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LAB cLUBe

Fundado em 2012, o LAB CLUBE é um 
núcleo do coletivo Filé de Peixe voltado 
para a produção e reflexão em torno 
da fotografia experimental, investigan-
do métodos fotográficos arcaicos e al-
ternativos tais como Cianotipia, Mar-
rom Van Dyke, Papel Salgado, Goma 
Bicromatada, Lumen Print, tonalizações, 
revelações cruzadas e viragens químicas, 
dentre outras técnicas. Ministrando regu-
larmente oficinas e cursos acerca de 
diversos processos fotográficos, o Lab 
Clube tem viabilizado mostras, proje-
tos expositivos, palestras e publicações 
periódicas tanto em sua sede, quanto em 
universidades, escolas, centros culturais, 
em todo o estado do Rio de Janeiro, 
bem como em diversas regiões do país.

No primeiro semestre de 2013 realizou 
com patrocínio da Funarte o projeto 
FOTOGRAFIA EXPERIMENTAL E FO-
TOCLUBISMO: Hiatos, Fricções e En-
contros com a Arte Contemporânea, 

que triangulou pesquisas e práticas 
realizadas pelo PIUM Fotoclube, em 
Rio Branco (AC), pelo Lab Clube (RJ) 
e pelo grupo de estudos Espírito dos 
Sais, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre (RS). 
Aglutinando artistas, fotógrafos, pesqui-
sadores e teóricos em torno de um 
laboratório fotográfico mantido pelo 
coletivo em seu espaço/ateliê PEIXA-
DA ARTE CONTEMPORÂNEA (PAC), 
o LAB CLUBE do Filé reflete sobre a 
pertinência e relevância do uso de 
meios fotográficos experimentais em 
interseção com a arte contemporânea, 
estimulando o desenvolvimento de tra-
balhos e poéticas individuais e coletivas.

Contemplado via edital pela Funar-
te, o Lab Clube realizou no primeiro 
semestre de 2015 seu primeiro pro-
jeto de residência artística, intitula-
do Processos Fotográficos – Ensaios 
para uma Poética Experimental.
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processos Fotográficos – Ensaios para uma 
Poética Experimental foi idealizado na intenção 
de verticalizar a articulação das possibilidades criati-
vas dos processos fotográficos experimentais com as 
questões que permeiam a atualidade do pensamen-
to contemporâneo. Através de uma residência que 
aglutinasse um artista oriundo de cada região do país, 
cujos trabalhos e inserção no campo das artes estives-
sem em franco desenvolvimento, o projeto foi uma 
estratégia de interseção aguda da prática de métodos 
fotográficos com a produção contemporânea hoje.

A primeira etapa do projeto consistiu em oferecer aos 
residentes um ciclo de oficinas teórico-práticas sobre os 
métodos de cianotipia, Marrom van dyke, papel salgado 
e Goma Bicromatada em três cores, além de experimen-
tarem as diversas possibilidades de combinação entre 
esses processos. partindo inicialmente de suas imagens 
de arquivo, cada um começou ainda nessa fase a deline-
ar seus projetos para a etapa seguinte, compreendida 
no desenvolvimento de Trabalhos inéditos que já reve-
lassem uma interseção entre o conjunto de questões 
poeticamente já exploradas por eles, com os novos 
recursos e ferramentas apreendidos aqui no lab clube. 

É preciso ressaltar que aquilo que poderíamos denomi-
nar como sendo um período intenso de formação 
e transferência de saberes de uns para os outros, se deu 
sobretudo como um momento de trocas e aprendiza-
dos mútuos, de formação (essa sim!) de laços a partir 
do compartilhamento irrestrito de informações, dúvidas, 
observações, onde a fotografia foi tomada apenas como 
trampolim para um mergulho em questões de toda 
ordem que envolvem o desenvolvimento e constituição 
de uma atividade artística, seus prazeres e seus dilemas, 
tudo sendo explicitado a cada oportunidade, um exer-
cício de vínculo horizontal e afetuoso, tal como vivenci-

amos no Filé, tal qual nossa natureza de coletivo, dentro 
de onde o lab clube se forja. hugo nascimento (n), 
renata voss (ne), vitor Martins (ce), paula huven (se) 
e Marilia bianchini (s) formaram um grupo motivado, 
curioso, atento e empenhado, solidários e generosos uns 
com os outros, um grupo que mergulhou de cabeça na 
oportunidade e experiência que se abriu com nosso pro-
jeto, trabalhando todos de modo intenso e inquieto não 
apenas no laboratório mas tomando pra si todo ateliê.

