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 DVD
KARIN LAMBRECHT: de corpo e alma

 Ficha técnica
Gênero: Documentário com depoimentos da artista e de críti-
cos de arte.

Palavras-chave: Poética pessoal; experimentação; ação pic-
tórica; diálogo com a matéria; ateliê; arte contemporânea; ritu-
al; natureza; cor; arte e vida.

Foco: Processo de Criação.

Tema: A experiência artística de Karin Lambrecht, seus modos
de criação e de construção de suas obras.

Artistas abordados: Karin Lambrecht, Joseph Beuys, Daniel
Senise, Raimund Girke.

Indicação: 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Direção: Zezo Cintra.

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

Ano de produção: 2002.

Duração: 23”.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
Documentário que apresenta o percurso artístico e a poética pes-
soal da artista gaúcha Karin Lambrecht, com falas da própria ar-
tista e comentários da crítica de arte Icléia Borsa Cattani, do di-
retor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli –
MARGS/Porto Alegre, Fábio Coutinho, e do crítico Agnaldo Fari-
as. O documentário é composto por imagens de sua exposição
individual no MARGS, que reuniu pinturas que retratam a trajetó-
ria da artista entre 1999 e 2002; além do trabalho apresentado na
sala especial da 25a Bienal de São Paulo em 2002. Em destaque,
há os trabalhos de Karin Lambrecht feitos com sangue de carnei-
ro. Sua produção se faz singular na arte brasileira.
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 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 fa-
zendo a obra. Existem vontades. Vontades de artista: projetos,
esboços, estudos, protótipos. Vontades da matéria: resistir, pro-
vocar, obedecer, dialogar com o artista. Existe um tempo: do de-
vaneio, da vigília criativa, do fazer sem parar, de ficar em silêncio
e distante, de viver o caos criador. Existe um espaço: o ateliê.
Espaço para produzir, investigar, experimentar. Repouso e refle-
xão. 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. Invenção que, na cartografia,
convoca o andarilhar pelo território Processo de Criação.

 O passeio da câmera

A câmera nos põe a observar Karin Lambrecht trabalhando na
beira de um rio, sobre tecido liso e claro, com água e terra –
barro desse rio. Essa ação dá densidade ao seu percurso de
criação em diversos momentos, nos quais ela define “pintura
como sendo uma construção de etapas e etapas, camadas e
camadas”. O processo é mostrado e comentado, tanto por ela,
quanto por historiadores e críticos de arte. “Pintura é um pro-
cesso inacabado, em andamento”, diz Karin.

No rastro de seu processo de criação, adentramos em imagens de
sua exposição individual no MARGS, além do trabalho apresenta-
do na sala especial da 25a Bienal de São Paulo. Os comentários de
Icléia Borsa Cattani (historiadora e crítica de arte); Agnaldo Fari-
as (crítico e professor de arte) e Fábio Coutinho (diretor do
MARGS) são vozes no documentário que permitem entradas na
obra de Karin, nos aspectos visuais, formais e conceituais.

Segundo Agnaldo Farias, “é uma artista solitária no Brasil (..);
faz um trabalho a contrapelo de qualquer moda e do mercado;
é invendável (...); aborda ancestralidades (...); relação do sa-
grado com aquilo que está oculto”.
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Dos pensamentos e considerações sobre os percursos e as
obras da artista, das imagens das exposições e da fala da pró-
pria artista, durante o seu trabalho na beira de um rio, podem
germinar, do documentário, proposições pedagógicas em: For-

ma-Conteúdo, o estudo da cor e da temática arte e vida; em
Linguagens Artísticas, investigações sobre a pintura, a instala-
ção e a contaminação de linguagens; em Materialidade, a natu-
reza da matéria orgânica terra, sangue, vísceras, sua dimen-
são simbólica e procedimentos técnicos inventivos da artista;
em Mediação Cultural, o impacto frente à obra e a experiência
estética e estésica; em Conexões Transdisciplinares, o tempo
da natureza; em Saberes Estéticos e Culturais, a arte contem-
porânea e os signos da cultura. Mergulhando neste material, o
documentário foi alocado em Processo de Criação, nosso olhar
se volta à experiência artística e à busca de novas possibilida-
des exercitadas por Karin.

Sobre Karin Lambrecht

(Porto Alegre/RS, 1957)

Penso que meu trabalho, o que me faz ir e buscar, está concentra-
do no gesto e na manipulação de cores da matéria. A pintura é
matéria e também é luz, porque cor é luz. A luz e a cor são algo
muito extraordinário junto ao tempo.

