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Uma história material da arte? As técnicas artísticas como processos culturais
Carmen Bernárdez1

Na Idade Média, no Renascimento e no Barroco, o que caracteriza a relação dos artistas
com materiais e técnicas é, por um lado, um modelo normativo que o artista aprende nos atelieres
e guildas2 – um conjunto de regras de trabalho, de procedimentos dos materiais -, e seus segredos
– de elaboração direta de materiais e instrumentos. Tudo isso concebido para fazer obras que
sejam corretamente realizadas e que sua realização, de acordo com essa mesma correção, e
utilizando materiais adequados e técnicas bem implementadas, possam dar como resultado a
durabilidade e a continuação da mensagem que está contida na obra.
Neste âmbito há um conceito fundamental que é o de hierarquia dos materiais. Entre os
materiais, há os que chamamos de materiais nobres, pelos quais a criação artística, principalmente
na Idade Média, se fazia valer pela riqueza e pelo valor de troca dos materiais empregados. No
caso da pintura, os materiais nobres eram alguns tipos de cores como o lápis-lazúli, que produz o
azul ultramar, e o ouro, aplicado em lâminas finíssimas. Estes são os materiais nobres por
antonomásia3 para a pintura, estipulados pelos “contratos assumidos”. O ouro é o metal luminoso
por excelência, que no século XVI começou a escassear. Então, os dobrões ou moedas substituíam
as pepitas; eram necessárias mais de cem para se obter, às marteladas, as finas folhas de ouro. O
ouro era o metal luminoso que, por antonomásia, era a luminosidade espiritual que regia os
fundos de muitas das obras medievais. E, somado ao o azul ultramar, constituía a marca da
nobreza.
Havia outros materiais nobres na pintura assim como determinados tipos de cor,
determinados púrpuras, determinados vermelhos, a laca carmim da cochonilha, extraída de um
inseto que, esmagado, produz um tipo de vermelho, uma laca de carmim sutilíssima, que se
empregava com muita delicadeza, como um bem precioso. O que dizer dos Múrex, pequenos
moluscos dos quais se extraía a Púrpura de Tiro? Assim, em um fato como a presença de uma ou
outra cor – e já não estou somente falando da pintura medieval, mas também dos corantes das
indumentárias da época, posto que há uma conexão muito clara entre a cor utilizada para os
Palestra proferida em 4 de março de 2009, disponível no canal EducaThyssen <http://www.youtube.com/watch?
v=tzzBBJFoAWE&list=PLB3CD05B52A5EF4E7>. Tradução, transcrição e complementação em notas de rodapé:
Carmen Lúcia Capra, para o estudo em aulas. Trechos 1 a 5.
2 Associações que em certos países europeus agrupou, a partir da Idade Média, indivíduos com interesses comuns
(mercadores, artesãos, artistas) com o objetivo de proporcionar assistência e proteção a seus membros.
3 Figura que consiste na substituição do nome próprio por um nome comum ou por uma expressão que informe seu
significado. É um caso especial de metonímia, ou seja, uma substituição de um nome por outro que com ele tenha
afinidades semânticas. Essa substituição resulta comumente do patrimônio pessoal ou da profissão do indivíduo
em causa, em geral conhecidos, que devem ser, pelo menos, facilmente deduzíveis pelo receptor de modo que
uma substituição seja compreendida e provoque o efeito desejado. Exemplos: O Filho de Deus (Jesus Cristo), O Rei
da guitarra (Jimi Hendrix).
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tingimentos e a cor das tintas, se bem que o corpo do produto não é exatamente o mesmo –
também há uma relação entre pigmento e alquimia, dado que os alquimistas em suas múltiplas
combinações de materiais, criavam determinadas substâncias coloridas que resultavam úteis como
pigmentos, de maneira que os alquimistas do passado, produziam uma série de pigmentos idôneos
para o trabalho artístico.
Neste sentido, temos que ver como o mundo da pintura estabelece não somente suas
pautas normativas no atelier e seus contratos nas guildas, mas também toda uma trama de
circunstâncias que rodeia a prática do artista, como a extração dos materiais mais nobres, a
dificuldade da distância [do local da extração], o procedimento de elaboração. Esse azul ultramar
magnífico no manto da virgem era resultado desse mineral, lápis-lazúli, extraído nas minas do
Afeganistão, e cujo processo de refino, extremamente complexo, resultava um pigmento de grande
qualidade, mas muito caro. O mesmo ocorria com o ouro.
O mundo do pintor tinha que jogar com muitas circunstâncias diferentes para realizar sua
obra no sentido de aprender os procedimentos para a preparação de seus suportes, para a
douração, para proporcionar a beleza ilustre, itens necessários em suas representações. Tudo isso
foi criando uma série de complexas tramas em que o artista tinha que estar, levando-o a trabalhar
com toda habilidade de que fosse capaz para realizar obras com uma técnica apurada.
A técnica da têmpera foi substituída pela técnica da tinta a óleo. O óleo que é, por outro
lado, uma técnica tão utilizada hoje em dia, e tão constitutiva do objeto quadro e também das
policromias, tem sua trajetória elaborada formosamente por Giorgio Vasari4, que apresenta Jan
Van Eyck5 como um alquimista que buscou incessantemente os óleos que melhores resultados
deram para combinar-se com os pigmentos. A invenção da pintura a óleo, portanto, não se trata
somente de como conseguir um mineral, como por exemplo o óxido de ferro, que proporciona um
ocre e que deve ser amassado pelos ajudantes ou pelos artistas mais jovens, e que é misturado
com óleos que têm uma propriedade especial que é a de secar. Na antiguidade se sabe que
existiam procedimentos pictóricos com óleo, mas supõe-se que eram destinados a obras efêmeras,
precárias. O que realmente não se conhecia era a qualidade específica dos melhores óleos cuja
secagem permitia uma superfície determinada pictórica.
Mas Jan Van Eyke e outros viram perfeitamente que, entre os óleos secantes, secos
inclusive ao sol, aqueles que se polimerizavam melhor eram os óleos de semente de linho, de
nozes ou de papoulas. Misturando os pigmentos com o óleo, obtinha-se uma pasta, e isso tinha
vantagens extraordinárias para a expressividade da pintura. O óleo permitia trabalhar de uma
forma detalhada e tranquila. A pintura a têmpera, que logo secava, proporciona uma cobertura
densa e bastante opaca que não possibilitava criar veladuras e empastes. O óleo ainda pode ser
diluído com essência de terebintina, a fim de conseguir as famosas veladuras – que eram a
maneira de trabalhar, por antonomásia, dos mestres flamengos e de muitos outros artistas. Com o
óleo também se permitia fazer empastes e corrigir o trabalho insistentemente, em virtude do
4 Giorgio Vasari (1511-1574) foi um pintor e arquiteto italiano conhecido principalmente por suas biografias de
artistas italianos.
5 Jan van Eyck (c. 1390-1441) foi um pintor flamengo do século XV, foi também o fundador de um estilo pictórico do
estilo gótico tardio, influenciando em muito o Renascimento nórdico. É concedida a ele criação da pintura a óleo.
Todavia, esta já era relativamente conhecida e utilizada na Flandres do século XIV. Realmente, o que o artista criou
foi a tinta a óleo com secagem mais rápida.

