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5	  PLAYS	  PLUS	  
	  	  	  É	  um	  projeto	  interdisciplinar	  	  que	  visa	  discu<r	  o	  conceito	  de	  linguagem	  a	  
par<r	  do	  desenvolvimento	  de	  um	  código	  sígnico	  propondo	  diálogo	  entre	  a	  
dança	  e	  as	  artes	  visuais.	  Além	  disso,	  desdobra	  a	  temá<ca	  de	  pesquisa	  em	  
diferentes	  suportes	  arFs<cos.	  
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LINGUAGEM	  
 Linguagem	  pode	  se	  referir	  tanto	  à	  capacidade	  especificamente	  
humana	  para	  aquisição	  e	  u<lização	  de	  sistemas	  de	  
comunicação,	  quanto	  à	  uma	  instância	  específica	  de	  um	  sistema	  
de	  comunicação.	  	  

 A	  linguagem	  não	  é	  somente	  um	  conjunto	  de	  palavras	  faladas	  ou	  
escritas,	  mas	  também	  de	  gestos	  e	  imagens.	  

 O	  estudo	  cienFfico	  da	  linguagem,	  em	  qualquer	  um	  de	  seus	  
sen<dos,	  é	  chamado	  linguís<ca[4]	  (hWp://pt.wikipedia.org/
wiki/Linguagem	  )	  .	  	  
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METALINGUAGEM	  
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Linguagem	  
  A	  linguagem	  pode	  ser	  verbalizada,	  e	  daí	  vem	  a	  analogia	  ao	  verbo,	  no	  sen<do	  
de	  u<lizarmos	  as	  palavras	  para	  a	  comunicação.	  

  A	  linguagem	  pode	  ser	  não	  verbal,	  ao	  contrário	  da	  verbal	  -‐	  não	  se	  u<liza	  do	  
vocábulo,	  das	  palavras	  para	  se	  comunicar.	  O	  obje<vo,	  neste	  caso,	  não	  é	  de	  
expor	  verbalmente	  o	  que	  se	  quer	  dizer	  ou	  o	  que	  se	  está	  pensando,	  mas	  se	  
u<lizar	  de	  outros	  meios	  comunica<vos,	  como:	  imagens,	  figuras,	  gestos,	  
objetos,	  cores,	  signos	  visuais.	  	  
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PRANCHA	  COREOGRÁFICA	  
	   A	  inves<gação	  explora	  	  a	  improvisação	  e	  composição	  coreográfica	  a	  par<r	  
de	  um	  sistema,	  segundo	  vocabulário	  sígnico	  que	  conta	  com	  elementos/
dados	  pré-‐estabelecidos.	  

	   Este	  vocabulário	  é	  organizado	  em	  formato	  de	  diagrama.	  	  
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PRANCHA	  COREOGRÁFICA	  
 O	  vocabulário	  sígnico	  é	  seguido	  por	  seus	  respec<vos	  verbetes.	  

 O	  sistema	  é	  exercitado	  por	  meio	  dos	  disposi<vos	  cubo	  e	  baralho	  
coreográfico,	  por	  exemplo.	  

  A	  Prancha	  Coreográfica	  tem	  por	  obje<vo	  o	  registro,	  por	  meio	  de	  signos	  e	  
textos	  verbais,	  de	  instruções	  para	  uma	  coreografia	  ou	  performance,	  nesse	  
sen<do	  ela	  é	  análoga	  a	  uma	  Par<tura	  Musical.	  
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BARALHO	  COREOGRÁFICO	  
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Desenho	  e	  Instrução	  
  A	  instrução	  para	  o	  desenho	  tem	  por	  obje<vo,	  nesse	  caso,	  ampliar	  a	  
capacidade	  de	  análise	  e	  entendimento	  dos	  signos	  da	  prancha	  coreográfica.	  

  Somente	  com	  a	  prá<ca	  do	  desenho	  nos	  familiarizamos	  com	  suas	  formas	  de	  
uso.	  