Karin Lambrecht1

Nos trabalhos de Karin, terra e água são apropriadas, tornan-
do-se constituintes da pintura. A natureza e o meio ambiente
se entrecruzam, geram pintura-objeto. Os gestos, à beira do
rio, são do corpo que esfrega barro sobre o tecido, um tecido
tingido, marcado, pisado, trabalhado por camadas e camadas,
etapas por etapas... Um corpo perceptivo e construtor de ima-
gens, um corpo propositor de reflexões sobre a arte em relação
às culturas e à vida.

As obras circunscrevem territórios, apontam identidades, mi-
gram culturas visivas pelo português, pelo latim e pelo alemão
– culturas “in-corpadas” nos trabalhos, que se tornam corpus

de arte (mais do que incorporadas). A pintura se materializa
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por nódoas, manchas, traços, memórias, corpos presentes em
suas ausências. Os sudários são resíduos e testemunhas, fa-
lantes pela mudez de uma ação pictórica sobre suportes cons-
tituintes de materialidades.

A vida e a morte estão presentes no sangue que escorre de um
corpo em estado de morte e se condensa como matéria seca e
“vermelha-amarronzada”, “vermelha-apretejada”. Dessa ma-
neira, Karin transita entre vida e morte, mas morte que gesta
e gera vida. Arte, sacrifício e vida estão em uníssono, dialogam
com o sagrado e o oculto, se afirmam arte-vivida.

Manchas e traços retêm memórias. Elementos agregados são
incorporados, há, portanto, um certo “contágio” de elementos
que exalam vida. Os sudários expõem rastros, são testemunhas
de tempos e de vidas anteriores. As apropriações e impregna-
ções são elos entre pintura-objeto, pintura-objeto-natureza,
pintura-objeto-vida. Para a crítica de arte, Maria Alice Milliet,2

O que vemos são vestígios de um contato vivo. A nódoa, a man-
cha, o traço retém a memória e um corpo ausente. Nos lenços e
lençóis, nos panos e guardanapos, nos sacos e sudários, ficam
resíduos como testemunhas mudas de uma ação. Esses proces-
sos de impregnação, nada mais são que intervenções sobre um
suporte. Estamos diante da própria natureza da pintura.

Karin Lambrecht, justamente por sua maneira particular de
compreender os processos da pintura, abre uma bifurcação
nesta grande arte e segue por um caminho solitário de investi-
gação e reflexão artística.

Para a 25a Bienal de São Paulo (2002), homenageada com uma
sala especial, Karin traz uma instalação sem título, que contém
vestidos, impressões de vísceras sobre papel, uma fotografia
em preto e cruzes no chão, também com sangue. A foto Mão

com vísceras mostra duas mãos côncavas ofertando uma
víscera. Os quatro vestidos brancos, longos, estão suspensos
numa trave: um é branco-limpíssimo, outro recebeu o primeiro
jorro de sangue do animal e os outros estão mais ou menos
encharcados de sangue. No chão, três cruzes feitas em tecido
têm manchas desse sangue. Ovelha sacrificada como em ritu-
ais judaicos. Na parede, estão impressões de vísceras sobre
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papéis brancos, feitas por pessoas convidadas por Karin, que
escrevem com os órgãos decalcados e também assinam seus
nomes pessoais, num trabalho de apropriação, de criação e de
cumplicidade com a artista e com a arte contemporânea.

É um trabalho realizado a várias mãos, uma experiência com-
partilhada. O ponto de partida foi o contato da artista com um
homem, como tantos outros no interior do Brasil, que se ocupa
do abate de ovelhas, numa região próxima da cidade de Bagé,
interior do Rio Grande do Sul. Nem sacerdote, nem açouguei-
ro. Para esse homem seu trabalho não tem nenhuma conotação
religiosa, muito embora ele se cerque de uma série de cuidados
que, na prática, aproxima o processo de um ritual. Como prova
disso, a artista teve que confirmar a seriedade de suas inten-
ções para que lhe fosse permitido assistir ao sacrifício.

A artista pertence à geração formada no Instituto de Artes da
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul no final
dos anos 70. Estuda em Berlim/Alemanha de 1980 a 1982, sen-
do aluna de Raimund Girke. Participa da exposição: Como vai

você, Geração 80?, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage/
Rio de Janeiro, e apresenta, no currículo, uma série de importan-
tes exposições coletivas e individuais.