processo de secagem; a possibilidade de retificações fazia com que o artista se sentisse mais livre.
Sobretudo no século XVI, esse processo conduziu à combinação histórica entre tela e
pintura a óleo, dando-lhe um certo grau de emancipação de outras técnicas mais complicadas,
pesadas, como a técnica do afresco, por exemplo, ou inclusive a própria pintura sobre madeira.
Portanto podemos enxergar o descobrimento da técnica a óleo como um conjunto de
circunstâncias que não somente têm um aspecto técnico, como também vai dar lugar a um
resultado de linguagem plástica, de linguagens visíveis, sobretudo em obras como na peça de Van
Eyck, na qual podemos perceber a saturação da cor e ao mesmo tempo a limpeza na maneira de
execução e na capacidade de alcançar os mínimos detalhes: na coroa da virgem, nos detalhes do
retábulo, realizados com pequenos pincéis de poucos pelos.
Tradicionalmente, também existe uma possibilidade importante com o óleo, que é uma
substância transparente que vai ficando mais transparente com o tempo, de maneira que os
flamengos – e isto segue como uma tradição que na pintura a têmpera já existia – vão utilizar
preparados brancos, muito brancos, sobre os quais faziam um desenho muito preciso, como na
Santa Bárbara que está inacabada, que nos deixa ver o desenho que constrói a forma e exibe dela
todo o gênero de detalhes. É um desenho preparatório e, no entanto, tudo já está decidido, tudo já
está concluído, e o processo seguinte será a cobertura lenta, incorporando-lhe a tinta a óleo.
Os flamengos, além disso, e isto é algo interessante a efeitos de resultado estético da obra,
aplicavam uma camada muito fina, oleosa, sobre a preparação e o desenho, que fixava esse
desenho prévio e lhes permitia jogar com uma superfície esmaltada e muito luminosa. Desta
maneira, o óleo vai definir uma linguagem de formas transparentes, efeitos de reflexos, de busca
de detalhes, de um artista que pode retificar [corrigir] e que pode inventar e pode mudar de ideia
no processo de trabalho, pois que tem uma margem notável de tempo até que os óleos sequem.
Além disso, na pintura a óleo há outro avanço importantíssimo do mundo das técnicas que
nos leva à tela. A tela que irá substituir o suporte de madeira, as pranchas montadas e
convenientemente preparadas, não era então uma novidade absoluta. Já se utilizava tela, mas não
de maneira protagonista como será a partir da pintura veneziana do século XVI que a irá adotar.
Em torno da tela também se pode encontrar alguns elementos importantes que têm a ver com a
sua própria materialidade, mas com o que tal materialidade propicia ao resultado final do quadro.
De maneira que o casamento entre a pintura a óleo e a tela como suporte constituirá nem mais
nem menos que a grande tradição da pintura ocidental que, no entanto, até hoje se segue
utilizando.
O fragmento de uma tela do século XVI é a parte de trás de um quadro e serve para nos
colocar antes do esboço de Tintoretto. A tela era uma possibilidade de substituir as pesadas
pranchas de madeira. A Veneza do século XVI, uma cidade lacunar, como todos sabem, é uma
cidade com um problema grande de umidade. A pintura de afresco tornou-se inviável, realmente,
porque os escritores, como Marco Boschini6, por exemplo, falam de como afrescos de apenas cem
anos desapareceram das paredes venezianas por diferentes tipos de ataque de umidade.
Os venezianos então pensaram que a tela seria um procedimento muito melhor, pois não
6 Marco Boschini (1613-1678) foi um pintor e gravador italiano do início do período barroco, em Veneza.