esse livro, mais do que resultados, é porvir: ao evo-
carmos a ideia de ensAios pArA uMA poÉTicA 
experiMenTAl, nossa intenção nunca foi de che-
gadas, mas de partidas, não intencionávamos que algo 
aqui se fechasse, pronto e acabado, como um objeti-
vo cumprido e encerrado, mas sobretudo o contrário, 
que o conhecimento, contato e apreensão com os 
processos FoToGrÁFicos investigados, pratica-
dos e difundidos por nós no Lab Clube, fluísse de modo 
seminal entre os residentes, capaz de contaminar e 
reverberar ao longo das trajetórias em curso desse grupo.

em outras palavras, o que buscamos foi um cruzamento 
efetivo entre esses processos e as inquietações e inves-
tigações poéticas manifestadas por um conjunto variado 
de artistas, substituindo a interrogação sobre a relevân-
cia no emprego desses métodos fotográficos no atual 
estágio da arte contemporânea pela preposição real de 
contato e apreensão desses recursos, a partir de ofici-
nas e práticas, interlocução crítica e proposta de desen-
volvimento de trabalhos que resultasem em uma publi-
cação significativa, capaz de apontar invenções, caminhos 
novos, surpresas e descobertas que estimulem o en-
riquecimento do repertório artístico contemporâneo.

5



Artista Graduada em Letras Anglo-Germâni-
cas pela UFRJ, em Sociologia da Arte pela New 
York University e pela New School for Social 
Research (anos 50). Realizou exposições indi-
viduais e participou de coletivas no Brasil e 
no Exterior, como nas Bienais de São Paulo e 
de Veneza. Seus trabalhos integram coleções 
como a do MoMA (Nova York), do Centre 
Georges Pompidou (Paris), Tate Modern 
(Londres), entre outras. Participa da  Frieze 
Art Fair, New York e da Feira de Basel Basel, 
em junho. Publicou, com Fernando Cocchiara-
le, o livro Abstracionismo geométrico e infor-
mal (Funarte, 1987). Professora na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro.
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LAB  CLUBE

QUEstõEs Prévias

“As imagens não devem sua eficácia somente à transmissão de saberes, 
elas funcionam frequentemente, ao contrário, na confusão de saberes 

transmitidos e deslocados, de não-saberes produzidos e transformados.”

Georges Didi-Huberman

rEsiDÊNCia 2015

Até fins do século XIX as técnicas de impressão, 
principalmente da gravura em metal eram as únicas que 
permitiam a reprodução da imagem, atendendo fun-
damentalmente às necessidades gráficas da imprensa.
Sabemos do grau de apuro gráfico das enciclopé-
dias na França, devido à qualidade ilustrativa das 
suas imagens gravadas em água-forte e água-tinta.

superados os hábitos de suas origens a gravura em 
sua nova função encontraria desde então, por par-
te dos artistas, alternativas técnicas surpreendentes 

Por meio de um trabalho intenso e bastante exaus-
tivo no exercício de aplicação das diversas técnicas 
em uma total liberdade nas suas escolhas pessoais, 
pudemos constatar a abertura de novas perspecti-
vas para esses artistas em seus próprios trabalhos.
Foram experimentados no ateliê métodos que popu-
larmente chamaríamos de “alquímicos”, no sentido de 
derivarem dos mesmos materiais originais da química.