  Pra<cando	  o	  desenho	  exercitamos	  nossa	  capacidade	  de	  representação	  visual	  
das	  idéias.	  
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Desenho	  como	  Projeto	  
  Através	  de	  uma	  simulação	  gráfica	  de	  um	  edigcio	  ou	  de	  um	  objeto,	  podemos	  
prever	  os	  atributos	  que	  esse	  objeto	  ou	  essa	  construção	  pode	  ter	  quando	  
es<ver	  sendo	  realizada.	  Este	  <po	  de	  simulação	  nos	  permite	  por	  à	  prova	  um	  
sem	  número	  de	  hipóteses,	  e	  transformar	  essas	  hipóteses	  em	  certezas	  
verificáveis.	  
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Desenho	  e	  Conceito	  
  A	  palavra	  Desenho	  tem,	  originalmente,	  uma	  relação	  direta	  com	  uma	  outra	  
palavra:	  a	  palavra	  Designio.	  Ambas	  se	  iden<ficavam.	  

 Designio:	  idéia	  de	  realizar	  algo;	  intenção,	  propósito,	  vontade	  	  

	  	  	  E1mologialat.tar.	  designìum,ìi	  'intenção,	  propósito',	  der.	  do	  v.	  designáre	  
'marcar,	  indicar';	  ver	  sign-‐;	  f.	  hist.	  1571	  desegno,1654	  desinio,	  1660	  
designio	  	  

 Nesse	  sen<do,	  a	  palavra	  Desenho	  se	  aproxima	  da	  noção	  de	  pro-‐ject,	  uma	  
espécie	  de	  lançar-‐se	  para	  frente	  incessantemente,	  movido	  por	  uma	  pré-‐
ocupação,	  ou	  ainda	  nesse	  sen<do	  de	  previsão,	  prever	  algo.	  
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Desenho	  como	  Projeção	  
 Podemos	  associar	  a	  esse	  ato	  de	  desenhar	  o	  projeto,	  uma	  
possibilidade	  de	  controle,	  de	  direcionamento	  funcional	  de	  um	  objeto,	  
uma	  construção,	  uma	  prancha	  coreográfica.	  O	  proje<sta,	  quando	  faz	  
uma	  análise	  crí<ca	  dos	  próprios	  desenhos	  efetua	  um	  controle	  de	  
qualidade,	  um	  direcionamento	  para	  os	  obje<vos	  a	  que	  pretende	  
alcançar.	  

 Por	  outro	  lado,	  por	  se	  tratar	  de	  um	  sistema	  de	  códigos,	  através	  da	  
leitura	  da	  documentação	  gráfica	  e	  verbal,	  procuramos	  transmi<r	  o	  
que	  pretendemos	  para	  o	  projeto.	  Para	  que	  isso	  ocorra	  os	  desenhos	  
têm	  que	  conter	  uma	  informação	  completa	  e	  clara	  sobre	  a	  qualidade	  
presta<va	  do	  objeto,	  da	  construção	  ou	  de	  uma	  prancha.	  
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Desenho	  como	  Projeto	  
 Também	  o	  desenvolvimento	  da	  informá<ca	  representa	  outra	  razão	  
para	  a	  importância	  em	  compreender	  e	  classificar	  a	  função	  do	  
desenho,	  se	  considerarmos	  que	  grande	  parte	  das	  informações	  vem	  a	  
ser	  elaborada	  e	  transmi<da	  de	  forma	  gráfica.	  

 A	  palavra	  desenho	  passou	  por	  muitas	  transformações	  no	  decorrer	  do	  
tempo,	  transformações	  que	  estavam	  e	  estão	  ligadas	  a	  condições	  
históricas	  que	  direcionavam	  o	  trabalho	  dentro	  de	  determinadas	  
relações	  de	  produção.	  Assim,	  por	  exemplo,	  veremos	  que	  a	  	  palavra	  
design,	  vinda	  da	  lngua	  e	  cultura	  inglesas	  significa	  muito	  mais	  que	  
Projeto.	  
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Design	  

 O	  Design	  surgiu	  a	  par<r	  de	  um	  projeto	  social	  que	  se	  
realizou,	  conhecido	  como	  Revolução	  Industrial.	  	  

 A	  necessidade	  de	  transformar	  as	  coisas,	  produzir	  
industrialmente	  em	  benegcio	  de	  uma	  parcela	  da	  
sociedade.	  O	  desenho	  atua	  como	  parte	  inicial	  do	  
processo	  de	  produção	  de	  um	  objeto	  u<litário	  como	  
uma	  cadeira,	  mesa,	  em	  larga	  escala.	  
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Design	  
 1	  	  	  	  concepção	  de	  um	  produto	  (máquina,	  utensílio,	  mobiliário,	  
embalagem,	  publicação	  etc.),	  especificamente	  no	  que	  se	  refere	  à	  sua	  
forma	  gsica	  e	  funcionalidade.	  	  

