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Objeto – elemento que conta histórias 
 

Texto e definições 

1º Memória – Faculdade de conservar e lembrar estados 

de consciência passados e tudo quanto se ache associado 

ao mesmo. Lembrança que alguém deixa de si, quando 

ausente. Faculdade de conservar as modificações sofridas 

do objeto. Dispositivo que pode receber, conservar e 

restituir dados armazenados. 

2º Imaginação – Faculdade de possuir o espírito de 

representar imagens. Capacidade de evocar imagens de 

objetos anteriormente percebidos. Capacidade de formar 

imagens originais. Faculdade de criação artística ou 

literária. Obra criada pela fantasia, mentira. 

3º Expor – Verbo/apresentar (se), pôr (se) à vista ou em 

exibição; deixar ou ficar sem proteção. Tornar conhecido; 

revelar. Correr risco, aventurar-se. 

4º A relação – ser/objeto | O artista está entre o ser e o 

objeto. Para ultrapassar esse horizonte há de aprender a 



ver e, sobretudo, dialogar. O diálogo estreita as relações e 

aproxima a ambos – ser e o objeto. Havendo percepção e 

compreensão destas relações abstratas, ocorre a 

manifestação, o pensamento e a reflexão. O que resulta é a 

transformação do visto, do sentido e vivido pelo ser que, 

conformado em uma matéria expressiva, apresenta-se em 

arte, revelação do ser. É a sua verdade na essência do 

objeto, conformada pela matéria. 

 

Arte e personalidade 

Folha Ilustrada 15 de Novembro/2015 

Ferreira Gullar  

Toda Arte tem linguagem, ou melhor, toda Arte é linguagem. O pintor, 

o escultor, o músico, o poeta, todos eles se valem de uma linguagem 

específica com a qual se exprimem, criam suas obras. Deve-se 

observar, que linguagem e significação não podem ser separados, 

razão pela qual os conteúdos são próprios de cada linguagem e, 

consequentemente, o que a música diz a pintura não diz; o que a 

poesia diz a música não diz. Noutras palavras, as linguagens são 

essencialmente intraduzíveis entre si. Essa especificidade das 

linguagens artísticas, por sua vez, determina sua maior ou menor 

receptividade. É essa mesma especificidade que define a necessidade 

e a possibilidade do indivíduo que se torna criador de arte. Trata-se 

certamente de uma questão complexa, mas que, conforme percebo, 

está diretamente vinculada à natureza de cada linguagem artística e 

de cada personalidade criadora. Como acredito que a arte, em lugar 

de revelar a realidade, a inventa, tem ela, segundo penso, a 

capacidade de encantar o leitor, o ouvinte ou o espectador, 

facultando-lhe o que se define como prazer estético. Isso se dá 

exatamente porque as artes são linguagem por meio das quais nossa 

concepção de realidade se enriquece magicamente, graças ao que a 

obra diz e que é mágico exatamente por ser intraduzível em qualquer 

outra linguagem. Se, como disse, as linguagens artísticas são 

intraduzíveis entre si, tampouco quem ouve “Bachianas nº 4, Vila-

Lobos(1887-1959), ou vê a tela de Volpi(1896-1988), pode traduzir em 

palavras o que essas obras expressam. Disso resulta,  



 

 

consequentemente, a função da arte como enriquecedora da nossa 

visão da experiência; de acrescentar ao mundo uma noite que só 

existe numa tela que o artista pintou. Dessa magia, naturalmente, 

mais que todos, participa o artista, o criador da obra. E, se é verdade 

que o que ele expressa por meio dela só pode ser expressada ali 

daquela forma, é porque a arte é uma linguagem e, por ser linguagem, 

suscetível de ser elaborada e recriada pelo artista. 

Pois bem, daí decorre que é por ser linguagem que a obra de um 

artista – seja ele pintor, poeta ou músico – renova-se, muda, 

enriquece. Isso implica no domínio da linguagem específica de cada 

arte, domínio esse que caracteriza o trabalho de todo verdadeiro 

artista, seja ele um Da Vinci, um Mozart, um Mallarmé, um Drummond, 

um Eliot. 

Não é imprescindível que todo leitor ou consumidor de arte tenha 

conhecimento dessa  elaboração de que surge a obra, o que importa é 

que o resultado dela o toque, o comova, o deslumbre.  Essa é a razão 

porque custa aceitar, como arte, expressões que não resultam da 

elaboração de uma linguagem. Melhor dizendo, custa-me aceitar 

como arte expressões que não constituem efetivamente uma 

linguagem. Entenda-se bem, expressão tudo é: uma mancha, um 

traço, um ruído, um grito, qualquer coisa. Sentar-se imóvel numa 

cadeira, durante horas, é uma expressão, mas é impossível elaborar 

ou aprofundar tal manifestação, pelo fato mesmo de que não constitui 

uma linguagem. O mesmo pode-se dizer de quem amontoa lixo numa 

galeria de arte. Os autores de tais manifestações, por isso mesmo, 

estão obrigados a, aleatoriamente, lançar mão de qualquer objeto ou 

atitude e apresenta-los como obras suas.  

Na verdade, por não serem resultado da elaboração de uma 

linguagem artística, necessitam estar num museu ou numa galeria de 

arte para se apresentar como expressão estética. Assim, casais nus 

no MoMa são mostrados como arte, mas se estiverem noutro lugar 

qualquer são apenas casais nus. E por não serem uma linguagem, as 

obras dessa linha necessitam serem explicadas verbalmente. De fato, 

como saber que um amontoado de latas de conserva é protesto contra 

o capitalismo? O resultado é o que aconteceu numa famosa galeria de 

arte italiana: o faxineiro varreu a obra ali exposta e a pôs na lixeira. 

 

 



 

 

 

Grupo de Aquarela e Arte sobre Papel da FASCS “Iole Di Natale” convida alunos dos 
diversos cursos do Ateliê da Fundação das Artes e interessados em arte sobre papel, 
a participar das atividades de Desenho/Pintura externa “en plein air”, que será 
realizada no mês de Junho de 2016. 

 

Calendário 

Dia 04 de Junho – 9h  
Fundação das Artes – Ateliê de Artes Visuais 
Apresentação do Grupo e proposta dos encontros 
Rua Visconde de Inhaúma, 730 
São Caetano do Sul 
 

Dia 11 de Junho – 9h 
Parque Escola – Santo André Rua Cananeia, 340 – Vila Valparaiso 
 

Dia 19 de Junho – 9h 
Jardim Botânico de São Paulo 
Av. Miguel Stefano – Água Funda 
(Atividade artística e Pic-Nic) 
 

Dia 25 de Junho – 9h 
Museu do Ipiranga – São Paulo Parque da Independência – Ipiranga 
 

Informações: 
Telefone: (11) 4239-2020 | www.fascs.com.br 
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