Experiências que, do ponto de vista técnico, de sua 
aplicação gráfica industrial, já se tornaram obsoletas, 

Trata-se de um núcleo voltado para a produção e 
reflexão em torno da fotografia experimental - que 
investiga métodos fotográficos arcaicos e alternativos 
- promovido pelo Coletivo Filé de Peixe desde 2012. 
sua última realização, uma residência ao longo de todo 
mês de março desse ano, resultou de uma seleção 
criteriosa de apenas 5 artistas jovens, selecionados 
entre mais de 230 candidatos de todo o país, inscritos 
por meio de edital nacional. A mim coube a seleção fi-
nal dos artistas residentes, análise de portfólios e o 
acompanhamento crítico e teórico dos trabalhos 
empenhados por eles, atividades que somadas ao 
cuidadoso e bem elaborado planejamento dos 
cursos feito pelo lab clube, levaram a um re-
sultado surpreendentemente positivo, que supe-
rou as melhores expectativas de todos nós 
responsáveis e diretamente envolvidos nesse projeto.

desde o fim do século XIX. Goya é um desses exemplos.
A gravura tomada não como objeto de “arte 
menor” em detrimento da pintura como “arte 
maior”,  mas entendida como obra de artis-
tas que usam a gravura como meio de arte. 
permaneceu na gravura a reprodutibilidade, 
vocação intrínseca às técnicas de impressão, e isto 
continuou a fazer sentido, porém deve ser relativiza-
da quanto à importância ideológica desta sua função.
A gravura tomada não como uma identidade técni-
co-ideológica, com limites e regras instituídos por 
algum ideário particular, mas sim como um meio que 
oferece liberdade investigativa e poética ao artista. 

A busca de conhecimento de meios técnicos 
ainda desconhecidos é sempre positiva e genero-
sa, pois agrega e traz, através de seus erros e acertos, 
retornos imprevisíveis e surpreendentes para sua obra.
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fato que já ocorrera antes com a gravura em metal. 
Técnicas porém que, do ponto de vista 
atual do artista podem significar e trazer de 
algum modo, por suas limitadas possibilidades de 
recursos, identificações quanto ao próprio conceito 
(ideia) de efemeridade/desmaterialização da nature-
za e significado do objeto de arte contemporâneo.
 
Assim, ao citarmos o Marrom van Dyck, que 
tecnicamente nada mais é do que um processo de 
impressão, denominado argentotipia, usado na 
primeira metade do século xix, cuja combinação do 
ferro com a prata produzia uma tonalidade de mar-
rom usada por esse pintor flamengo do século XVII.
 
À Cianotipia chamou-se de impressão azul, já que suas 
imagens possuíam um belo tom azul da prússia. Foi uma 
técnica desenvolvida também em meados do século xix 
pelo matemático e astrônomo inglês sir John herschel, 
ao estudar a sensibilidade fotográfica à luz dos sais de 
ferro. conheci esse resultado técnico numa época mais 
recente, pela reprodução impressa em enormes folhas de 
papel como cópias de projetos de engenharia e arquitetura. 
Papel salgado, também do século xix, derivou 
do uso do sal com a gelatina expostos à luz.
 
Finalmente fizemos experiências com a Goma 
Bicromatada, que reproduz algo próximo à pintura, 
no sentido do seu resultado fotográfico conservar nas 
cores as texturas e qualidades da aquarela e da pintura.
Não podemos deixar de lembrar das extraordinárias 
experiências fotográficas feitas por Man Ray, em torno 
dos anos 30, num processo experimen-
tal que ele denominou de pseudo-solarização, 
onde conseguiu produzir formas sem o uso 
da câmera,  diretamente no papel fotográfico.

A recuperação ou resgate dessas “técnicas” não 
significa para o Lab Clube uma nostalgia ou lem-
brança melancólica de um passado tecnológico “mais 
puro” ou qualquer coisa do gênero, mas aponta para 
a necessidade de um sentimento mais espiritualiza-

do, em um momento em que as relações entre o 
artista e a matéria se estreitam e se intensificam, não 
em seu sentido apenas místico, mas também político. 
O Coletivo Filé de Peixe entende que princípios 
ético-políticos só tem significação artística se inseridos 
na totalidade das questões da arte, e no caso específi-
co do lab clube, há completa clareza de que não há 
nenhum sentido de evolução técnica, seja na gravura ou 
em outros meios usados pelo artista tais quais os investi-
gados pelo grupo, e que tampouco o emprego em si des-
sas técnicas assegura a contemporaneidade de uma obra.
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Belém, Amazônia, 1988. Artista, ativis-
ta e arte-educador, Hugo Nascimento 
pesquisa fotografia desde 2007. A história 
começa na Fundação Curro Velho com 
câmeras artesanais pinhole, passa pelo 
MIS-PA, onde pesquisou processos de 
subjetivação da imagem através de 
interferências laboratoriais, até chegar 
ao LabClube, onde travou contato com 
os processos arcaicos de impressão e 
reprodução. Fruto mesmo dessa tra-
jetória, desenvolve trabalhos fotográficos 