Em seu projeto poético, Karin busca ambigüidades da vida con-
temporânea: o respeito ao não conhecido, mas ao celebrado; a
busca pelos direitos de um ser humano; a sacralidade contida
em aparentes profanidades; memórias e ancestralidades a nos
constituírem; os tempos da criação a moverem a própria artista.

Os olhos da arte

Trago para dentro da pintura o próprio rio – a água e a terra – o barro
(...); vou tentar uma unidade entre a gestualidade, o material e uma
forma central que pode se expandir até as bordas da área (...); gosto
de trabalhar num lugar silencioso.

Karin Lambrecht

Se, tradicionalmente, nomeamos de ateliê o ambiente de trabalho
do artista, pode ser que fiquemos extremamente intrigados de-
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pois de ver as primeiras imagens do documentário Karin Lambrecht:

de corpo e alma, no qual encontramos a artista trabalhando e ger-
minando sua obra à beira de um rio. E, se o ateliê é o espaço de
criação do artista, como nomear a escolha da cena de abate da
ovelha como elemento estrutural e ambiente de trabalho para a
realização da artista de três de seus registros de sangue?3

No contexto contemporâneo, potencialmente qualquer lugar
pode moldar-se como ateliê, desde que ali o artista encontre as
condições necessárias para realizar as investigações, experi-
mentações e trocas que o seu processo de criação invoca, como
um espaço para vivências sensoriais e processualidades.

Karin Lambrecht, por exemplo, após usar as tintas industriais
no início da carreira, passa para os pigmentos naturais, para
colorir a superfície e estruturar a obra, antecipando e indican-
do sua tendência de buscar novos significados na terra e, no
sentido mais geral, na natureza. Desse modo, o rio como um
lugar de produção e sua água como matéria da criação são
escolhas de procedimentos feitas pela artista para realizar as
investigações, subjetivações e construções necessárias ao
encaminhamento de seu projeto poético.

A escolha por matéria viva, fluxos de energia, como o calor do
sangue, o corpo e seus resíduos, as vísceras, leva a artista para
a cena do abate de ovelha como um lugar de produção. Ali,
passiva, Karin coloca-se ao lado da cena que se desenrola di-
ante de seus olhos. Assiste o animal ser suspenso e sangrar
até o fim. O sangue derramado tinge algumas peças de tecido
e papel que ela recolhe ao final. Nesse lugar de produção, Karin
aceita o inevitável encontro com a morte, trabalhando dentro
do horizonte da arte, na construção de uma reflexão existencial
que tem, no próprio fazer artístico, sua área de atuação.

Quer se trate de um lugar à beira do rio, ou de um lugar de abate
cotidiano de animais, vemos Karin Lambrecht transformar es-
ses lugares em “ateliê temporário”. Busca novas formas de
proposição, de relação com o espaço e com a criação, o que as
práticas cotidianas não permitem construir, rompendo com
espaços convencionais da arte.
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Cláudia Marinho4 ,
artista plástica e
pesquisadora do
Centro de Estu-
dos de Crítica Ge-
nética, diz que:

O ateliê, como porção
do espaço significada
pela produção artística,
quando relacionado ao
processo criativo, defi-
ne-se como território.
O território, definido
por Roncayolo como
produto de comporta-
mentos e de ações as-
sociadas à codificação

do contexto, quando associado à noção de ateliê, o traduz como
esferas de influências e rede de associações que o artista estabele-
ce na cidade no intuito de traduzi-la como espaço para produzir, in-
vestigar e experimentar.

Nesse contexto, muda o modo como o artista pensa o seu es-
paço de produção, pois muitas vezes para concretizar a obra, é
necessário lançar mão de procedimentos que o ateliê não com-
porta. Desse modo, os lugares criados pelo artista e aqueles
de que se apropria – noção que re-define o ateliê - são produto
de suas ações, subjetivações e inventividade, portanto, parte
integrante e reveladora de seu processo criativo. O ateliê, as-
sim, deixa de se limitar às fronteiras concretas de um local para
o artista realizar sua produção.

