
,tomando a câmara fotográfica, como a ponta de um lápis, 
tenho feito fotos de edifícios na cidade de São Paulo. são 
digitais. imprimo no tamanho 10 x 15 cm. tenho muitas... 
muitas... muitas... as escolho. as edito. são ampliadas em 
papel fotográfico brilhante. olho-as muito... escolho nova
mente, apenas algumas e, inicio nestas escolhidas, um 
processo de lixamento. lixas grossas para madeira e para 
metal. lixo ora vigorosamente, ora delicadamente, um dia 
dois dias muitos dias muitas vezes até que se tornem 
gravuras. arranco delicadezas das fotos, retiro escondidos, 
revelo camadas outras. as lixas são ferramentas de desfa
zimentos para fazimentos outros, procedimentos da gravu
ra em metal...



,mostrando estas fotos em agrupamentos, por proximidades, 
semelhanças, distâncias, quer formais, conceituais, quer apenas 
como resíduos do que não é, do que não fica, porque foi... edito-as 
misturando fotos impressas e fotos lixadas lado a lado, formando 
apenas um trabalho, num composto de partes agregadas...



,colecionan
do coisas, a
g r e g a n d o 
i m a g e n s , 
c o n d e n
sando dese
nhos, empi
lhando dias, 
guardando 
n o i t e s . 
c o i s a s 
imagens de
senhos dias 
i n s t a n t e s 
cot id ianos 
alargados... 



,marcando, todo dia, inscrições no 
mundo, roubando imagens, confiscan
do palavras, congelando momentos, 
transgredindo maneiras sabidas de 

desenhar, de bordar, de pintar, de ler. 
acionando imagens no mundo 

d’imagens em movimento. o que era 
movimento, isto é isto foi, de Roland 

Barthes, é reavivado por um qua
se-apagamento que convive com fotos 

impressas em papel de algodão...



,criando, nestas gravuras, escapatórias, sombrios, foscos, 
quase-nada de anteriores, concomitância de tempos, ex
plosão de não-sabidos, a�rmações pelos gestos de um 
corpo que vibra contínuas mutações, cidades e mundos

 em contínuas migrações...



,tentando não indagar os mistérios 
para não trair os milagres (Clarice 
Lispector); conviver com o que não 
consigo entender... nem queren
do. tentando deixar sorrir as fraque
zas e as fraquezas... escoando a vida 
áspera, evaporando o suor que exa
la elixir de corpos afagando univer
sos e a.fogueando instantes...
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