nos quais a própria linguagem é discutida, 
e a objetividade da imagem técnica 
é questionada. Também realiza tra-
balhos individuais-coletivos em out-
ros campos do universo da arte, por 
vezes também fora dele. É professor 
licenciado pela UFPA,  já participou 
de diversas exposições e ministrou al-
gumas oficinas. Atualmente encon-
tra-se empenhado na prática do sax 
alto, bem como, finalmente tem se 
dedicado a conclusão do bacharelado.

LAB CLUBE

PROCESSOS FOTOGRÁFICOS10

HUgo NAsciMeNto



disPositiVos MóVeis X Processos ArcAícos

uma dinâmica de desejo me levou ao rio de Janeiro 
para uma residência em processos arcaicos. A des-
conhecida e maravilhosa cidade dos brasileiros me 
fez caminhar. Flanar para conhecer. Fotografar para 
registrar. Arquivar. Mapear a deriva. nesse momento 
emerge a fotografia de celular, com toda sua tec-
nologia e praticidade, toda sua discrição e precarie-
dade. Aos poucos, o comportamento comum do 
turista na metrópole vai se transformando em mote 
para o artista em trânsito, na medida em que surge 
o desejo de transformar os bits e bytes em matéria, 
o virtual em atual, a efêmera imagem digital em im-

pressão gráfica. Como realizar essa transferência de 
uma imagem produzida por um aparelho fotográfico 
contemporâneo, pensada em rGb, para ser vista em 
monitores, para uma superfície física permanente? 
Através de um método do século xix?! Aí talvez 
resida o cerne da pesquisa, e do cerne vem à tona o 
Marrom van dyke como possibilidade, o tratamento 
digital do negativo como necessidade, e do processo 
de erro e acerto as imagens, tal como são, híbridas, 
fotográficas. Possíveis hoje, porém filhas de um pas-
sado latente do qual não podem mais se desprender.

LAB CLUBE
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HUGO NasCiMENtO
Muro das Lamentações, 2015
Impressões em Marrom Van Dyke
Dimensões Variadas
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huGo nAsciMenTo

reNAtA Voss

Renata Voss é fotógrafa, alagoana, profes-

sora de fotografia da Escola de Belas Artes 

da Universidade Federal da Bahia, onde 

também desenvolve pesquisa de doutorado 

em artes visuais (PPGAV). Desenvolve tra-

balhos autorais em fotografia desde 2004 

investigando as possibilidades de suportes 

e de revelação da imagem fotográfica. 

Tem interesse nas relações da fotografia 

com o tempo, movimento e a memória.

LAB CLUBE
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ALAgoAs, 2015

estar em movimento. estar de passagem. 
A paisagem de um lugar pode estar no nosso imagi-
nário, mas nos enganamos com a ilusão de que 
podemos lembrar de tudo. o panorama, cate-
goria fotográfica que tenta dar conta do todo, 
aqui é usado para dar conta de partes.  sou eu 
em deslocamento em relação a um lugar enquan-
to o capturo. o descompasso entre a velocidade 

que estou e a capacidade de captura da câmera 
se configura com a incompletude de certos ele-
mentos dessa paisagem. Tais imagens se debruçam 
num gesto no papel. esse gesto feito com o pro-
cesso de cianotipia revela parte da imagem que 
ao longo da série vai se esmaecendo. o estar em 
laboratório para fazer aparecer uma imagem do 
lugar geograficamente distante. Revelar para rever.