 2	  	  	  	  Derivação:	  por	  metonímia.	  	  	  	  	  	  o	  produto	  desta	  concepção	  

  	  3	  	  	  	  Derivação	  por	  extensão	  de	  sen<do	  :	  desenho	  industrial,	  	  

desenho	  de	  produto,	  	  programação	  visual.	  	  	  Desenho:	  	  forma	  do	  ponto	  
de	  vista	  esté<co	  e	  u<litário'	  e	  'representação	  de	  objetos	  executada	  
para	  fins	  cienFficos,	  técnicos,	  industriais,	  ornamentais,	  arFs<cos.	  
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Desenho	  como	  Projeto	  
 Temos	  três	  palavras.	  

 Em	  primeiro	  lugar	  Design,	  bem	  próxima	  a	  nossa	  palavra	  Desígnio.	  

 Em	  segundo	  lugar,	  na	  lingua	  inglesa,	  onde	  surgiu	  o	  conceito	  de	  
Design,	  Drawn	  ou	  Drawing,	  que	  significa	  o	  desenho	  entendido	  mais	  
como	  esboço,	  croquis,	  delineação,	  isto	  é,	  atrair	  para	  si,	  captar,	  puxar.	  

 Próxima	  a	  esses	  significados,	  mas	  com	  diferenças	  temos	  Dra7,	  que	  
nós	  entendemos	  como	  o	  resultado	  do	  ato	  de	  desenhar	  no	  sen<do	  de	  
coisa	  destacada,	  o	  desenho,	  o	  esquema,	  o	  projeto,	  o	  plano.	  
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Desenho:	  Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 Paul	  Klee	  (notebooks):	  

  ‘As	  dimensões	  específicas	  de	  uma	  imagem	  gráfica	  são	  três:	  	  

 a	  linha,	  os	  valores	  tonais	  e	  a	  cor.’	  

  ‘A	  linha	  é	  o	  mais	  restrito	  desses	  três	  elementos,	  sendo	  susceFvel	  à	  
medida	  apenas.	  O	  seu	  elemento	  está	  associado	  à	  medida	  do	  seu	  
comprimento	  de	  raio.	  Tudo	  pode	  ser	  medido.’	  

  ‘A	  Medida	  é	  a	  principal	  caracterís<ca	  desse	  elemento	  formal.	  Quando	  
esta	  caracterís<ca	  não	  é	  clara	  significa	  que	  não	  estamos	  u<lizando	  a	  
linha	  em	  sua	  forma	  pura.’	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 O	  segundo	  elemento	  formal	  são	  as	  tonalidades	  do	  claro-‐escuro,	  isto	  é,	  as	  
inúmeras	  gradações	  entre	  o	  branco	  e	  o	  preto.	  	  

 Os	  pretos	  podem	  se	  avaliados	  em	  relação	  a	  um	  fundo	  branco	  e	  os	  brancos	  
em	  relação	  a	  um	  padrão	  preto.	  Ou	  ainda	  tanto	  os	  brancos	  como	  os	  pretos	  
pedem	  estar	  associados	  a	  um	  padrão	  intermediário	  cinza.	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 O	  terceiro	  elemento	  formal	  de	  uma	  obra	  gráfica	  é	  a	  
Cor,	  com	  suas	  caracterís<cas	  próprias.	  Nem	  somente	  
com	  uma	  régua	  ou	  com	  uma	  balança	  podemos	  chegar	  
a	  compreendê-‐las.	  

 Quando	  não	  se	  dis<nguem	  pela	  medida	  e	  nem	  pelo	  
peso,	  como	  por	  exemplo,	  um	  amarelo	  e	  um	  vermelho	  
com	  a	  mesma	  Luminosidade,	  notamos	  entre	  elas	  
ainda	  uma	  diferença	  essencial	  que	  designamos	  pelos	  
termos	  “amarelo”	  e	  “vermelho”.	  	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 Isto	  significa	  uma	  semelhança	  às	  comparações	  com	  o	  sal	  e	  
o	  açúcar,	  por	  exemplo,	  que	  se	  parecem	  em	  muitos	  
aspectos,	  menos	  na	  sua	  realidade	  ou	  essência,	  a	  doçura.	  

