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	 O	Ateliê	Acaia	 tem	o	prazer	 de	 apresentar	 o	 trabalho	da	 artista	

residente	Aline	van	Langendonck	que,	ao	 longo	de	2012,	esteve	presente	

realizando	seu	trabalho	de	maneira	cordial	e	enfática,	percorrendo	diversos	

procedimentos	 como	 vídeo,	 marcenaria,	 gravura,	 desenho	 e	 costura.	 A	

produção	desenvolvida	esteve	além	das	oficinas	e	promoveu	encontros	po-

tenciais	como	sua	participação	em	um	ciclo	de	aulas	de	matemática.

	 O	 	 trabalho	do	artista	normalmente	 toma	 forma	em	seus	próprios	

intestinos,	por	vezes	encontra	referências	luminosas	no	trabalho	de	outros	

artistas.	Um	passo	para	fora	deste	procedimento	pode	significar	uma	longa	

caminhada	à	destinos	incertos	e	a	generosidade	deste	ato	tem	seus	custos	

e	seus	ganhos.

	 Disponibilizar	a	outros	o	caminho	percorrido	no	ato	da	criação	é,	

também,	ver-se	inundado	por	um	mundo	próximo	e	desconhecido	e	o	Ateliê	

Acaia	busca	propiciar	aos	seus	alunos	esta	qualidade	de	experiência.

	 O	procedimento	construtivo	da	artista,	a	experiência	de	deslocar-se	

das	práticas	 imediatas	das	necessidades,	 foi	vivenciado	por	diferentes	pes-

soas	que	hoje	constroem-se	a	si	próprias	com	mais	sonhos.	Ao	 longo	de	

sua	residência,	Aline	fez	seu	trabalho	e	dividiu	seu	fazer.

	 Com	o	programa	de	residência,	o	Ateliê	Acaia	pretende	estimular	

a	troca	contínua	de	experiência	e	conhecimento	entre	artistas,	crianças	e	

jovens	que	participam	regularmente	das	atividades	nas	oficinas.

Elisa	Bracher
diretora
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Aline	van	Langendonck	é	uma	artista	da	linha.	Até	aqui,	conhecia	melhor	suas	

gravuras.	Feitas	com	figuras	reconhecíveis	traçadas	da	maneira	mais	simples	

possível.	Apareciam	cadeiras,	casas,	objetos	descritos	quase	como	logotipos.	

O	 desenho	 é	 econômico	 sem	 muitos	 adjetivos.	 Em	 um	 trabalho,	 a	 artista	

descobre	uma	forma	de	mostrar	a	mesma	cadeira	de	frente	e	de	costas	usando	

o	mesmo	desenho.	Para	que	fosse	convincente,	a	mancha	gráfica	aparecia	de	

uma	forma	quando	de	frente	e	de	outra	de	costas.	

O	desenho,	de	tão	simples,	muitas	vezes	é	ambíguo.	Víamos	

essas	 cadeiras	 como	manchas	 deformadas	 e	 planas.	 Poderiam	 ser	 vistos	

como	uma	tentativa	de	sugerir	ilusão	de	profundidade	ou	como	uma	mancha	

chapada.	 No	 desenho	 de	 uma	 casa	 vista	 de	 cima,	 Aline	 sintetiza	 a	 figura	

ao	ponto	de	 transformar	a	planta	em	um	esquema	de	 formas	geométricas	

justapostas	 sem	profundidade.	Vemos	ao	mesmo	 tempo	a	 casa	e	 uma	

estrutura	linear	quase	abstrata.	

As	 figuras	 sugerem	 deformação	 do	 ponto	 de	 vista.	 Artistas	

maneiristas	do	século	XVI	muitas	vezes	recorriam	a	procedimentos	pouco	usuais	

de	desenhar	a	figura	e	planejar	o	espaço	de	suas	pinturas.	Torna-se	comum	

Sombras			 	 	 	 	 	 	 		Tiago	Mesquita
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distorcer	a	 forma	ou	as	proporções.	Utilizam	a	 ideia	como	um	expediente	de	

recrudescimento	da	ilusão.	

No	caso	das	gravuras	de	Aline,	essa	distorção	da	forma	aponta	

para	o	lado	oposto,	para	uma	imagem	que	elimina	o	seu	caráter	ilusionista	e	

nos	entrega	seus	truques.	

