Antonio Dias é múltipla. Não se reduz a estilos e tampouco
é fiel a técnicas ou à eleição de temas. Ao longo de quase 40 anos, o
artista fez pinturas, objetos, instalações, disco, fotografias e filmes,
promovendo um desmonte rigoroso de qualquer hierarquia entre os
meios de expressão que usa.

Em nova exibição do documentário, faça com os alunos um
mapeamento das diversas linguagens utilizadas por Dias,
selecionando obras exibidas como exemplos.

As obras do artista, fortemente marcadas por temáticas de
preocupação social, têm títulos como: Fumaça do prisioneiro

(1964), Anywhere is my land (Minha terra é em qualquer lu-
gar) (1968), Monumento para a memória (1970), O herói da

classe operária/comendo/lavando (1974), Todas as cores dos

homens (1995), Chico Mendes (1995), KasaKosovoKasa

(1996), Duas torres (2002). Um bom modo para ampliar o olhar
dos alunos pode ser um trabalho, em conjunto com a área de
história, em que tentem compreender o sentido desses títulos
de acordo com cada contexto histórico pelo qual passava o
Brasil e o mundo. Há alterações nos temas ao longo do tem-
po? Que títulos remetem à esfera individual ou à coletiva? Quais
referências são brasileiras e quais são estrangeiras, já que o
artista reside tanto no Brasil quanto no exterior?

Na primeira etapa da obra de Antonio Dias, realizada no
Brasil até sua partida para a Europa em 1966, observa-se a
problematização de questões relativas a materiais macios
e moles, como nas obras Coração para amassar (1966),
Dans mon jardim (1967) ou Solitário (1967). Podemos apro-
ximar Antonio Dias de alguns artistas que também explo-



material educativo para o professor-propositor

ANTONIO DIAS – ARTE ILUSTRADA

15

ram a matéria macia, como as esculturas moles de Claes
Oldenburg e os Achrome de Piero Manzoni, criados entre
1959 e 1962, com algodão, pele de coelho, palha, pão, en-
tre outros. O que os olhos dos alunos podem descobrir so-
bre os procedimentos desses artistas no trabalho com “vo-
lumes estufados”?

Pense na criação de um cantinho na sala de aula com mate-
rial coletado por todos, o qual pode ser utilizado em proces-
sos de criação: uma renda jogada fora pela mãe, botões,
folhas secas, filmes fotográficos velhos, caixinhas de fósfo-
ro vazias, fitas e laços de presentes, tocos de lápis de cor e
de giz de cera, retalhos de papéis coloridos, revistas e jor-
nais velhos, garrafas pet, restos de tintas, terra e areia de
muitas cores, etc. Uma grande caixa de papelão, um latão
ou tambor podem ser úteis para armazenar esse material,
de forma prática e acessível, para uso de alunos e alunas
em seus momentos de pesquisa e processo de criação.
Como os alunos classificam esses materiais: matérias mo-
les e macias, ásperas, lisas, duras, sólidas, líquidas, orgâni-
cas, industrializadas, etc.?

Antonio Dias é econômico nas cores: preto, branco e ver-
melho. Esta se mostra como sangüinidade em sua obra,
assim como na gravura Céu vermelho, de Goeldi, seu mes-
tre. O olhar sobre o fluxo da cor vermelha na arte pode ser
ampliado, apreciando obras como: Relevos espaciais e
Bólides, de Hélio Oiticica; ou a cor vermelha devoradora do
Desvio para o vermelho, de Cildo Meireles; ou, ainda,

L’atelier rouge, de Matisse.

A leitura das gravuras de Goeldi pode servir também para
que cada aluno realize uma série individual, a partir de um
eixo temático. A criação de gravuras pode usar, como ma-
triz, bandejas de isopor (poliestireno expandido), em baixo
relevo; ou barbante colado sobre pranchas de papelão rígi-
do, em relevo; ou papelão ondulado, obtido em caixas de
supermercado, entalhado também em baixo relevo. Todas
essas formas desvelam um processo de criação que lida com
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a linha, com a mancha de cor, com uma ou mais cores. A
tinta guache, aplicada com rolinho de espuma, instiga dife-
rentes experimentos: qual a diferença de resultado quando
se aplica mais ou menos tinta? Que áreas ficam vazadas,
sem cor, ou chapadas? Como obter diferentes texturas grá-
ficas, variando espessura de linha, firmeza do traço ou apli-
cação de objetos sobre a matriz?

