CASTELOS e RUÍNAS
A INVISIBILIDADE DO COTIDIANO

Télio Luiz Pacheco

Conceito
O objeto artístico Castelos e Ruínas traz à tona a invisibilidade do cotidiano, tratando de ruínas
no signi cado da própria palavra relativo a ruir, cair arquitetonicamente, vestígio, marcas, um
não lugar, mas se refere também ao conjunto de obras que não atendem ao propósito de ser um
espaço público democrático, que conecte pessoas e estimule a convivência e a troca.
Trata da “invisibilidade" de espaços que foram projetados para atender a comunidade, mas que
por motivos diversos se tornaram ruínas ou não podem ser utilizados para a sua função
primordial, sua razão de existir.
Apesar destes espaços, em Ruínas, ocuparem a mesma região onde estão os principais prédios
administrativos e monumentos do espaço urbano, com o passar do tempo foram se tornando
parte, se integrando à paisagem urbana, o que lhes trouxe um status de invisibilidade.
Castelos e Ruínas objetiva remexer essa cegueira coletiva, trazendo objetos visuais que
mostrem a mistura de monumentos e ruínas que convivem lado a lado.
Busca a re exão sobre a necessidade de ocupação dos espaços urbanos para o bem da
comunidade.
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Castelos e Ruínas surge a partir do incômodo causado por diversas Ruínas existentes em meu
cotidiano, pela necessidade de torna-las visíveis pois deveriam atender a comunidade.

Apresentação
- Caixa Luva, revestida em tecido 100% algodão, acondicionando um suporte acrílico
com uma gaveta;
- Suporte acrílico com estrutura para a instalação de um Volumen tipo Pergaminho
confeccionado com Cianótipo em tecido, que deverá ser manuseado pelo observador
para visualização das imagens de ruínas e monumentos na região do Plano Piloto de
Brasília;
- Gaveta em acrílico para recepção de uma caixa confeccionada sob medida para uma
dobradura Franklin fold, em papel kraft e Cianotipia, com imagens da antiga piscina
de ondas de Brasília, localizada no parque da Cidade Sarah Kubtscheck;
- Na gaveta também haverá um resumo do projeto em papel kraft e costura ao centro;
- Envelope de papel kraft com Gravuras de um monumento e uma ruína, em Cianotipia.

Referência Teórica
Segundo Michael de Certeau (2014) nosso olhar
deveria ser dedicado às observações do dia a dia,
sem se preocupar com a grandeza e valor
monetário das coisas, mas sim com a
monumentalidade das coisas simples do
cotidiano.

Cianotipia
O resgate de processos fotográ cos do século XIX é de grande importância para a manutenção e preservação da história da
fotogra a, e também é uma forma de se aplicar novos olhares sobre essas técnicas, utilizando-as em contextos diferentes
para os quais foram pensadas o que pode agregar novos valores aos trabalhos autorais.
Processo fotográ co artesanal, o Cianótipo ou Blue Print, foi inventado em 1842 por Sir John William Herschel (1792 –
1871) matemático e astrônomo inglês, depois de aproximadamente 20 anos de estudo. O processo se baseia no princípio de
que os sais férricos do ácido cítrico e outros compostos orgânicos se transformam em sais ferrosos quando expostos à luz
ultravioleta. Os sais ferrosos se combinam com Ferricianeto de Potássio para formar o Azul da Prússia, daí, o tom azulado
em todas as cópias. Foi o primeiro processo de impressão fotográ ca a não utilizar a prata como base.
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No ano de 1843 Anna Atkins (1799 – 1871) botânica e fotografa inglesa, amiga de Herschel, coloca em prática a descoberta
e publica o primeiro livro ilustrado com fotogramas Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions. Uma maravilha
que se conserva até hoje.