Nesse sentido, o impulso criador do artista contemporâneo
pertence à ordem da liquidez, ele flui e se esvai, se esparra-
mando e ultrapassando o tradicional ateliê. Talvez seja por
isso que Karin tenha escolhido lugares tão inusitados como
espaço de produção. Lugares provocadores de uma ligação
emocional com a condição humana, os fenômenos da natu-
reza e da sociedade e cultura em geral, atiçadores de sua
silenciosa e profunda poesia material. Em seus espaços de
produção, Karin Lambrecht é inegavelmente um corpo, um
corpo buscando sua alma.

Karin Lambrecht – Sem título, 2002
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 O passeio dos olhos do professor
Os sons, os silêncios, os passos da artista, os barulhos (água,
barro, misturas), os gestos, os resíduos na elaboração das obras,
o tecido estendido, as músicas, as vozes, as imagens em mo-
mentos diferentes, as variações e sintonias entre obras e mú-
sicas podem ser explorados junto às imagens, dando força a
elas e/ou as reiterando.  No seu diário de bordo, você pode
passar por alguns fluxos: rio – água e terra – barro e sangue –
vida e morte do carneiro, vida-avivada por Karin. Como suges-
tão, uma pauta do olhar para sua leitura do documentário.

O que o documentário provoca em você?

Preste atenção às falas da artista: “terra e barro – um cam-
po que estou formando; são sutilezas de tonalidades, quase
como um ‘sambinha de uma nota só’; para chegar ao ponto
de expor num museu... uns 3 meses; o abate ficou desligado,
afastado...; nos trabalhos de sangue... gasto um ano”. De
que modo elas ampliam a compreensão de seus trabalhos?

As falas dos críticos de arte permitem entradas na obra de Karin?

O que você percebe sobre o processo de criação da artista a partir
das primeiras imagens em que está trabalhando à beira do rio?

O documentário oferece pistas sobre a pesquisa artística de
Karin Lambrecht?

Karin revela que gosta de trabalhar num lugar silencioso. Você
compartilha dessa afirmação? E para seus alunos, o que o
silêncio evoca?

Além dos artistas citados no documentário, quais outros
poderiam ter relações com a pintura de Karin?

Como você imagina a reação de seus alunos ao docu-
mentário? Causaria curiosidade? Estranhamento?

Como você utilizaria os blocos do documentário? Qual você
escolheria para iniciar a exibição do documentário?
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 Percursos com desafios estéticos
Os primeiros contatos com as obras de Karin Lambrecht nos
colocam em estado de perplexidade, nos embaraçam numa
primeira visada, exigindo quase que um embate de corpo a corpo
com as obras e suas maneiras de ser, nos mostram e exigem
uma série de conexões. Localizando o documentário em Pro-

cesso de Criação, nosso olhar se volta à experiência artística
e à busca de novas possibilidades exercitadas por Karin. No
mapa, além desse território, você pode perceber outros que
podem ser percorridos. Neste momento, você tem vários cami-
nhos, entradas e um diário de bordo para que possa provocar
os diários de ancoragens dos seus alunos.

 O passeio dos olhos dos alunos
A criatividade ocorre num ato de encontro,
e deve ser compreendida como tendo por centro esse encontro.

Rollo May5

Os alunos podem construir seus diários ancorando-se em muitos
encontros. Como diz Picasso, “eu não busco, eu encontro”. Para
que encontros ocorram e se instalem, algumas possibilidades:

Pode-se começar todo um percurso a partir do segundo bloco
do documentário, entrando pela obra da artista na 25a Bienal
de São Paulo. Utilize a imagem parada ao invés do documen-
tário corrido, desde o seu início. A partir da instalação que
mostra uma trave sustentando quatro vestidos limpos ou
manchados de sangue, uma fotografia, e papéis com impres-
sões de vísceras, podemos convocar, num primeiro momento
e numa primeira visada, a imaginação. Num segundo momen-
to, podem ser estabelecidas as relações entre os aspectos po-
líticos e ritualísticos suscitados pelas imagens. Opiniões po-
dem ser construídas pelos alunos sobre “o quê” e “como vêem”
a instalação. As reflexões serão ampliadas por idéias sobre:
uma substância vital – sangue – de um corpo vivo transforma-
do em corpo morto, mas que vive novamente pela apropriação