Nos	trabalhos	recentes	de	Aline,	notamos	que	o	seu	interesse	não	

é	em	aprimorar	a	ilusão,	mas	mostrar	as	imagens	como	formas	de	apreensão	

frágil.	Uma	descrição	toda	mediada	por	imitantes	que	mal	sabem	tomar	o	lugar	

do	que	é	imitado.	Um	olhar	que	apreende	o	que	perde.	

Nesta	exposição,	ela	mostra	monotipias,	esculturas,	cadernos	e	um	

vídeo.	As	esculturas	são	objetos;	escadas.	Mais	do	que	objetos	para	escalar,	

são	objetos	de	olhar	através.	Que	mostram	como	a	nossa	relação	com	a	visão	

é	mediada	por	outros	filtros,	contaminada	por	outras	lentes.	Entre	um	degrau	

e	outro,	através	de	uma	ripa	vertical	e	outra	as	imagens	estão	todas	marcadas	

por	linhas	e	faixas.	A	vista	é	enquadrada,	a	entrada	de	luz	e	a	percepção	dos	

objetos	aparecem	por	detrás	desses	obstáculos	que	emolduram	alguma	coisa	

e	se	sobrepõem	a	outras.	Vemos	de	relance	entre	uma	coisa	e	outra.	

O	vídeo	Rio	Grande	é	um	plano	sequência.	Filmado	no	interior	de	

um	trem,	focaliza	a	vista	através	de	uma	janela	com	uma	faixa	no	meio.	
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A	paisagem	passa	rápido.	É	interrompida	pelas	marcas	na	janela	e	o	balanço	

do	vagão.	O	enquadramento	é	fechado,	o	contraste	entre	a	luz	que	vem	de	fora	

e	a	escuridão	do	interior	do	trem	é	forte.	Como	uma	modulação	de	luz,	o	campo	

se	abre	e	se	fecha.	Nunca	chegamos	a	uma	imagem	limpa	do	espaço	exterior,	

nem	no	desembarcar	do	trem.	Enxergamos	uns	vestígios.	A	paisagem	vai	se	

modificando	não	só	sob	a	 influência	do	dispositivo	de	captação	de	 imagem,	

mas	 também	pela	contaminação	de	outros	 intermediários.	O	vidro,	a	sujeira,	

os	modos	de	 luz.	 É	 como	 se	 a	 artista	 filmasse	 todas	 as	 contaminações	 de	

qualquer	ponto	de	vista,	que	desmente	a	fidelidade	do	vídeo.	

A	série	de	monotipias	é	feita	de	formas	brancas	que	surgem	por	trás	

de	faixas	pretas	em	diferentes	proporções.	Como	no	filme,	o	branco	aparece	

como	 um	 campo	 menor	 ou	 maior	 que	 surge	 por	 de	 trás	 de	 uma	 estrutura	

opaca,	uma	luz	que	oscila	por	trás	de	um	obstáculo	à	nossa	visão.	Os	campos	

de	branco	aumentam	e	diminuem,	modificando	a	relação	com	a	faixa	escura.	

Cada	monotipia	parece	um	frame	de	filme.	Um	pedaço	de	celuloide.	É	como	se	

o	desenho	nos	mostrasse	a	mesma	imagem	através	de	lentes	diferentes.	Uma	

paisagem	feita	em	cinemascope,	outra	com	uma	lente	fechada.	Só	que	essas	

formas	de	distorção	não	são	modos	mais	convincentes	de	produzir	ilusão.	São	

só	ilusão.	Tanto	que	não	vemos	figura	nenhuma	nas	monotipias,	mas	relações	

simples	de	 luz	e	sombra.	Nas	 imagens	de	Aline	van	Langendonck,	o	mundo	

nunca	chega	fácil	para	nós,	só	as	suas	sombras.	
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	 Comentários	sobre	o	processo

	 Vontade	de	investigar	o	espaço	enquanto	maneiras	de	experienciar,	
perceber,	modos	de	representar	e	possibilidades	de	realizar	intervenções.	

	 Objetos/escadas:	estudos	de	variações	da	 forma,	desenhos	de	
observação,	alterações	compositivas	de	elementos	a	partir	de	um	mesmo	
objeto.

	 Paisagem:	anotações	de	percursos,	produção	de	imagens	seriadas,	
pequenas	 alterações	 compositivas,	 relação	de	 deslocamento	 no	 tempo/
espaço,	desdobramentos	sequenciais.		