Dias cria O meu retrato (1966), que está exposta numa
parede do ateliê do Rio de Janeiro, como se vê no
documentário. A apreciação dessa obra com os alunos pode
convidá-los à criação de uma série de auto-retratos por meio
da fotografia, vídeo, desenho, colagem ou pintura. Outros
artistas podem ser referências para essa criação, como Alex
Flemming, que, como Dias, também é um andarilho pelo
mundo, denominando-se “nômade barroco”.

Os títulos das obras de Antonio Dias, muitas vezes colocados
na própria obra, podem gerar uma boa pesquisa sobre os títu-
los de obras, ampliando também o olhar sobre as obras no-
meadas como Sem título. O que os alunos podem descobrir?

 Conhecendo pela pesquisa
Pesquisando pela música

Lanterna dos afogados

Herbert Vianna

Uma noite longa
Pra uma vida curta
Mas já não me importa
Basta poder te ajudar
E são tantas marcas
Que já fazem parte
Do que eu sou agora
Mas ainda sei me virar
Eu tô na Lanterna dos afogados
Eu tô te esperando
Vê se não vai demorar

Quando tá escuro
E ninguém te ouve
Quando chega a noite
E você pode chorar
Há uma luz no túnel
Dos desesperados
Há um cais de porto
Pra quem precisa chegar
Eu tô na Lanterna dos
afogados
Eu tô te esperando
Vê se não vai demorar
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Um artista que se preocupa com o outro, com seu meio, com
o mundo em que vive. Alguém capaz de ajudar excluídos,
flagelados de guerra, o torturado, o indefeso. Com o auxílio
de sua arte, Dias lança um grito ao mundo, em nome de to-
das essas vítimas. Contamina-se de sua dor, abrindo uma fe-
rida em sua obra que fala do e ao próximo. Ele é feito desse
mesmo estofo que recheia a todos, porém que muitas vezes
fazemos questão de esquecer. De que forma o dia-a-dia dos
conflitos sociais se impregna em nós? Somos influenciados
pelos outros? Como os repertórios pessoais se refletem na
vida? Essas questões podem gerar boas reflexões. Os alu-
nos devem fazer uso de seu caderno-portfólio de artista para
registro das pequenas singelezas que se apresentam diaria-
mente a nossos sentidos, e que moldam nosso ser.

Em sua obra Faça você mesmo: território liberdade, Anto-
nio Dias celebra a liberdade. O campo da liberdade e o ato
da criação, como campo da experiência, estão presentes em
Faça você mesmo o seu caminhando, uma proposição de
Lygia Clark. O que os alunos podem descobrir sobre essa
artista e suas obras?

Antonio Dias, em 1965, participa da mostra Opinião 65 no
MAM/RJ. O que representou essa mostra? Quais artistas
participaram? Qual período histórico o Brasil vivia nesse mo-
mento? Um trabalho conjunto com o professor de história
pode ser instigante.

A gravura se faz pela adição de elementos que compõem
seus tons e meio-tons, suas linhas e texturas. Crie com os
alunos uma grande composição coletiva: em uma folha gran-
de (papel kraft ou cartolinas são boas opções), convide cada
aluno a ir acrescentando um elemento gráfico, em uma in-
vestigação direta do processo de criação, aqui, coletivo.
Como a referência de cada aluno se manifesta naquela com-
posição, em seus gestos, estilos e pesquisas?

Dias transita pelas fronteiras entre os territórios das linguagens
artísticas, com obras que extrapolam o suporte da tela ou do
papel, como quando realiza instalações. O desenvolvimento das
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instalações no Brasil, no final da década de 60, acabou se
associando à idéia de casa e ao exercício de uma fenomenologia
do espaço, com o espectador sendo protagonista e centro.
Observar a obra KasaKosovoKasa, de Antonio Dias, Tropicália,
de Hélio Oiticica, entre outras instalações de artistas contem-
porâneos, pode servir como nutrição e desencadear idéias para
a produção dos alunos. Usando materiais diversos, como teci-
dos, restos de papéis ou sucatas, fotografias, objetos sem uso,
tinta etc., os alunos podem criar uma instalação-casa e convi-
dar seus pares à visitação, fruição e atribuição de sentidos.