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

formação de público

relação público e obra,
impacto frente à obra,
experiência estética e estésica 

Bienal de São Paulo, Museu de Arte
do Rio Grande do Sul – Margs/Porto Alegre 

agentes

espaços sociais do saber

artista, crítico de arte, historiador, curador

Mediação
Cultural

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

relações entre elementos
da visualidade

temáticas

forma, cor, fabricação da cor, valores cromáticos,
caligrafia, superfície, mancha, planos, espaço

sobreposição, tempo, fluxo, ambiência

contemporânea: memória, corpo,
arte e vida, subjetividade, política

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte arte contemporânea, Geração 80, ancestralidade

símbolo, signos da cultura, metáfora

arte como construção, arte como trabalho

sistema simbólico

ritual práticas culturais

estética e filosofia da Arte

Linguagens 
Artísticas

artes
visuais

meios
tradicionais

pintura

instalação, poéticas visuais, contaminação de linguagens

meios
novos

Processo de
Criação

ação criadora poética pessoal, busca constante, percurso de experimentação,
ritual, corpo criador, ação pictórica, diálogo com a matéria,
acaso, arte como experiência de vida, silêncio, valor simbólico e social

pensamento visual, percepção, coleta sensorial,
corpo perceptivo, imaginário simbólico

ateliê, espaço para vivências sensoriais e processualidades,
ruptura com espaços convencionais da arte

potências criadoras

ambiência de trabalho

produtor-artista-pesquisador artista-pesquisador, projeto poético, pesquisa em arte, 
pesquisa sobre arte, investigação do próprio processo

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

antropologia cultural, cotidiano,
política, religiosidade

meio ambiente, animais,
recursos naturais, natureza

arte e ciências
da natureza

procedimentos 

poéticas da materialidade

matéria orgânica: pigmentos, terra,
água; matérias não convencionais:
sangue, fios de cobre, mel  

ruptura do suporte, pesquisa de outros
meios e suportes, grandes formatos, tecido

procedimentos técnicos
inventivos, transformação
de técnicas

Materialidade

potencialidade, qualidade e singularidade da matéria,
dimensão simbólica da matéria, pesquisa de materiais, 
elementos da natureza, vitalidade da matéria orgânica 

natureza da matéria

suporte
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da artista, misturando-o a tecidos e papéis. Seria a transição
entre sacrifício, ritual e nossa própria passagem? Seria possí-
vel pensar as relações entre vísceras ainda pulsantes, pegas
pelas pessoas, para as imprimirem e as sensações sentidas
por essas pessoas? E as marcas deixadas? E as nossas sen-
sações ao tentarmos entrar e experienciar essa instalação? A
sala de Karin na Bienal ficaria para nós como um intervalo?
Como poderíamos dar continuidade? Suscitar rupturas? Pro-
vocações? Proposições? O que os alunos pensam sobre Karin
trazer para o seu trabalho pictórico materiais não próprios da
pintura, como o sangue da ovelha?

No terceiro bloco do documentário, Karin nos fala sobre o
seu gosto de trabalhar num lugar silencioso. Exibindo esse
momento e paralisando a imagem após a fala, você pode
fazer um levantamento de opiniões, problematizando: o que
os alunos pensam sobre a artista escolher como lugar de
produção a beira de um rio? É possível desenvolver proces-
sos de criação em outros lugares além do espaço tradicio-
nal do ateliê? Após a conversa, voltando o documentário ao
seu início, exiba-o por inteiro. O que causou curiosidade ou
estranhamento nos alunos? Eles desejam saber mais sobre
o processo de criação da artista?

Um percurso a partir do título do documentário. Apresentan-
do apenas o título: Karin Lambrecht: de corpo e alma, sobre
qual assunto os alunos imaginam tratar o documentário?
Sendo um documentário sobre uma artista, o que pode sig-
nificar “de corpo e alma” associado ao seu nome? Para eles,
o que é o corpo e o que é a alma? Quais relações entre corpo
e alma podem ser estabelecidas com a arte e na arte? Em
decorrência das hipóteses levantadas pelos alunos sobre
essas questões, qual momento do documentário seria mais
interessante para a exibição? Após a exibição, como os alu-
nos percebem o processo de criação e as obras da artista? O
que diferencia Karin Lambrecht de outros artistas que eles
conhecem? A expressão “de corpo e alma” do título ganha
outras interpretações após verem o documentário?
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 Desvelando a poética pessoal
Alguns itens podem ser trabalhados, tanto nas obras de Karin
Lambrecht, quanto nos trabalhos dos alunos, enfatizando o pintar
como arte, motivação e significação, discurso e relações metafóri-
cas: pintura como construção; arte, estética e estesia; pintura – uma
relação social, cultural e política; pintura – ritos e rituais. A proposi-
ção é oferecer oportunidades de criar uma série de trabalhos que
possam fazer mergulhar no pensamento visual, como faz Karin.