 Finalmente,	  associamos	  a	  cor	  à	  sua	  caracterís<ca	  
qualita<va,	  isto	  é,	  as	  cores	  possuem	  qualidades.	  

 Temos	  então	  três	  elementos	  formais	  com	  suas	  
caracterís<cas	  específicas	  isoladas	  ou	  em	  relação	  entre	  si.	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
  Cor:	  que	  possui	  primeiramente	  qualidade,	  em	  seguida,	  densidade	  e	  
finalmente	  medida.	  	  

  À	  cor	  associamos	  um	  valor	  cromá<co.	  	  

  Em	  seguida	  possui	  um	  valor	  de	  luminosidade	  e,	  como	  possui	  limites:	  seu	  
contorno	  pode	  ser	  delimitado,	  convencionamos	  que	  ela	  possui	  também	  
extensão.	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
  Valor	  Tonal:	  aos	  valores	  tonais	  associamos	  duas	  caracterís<cas,	  possuem	  
Densidade,	  isto	  é,	  através	  de	  uma	  escala	  de	  Densidades	  podemos	  detectar	  
seus	  valores.	  	  

  Como	  também	  são	  limitados,	  possuem	  limites,	  podem	  estar	  ligados	  ao	  fator	  
medida.	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 Linha:	  a	  linha	  é	  unicamente	  fator	  de	  medida.	  Por	  exemplo,	  com	  
uma	  escala	  ou	  régua	  podemos	  medir	  seu	  comprimento.	  

 Podemos	  comparar	  essas	  três	  idéias	  com	  três	  domínios	  
embu<dos	  uns	  dentro	  dos	  outros,	  como	  em	  caixas.	  A	  caixa	  
maior	  contém	  as	  três	  idéias,	  a	  média	  contém	  duas	  e	  a	  pequena	  
apenas	  uma.	  Constatamos	  aqui	  um	  encaixe	  muito	  par<cular.	  
Por	  isso	  é	  no	  mínimo	  lógico	  preservar	  a	  pureza	  desses	  
elementos	  formais	  ao	  manipulá-‐los.	  As	  possibilidades	  de	  
combinar	  esses	  elementos	  são	  suficientemente	  vastas.	  
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Representação	  Gráfica	  do	  Espaço	  
 Somente	  uma	  necessidade	  interior,	  expressiva,	  jus<ficaria	  
o	  fato	  de	  misturá-‐los,	  o	  que	  explicaria	  então	  o	  uso	  de	  
linhas	  coloridas	  ou	  muito	  fracas,	  ou	  ainda	  misturas,	  como	  
por	  exemplo,	  gradações	  de	  cinzas	  amareladas	  ou	  azuladas.	  

 Voltando	  à	  cor,	  os	  símbolos	  mais	  adequados	  para	  que	  
possamos	  conhecê-‐la	  e	  manipulá-‐la	  com	  desembaraço,	  ou	  
seja,	  o	  símbolo	  que	  traduz	  melhor	  as	  relações	  mútuas	  
entre	  elas	  é	  a	  circunferência	  ou	  círculo	  representando	  as	  
cores.	  
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Guaches	  de	  Francesco	  Clemente	  	  
  Exercício	  de	  Análise	  e	  decomposição	  de	  uma	  obra	  Gráfica.	  
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Guaches	  de	  Francesco	  Clemente	  
 Guaches	  de	  Francesco	  Clemente	  (análise	  e	  um	  pouco	  de	  história)	  

 Dentre	  os	  trabalhos	  mais	  interessantes	  ��de	  Francesco	  Clemente,	  estes	  feitos	  na	  Índia,	  nos	  ateliers	  de	  pinturas	  
miniaturistas	  de	  Jaipur	  e	  Orissa,	  o	  ar<sta	  retomou	  uma	  vasta	  tradição	  an<ga	  indiana	  com	  uma	  leveza	  de	  
toque	  par<cular	  e	  compôs	  uma	  suite	  em	  guache.	  	  

 Clemente	  se	  valeu	  da	  tradição	  da	  pintura	  miniaturista	  hindu	  e	  	  introduziu	  	  aspectos	  pictóricos	  do	  seu	  
vocabulário	  de	  pintor	  da	  transvanguarda,-‐	  movimento	  de	  pintura	  italiana	  no	  final	  do	  séc.XX,	  termo	  do	  crí<co	  
e	  curador	  Achile	  Bonito	  Oliva,	  cores	  fortes,	  vocabulário	  eclé<co.	  	  