LAB CLUBE
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rENata vOss
Alagoas, 2015
Impressões em Cianotipia 
24 cm x 32 cm cada
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Goma Bicromatada 
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Goma Bicromatada 
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Vitor MArtiNs

Vítor de Souza Pereira Martins, Ar-

tista visual, fotógrafo e videomaker, 

necessariamente nessa ordem. Vítor 

‘Dads’ Martins nasceu e cresceu nas ex-

cidades satélites de Brasília. Graduado em 

Ciência Política e em Fotografia, preferiu 

se expressar pelas imagens. Tem particular 

interesse pelas nuances do tempo e pela ma-

neira com o ser humano enxerga e interage 

com o espaço. Vive e trabalha em Brasília.
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tUAregUe

“Grandes são os desertos e tudo é deserto,
Salvo o erro, naturalmente,

Pobre da alma humana com oásis só no deserto ao lado”.

LAB CLUBE

ENSAIOS PARA UMA POÉTICA EXPERIMENTAL

Tuaregue é a denominação dos povos nômades 
e pastoralistas que habitam o deserto do saara. 
Tuaregue é a denominação desse trabalho. 
Trabalho de deslocamentos e de paradoxos. Do 
deslocamento para se fazer uma residência, 
de partir e ir de encontro ao novo, ao inexplorado, 
ao estranho. do deslocamento de um deserto ao 
outro. Do paradoxo do novo e do arcaico. Do pa-
radoxo do deserto de nome e do deserto a-deserto. 

brasília é uma cidade desértica, de espaços e 
espaçamentos, de grandes vazios e de grandes 
distâncias. Ao me ver deslocado, fora do nicho 
de criação espacial cotidiano busquei o deser-
to povoado do rio de Janeiro, o centro comer-
cial “saara”, lugar de diversidade, de movimen-
to, de pessoas, de transição.  o deserto superpo

puloso de gente que se esbarra e não se conhece.
Para encontrar o paradoxo do tema fui de 
encontro ao paradoxo do processo. O Marrom 

Van Dyke, processo fotográfico antigo manufatu-
rado de origem e plástica do século xix, proces-
so utilizado geralmente de uma maneira reflexiva, 
horizontal e clássica de ver e interpretar o mun-
do foi usado de maneira invertida, de ângulo inver-
tido, de forma mais direta, menos clássica e mais 
contemporânea. o perene junto com o efêmero. 
o efêmero da maneira de fotografar mas também da 
passagem, do ir, do caminhar sozinho nos desertos.  

Alguns acreditam que a palavra “Tuare- 
gue” se origine do Árabe “abandonados”. 
cerca de 70 mil pessoas passam no saara por dia.

31
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vitOr MartiNs
Tuaregue, 2015
impressôes em Marrom van dyke alterado
20 x 30 cm cada 
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PAULA HUVeN

Paula Huven (1982). Mestre em 

Arte e Cultura Contemporânea pela 

UERJ (2012); estudou na Escola de 

Artes Visuais do Parque Lage no Rio de 

Janeiro (2008-2012). Realizou as ex-

posições individuais Devastação, na 

Galeria A.M (2014, Belo Horizonte) e o 

que nos une, o que nos separa, na Gale-

ria Ibeu (2013, Rio de Janeiro). Participou 

de coletivas na galeria A Gentil Carioca, 

OI Futuro Flamengo, Parque Lage, Palácio 

das Artes, Largo das Artes, entre outras. 

Pesquisa a fotografia enquanto dispositivo 

de encontros, relações, buscando colocar 

em jogo os sujeitos e suas representações.



ViVA NAtUrezA MortA 

enquanto em trabalhos anteriores [relações, 
Apneia, Devastação] o instante fotográfico se 
alarga para o que considero momento, investindo 
na experiência que o ato fotográfico instaura nos 
sujeitos representados, em viva natureza Morta 
essa experiência é arremessada para a pele da ima-
gem, sua superfície tátil e viva. Subverto a lógica da 
fotografia como um instante preso ao passado (‘isso 
foi’) e busco coincidir as evidências do tempo que 
se passa, tanto no objeto fotografado, quanto no 
papel, que a princípio guarda e depois perde a imagem.