estava na mesma parede, podendo ser acrescentada aos elementos arquitetônicos, e manteria
uma certa câmara de ar que a separava a pintura do foco de umidade. O que não resultou
totalmente correto porque a umidade migra bastante bem, mas em princípio a tela parecia uma
boa sucessora do afresco, constituindo, a partir da costura de distintas peças de tela, os telari7,
como se chamava então, dar-lhes com os bastidores as formas necessárias para acoplarem-se aos
entornos arquitetônicos onde iriam, de maneira que uma sala poderia estar decorada
completamente em todas as paredes. Também permitia que o artista pudesse trabalhar em seu
estúdio, inclusive na totalidade da obra, mesmo que se constituísse de várias partes.
A tela também tinha a vantagem de ser transportada desmontando-se o bastidor e
enrolando a tela e, ao final, uma peça grande poderia ser reduzida a um cilindro de poucos
centímetros. Todas essas são vantagens práticas que alguém que trabalha com restauro ou com
pintura sabe o que significa. Mas a tela supõe outro tipo de vantagem além da flexibilidade do
suporte e a rapidez em poder transportá-lo: é a textura característica da tela, mesmo já se trate de
uma tela com uma trama bastante apertada ou mais aberta, a tela sempre gera uma marca na
superfície, na camada pictórica, que difere claramente a olho nu o que é um quadro sobre tela do
que é uma pintura sobre madeira. A textura da pintura é diferente.