Os alunos podem, a partir das sensações e discussões
conceituais sobre a instalação, realizar trabalhos de pintu-
ras que mostrem e falem sobre rituais de suas culturas. Para
isso, seria interessante o uso de pigmentos naturais e cola
branca sobre superfícies rígidas (retalhos de madeiras, pe-
dras, cacos de louças e outros “restos”). Quais relações po-
dem ser feitas com os processos de criação da artista?

Uma série de trabalhos pode ser gerada pela pesquisa com
materiais que os alunos considerem não próprios da pintura,
como, por exemplo, pintura com café: deixando o café escorrer,
desenhando sobre as manchas, misturando café com nanquim,
pastel oleoso, carvão, tinta acrílica, cola, caneta hidrocor... Ex-
plorando diferentes formatos e qualidades de suportes, para além
do papel, a criação de massas de cor, campos de trabalhos
definidos com superposições de camadas e camadas – cama-
das anteriores e camadas posteriores que deixam ver partes das
primeiras, tempos de secagem e sobreposições outras, embate
entre matérias (efeito produzido pelos materiais usados, quer
seja por atritos, quer seja por retiradas, levezas ou densidades).

A partir da experiência de criação, é possível explorar a fala de
Karin: “pintura é um processo inacabado, em andamento”, as-
sim como as falas de Icléia Borsa Cattani e de Agnaldo Farias
sobre as relações sociais, políticas e as estesias na obra de Karin
e nos trabalhos dos colegas. Com essas percepções, textos
podem ser escritos e rodas de conversas podem acontecer sobre
os entendimentos e compreensão da obra de Karin e do pró-
prio processo de cada aluno na concretização de sua série.
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 Ampliando o olhar
O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo comigo
Que tem a criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do mundo...

Fernando Pessoa6

Se pensarmos no poema de Fernando Pessoa e nas obras de
Karin Lambrecht, neste documentário, podemos estabelecer
alguns elos: O olhar é nítido como um girassol, olhar em to-
das as direções, ao redor, nada perdendo. Karin, ao pintar,
anuncia, por suas temáticas, “des-ações humanas”. Barro e
sangue são elementos pastosos e líquidos que aglutinam, são
fluxos entre água e terra, entre veias e vísceras, são “cami-
nhos”. Barro e sangue interligam coisas. Olhar para a direita,

para a esquerda e para trás, ver a cada momento... é estar
atento aos acontecimentos, nada deixando escapar. Vejo...

aquilo que nunca antes eu tinha visto... e ter o pasmo comi-

go... é atitude aberta de criação e de proposição. A arte de
Karin nos coloca num “estado de perplexidade”, como afir-
ma Agnaldo Farias no documentário. Por que seria?

Algumas relações podem ser estabelecidas entre o traba-
lho de Karin e artistas que trabalham com partes do corpo
humano, como Adriana Varejão7  que investiga a carne e sua
representação como elemento estético. Ela desenvolve tra-
balhos com os temas da colonização, do barroco e da azu-
lejaria. Podem ainda ser feitas conexões com alguns artis-
tas que usam pigmentos naturais, como Carlos Vergara. Em
1997, ele faz Monotipias do Pantanal, o contato direto com
o meio natural. Cobre o chão com pigmentos e transfere para
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a tela traços de textura de pedras, folhas, galhos... Outras
telas são deixadas ao relento para sofrerem intervenções
diretas de animais como jacarés e tamanduás.

A conotação simbólica se dá pelas terras-pigmentos e ter-
ras; lutas e embates pela natureza. A terra simboliza a fun-
ção maternal, dá e rouba a vida... Simboliza a mãe, fonte do
ser e protetora contra qualquer força de destruição... É um
símbolo de fecundidade e de regeneração8 . Os cortes e as
aberturas são como fendas, lembram mortes de ovelhas. O
sangue simboliza todos os valores solidários com o fogo, o
calor e a vida, elementos que têm relação com o sol.
Corresponde, ainda, ao calor vital e corporal, em oposição à
luz, que corresponde ao sopro e ao espírito. O sangue é con-
siderado por certos povos como o veículo da alma. Em alguns
ritos de sacrifício, era tomado todo o cuidado para que o
sangue da vítima não fosse derramado no chão9 . Pense, com
seus alunos, nessas relações simbólicas e nos trabalhos com
terra e com sangue, da artista Karin Lambrecht.

