
 As gravuras de Nauer Spíndola carregam um 
universo afetivo. Nelas, as escolhas são pautadas por um 
repertório preenchido pelas memórias das experiências 
vividas. As suas gravuras são construídas a partir de planos 
de tom gris, obtidos através de um efeito visual, nos quais 
linhas horizontais pretas e brancas se intercalam ao fundo. 
O artista cria diversos signos com admirável síntese gráfica, 
elaborados com muita liberdade, variando entre formas 
geométricas, orgânicas e imagens figurativas, tais como 
animais e objetos. Ao certo, o que podemos sugerir sobre 
os signos criados por Nauer é que o mistério - com o qual 
nos deparamos quando diante de seus trabalhos - é 
semelhante à dúvida que formulamos frente à arte 
rupestre: a que e a quem se destinava os desenhos e 
pinturas nas cavernas?  
 Nauer Spíndola é um artista múltiplo. Seus 
trabalhos transbordam simplicidade, inteligência e humor. 
Muitas de suas obras apresentam abordagens críticas, 
revelando interesses políticos. Na série em questão, o 
artista se apropria de muitas localizações, memórias e 
vivências. Nauer organiza seus signos fundindo, nas suas 
composições xilográficas, os fósseis gravados 
naturalmente nos solos sedimentares - tal como da 
Chapada do Araripe, com a arte rupestre guardada nos 
muros de rochas naturais, assim como da Serra da 
Capivara - e as manifestações urbanas contemporâneas, 
como as do pixo. Utilizando diversos fragmentos de 
história e de imagens, Spíndola compõe conjuntos de 
signos, elaborando narrativas que permeiam suas 
experiências afetivas. 
 A xilogravura é uma técnica popular, e assim como 
outras formas de gravura, contribuiu para a facilidade de 
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Para ver o silêncio do espaço 

 Uma ruína silenciosa, mas que, na fotografia Ação 
#3, 2005, de Yuri Firmeza, grita com as suas paredes 
deterioradas, com o chão coberto de poeira, invadido por 
folhas e galhos secos. No centro, dentro de uma brecha na 
parede, está inserido o corpo do artista nu, em posição 
fetal, sendo emoldurado pelo espaço uterino da ruína, 
quase materna. A imagem cria a sensação de gestação de 
um corpo que está em vias de nascer, abrigado por uma 
uma ruína que teima em não morrer. 

Para ouvir a solidão do corpo

 O tempo é um artista que transforma tudo que toca. 
Uma força que faz a matéria entrar em movimento, em 
variação e reinvenção. A ruína é expressão do tempo, obra 
de arte que sobrevive e resiste à morte. Em tempos 
apocalípticos, quando o mundo se apresenta arruinado, 
quando a morte se aproxima e o fim do mundo se anuncia, 
Yuri esculpe brechas, fissuras, abrindo novos possíveis na 
paisagem escatológica. 
 Diante da ruína, da potência de destruição que leva 
a uma potência de criação, o artista dá ouvidos ao espaço 
que o convida a habitá-lo, a partilhar de suas potências e 
manejar encontros. O artista-carrapato invade a ruína e 
ocupa seu espaço, criando uma hibridização entre o 
natural e o artificial, integrando parte da ecologia do lugar. 
 Em uma parasitagem estética, o 
artista-sanguessuga se alimenta da potência da ruína, de 
sobreviver e resistir, para gestar um novo corpo, que nega 
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a morte e afirma a vida. A simbiose do corpo do artista 
com o corpo da ruína produz uma destruição que leva à 
criação, à invenção de um novo corpo, que nasce do 
encontro do artista com a ruína. Um corpo solitário, mas 
povoado de memórias.

Para levantar o peso dos tempos 

 A ruína é uma pintura do tempo, criada a pinceladas 
de memórias. Ela é uma obra incompleta, um processo de 
invenção constante. O peso de uma ruína é o peso de suas 
memórias. Por isso, suportar o peso dos tempos é suportar 
o peso das memórias do passado, a tonelada esmagadora 
do presente e medir o futuro porvir. 
 Em um mundo com o ar pesado demais para 
respirar, ou com a gravidade alta demais para andar, Yuri 
Firmeza suporta o peso dos tempos, ele ouve o silêncio do 
presente que o convida a abrir brechas e fissuras, respiros 
para não sufocar. Suportar o peso dos tempos é também 
suportar a variação constante da matéria, as pinceladas do 
tempo, atender ao pedido de invenção de um novo corpo, 
de uma vida transbordante. Levantar o peso dos tempos 
sem ser esmagado, tornar-se ruína, como Yuri Firmeza.

Lucas Dilacerda é filósofo e artista. Pesquisa ética e 
estética no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
UFC, onde coordena o GEEFA - Grupo de Estudos em 
Estética e Filosofia da Arte e o LAC - Laboratório de Arte 
Contemporânea. 


