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Quando era adolescente, meu pai para
me fazer estudar, repetia, em tom de
pregação, sempre a mesma frase: NULLA
DIES SINE LINEA – nem um dia sem uma
linha. Essa frase é para mim, uma
oração para todas as horas, uma
motivação para que eu continue
desenvolvendo meu trabalho no ateliê,
lugar de refúgio, como numa capela
onde o silêncio externo paira e a
turbulência interna vocifera.

Esse projeto tem como inspiração - Um
Livro de Horas de Ângela Lago - onde
ela conta que nas horas de aflição,
recitava poemas. Aqui, mostro
“retalhos” de uma vida de luta no
ateliê: cortar, recortar, colar,
recolar, costurar, descosturar, criar,
recriar, gravar, limpar, provar, são
os verbos do silêncio das minhas
horas.



REFERÊNCIAS

As primeiras referências foram
os Livro de horas, Livro das
horas ou ainda Livro missal que
é um livro de devoção criado
por devotos no final da Idade
Média. Em geral, continha o
calendário das festas e
dos santos, as Horas da Virgem,
da Cruz, do Espírito Santo e
dos mortos (Liturgia das
Horas), as orações comuns e
os salmos penitenciais.

Normalmente eram ornamentados
por iluminuras, contornadas por
desenhos de flores e volutas
que, como bordados, circundavam
os manuscritos.



PROCESSO
No processo de construção do trabalho, passei por
várias etapas. Inicie com um modelo mais tradicional de
livro onde peguei trabalhos que desenvolvo no ateliê
como cianotipias, monotipias, xilogravuras, gomas
bicromatadas e apliquei uma borda de tecido estampado
usando técnicas de patchwork e fazendo alusão ao
ornamento das iluminuras. Entretanto, logo percebi que
a multiplicidade das práticas do ateliê deveriam estar
representadas. Pois, esse é meu lugar de fala, é o
resultado de uma prática diária dos meus afazeres
artísticos e frutos das minhas horas no silêncio do
ateliê. Assim, passei para o modelo Flag Book. Primeiro
com 36 lâminas coloridas para representarem os períodos
do dia. O trabalho evoluiu até que o Flag Book ficasse
com 12 lâminas em papel Canson 120g preto, nas quais na
parte da frente foram coladas fragmentos do meu ofício
diário e na parte de trás, uma foto minha trabalhando
que só pode ser compreendida se os flags (bandeiras)
estiverem totalmente abertos, revelando a intimidade de
um trabalho solitário.



Modelo e dimensões
Flag Book
Base em papel Canson 120g preto
Miolo em diversos papéis impressos com
monotipias, tecido, linha e jato de
tinta.
Fechado 10 X 15 cm.
Aberto 10 X 53 cm.

Capas
Papelão Horlle revestidas com tecido
100% algodão e adornadas com
cantoneiras.

Fonte:
Consolas 14/20.

FICHA TÉCNICA



Sou VIRGÍNIA MAGALHÃES, artista visual e
economista. Graduada em Artes Plásticas
pela Universidade de Brasília - UnB.

Em 1990 iniciei meus estudos em pintura,
desenho e gravura passando pela utilização
de várias técnicas e materiais.

Em 2016 iniciei meus estudos em
fotografia, tendo feito cursos na área
de iluminação, retrato, fotografia
autoral, fotografia de rua e o curso
profissionalizante em fotografia em 2019.
Desde 2017 trabalho com processos
históricos em fotografia e venho
pesquisando, especialmente, a cianotipia e
a goma bicromatada e também, o livro de
artista como suporte para a realização de
projetos relacionados às narrativas
visuais motivadas pela percepção dos
próprios percursos emocionais e estéticos.


