
 

MERIDIANI-MERIDIANOS 

 

MERIDIANI – MERIDIANOS é o nome do album de gravuras realizado por artistas brasileiros e 
italianos em Milão no ano de 1998. Exposto na Galeria d’Arte Derbylius no período de 19 de 
novembro a 10 de dezembro do mesmo ano, este álbum faz parte do projeto “NOVAS IMAGENS” 
de intercâmbio cultural entre Brasil e Itália idealizado por dois jovens ateliers de gravura: Gráfica 
Dez em São Paulo e Atelier Quattordici em Milão. 

O projeto surgiu da certeza de que para além das igualdades, a diversidade traz em si mesma a 
condição necessária para o desenvolvimento de novos procedimentos poéticos e técnicos, e da 
intuição de que embora estas duas culturas possuam tanto em comum, e apesar do momento 
histórico de intensa permeabilidade cultural, as diferenças existem . 

Arquitetado em três etapas distintas (na primeira, a construção e apresentação de um álbum de 
gravuras; na segunda, mostra de gravuras na cidade de São Paulo, e por fim , na terceira, mostra 
de gravuras novamente na cidade de Milão), este projeto tem priorizado a discussão e reflexão a 
partir da realização poética dos seus integrantes. 

O álbum contou com a participação dos artistas brasileiros Helena Freddi, Francisco Maringelli, 
Maria Leonor Dècourt, Moacir Simplício, Renata Basile e Salete Mulin, e dos italianos Andrea Sala, 
Daniela Lorenzi, Francesca Gagliardi, Massimo Petringa, Paolo Curti e Valeria Manzi. 

O Atelier Quattordici recebeu os artistas que, no período de 20 dias, trabalharam intensamente em 
sua oficina. Cada artista desenvolveu sua própria poética dentro de um espirito coletivo de 
construção gráfica. Questionamentos estéticos e técnicos acompanharam toda a produção do 
álbum, desde a escolha das imagens, do projeto gráfico, da preparação mais adequada de ácidos 
e tintas, até a montagem de sua exposição. 

Nas gravuras, as diferentes poéticas identificam-se no uso técnico requintado e pleno de 
inventividade aliados a total liberdade estética. Aparentemente, as diversidades culturais não estão 
manifestadas nas obras. Se apresentarmos todas as gravuras sem mencionar a nacionalidade de 
seus autores, fica difícil determinar a sua procedência. Entretanto, se fizermos uma divisão entre 
as obras dos brasileiros e dos italianos, poderemos constatar que existe, nos primeiros, uma maior 
flexibilização no uso da técnica tradicional da gravura, uma tendência marcante para adicionar 
outros elementos plásticos dentro do campo gráfico. É  o caso da gravura da artista Maria Leonor 
Dècourt, na qual manchas negras estampadas sobre papel delicadíssimo é incorporado à estrutura 
formada por outros papéis, propondo um diálogo entre o plano gráfico da imagem e o espaço do 
objeto; ou das gravuras em metal de Helena Freddi e Salete Mulin que tiram partido da inserção de 
colagens e da própria dobradura do suporte  ou ainda de Renata Basile que imprimindo a maneira 
de xilografia sua matriz calcográfica, propõe ao fruidor uma parceria compositora com suas 
gravuras modulares, num jogo gráfico-estético. Mesmo na xilografia de Francisco Meringelli a 
forma contundente e expressivamente temporal de seu auto-retrato é reforçado pela impressão da 
imagem na diagonal do suporte. Tanto a xilografia de Maringelli quanto a litografia de Moacir 
Simplício convocam também a nossa atenção para o fato de que outras formas de gravura além da 
calcogravura podem e devem ser exercidas poeticamente. 

Já no caso dos italianos, excetuando Francesca Gagliardi que propõe uma gravura com duas faces 
presa em um cabide, suas obras são, tecnicamente, mais convencionais. Entretanto, suas imagens 
executadas em gravura em metal, possuem indiscutível alcance expressivo.  

As imagens aproximam a diversidade, mas não as dissipam. Pedem uma reflexão mais acurada 
sobre as pequenas dissimilitudes, permitindo, assim, o enriquecimento do conhecimento humano. 
Na próxima etapa deste projeto, que será realizada no Centro Cultural São Paulo, de 5 de julho a 
15 de agosto de 1999, estaremos aprofundando estas questões. 
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