o mais fundo está sempre na superfície

nessa obra temos o tempo como seu agente. porém, esse tempo é simultaneamente unidade
de medida, duração; e é ficção sem linearidade ou orientação, passando de agente à sua
verdadeira matéria. tempo de imersão, de transferência de marcas, de fazer ver ou obliterar a
imagem: à medida que os dias passam, a matriz-corpo vai-se esvaindo até seu completo
desaparecimento, isto é, a gravura se perdendo no preciso momento da gravação; ritual no
qual nega a si mesma, pois que, antes de perpetuar suas marcas, consome a si mesma.
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último ato de orgulho II

o vazio nos persuade a descobrir as formas aqui gravadas, do que é e do que não pode ser.
essa presença de uma ausência é o que a torna visível, vazia porque nenhum corpo a ocupa —
assim como quando, pela força das mãos que incisam a ferramenta, desarraigamos a matéria
da matriz para fazermos ver a imagem —, “ao passo que contorna o obstáculo da invisibilidade,
tornando visível a ausência de visibilidade, [...] nesse jogo de esconde-esconde ao qual
convida”¹. Nesse jogo de oposição, mas nunca de emulação, temos duas bases de ferro
oxidado de 35 X 150 X 25 cm sobre as quais estão dois meios de um inteiro em gesso que,
quando pousados um no outro, transmitem a forma de um ‘peso’ do meu peito forjado no ato da
impressão.
¹anne cauquelin, frequentar os incorporais
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último ato de orgulho III

utilizei a superfície do meu corpo como matriz de reproduções únicas, ação capaz de questionar o entendimento do que,
costumeiramente, tomamos por uma matriz: uma superfície plana gravada. rompi sua bidimensionalidade, assim como “o
próprio gesto de cortar a chapa de metal é uma linha aberta no plano, definindo relevos”¹ e paisagens. “cicatrizes,
orifícios, manchas, rugas são acidentes em platôs, montanhas e planícies”², desníveis, fossas, concavidades e
rebaixamentos que esse corpo-matriz ergue. manancial de intensidades, vibrações e sulcos tatuados na carne porque
cada picada da agulha é uma ferida, cada picadada agulha é uma gravação que inscreve “se preferir, adoce.” adoçar
como sinônimo de abrandar o metal, tornar suportável a vida, persistir ao esquecimento, perseverar contra aquilo que
oprime, tirar o peso, a fadiga... primeiro do peito, agora dos ombros.
¹paulo herkenhoff, marcas do corpo, dobras da alma

joão oliveira
último ato de orgulho III
matriz de baixo relevo
35 x 150 x 25 cm
2016

último ato de orgulho IV

aqui temos a ficção de dois corpos que se tornam um só perenizada no rito da impressão:
transferência de marcas no pacto de um abraço. espaço-gravura de envolver com os braços,
preenchendo com o gesso esse ínfimo entre hiato que, ao unir dois em um, marca nossa
individualidade na oposição das forças ‘atrito’ versus ‘repulsa’. essa troca de esforços para se
integrar ao outro está descrita na palavra que o ato nomeia: abraço, dobrar-se ao redor. dobra
de dois, meu companheiro e eu; um vínculo; um acordo de morar um no outro.
¹paulo herkenhoff, marcas do corpo, dobras da alma
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é na superfície que o real se trai

o tempo foi agente essencial na série de ações que culminaram na obra: bater e fixar o breu,
gravar, limpar, entintar, imprimir... uma única placa de cobre 60 vezes, acrescentando um
minuto a cada nova gravação. esse tempo sobreposto à placa a cada novo mergulho no sal
negro do percloreto evoca, para além de sua ação sobre a matéria, a rotura da superfície de
cada uma das imagens gravadas para penetrar nesse outro espaço-tempo e alcançar suas
profundezas. o tempo constrói a imagem e esta o reconstrói em temporalidades outras.
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o desejo do fazer, muitas vezes, esbarra no desejo do
impossível. o medo, a vaidade, a incerteza ou até mesmo a
determinação sobre um ato nos conduz para um canto, a
morada do conhecimento. um lugar de compartilhamento de
meios, onde muitas coisas são possíveis. contudo, poucas são
potentes o suﬁciente para nos arrastar até o inefável.

as imagens produzidas por joão são oriundas de situações
vividas no cotidiano ou apropriadas dos meios de
comunicação. contudo, nesta mostra ele usa o próprio corpo
como matriz de reproduções únicas, aproximando o fazer da
gravura com os atos performáticos e condições sígnicas de
uma imagem, material ou objeto.

riscar uma superfície ou moldar o próprio corpo sobre esta, por
exemplo, é uma experiência que nos coloca à prova sobre a
resistência e a fragilidade que enfrentamos ao longo da nossa
existência. assim também são os materiais que ingerimos e
tocamos, nos quais os contatos e interações estão
subordinados ao espírito e à psique. contudo, mergulhados
num caldo social, algumas vezes emergimos até a superfícieborda para tentar perscrutar outras realidades, aquelas que
estão além, mas estão em conexão com o aqui, dentro.

a seleção dos trabalhos para esta mostra carrega em si o tempo
como elemento de persuasão na deﬁnição das peças: tempo
de um abraço, tempo de imersão, tempo de contato entre
materiais e meios, tempo de espera, tempo de leitura, tempo de
interpretação. as resultantes, por sua vez, atingem uma
unicidade de forma, imagem ou qualidade gráﬁca. e a escassez
de signiﬁcado imediato, ou mesmo sua ausência, conﬁgura um
estado de leveza, ainda que o peso dos materiais ou a agressão
dos meios estejam presentes, aqui e agora.

último ato de orgulho é uma obra que procura dar visibilidade a
essas conexões, na qual joão oliveira deambula entre ideias,
técnicas e materiais na tentativa de despertar a potência
existente no desprendimento do hábito, do conhecido. a
gravura em metal é seu norte, mas outros materiais e meios vêm
interrompendo o ﬂuxo de seu trabalho, desestruturando o
conforto da técnica para instaurar outras situações, outras
obras.

a todo instante imagens roçam nossa realidade, escapam, nos
movem e nos deﬁnem em outras realidades possíveis.
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