 Amarrações de sentidos: portfólio
O momento de dar sentido ao que se estudou é especial, e pode ser
vivido com a retomada dos conteúdos estudados e o pensar sobre
eles. Muito mais do que apenas guardar os trabalhos realizados no
fazer-artístico, o portfólio pode ser o suporte para esse pensar.

O próprio Antonio Dias sugere um portfólio, quando descreve os
cadernos-anotações com que trabalha. Tais quais livros de artista,
esses cadernos acolhem os jorros livres e soltos que escapam de
sua mão. Cadernos em branco, grandes, ou criados com papel
reciclado pelos alunos, acomodam o registro de estímulos, desco-
bertas, experimentações, referências que, depois de “filtradas”,
podem integrar suas composições, permitindo a qualquer momento
um acompanhamento e resgate do processo de criação, assim
como a poesia que impregna em quem aprecia essas produções.

 Valorizando a processualidade
A apresentação e discussão a partir dos cadernos-portfólios
podem desencadear boas reflexões sobre possíveis transfor-
mações e ampliações da compreensão sobre o processo de
criação. O que os alunos conheceram? Houve transformações
no modo como pensavam o processo de criação?

É momento também de você refletir a partir do seu diário de
bordo. O que você percebe que aprendeu com este projeto?
Quais os novos achados para sua ação pedagógica que foram
descobertos nesta experiência? O projeto germinou novas idéias
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em você? Que outro documentário você se sente instigado a
buscar na DVDteca Arte na Escola?

 Glossário
Fenomenologia da percepção – desenvolvida pelo pensador francês
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) e que dá nome a sua principal obra
publicada Fenomenologia da percepção (1945). Merleau-Ponty oferece à
dualidade corpo/alma uma visão englobadora, não separada, fazendo des-
tas duas dimensões uma unidade significante. A consciência não tem auto-
nomia relativamente ao corpo, não pode ser tratada como entidade inde-
pendente, uma vez que ela só existe na sua encarnação. A percepção, então,
é sempre uma percepção incorporada, que só é o que é num contexto ou
situação específicos. A imbricação do corpo que percebe e suas cercanias
estão na base da percepção. Isso significa que não existe percepção em
geral; a percepção só existe conforme for vivida no mundo. Como totalida-
de, o corpo vive o espaço e o tempo, e é a própria expressão do ser-no-
mundo. Fonte: LECHTE, John. 50 pensadores contemporâneos essenciais:
do estruturalismo à pós-modernidade. Rio de Janeiro: Difel, 2002, p. 44.

Instalação – um ambiente construído, que projeta a obra no espaço, com
o uso de materiais diversos, e exige a interação do expectador para per-
correr, passear, participar da obra. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de
Artes Visuais <www.itaucultural.org.br>.

Livro de artista – também chamado de livro-arte, tem o livro como referente,
mesmo que remotamente. Assim, ele pode não ser um livro propriamente dito,
podendo ganhar o estatuto de escultura ou objeto. É uma manifestação da
arte contemporânea. Fonte: SILVEIRA, Paulo. A página violada: da ternura à
injúria na construção do livro de artista. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001.

Não-objeto – segundo Ferreira Gullar, criador da Teoria do não objeto

(1959), “não é um antiobjeto, mas um objeto especial em que se pretende
realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais: um campo trans-
parente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que
se dá à percepção sem deixar resto. Uma pura aparência”. Fonte: <http:/
/portalliteral.terra.com.br/ferreira_gullar/porelemesmo/teoria_do_
nao_objeto.shtml?porelemesmo>.

Objeto – tem sua origem nas assemblages cubistas de Picasso, nas in-
venções de Marcel Duchamp e nos objects trouvés (objetos encontrados)
surrealistas. No Brasil, a questão do objeto se abre na década de 60, com
trabalhos que rompem com a bidimensionalidade da pintura. A construção
de objetos e o uso de objetos prontos em trabalhos compostos se expan-
diram e, hoje, são considerados uma categoria. Fonte: COSTA, Cacilda
Teixeira da. Arte no Brasil 1950-2000: movimentos e meios. São Paulo:
Alameda, 2004.
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Opinião 65 – na exposição Opinião 65, as novas gerações retomam a arte
figurativa. “Constituiu a primeira de uma série de exposições e eventos,
happenings, investigações de linguagem e buscas do novo em todos os
sentidos. Seus principais participantes foram: Antonio Dias, Carlos Verga-
ra, Hélio Oiticica, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman”. Fonte:
<www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/artecult/artespla/
apresent/apresent.htm>.
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