 A	  divisão	  arquitetônica	  do	  plano	  dos	  desenhos	  de	  Clemente,	  a	  iconografia	  mul<-‐fatorial,	  que	  pode	  ser	  ‘lida’	  
assim	  como	  ‘vista’;	  uma	  composição	  rítmica	  dos	  ornamentos,	  empregadas,	  por	  vezes,	  com	  austeridade	  e	  por	  
vezes	  com	  uma	  intenção	  decora<va	  (ornamental)	  .Os	  guaches	  que	  compõem	  o	  conjunto	  ”Francesco	  
Clemente	  Pinxit“	  retratam	  um	  mundo	  em	  que	  todas	  as	  coisas	  da	  criação	  são	  animadas,	  enredados	  em	  uma	  
teia	  de	  metáforas	  par<culares.	  Alguns	  são	  como	  fábulas,	  envolvendo	  animais,	  outros	  narrações,	  como	  numa	  
composição	  de	  Bosch-‐	  	  acontecimentos	  de	  um	  jardim	  de	  delícias	  bizzarra-‐	  cenas	  obscuras,	  estranhas,	  
construídas	  e	  detalhadas	  minuciosamente.	  
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Clemente,	  guaches	  
  Ver<calmente	  dispostos	  vemos	  essas	  paisagens	  que	  se	  parecem	  as	  de	  Siena	  do	  
século	  XIV,	  não	  fosse	  pelo	  tratamento	  e	  configurações	  caracterís<cas	  da	  arte	  do	  
período	  Mongol	  (1526	  até	  o	  inicio	  do	  século	  XVII)	  ocasionalmente	  invadidas	  por	  
artefatos	  contemporâneos:	  um	  pássaro,	  um	  telefone,	  um	  campo	  de	  futebol.	  Como	  
Herman	  Hesse	  bem	  observou	  certa	  vez,	  “A	  Índia	  não	  interpreta	  os	  símbolos,	  vive	  
esses	  símbolos	  ".	  	  	  

  Esse	  lado	  da	  imaginação	  de	  Clemente	  só	  foi	  completamente	  a	  tona	  durante	  a	  seus	  
primeiros	  períodos	  na	  Índia,	  onde	  a	  Realidade	  para	  ele	  sempre	  assumiu	  o	  caráter	  de	  
um	  conto	  popular,	  como	  na	  literatura	  de	  Italo	  Calvino.	  Narra<va	  como	  contos	  
literários,	  na	  sua	  forma	  visual,	  grande	  parte	  se	  referindo	  ao	  seu	  próprio	  des<no,	  
autobiográfico,	  a	  ser	  testado	  pelas	  vicissitudes	  de	  uma	  cultura	  estranha.	  	  
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Guaches	  de	  Clemente	  
  Lançando	  mão	  da	  tradição	  oral	  do	  conto	  indiano,	  ao	  fazer	  essas	  imagens,	  
Clemente	  faz	  referência	  à	  pintura	  do	  século	  XVI,	  Vastu	  Sutra	  ,	  possivelmente	  
o	  mais	  an<go	  tratado	  sobre	  a	  pintura	  hindu.	  Nos	  informa	  que	  as	  imagens	  da	  
Divindade	  eram	  originalmente	  reveladas	  aos	  sábios	  (Rishis)	  em	  seu	  aspecto	  
mais	  su<l:	  o	  Mantra.	  Em	  outras	  palavras,	  a	  imagem	  deriva	  do	  som.	  A	  
dimensão	  sonora	  do	  conhecimento	  e	  da	  experiência	  é	  aquela	  que	  se	  
conecta	  na	  mente	  e	  é	  exteriorizada	  através	  da	  pintura:	  “pintar,	  fazer	  imagens	  
em	  geral,	  é	  para	  Clemente	  uma	  forma	  de	  escutar,	  quando	  pinta	  esta	  atento	  à	  
voz	  de	  cada	  nível	  espiritual	  no	  seu	  interior	  ,	  essa	  voz	  	  vem	  antes	  de	  poesia,	  
da	  linguagem,	  da	  pintura,	  da	  música”.	  
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Coreologia	  
  Exemplo	  de	  uma	  prancha	  Coreográfica:	  
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