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ESPAÇO PERMANENTE DE PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS E A PRODUÇÃO 

EM GRAVURA 

 

FERREIRA, Loran de Andrade (UEPG, lorandreandrade@outlook.com) 1 

TORRES, Renato (UEPG, torresrenato@yahoo.com)2 

 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo forjar reflexões sobre a paisagem urbana através de gravuras realizadas 

dentro do espaço coletivo de produção do atelier, onde o dialogo entre os elementos da cidade é mediado pelo 

método de Poéticas Visuais, que segundo Sandra Rey (2002) estuda e reflete sobre o processo da obra criativa, no 

meio de sua gênese fazendo assim relações com questões levantadas pela arte contemporânea. Assim, 

estabelecendo uma relação entre o processo técnico da gravação Buti, (1995), dentro da gravura de paisagem mais 

especificamente urbana, criando relações com elementos presentes no meio urbano do cotidiano do próprio artista. 

Utilizando de Oswaldo Goeldi e Daniel Senise como referencial de produção visual, resultando em produções que 

discutem a imagem da cidade com relação ao homem e memória afetiva do mesmo para com o espaço que circula. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Espaço permanente de produção em Artes Visuais. 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto atende os acadêmicos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG, 

egressos e alunos de outros cursos e a comunidade. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                 
1 bolsista PROEX; UEPG; Licenciatura em artes visuais; lorandeeandrade@outlook.com 
2 Orientador de pesquisa no projeto de extensão: Espaço Permanente de Produção em Artes Visuais; UEPG; 

Licenciatura em Artes Visuais; torresrenato@yahoo.com. 
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Ponta Grossa, Castro e Guarapuava.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto está localizado na sala 58, do departamento de Artes na Central de Salas, 

no Campus de Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

 A pesquisa surge dentro do projeto de um espaço coletivo para o desenvolvimento de 

uma produção pessoal do artista, onde foi feito um recorte na produção realizada que mantinha 

um como principal foco a paisagem urbana, identificada nas gravuras praticadas nas técnicas 

aprendidas juntos com os demais frequentadores do projeto. 

OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Produzir e analisar uma série de gravuras que discutam a paisagem urbana na 

contemporaneidade, aliando a dimensão prática à teórica da obra de arte. 

Objetivos Específicos:  

Conceituar paisagem no contexto da contemporaneidade. 

Refletir sobre o ato de gravar e as relações com as questões poéticas do trabalho 

artístico. 

Analisar o conjunto de gravuras desenvolvidas no espaço permanente de produção 

em Artes Visuais.  

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com o método em poéticas visuais, que 

segundo Sandra Rey (2002) mapeia o processo de criação e estabelece relações entre a teoria e 

a produção contemporânea de artes visuais. 

RESULTADOS 

Elegendo o processo de gravar, e o conceito na paisagem, foi possível perceber o 

advento da memória afetiva, de imagens de espaços, e elementos urbanos principalmente do 
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cotidiano que fundamentam a escolha da gravura como linguagem, pois como Marcos Buti 

coloca: 

 

As matrizes, apesar de duras, são muito sensíveis. Registram definitivamente 

os golpes recebidos. As marcas do acaso somam-se à ação deliberada do artista. 

Tudo o que a matriz sofreu permanece visualmente registrado. Gravar é 

construir uma memória (1995, p.96). 

 

 

Figura 1 – Sem título 

 

 ANDRADE Loran, Sem título, 2018 gravuras em metal dimensão: 21 x 29,7 cm. 

 

Inicialmente a imagem era pensada a partir da relação entre a memória e o espaço 

físico, todavia, a medida que o trabalho avançou, surgiu o interesse em direcionar a construção 

da figura para o espaço urbano de forma sugestiva (figura 1). Que compreende em formas 

semelhantes que poluem o horizonte como Peixoto coloca: 

 

A cidade não é um horizonte que se descortina aos nossos olhos. A arte 

contemporânea nasce do confronto com essa opacidade, em que o muro de 

concreto dos prédios se assemelha ao chão de pedra das calçadas e o fosco das 

superfícies refletoras impede qualquer transparência (2004, pg. 175). 

 

A noite é outro componente recorrente, representada pela figura do 

poste (figura2) evidência a solidão que permeia a paisagem noturna vazia com 

diminuição do movimento sons e atividades que acontecem durante o dia,  
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Figura 2 – Postes 3  

 

ANDRADE Loran, Postes 3, 2019 gravura em metal, dimensão: 21 x 29,7cm. 

 

 Até então as imagens eram construídas através da perspectiva individual do espaço, 

em seguida houve a tentativa de trazer uma memória que fosse do próprio local uma memória 

mais coletiva, abrangendo tanto o cotidiano do próprio artista quanto de uma grande parcela da 

população. Escolhendo o piso de um transporte coletivo como um local fluxo ativo de pessoas                                                

Figura 3 - Amargo 

 

ANDRADE Loran, Amargo, 2018, gravura a seco, dimensão: 84 X 118,9 cm. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É possível destacar a importância de um espaço coletivo como atelier para o 

desenvolvimento do trabalho artístico próprio, onde os processos técnicos são discutidos não 

só no campo prático mais teórico, como o processo de gravação que Buti (2002) discute, além 
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dos constantes diálogos que são levantados em conjunto com a pesquisa, enquanto a própria 

produção se faz, auxilia no amadurecimento do trabalho individual. Rey (2002). Tecendo 

relações mais firmes com o meio urbano e o espaço de produção do atelier, onde a prática e as 

questões levantadas da arte contemporânea atravessaram as linguagens gráficas da imagem, 

para então dialogar de forma mais concisa com a sociedade e com o espaço urbano e seu 

convívio ativo na rotina das pessoas como Peixoto (2004) argumenta. 
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