 Conhecendo pela pesquisa
Ter um conceito não se manifesta, pois, apenas por um desempe-
nho verbal, mas exige também e, principalmente, a capacidade de
operar com ele no âmbito de uma prática científica em toda a com-
plexidade técnica e intelectual que essa operação possa represen-
tar. Ter um conceito é, portanto, basicamente, um ‘saber como’,
um ‘saber fazer’, é ter o domínio de uma prática.

José Mário Pires Azanha10

Partindo da fala de Azanha, muitas investigações podem ser feitas:

Em que momento se assemelham e quando se distanciam as
obras com sangue e as obras com barro, tanto nos aspectos da
elaboração, quanto nos aspectos da conceituação? O tecido
recebe o jorro do primeiro sangue da ovelha, uma vida em esgo-
tamento. No entanto, o sangue é síntese de vida que morre, mas
que se reaviva pela apropriação da artista, ao transformá-lo em
constituinte da arte. O barro é síntese do rio que corre, no en-
tanto, se mantém “congelado” após a apropriação da artista.
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As pinturas-objetos constituem uma junção de trabalhos que
são tanto pintura, quanto objeto. São associações de partes,
sobras coletadas e elaboradas. Têm os suportes irregulares,
são elementos agregados e pintados; rompem o conceito
tradicional de pintura – “óleo sobre tela”. Nesse sentido, Karin
nos leva à busca da pintura na contemporaneidade e suas
significações. Dentre os artistas da Geração 80, muitos con-
tinuam seus percursos de criação, como, por exemplo, Nuno
Ramos ou Leda Catunda11 . O que os alunos podem desco-
brir sobre esses artistas?

Podem ser pesquisados, os artistas citados no documentário:
Joseph Beuys, pintor, escultor, professor, teórico, ativista e
uma das importantes referências para a arte de vanguarda.
Daniel Senise12 , pintor e gravador. Participa da Grande tela

na 18ª Bienal Internacional de São Paulo. Raimund Girke,
desenhista, pintor e professor, faz guaches e pinturas. Os
trabalhos desses artistas dialogam com as obras de Karin,
de que maneiras? A partir de quais pontos de vista?

Fernando Pessoa, ao dizer sinto-me nascido a cada momento...

para a eterna novidade do mundo.., está nos induzindo às ações
que, neste documentário, ampliam e problematizam conceitos
sobre processos de criação. A crítica genética é uma área de
pesquisa voltada para o ato criador em sua manifestação na arte.
Como, quando e onde nasceu a crítica genética? De que modo
o crítico genético investiga o processo de criação?

No processo de criação de Karin Lambrecht, vemos que a
artista escolhe lugares para se tornarem “ateliês temporá-
rios”, lugares de produção para sua obra. Ao longo da his-
tória da arte, quais os aspectos e significados que os ateli-
ês já tiveram como ambiente de trabalho do artista?

Os alunos podem fazer pinturas-objetos de coisas coletadas
na escola, na rua ou no quarteirão da escola. Um outro grupo
pode fazer uma pintura-objeto juntando restos de brinquedos
velhos. Outros, ainda, podem trabalhar com sobras de marce-
narias ou de fábricas locais da cidade. Há também a possibili-
dade de que alguns utilizem restos de coisas de artesanatos
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locais. Posteriormente, é necessário voltar ao documentário e
aos trabalhos de Karin com discussões ampliadas, pois é esse
o tema principal dos estudos – o saber como e o saber fazer,
ditos por Azanha, construídos a partir da experiência vivenciada
e “in-corpada” (mais uma vez, mais do que incorporada) por
você, professor, e os diversos grupos de alunos.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Neste momento, você visita todos os percursos, amarra os
conteúdos da arte entendidos como exercícios e pensamentos
visuais – de Karin, dos teóricos do documentário, dos alunos –
um crescimento intelectual – o inteligível atrelado ao sensível,
quer dizer: o sentido-sentido, construído, para cada uma das
pessoas, de forma que significa e, por isso, fica agregado a essa
pessoa como um valor apreendido para outras provocações,
buscas e encontros com a arte e com a arte na vida.