	 Cadernos	de	desenho:	gráfica,	tipografia,	papel,	notação	cotidiana,	
espaço,	objeto	 livro,	composição,	estudo	e	recomposição	de	pontos	de	
vista	e	partes	de	objetos	cotidianos.
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pequeno		 	 	grande	 	 	 	objeto	 	 	 	 	desenho	

impressão	 sequência	 desdobramento	

composição	 art icu lação	 e lemento	

reorganização		mater ia l 			suporte		formato
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Indagações	sobre	o	espaço:	modos	de	observar	e	representar

Encontro

	 Quando	vi	numa	tarde	do	final	de	abril	a	professora	de	matemática	

Beatriz	Levin	com	os	estudantes	fazendo	medições	do	espaço	externo	do	Acaia,	

a	quadra	particularmente,	de	modo	muito	singular,	usando	o	corpo	e	diversos	

objetos	pequenos	que	encontrassem	como	gravetos	ou	o	próprio	lápis,	fiquei	

curiosa	e	muito	instigada,	pois	estava	justamente	pensando	em	uma	maneira	

de	levantar	e	partilhar	questões	relativas	ao	paradigma	da	compreensão	afetiva	

e	objetiva	do	espaço.

Ideia

	 Tivemos	 uma	 conversa	 inicial	 e	 alinhamos	 questões	 pertinentes	 a	

cada	 área	 do	 conhecimento,	 Matemática	 e	 Artes	 Visuais.	 A	 partir	 de	 então	

resolvemos	propor	alguns	exercícios	juntando	os	seguintes	assuntos	para	

investigação:	modos	de	percepção	do	espaço	e	objetos,	como	representar	

o	espaço,	códigos	gráficos,	desenho	projetivo,	linguagem	visual,	modos	de	

representação	gráfica,	proporção,	escala	e	dimensões,	entre	outros.
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EXERCÍCIO	1		

	 Mapeamento	 afetivo	 do	 espaço.	 Local:	 por	 onde	os	 estudantes	

circulam	diariamente	no	interior	do	Acaia.	Materiais:	carvão,	grafite	e	papel	A3.	

Assuntos:	 vivência	do	espaço	cotidiano,	 afetividade	 /	 individualidade,	 código	

gráfico,	linha,	palavra.
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	 A	sessão	de	desenho	foi	um	tanto	quanto	conturbada;	no	entanto,	

surgiram	algumas	reflexões	interessantes	durante	a	apreciação	dos	trabalhos:

Semelhanças	entre	os	desenhos:

-	 Quase	 todos	 os	 estudantes	 desenharam	 a	 quadra;	 a	 portaria	 (um	 dado	

relevante:	 sugerimos	 que	 poderiam	 começar	 o	 desenho	 tendo	 a	 porta	 de	

entrada	do	Instituto	como	referência);	a	marcenaria,	a	biblioteca,	o	Sagarana	e	

o	estacionamento.

-	Entre	os	registros	da	quadra,	quais	as	diferenças?

Comentários:	 os	 lugares	 do	 papel	 (composição),	 localização	 e	 tamanhos,	

detalhes	(rede,	furo,	gol)	desenhos	(linhas,	marcações).

-	Entre	os	desenhos	da	portaria,	quais	as	diferenças?

Comentários:	posição,	ponto	de	vista,	algumas	foram	desenhadas	vistas	de	

cima,	enquanto	outras,	vistas	de	lado.

Diferenças	entre	os	desenhos	em	geral:

Comentários:	diferentes	modos	de	pensar,	sentir	e	registrar.

	 A	professora	Bia	notou	que	muitos	não	desenharam	as	salas	de	aula	

do	 segundo	andar,	 inclusive	 a	que	 ela	 leciona.	 Então	 surgiu	 uma	questão	
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EXERCÍCIO		2			 	 	

-	O	que	é	um	mapa?	

Comentários:	desenho	de	algum	lugar,	desenho	para	localizar	um	lugar.

-	Qual	é	a	diferença	entre	os	mapas?	

Comentários:	diferenças	de	zoom	e	escala*	

importante:	quando	tem	dois	andares,	como	a	gente	representa?

Uma	das	 estudantes	 achou	uma	 solução:	 nomear	dois	 espaços	no	mesmo	

lugar	da	seguinte	maneira:	“artes	e	costura”.

Então	perguntei:	se	vocês	fossem	arquitetos	e	tivessem	que	dar	esse	desenho	

para	alguém	construir,	será	que	a	pessoa	ia	entender?

Comentários:	 o	 Tininho	 disse	 precisaria	 ser	 um desenho técnico	 e	 o	 Igor	

completou	com medidas, detalhes, etc.