Falando de texturas, de possibilidades de transporte, de cores, nós estamos nos inserindo
não somente no terreno da história da arte, mas no terreno da criação artística. Este ponto de vista
– que é o de uma historiadora de arte que investiga estas questões – adota em parte certas
atitudes do artista e certas atitudes do restaurador que contribuem para que certos efeitos na
pintura sejam mais enfatizados, pois já existe um suporte com uma certa textura que será
potencializado. Ou, antes, os efeitos que se pode conseguir com o óleo, quando o primer 8 estão
cheias de luminosidade, refletindo luz, ou são escuras.
Tudo isso também tem a ver com o que seria o dia a dia do atelier do artista, algo muito
interessante que nos permite esboçar, dentro desta aproximação com as técnicas e materiais, a
presença do artista em uma rede de conexões sociais e econômicas que não somente o vinculam
ao cliente, mas também a todo um sistema de mercado, de comércio, de valores. O artista estava
submetido, por exemplo, a certas prescrições gremiais que lhes proibiam, por exemplo, de usar o
azul ultramar se fossem pintar elementos de menor classe, como em cartões 9. Estava escrito que
não poderia ser assim. Os pintores também tinham que produzir com os meios que estavam ao
seu alcance, de forma que é muito comum, em vez de utilizarem os azuis de ultramar, tão caros,
empregarem-se outros azuis que poderiam dar o aspecto, o brilho e a intensidade daquele, mas
que foram se modificando com o tempo.
É bastante comum encontrar mantos da Virgem que foram feitos com azurita que
7 Usados nos séculos XVI e XVII, os telari eram um conjunto de retângulos de madeira cobertos com lona esticada.
Usados como cenário de teatro, tinham casas, árvores e outros cenários pintados em sua superfície. Colocavam-se
os telari ao longo dos lados e no fundo do palco a fim de criar uma ilusão de profundidade. Sua invenção é
atribuída ao designer italiano B. Buontalenti, em 1585. Os telari deram origem aos bastidores ou chassis modernos.
8 Primer, também conhecido como fundo é uma tinta especial para preparação de superfícies.
9 O cartão nas artes é um modelo, um estudo preparatório para a realização de uma pintura. Normalmente, a placa é
feita na proporção de 1:1 da escala do quadro.

escureceu, e hoje temos mantos marrons. Assim, a posição dos historiadores de arte que
contemplam as cores, está em certo modo condicionada a este tipo de circunstância que talvez
não conhecemos, que são circunstâncias da vida da própria cor. Há um estatuto histórico na cor, e
isto defende John Cage, em seu livro “Cor e Cultura”, dizendo que a cor que o artista empregou em
seu estúdio não é a mesma que nós percebemos. Dentro deste conjunto de questões está a
própria transformação da cor apesar de todos os esforços de um artista em ter uma boa técnica; a
cor de má qualidade como esse azul brilhante, esplêndido, converteu-se em uma cor marrom.
Além disso, temos que ter em conta, ainda, os vínculos dos artistas com as redes dos
vendecolori10, por exemplo, nas lojas venezianas, Veneza era um empório da elaboração das cores
à venda. Há que se levar em conta também os problemas econômicos. O próprio Tintoretto fez uso
de uma coisa que na Espanha se chamava de laca de tundiduras, que era o seguinte: os
tundidores, nas fábricas têxteis, recolhiam as aparas de tecidos finos tingidos com cochonilha que,
depois cozidas e espremidas, soltavam a tinta que era vendida aos pintores para que a utilizassem.
Em volta do artista e de sua criação, portanto, não somente encontramos a questão das
encomendas, do estilo, da aprendizagem da tradição, mas também vemos o artista imerso num
conjunto de redes que fazem com que a tradição artística esteja entremeada continuamente por
distintos pontos de vista, como é o caso da alquimia, da indústria das cores e das modificações nas
encomendas. Isto é o que chamei de paradigma histórico, no início [da palestra], no qual se
valorizava sobretudo a riqueza dos materiais empregados. No entanto, à medida em que entramos
no Renascimento, o que vai abrindo passagem é sobretudo o conceito de habilidade, em que o
artista é capaz de uma reprodução fiel ou extraordinariamente apurada e ajustada ao tema que
está reproduzindo. De maneira que o fator habilidade e o fator genialidade, o fator peculiaridade
no toque e na resolução da obra, vão abrindo espaço. Da mesma maneira, Michael Baxandall11 diz
que nas grandes obras vamos percebendo como a quantidade de ouro vai se reduzindo, e também
de azul ultramar, e o que vai ganhando visibilidade é o fator habilidade, tendo como marco a
mimese12, a reprodução. Este é um fator importante, um desvio em relação à valia dos materiais
nos quais o artista era realmente um artesão que, inclusive, era menos valorizado que um ourives,
por exemplo, a ter um artista que é valorizado pela sua habilidade e que pode eleger uma entre
várias técnicas para extrair-lhe uma expressividade importante.
No terreno da escultura é muito clara a presença de materiais nobres como o mármore, um
material extraordinário, sobretudo o mármore branco de Carrara 13, chamado de branco de
10 Especialistas conhecidos como vendecolori, vendedores de cor, profissão exclusiva da cidade de Veneza,
desempenharam um papel crucial nos experimentos com as cores, introduzindo muitos novos pigmentos que
caracterizam os tons de pintura veneziana.
11 Michael David Kighley Baxandall (1933 - 2008) foi um historiador de arte galês. Estudou o Renascimento e a história
de tradição clássica. Entre 1961 e 1965 foi curador assistente do Departamento de Arquitetura e Escultura do
Victoria and Albert Museum.
12 Mimese ou Mímesis: significa imitação ou representação em grego. Tanto Platão quanto Aristóteles viam, na
mimesis, a representação da natureza. Contudo, para Platão toda a criação era uma imitação, até mesmo a criação
do mundo era uma imitação da natureza verdadeira (o mundo das ideias). Sendo assim, a representação artística
do mundo físico seria uma imitação de segunda mão. Já Aristóteles via o drama como sendo a “imitação de uma
ação”, que na tragédia teria o efeito catártico, de liberação ou expressão de tensões emocionais, de sentimentos e
pensamentos reprimidos. Como rejeita o mundo das ideias, ele valoriza a arte como representação do mundo.
Esses conceitos estão no seu mais conhecido trabalho, a Poética.
13 O mármore de Carrara é famoso desde a Roma Antiga, quando foi utilizado para construir o Panteão. Muitas
esculturas do Renascimento, como por exemplo David de Michelangelo também foram esculpidas em mármore de

