
 
 
 
 
 
Amarelo. Terei feito eu? 
 
 
Sou uma caixa aberta. Seria um hexágono? Abro fecho. Fecho abro.  
Duas prateleiras numa parte. Uma n’outra. Penduro coisas em mim.  
Recorto-me por gabaritos, papéis coloridos agrupados, ora empilhados, muitos 
recortados, ora espetados. Lápis coloridos enfeixados numa lata, telas em 
branco, pincéis, grampos, alfinetes, réguas, cadernos vários, cadernetas,  
Livros iguais com títulos “como dibujar” e variações... pilhas de papéis em 
branco, nudez total à espera de um risco... rabisco. Por fora sou amarelo. 
Dentro, inteiramente branca. Poucos desenhos feitos, claros, leves, 
aquarelados, pendurados lá.noalto.longe. Terei feito eu? Como num escorredor 
de pratos, muitos papéis esperam a mão de um curioso. Mas tocar???  
Nem pensar, uma mulher se posta ao lado, quase-múmia a me olhar,  
apenas de quando em quando dá pequenos passos. Olhar agudo, de vigia, 
vigílias são inexistentes para ela. Mas eu, de dentro do meu esconderijo, 
embora aberto, não estou nem aí para ela. Sou um gabinete de artista? de 
curiosidades? Recortei outros papéis, uma maçã bege, como se fosse fatiada na 
vertical. Fichas brancas empilhadas, muito tubos de tinta – todos papéis. 
Réguas-curvas de nível, daquelas de plástico, feitas de papel vegetal, são 
moles, quase desfalecidas, ao serem presas por alfinetes de mapas, coloridos. 
Formam um grupo de superfícies... aliás, sou muitos grupos – ordenados.  
Slides agrupados numa mesa de luz, com imagens delicadas de vegetação 
(seria mesmo?), estão à espera de um vedor que veja, relacione, entre nas 
minhas idéias e arranjos e pensamentos, nesta 29ª Bienal Internacional de São 
Paulo. Uma América do Norte, Central e do Sul, recortados em papel vermelho, 
dele escapam. Um relógio de papel, medalhas de papel, máquina fotográfica de 
papel, uma caixa de pedras. Seriam elas de papel?  
Acolho espumas, tesouras de papel, escala de cores, linha em relevo desenhada 
por um lápis dele escapa, quase a fisgar quem perto de mim chega. Godê de 
louça, minúsculo grampeador, esfuminhos finos e grossos, fios formando uma 
bola, seria eu uma arqueologia de artista? de materiais aguardando um artista, 
quando aberta? Quando fechada sou amarelo sem respiros... escreveram que 
sou “Palácio de papel”, 2010, Mateo Lopez (Colômbia, 1978), guardo palácios? 
papéis? coisas? combinatórias??? 
 
 

Lucimar Bello,  
em dez de novembro de dois mil e dez, serei eu de papel?  

ou serei eu, as lucimares? 