uma maçã é fotografada enquanto é comida.  cada 
mordida só é dada quando a superfície da mordida 

anterior encontra-se amarelada oxidada. Seis fo-
tografias deste processo são  impressas artesanal-
mente através do método van dyke, no entanto, 
não foram fixadas, de forma que o papel exposto à 
luz permanece em constante mutação - oxidação -
escurecimento. As seis fotografias, que a princípio 
trazem diferentes gradações de uma mesma maçã 
sendo comida,  quando expostas à claridade, rapida-
mente, em cerca de uma hora, tornam-se rastros 
semi-invisíveis de um processo não mais evidencia-
do, onde quase não há distinção de formas e tons.  A 
oxidação da maçã é perpetuada na fotografia não 
fixada, no entanto, o papel também permanece em 
constante mutação - tudo escurece ao mesmo tempo. 

Uma maçã desaparece duas vezes.

LAB CLUBE

ENSAIOS PARA UMA POÉTICA EXPERIMENTAL 43

papel, que a princípio guarda e depois perde a imagem.



PaULa HUvEN
Viva Natureza Morta, 2015
Fotografia artesanal em Marrom Van Dyke, sem fixar
20 x 30 cm cada - Poliptico de 6 fotografias
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Porto Alegre, 1977. Vive em Porto Alegre. 

Mestre em Poéticas Visuais pela UFRGS. 

Graduada em Artes Visuais e Comunicação 

Social pela mesma instituição. Indicada 

para IV Prêmio Açorianos de Artes Plásti-

cas nas categorias Destaque em Desenho 

e Artista Revelação pela exposição indi-

vidual Linhas em Transparências (Studio 

Clio, Porto Alegre, 2009). Premiada no 

Salão Jovem Artista (Porto Alegre, 2008). 

Entre as exposições coletivas que parti-

cipou destacam-se: Neblina: a Fo-

tografia no Acervo do MACRS (2014), 

Galeria dos Arcos, Usina do Gasômetro, 

Porto Alegre; 65º Salão de Abril (2014), 

Centro Cultural Banco do Brasil, Fortaleza; 

Interiores Compartilhados (2013), Casarão 

6, Pelotas; 19º Salão de Artes Plásticas da 

Câmara Municipal de Porto Alegre (2010), 

Porto Alegre. Em 2013 participou do 

Projeto RS Contemporâneo do Santander 

Cultural de Porto Alegre com a exposição 

individual Elogio da Transitoriedade.
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MANUAL, gráFico e eXPeriMeNtAL

durante a etapa de aprendizado dos processos arcai- 
cos de fotografia muitas questões que poderiam ser 
exploradas posteriormente foram surgindo. Graças 
à liberdade dada aos artistas residentes, não me 

prendi ao desenvolvimento de um trabalho fechado 
e entendo que aquelas ideias mais identificadas com 
meus interesses pelo fazer manual e a experimen-
tação foram as que acabaram sendo levadas a diante. 

partindo do entendimento de que esses processos 
não são dependentes do uso de imagens fotográfi-
cas, afastei-me um pouco da fotografia e tentei ex-
plorar mais o caráter gráfico deles, especialmente 
da goma bicromatada. Não exerci “o ato fotográ-
fico” e utilizei nas minhas experiências imagens 
apropriadas (de livros, da internet ou do des-

carte dos colegas). Em algumas experimentações a 
busca era testar a sobreposição de camadas de cores, 
limitando a duas camadas com cores contrastantes. 
em outras utilizei máscaras para isolar partes da 
imagem e ir construindo-a conforme as camadas 
de cores diferentes fossem se sobre ou justapondo. 

Para essas experiências, não havia um planejamen-
to muito fechado, cada etapa era pensada após a 
análise do resultado da anterior. A diversidade nos 
resultados finais, com algumas “passadas do ponto”, 
é encarada como parte dos riscos de um processo 
experimental, sem a necessidade de lhes atribuir sta-
tus de trabalho acabado nem de negar seu valor para 
o aprendizado.  Acredito que deste ponto é possível 
seguir para alguns caminhos que valham a pena.
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MariLia BiaNCHiNi
Estudos, 2015
Técnica mista em cianotipia, Goma bicromatada e papel salgado
dimensões variadas
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MAriliA biAnchini
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MAriliA biAnchini
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