	 A	 partir	 da	 primeira	 aula	 vieram	 à	 tona	 as	 seguintes	 questões	 para	

discussão:	o	que	é	um	desenho	técnico?	Quais	são	as	maneiras	de	se	representar	

o	 espaço?	 Assuntos:	 escala,	 proporção,	 dimensões,	 representação,	 código	

visual	e	linguagem	visual.
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EXERCÍCIO	3		 	 	

Observação	das	maquetes	em	exposição.

Questões:	como	saber	a	escala	das	maquetes?	Qual	elemento	presente	nas	

maquetes	poderia	nos	indicar	a	escala?	Tamanho?	(Padrão	escala	humana:	1,70).	

Exercício:	desenho	de	objetos	em	escala	1:1	no	papel	quadriculado.

Questões:	pontos	de	vista,	dimensões,	observação,	multiplicidade	de	registros.

Exercício:	desenho	de	um	desenho.	Fazer	varias	ampliações	de	um	desenho	

simples	no	papel	quadriculado.

-	Qual	é	a	escala	do	mapa	que	fizemos	na	semana	passada?

Comentários:	não	seguimos	uma	escala,	não	tivemos	oportunidade	de	medir	

o	espaço.

*a	escala	do	mapa	é	a	medida,	relação	entre	o	tamanho	verdadeiro	e	o	tamanho	de	representação.	
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	 Aline	van	Langendonck	nasceu	em	São	Paulo	em	1980.	

	 Graduada	em	Artes	Plásticas	pela	FAAP	(2002),	mestre	em	Artes	Visuais	

pela	 ECA-USP	 (2009),	 vem	 desenvolvendo	 uma	 pesquisa	 plástica	 e	 desde	

2010	 dedica-se	 também	 ao	 ensino	 e	 aprendizagem	 de	 desenho	 em	 cursos	

universitários	de	Artes	Visuais	e	Arquitetura.	

	 O	 principal	 tema	 de	 investigação	 dos	 trabalhos	 gira	 em	 torno	 de		

questões	 ligadas	à	ocupação	do	espaço,	como	as	 relações	de	percepção,	

intervenção	e	representação.	O	uso	de	suportes	é	bastante	variado,	desde	

desenhos	 bem	 pequenos	 em	 papel,	 numerosas	 sequências	 de	 monotipias,	

objetos	de	madeira,	a	grandes	intervenções	em	edifícios	e	na	cidade.
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Imagens:

Capa:	Gabarito	para	confecção	de	Caderno	(detalhe)

Monotipias	serie	(detalhe)	|	tinta	tipográfica	s/	papel	

pólen	soft	|	47	x	53	cm	(cada)	|	2012			 	 	 																		p.	2,	3,	4,	5,	6,	7	

Vista	do	ateliê	Acaia														 	 	 	 																		p.8	e	28

Rio Grande (stills)	| video	projeção	|	14’	32’’	|	2012 		 	 			 				p.12	e	13

Caderno X |	nanquim	s/	papel	vergê|	15,5	x	21,5	cm	|	2012	(detalhes)						p.14	e	15											

Vista	“Marcê”		 	 			 	 	 	 																	 p.	16

Maquetes	Projeto	Escadas		 	 	 	 	 				p.	17

Caderno	de	anotações	(detalhe)						 	 	 	 				p.	18

Estudos	para	Escadas	|	nanquim	s/	papel	

manilha	|	20	x	28	cm	|	2012		 	 	 	 	 				p.	19

Gabaritos	para	confecção	de	Cadernos	|	grafite	e	

nanquim	colorido	s/	papel	vergê	e	pólen	soft	|	

12	x	19	e	13	x	18,5	cm	(respectivamente)	|	2012		 	 	 				p.	20

Estudantes	desenhando	no	Ateliê	de	Xilogravura	jun/2012		 	 				p.	23

Registros	dos	desenhos	dos	estudantes																																																			p.	24,	26	e	27

Banco de Dados	(detalhe)	|	xilogravura	s/	papel	pólen	soft	|	

10	x	10	x	10	cm	|	tiragem:	50	exemplares	|	2012		 	 	 				p.	30
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	 Agradeço	imensamente	pela	recepção,	carinho	e	valiosas	interlocuções	

à	todos	que	trabalham	e	frequentam	o	Acaia,	em	especial	a	Licó,	Yna,	Fabrício,	

Bia,	Alex,	Simone,	Patrícia	e	Pedro.

Rua	Dr.	Avelino	Chaves,	80	

05318-040	São	Paulo	/	SP

www.acaia.org.br

Rua	Ferreira	de	Araújo,	625

05428-001	São	Paulo	/	SP

www.galeriaestacao.com.br
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