Processo
No processo de investigação e construção do trabalho foram várias as etapas, iniciei fotografando monumentos e ruínas da
cidade de Brasília, focando no Plano Piloto que é um espaço tombado como Patrimônio da Humanidade, visitei as ruínas
utilizando apenas câmera Pinhole de lme, considerando que a estética das imagens Pinhole tinham tudo a ver com a proposta,
no entanto em função dos tempos necessários para a execução do trabalho voltei a estes ambientes e efetuei os registros com
equipamento digital.
Também percorri as grá cas de Brasília no intuito de automatizar parte do trabalho de impressão do livro e também para
confecção da Caixa Luva, depois de muito pesquisar resolvi trabalhar a Cartonagem e os livros em tecido e papel de forma
artesanal, sendo que, para viabilizar o manuseio do livro em tecido idealizei um suporte em acrílico e contratei a execução.
No Volumen, em tecido, foram utilizadas imagens que misturam diversas ruínas e monumentos de Brasília, que convivem no
mesmo espaço urbano, sendo que a população em geral aceita esta situação sem questionar, apesar de serem espaços, que em sua
maioria foram construídos utilizado orçamento público.
De forma a proporcionar uma experiência visual que conjugue a visualização das ruínas e dos monumentos utilizei o Volumen,
que é um artefato em forma de pergaminho, que para ser lido necessita que o observador gire o mesmo e contemple cada
imagem.
Utilizando papel kraft construí um livro dobradura no modelo Franklin Fold com imagens atuais do espaço que um dia foi uma
Piscina de Ondas, utilizada pela população e se tornou uma ruína, foi utilizado um papel kraft de 60x96cm que teve de ser
dobrado, sensibilizado com a solução de cianótipo e exposto com 20 negativos à luz UV e depois revelado em água.
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Por m foram efetuadas duas imagens no formato de Gravuras em Cianótipo, ressaltando a convivência de um Monumento e
uma Ruína.

Caixa Luva

Caixa Luva - Material Completo

Suporte em Acrílico
Conjunto de imagens misturando
Ruínas e Castelos (Monumentos) que
convivem no mesmo espaço urbano.
Na imagem ao centro temos um
Jovem de costas olhando para um
espaço que no passado foi um Teatro e
hoje é uma ruína.
Conjunto de 10 imagens, impressas em Brim branco usando a técnica Cianotipia

28x270cm

Gaveta Acrílica
-Livro em papel kraft relatando a experiência
do Projeto Castelos e Ruínas;
-Dobradura Franklin Fold com detalhes de
uma ruína. Esta dobradura é realizada
utilizando uma única folha e sem costuras.

Franklin Fold - Imagens

Franklin Fold - Imagens

Franklin Fold - Execução
Papel Kraft 140g/m2 de 60x96cm

Franklin Fold - Execução
Papel Kraft 140g/m2 de 60x96cm

Gravuras

Gravuras - Execução

Ficha Técnica
Design e Fotografia
Télio Luiz Pacheco
Título
Castelos e Ruínas
Modelo e Dimensões
Volumen em Tecido
Brim Branco
Impresso no processo de Cianotipia
25x260cm
Franklin Fold
Papel Kraft Pardo 140g/m2
Impresso no processo de Cianotipia
Fechado 12x24cm
Aberto 60x96cm
Acondicionado em caixa de 14x25,5cm, revestida com tecido brim cinza
Gravuras
Papel Canson Montval 300g/m2 de 24x32cm
Impresso no processo de Cianotipia
Suporte em Acrílico
Caixa em acrílico de 27,5x37,5cm com suporte para Volumen com 10 imagens, e gaveta ao centro
para acondicionamento do estojo com a Dobradura Franklin Fold
Estoja Tipo Luva - Slipcase
Caixa Luva, confeccionada com papelão cinza 2.8mm, de 33x39,3cm, revestida externamente com
tecido brim cinza 100% algodão.
Projeto desenvolvido em Brasília/DF, no programa de residência artística Dobras de Si, em
novembro 2021, coordenado por Ana Francotti e Estela Vilela, editado e composto manualmente,
utilizando a técnica Cianotipia.

Quem sou?
Sou Télio Luiz Artista Fotográ co e Engenheiro Civil, pós graduado em Fotogra a
como Suporte para a Imaginação.
Especialista em Gerenciamento de Projetos e Modelagem de Processos, utilizo estas
metodologias em meus Projetos Fotográ cos.
Em 2015 iniciei estudos para utilização dos Processos Fotográ cos Históricos e desde
então venho produzindo trabalhos e ministrando cursos de Cianotipia, Papel
Salgado, Marrom Van Dyke, Goma Bicromatada, Pinhole, Gumoil, Antotipia e
Fitotipia.
A partir desta experiência de produção de livro de artista, com o suporte da equipe do
Dobras de Si, passo a inserir também a Cartonagem e o Livro de Artista em meus
estudos.
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Instagram: @telioluiz