Os diários de bordo e de ancoragens podem ser expostos e
discutidos com todos da escola e, posteriormente, o docu-
mentário pode ser exibido, abrangendo os processos de cria-
ção de Karin, que motivaram os alunos às suas criações e à
compreensão da arte contemporânea e sua complexidade.

 Valorizando a processualidade
Cada artista tem seu tempo de criação. É difícil saber quando
começa a gravidez e quando se dá o parto. Há pintores que são
permanentemente prenhes, parindo ninhadas, como era o caso de
Picasso. Eu, antes de iniciar a viagem - o quadro - consulto minha
bússola interior e traço um rumo. Mas quando estou no mar gros-
so, sempre sopra um vento forte que me desvia da rota pré-
estabelecida e me leva a descobrir o novo quadro. Todo criador é
um Pedro Álvares Cabral.

Iberê Camargo13

As ancoragens chegaram em quais portos? Em rios? Em san-
gues? Tanto o rio, água e barro, quanto o sangue, vida pulsante
podem remeter a muitas metáforas de fluxos na contem-
poraneidade. Você e seus alunos devem ficar atentos às inter-
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relações que as pessoas farão, a partir de suas manifestações
visuais e de suas produções, assim como aos comentários so-
bre o documentário. Todas essas falas, observações e
questionamentos podem vir para a sala de aula e provocar novas
questões, assim como permitir percepções de dados que esca-
param e que necessitam de um maior aprofundamento.

 Glossário
Ateliê – “No cenário contemporâneo, os ateliês são espaços de partilhas.
Individuais, porque delimitados pelos objetos que guardam as ações do
artista e revelam uma autoria, e coletivos, porque supõem outras ações
que não somente as do artista. Mesmo em projetos instalados no contex-
to da cidade, os dados da individualidade não se apagam neles. Em seu
processo de produção ocorrem os “ateliês temporários”, ou seja, cantei-
ros de obras montados para aquela construção.” Fonte: <www.corpos.org/
anpap/2004/textos/chtca/claudia_marinho.pdf>.

Crítica genética – “Dedica-se a estudos de casos: análise e interpreta-
ção do processo criador de artistas, com o propósito de entrar na singula-
ridade de um processo criativo, ou seja, envolver-se na aura da unicidade
de cada indivíduo.” Fonte: SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado: pro-
cesso de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annablume, 1998, p. 21.

Estesia – tal termo apresenta-se hoje como irmão da palavra estética,
tendo origem no grego aisthesis, que significa basicamente a capacidade
sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe
alcançam o corpo. Para além das questões ligadas à experiência estética,
a estesia diz mais de nossa sensibilidade geral, de nossa prontidão para
apreender os sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos. Seu contrá-
rio, a “anestesia” é a negação do sensível, a impossibilidade ou a incapa-
cidade de sentir. Fonte: DUARTE JR., João Francisco. O sentido dos sen-

tidos: a educação (do) sensível. Curitiba: Criar Edições, 2001, p. 136-137.

Instalação – um ambiente construído que projeta a obra no espaço, com o
uso de materiais diversos, que exige a interação do expectador para percor-
rer, passear, participar da obra. É um tipo de obra plástica contemporânea
que utiliza diversas linguagens – algumas das quais tecnológicas – e que
permanece disponível ao público durante certo espaço de tempo. Ao final
da exposição, é desmontada, dela restando seu registro em fotografia, vídeo,
catálogos. Fonte: COSTA, Cristina. Questões de arte: a natureza do belo,
da percepção e do prazer estético. São Paulo: Moderna, 1999.

Poética – “A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa
retórica ou mesmo implícito no próprio exercício da atividade artística; ela
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traduz em termos normativos e operativos um determinado gosto, que,
por sua vez, é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época
projetada no campo da arte.” Fonte: PAREYSON, Luigi. Os problemas da

estética. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 11.

Processo de criação – “Processo por meio do qual algo que não existia an-
tes, como tal, passa a existir, a partir de determinadas características que
alguém vai lhe oferecendo. (...) um processo complexo de apropriações, trans-
formações e ajustes.” Fonte: SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado:
processo de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annablume, 1998, p. 13.
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karinlambrecht/karinlambrecht.htm>. Acesso em 30 abr. 2006.
3 Registros de sangue (Bagé, Brasil, 2001); Registros de sangue (Sant’ana
do Livramento, Brasil, 2003); Registros de sangue (Cerro Largo, Uruguai,
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de Janeiro: J. Olympio, 1989, p. 879.
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