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 Despejou-se uma pasta de algodão alvo diluído sobre as 
mesas, sobre as várias mesas que estavam lá no ateliê. Todo aque-
le líquido esparramou-se pelos tampos de madeira, repousou so-
bre as bases, buscou seus moldes e reteve, aos poucos, as marcas 
que traziam consigo. Na cautela desse contato, conservaram-se 
ranhuras e gravaram-se evidências de incisões que um dia aquelas 
superfícies sofreram. Assim, fez-se papel: um papel manufaturado, 
pigmentado pela própria madeira, agenciado por um processo 
metódico, mas que não deixava de ter apreço pelo acaso informal, 
algo como um respeito pelas situações externas, pelo comporta-
mento das coisas e das matérias – suas propriedades e as leis que 
as regem. 
 No entanto, há também uma ambivalência. Mesmo que o 
papel recém criado memorizasse a história de seus suportes, con-
servasse seus relatos mais sutis, sintomas do tempo e de suas de-
corrências, ainda assim, tratava-se de uma folha em branco. Uma 
folha a ser usada. Entre um tempo que se avisa sempre presente 
e a possibilidade de um novo instante, conformaram-se corpos 
portáteis. Esses volumes, guardados em camadas e traduzidos en-
quanto planos, soltam-se da sua dimensão e buscam um voo livre. 
 
* * *

 O que acarreta o movimento? A mesma matéria em pontos 
distintos transforma sua razão? 
   Cruza terra, atravessa água. Sobrevoa de modo raso para 
ver de perto o que pode haver no caminho. Afinal de contas, coi-
sas inúteis podem servir. Aparentam inoperantes mas acendem 
nosso olhar, nos levam a percepções miúdas, afiando nossa aten-
ção e corrigindo nossa sensibilidade (Fala da artista proferida li-
vremente, durante  seu período de Residência). Assim, em outro 
território – e afetando-se por ele mesmo –, os papéis de algodão 
associam-se com esses achados e dividem espaço com outros su-
portes. Em Desenhos nos poemas, nome dado à série de trabalho 
que surgiu a partir desses diálogos, o papel testa sua aparência. 
Curva-se, busca nova forma, contorna-se sobre si mesmo.
 Até espelha-se em funções alheias, mas se configura a partir de 
sua própria vontade. Então, rompe seu plano recém conquistado 

e encontra a memória da materialidade da matriz que o gerou. Ao 
mesmo tempo em que testa a geometria de uma operação, na 
qual reside um esforço construtivo, há nele uma banalidade que se 
torna estética, que se tenciona perante as eficiências, mas sugere 
outros valores. 
 Em Falas, série de pequenos desenhos a carvão, registra-se 
graficamente raízes do local. No entanto, o registro se faz de for-
ma aproximada, como se buscasse ver de perto e com atenção as 
entranhas e minúcias de todas aquelas camadas que se enrolam 
pelo próprio eixo. Dessa forma, ao retratar essa temporalidade en-
simesmada, os desenhos em carvão sugerem uma outra memória. 
Não aquela empírica, dada a partir da experiência da própria ma-
téria que carrega consigo suas cicatrizes, mas uma memória rela-
tiva, que surge do registro, do documento, das leituras sobre o 
entorno e das falas que proferimos sobre ele.   
 Humidade no móvel, papéis desgastados, vincos e sulcos 
que sinalizam alguma corrosão, todos esses vestígios de uso e de 
vivências avizinham-se e confundem-se como se tivessem as mes-
mas origens ou fossem provocados pelas mesmas causas. Ao so-
mar-se essas marcas, acumulam-se também tempos diferentes.
 O copo, o ralo, a raiz que cresce apegado ao que lhe sus-
tenta... essas pequenas coletas nos sugerem passagens – ou a sua 
interdição. São regentes de fluxos, administradores de cursos e 
correntes. Possibilitam a retenção ou autorizam a permeabilida-
de, apontando-nos transferências. Que transferência é essa? De 
que pausas e movimentos estamos tratando se tudo aparenta tão 
quieto, tão assossegado, remexido talvez apenas por algum sopro 
de vento que parece ter passado ali? Tanto no tempo como no es-
paço, os trânsitos propõem novos sentidos e esses novos sentidos 
em trânsito ativam a sala. 

Paola Fabres,
Junho 2018

O texto comenta os trabalhos da artista Rita Gaspar Vieira, desenvolvidos durante a Residência Paulo 
Reis e que resultaram na exposição Voo Raso, apresentada na Sala Projeto Fidalga dia 23 de julho de 
2018, na cidade de São Paulo, Brasil.



Voo Raso, 2018, vista geral da exposição, Sala Projeto Fidalga, foto: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira  
Voo Raso, 2018, exhibition view, Projeto Fidalga Room, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira



Desenhos entre os poemas #2, 2018, Papel de algodão artesanal e objetos en-
contrados no Ateliê Fidalga, Sala Projeto Fidalga, foto: Nuno Sousa Vieira e Rita 
Gaspar Vieira 
Desenhos entre os poemas #2, Handmade cotton paper and objects found in the 
Ateliê Fidalga, Projeto Fidalga Room, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar 
Vieira



Retrato quase apagado, 2018, Sisal ou óleo s/ papel de algodão e tinta acrílica, Sala Projeto Fidalga, foto: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira
Retrato quase apagado, 2018, Sisal or oil with cotton paper and acrylic paint, Projeto Fidalga Room, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira



Voo Raso, 2018, detalhe, Sala Projeto Fidalga, foto: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira
Voo Raso, 2018, detail, Sala Projeto Fidalga, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira 



Desenhos entre os poemas #4, 2018, Papel de algodão artesanal e objetos encon-
trados no Ateliê Fidalga, Sala Projeto Fidalga, foto: foto: Nuno Sousa Vieira e Rita 
Gaspar Vieira
Desenhos entre os poemas #4, 2018, Handmade cotton paper and objects found in 
Ateliê Fidalga, Sala Fidalga Room, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira



Voo Raso, 2018, vista geral da exposição, Sala Projeto Fidalga, foto: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira 
Voo Raso, 2018, exhibition view, Projeto Fidalga Room, photo: Nuno Sousa Vieira e Rita Gaspar Vieira



Artista trabalhando durante a Residência Paulo Reis | Artist working during the Paulo Reis Residency



Conversa com a artista Rita Gaspar Vieira e 
publicação desenvolvida durante a Residência 
Paulo Reis 
Talk with the artist Rita Gaspar Vieira and 
publication developed during the Paulo Reis 
Residency
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