escultor. Com sua superfície cristalina, dura, o artista foi desenvolvendo suas habilidades para
transformar esse material, simulando também outras matérias, de tal maneira que um bloco rude,
duro, agreste de mármore pode ser convertido em uma superfície que simula quase o açúcar,
como nas Três Graças, ou no véu transparente da figura de San Martino. Como fazer com que um
bloco opaco, por mais que seja branco, de mármore, possa chegar a ter essa sensação de leveza
ou, supostamente, no detalhe de Bernini: como fazer com que os dedos segurem a carne e
pareçam um corpo? A luta entre o artista e o material duro na escultura está revestida de todo tipo
de sentidos.
No momento da criação, no processo criativo que os antigos chamavam de poiésis, todas as
capacidades e habilidades dos artistas se complementam de uma maneira espetacular. Há um
famoso soneto de um Michelangelo (soneto de 1457): não há um só mármore que não tenha
dentro de si um vulto em seu manto de mármore, uma ideia que habita o seu interior. O que o
escultor faz é retirar a matéria que sobra, deixando-a viva, despertando essa imagem. Isso agrega
toda uma classe de simbolismos, de metáforas, sobre a luta do artista com a matéria inerte, que
vem desde Aristóteles e Platão. Como fazer com que uma matéria inerte, cega, se transforme em
algo que tenha vida? Como fazer com que pedaços de madeira, unidos, possam dar vez a uma
peça como a de Gregório Fernández, com uma interessante policromia? Como é possível esse ato
que em muitos casos fez com que, sobretudo no Renascimento, crescesse de maneira espetacular
a figura do artista em sua poiésis14, criando e lutando corpo a corpo com a matéria inerte? O corte
direto, sobretudo para Michelangelo, foi um elemento fundamental para a leitura de sua obra.
Enfim, esta série de conceitos teóricos, metafóricos e míticos são importantes para o nascimento
do mito do artista moderno e também para esta forma abordagem do material empregado.

O paradigma moderno

Agora vamos saber oque ocorre com o paradigma moderno, para que farei uso de algumas
ideias usadas pela corrente formalista da História da Arte, mas que não me convencem. Não se
trata de adotá-las do formalismo greenberguiano – Greenberg 15 dizia, por exemplo, que cada arte
deveria definir-se por suas peculiaridades próprias, pelo seu meio. Isto é, a pintura devia definir-se
por ser uma superfície plana, colorida, por estar definida por seus contornos externos e por ter um
certo peso, uma certa presença. No entanto, o formalismo greenberguiano, por mais que acentue
os meios do pintor, em suas cores e em seus efeitos, era extremamente reticente, de fato rejeitava,
qualquer saída do marco de cada expressão artística, de maneira que um pintor não devia utilizar
procedimentos parecidos ou afins à escultura ou um escultor não podia absolutamente romper
este limite que o diferencia da fotografia ou da construção. Cada meio era exclusivamente
autorreferencial, a pintura falava somente de si mesma. O formalismo [defendido por Greenberg]
Carrara. A produção de mármore da cidade é exportada para todo o mundo. Ali também é esculpido e trabalhado o
mármore de outras partes do mundo de forma comercial.
14 Poiésis ou poética é o fazer artístico.
15 Clement Greenberg (1909 – 1994) foi um influente crítico de arte dos Estados Unidos, ligado ao Modernismo.

elimina todas as relações e todas as redes que a mim parecem interessantes que sejam
estabelecidas entre a proposição estética e a resolução prática, a encomenda, os hábitos culturais,
as expectativas do público, etc.
Neste sentido o modernismo, por utilizar o termo tal como se entende na historiografia
anglo-saxônica, como faríamos desde Manet, e aí chegamos a uma questão que é fundamental
que é a questão do acabamento. Isto é, a pintura de Manet era entendida como um trabalho mal
feito, em muitos casos uma pintura inacabada, que fazia virtude do vício. Isto é, o grau de
inacabamento era inaceitável para um artista do âmbito acadêmico, mas também o era para o
publico. O público desejava estas superfícies lisas, conseguidas certamente por um óleo trabalhado
à maneira tradicional de veladuras superpostas, transparências e luminosidades que vem do fundo
do quadro e, claro, por isso o público, os acadêmicos e os clientes desejavam umas superfícies
totalmente esmaltadas, sem pincelada [aparente], algo parecido, quem sabe, a uma imagem
fotográfica. Diferentemente, Manet e outros apresentam o esboço como uma obra terminada, não
chegam a uma exatidão dos detalhes pois buscam os efeitos mais diluídos e isto produziu uma
série de reflexões importantes.
Na reflexão sobre o acabamento, temos que falar de Baudelaire que, comentando Corot,
defende que uma obra pode estar completamente concluída, mas não tem por que estar acabada
em seus mínimos detalhes. Uma obra acabada em seus mínimos detalhes pode não estar
concluída. O mesmo é dito por Paul Valéry, para quem o inacabamento dessas obras mostra o
processo de trabalho, mostrando o fator tempo, isto é, Valéry tem uma postura bergsoniana no
sentido da duração. Para ele o artista, com seus pincéis, aplicando a cor de uma maneira rápida,
como Manet e os Impressionistas, estão concentrando todo um poder criativo que naquele
momento tem a ver com seu instante concreto de suas vidas, esse devir, esse passado que se inclui
no presente e se formula, afinal, o futuro. Naquele momento a pincelada devia ser rápida, desfeita,
a tinta a óleo pode estar empastada ou transparente, mas em qualquer caso, o cuidado que quer
dedicar às superfícies totalmente lisas, como em Cabanel, não é absolutamente o horizonte
estético de Manet e destes outros artistas. Portanto, o tema do esboçado, inacabado e de onde
parar no processo de criação da obra é um tema importante que diz respeito ao elemento técnico
mas também às ações estéticas da recepção da obra por parte do público.
Manet também teve a ousadia de romper com muitos pressupostos básicos que estavam
ligados à pintura a óleo. Por exemplo: as luzes tinham que ser empastadas e as sombras,
transparentes, o que era respeitado pelos artistas acadêmicos, cumpridores de todo um conjunto
normativo da grande tradição da técnica. Naquela tradição tinham empenhado seu prestígio
profissional e por aquilo seu trabalho seria bem recebido por parte do público. No entanto, Manet
e os artistas independentes rompem com o postulado das sombras transparentes fazendo sombras
empastadas e utilizam de uma maneira totalmente livre estes efeitos possíveis planificando,
gerando uma sensação de menos verossimilhança, por exemplo, no arredondamento das árvores.
Quando o artista evidencia notoriamente seus meios de trabalho, isto é, expõe claramente quais
são suas pinceladas, suas formas de trabalhar, ou na escultura quando se vê claramente os cortes
do cinzel16 na madeira, o que faz é, por um lado, assumir esse processo poiético, essa criação na
16 Goiva, formão.

duração17, e por outro lado, fazer falar o próprio material e o próprio processo.

17 Em Bergson: durée é a duração pura e faz parte das quatro ideias de sua filosofia, juntamente à intuição, à
memória e à energia vital.

