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CAPA

15.625 pregos – crescente (detalhe), 2010
esmalte sintético sobre pregos sobre madeira, 
67 x 67 cm

FOLHA DE GUARDA

Ars combinatoria (detalhe), 2001
peças de dominó de plástico
Paço Imperial, Rio de Janeiro

PÁGINA 1

Sem título (detalhe), 1998
esmalte sobre dominós de plástico 
sobre madeira, 50 x 50 cm

Coleção particular

PÁGINAS 2 E 3 

Imago mundi XII (detalhe), 2007
esmalte sobre 7.812 peças de dominó de resina 
sobre madeira, 176,5 x 176,5 cm
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110
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DO SENTIDO

74

Vanitas (detalhe), 2001
peças de quebra-cabeças de plástico 

sobre alumínio, 100 x 100 cm

Coleção Tacianna e Bernardo Castro e Silva, 
São Paulo

Coleção Eduardo Bandeira, Recife

Dedico este livro à minha 
querida filha Alice.
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Este livro chama a atenção, a princí-
pio, para duas oportunidades muito 
raras no mercado editorial de livros 
de arte no Brasil. A primeira é a pu-
blicação da pesquisa acadêmica, que, 
muitas vezes, fica imobilizada nas estantes das bi-
bliotecas das universidades, com um limite restrito 
de circulação. Recentemente, sofremos um duro gol-
pe com a saída do mercado da editora Cosac Naify, 
fundamental na consolidação dos livros de arte no 
país assim como na tradução de importantes críti-
cos, historiadores, poetas, artistas e tantos outros 
que pensam e refletem sobre cultura no Brasil e no 
mundo. Portanto, a publicação parcial da dissertação 
de mestrado de José Patrício, intitulada Dos impera-
tivos da ordem à afirmação do acaso em Ars combina-
toria e defendida em 2014, sob orientação do profes-
sor e artista José Rufino, no Programa Associado de 
Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade 
Federal da Paraíba e da Universidade Federal de 
Pernambuco, é algo que deve ser saudado com lou-
vor. Digo parcial porque algumas partes se mantive-
ram e outras foram suprimidas para esse formato de 
publicação, além do fato de que os dois últimos ca-
pítulos do livro foram contribuições realizadas espe-
cialmente para esta edição. Logo, para além da qua-
lidade intrínseca do trabalho, o que quero ressaltar, 
antes de mais nada, é a sua publicação per se e a sua 
capacidade de atingir um público que ainda carece 

de informações, fontes de pesquisa 
e debates sobre arte contemporânea 
brasileira.

O segundo ponto ou oportunida-
de para o qual esta obra aponta é o 

fato raro, no Brasil, de termos acesso a um livro es-
crito pelo próprio artista a respeito do seu trabalho. 
Geralmente, os livros monográficos são obras de 
terceiros (historiadores, críticos e pesquisadores 
da área) que se debruçam sobre a trajetória do artis-
ta. No caso deste livro, autor e objeto se misturam. 
Longe de ser uma provocação, quem ganha com essa 
posição é o público leitor. É um livro que se converte 
em obra e vice-versa, pois a palavra do artista — algo 
tão celebrado em cartas (vide as mesmas trocadas 
entre Theo e Vincent Van Gogh), manifestos, agen-
das, diários, bilhetes, faxes, e-mails, entre tantos 
outros meios de correspondência e fixação de ideias 
e imagens — se tornou, eu diria, ao longo do sécu-
lo XX, mais sistematicamente, uma dobra do seu 
trabalho plástico. Exemplo concreto disso são as 
instruções: textos que se convertem em imagens ao 
propiciar ao leitor/público de artes visuais a possi-
bilidade de experimentar ou vivenciar uma perfor-
mance por si próprio. No caso de Patrício, o texto 
não é uma explicação sobre a obra. E isso é muito 
importante que esteja implícito para o leitor. O tex-
to, no seu caso, é um meio, ou melhor, uma bifurca-
ção — e, portanto, nunca uma “verdade”— que nos 

PREFÁCIO

Preto branco – branco preto, 2007
esmalte sobre peças de plástico e pregos 

de metal sobre madeira, 148 x 148 cm

Coleção particular

PÁGINAS 6 E 7

Partes (detalhe), 2001
peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre alumínio, 100 x 100 cm

Coleção Gilberto Chateaubriand / Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro
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faz transitar sobre as inúmeras possibilidades de 
ler o seu trabalho. Os desafios do artista ao escrever 
sobre a sua obra são muitos. Equilibrar uma escrita 
que não seja narcísica, que vanglorie os seus feitos e 
a sua inserção na história da arte, nem que crie mi-
tificações a respeito de si mesmo. Definitivamente, 
isso não acontece na escrita de Patrício. Há uma 
preocupação em situar o seu trabalho dentro do 
contexto histórico, seja no Recife, seja na produção 
nacional. Vocês poderão observar o quão atencio-
so Patrício se coloca em relação àqueles que foram 
importantes para a sua formação, assim como a sua 
trajetória se equilibra dentro de uma nova cons-
tituição dos parâmetros institucionais da arte no 
país. Sua participação e consequente premiação em 
salões e exposições institucionais, particularmente 
nos anos 1980 e 1990, refletem outra percepção no 
Brasil sobre o objeto de arte.

Particularmente, acho muito interessante que 
um artista reconhecido nacional e internacional-
mente também pela sua produção de tendência 
construtiva tenha começado suas experiências com 
o papel e a gravura. E, mais do que isso, produzindo 
seu próprio material. Eis um dado importante para o 
entendimento da sua obra, pois, desde o início, houve 
uma preocupação do artista, ou índice da artesania, 
de se envolver diretamente na produção material 
de seus trabalhos. O livro aponta, sem dúvida, para 
uma trajetória coerente, por mais que Patrício tenha 

utilizado diversas mídias e técnicas. Coerência, no 
seu caso, não significa que ela aconteça simplesmen-
te por produzir intensamente e sistematicamente 
uma mesma técnica ou suporte. E  eis mais uma ri-
queza e contribuição deste livro. Diria que sua preo-
cupação sempre foi a pintura, mesmo — e isso é im-
pressionante e condizente com a sua associação com 
a experimentação — que ela surja tridimensional-
mente, como é o caso da obra Espiral II (2003).

A escrita de Patrício alia conhecimento artístico, 
dados biográficos, mas principalmente um cuidado 
com o leitor. Sua preocupação com o livro, me parece, 
é por um sentido abrangente que possa abrigar tanto 
aquele que conhece densamente sua obra, e que irá 
se surpreender com obras pouco conhecidas ou iné-
ditas e seus comentários pertinentes, quanto aquele 
que toma contato com o seu trabalho pela primeira 
vez. Encontrar a dose que medeia esses dois mundos 
não é tarefa fácil. E Patrício se sai bem.

O livro, sem dúvida, é uma oportunidade ímpar 
para se tomar contato com uma produção ampla e 
pulsante. Ao reunir cerca de 40 anos de produção 
do artista, o livro se torna uma plataforma abran-
gente para conhecermos as etapas e o discurso de 
Patrício, não mais mediado por terceiros, sobre sé-
ries tão icônicas quanto 112 dominós (1999) e Ars 
combinatoria (1999/2000) e mesmo trabalhos não 
tão conhecidos, como Série negra (1998), Estrutura 
modular II (1986) ou as obras sem título sendo feitas 

em “papelogravura” (um neologismo para o que tam-
bém é conhecido, como adverte o artista, como es-
têncil), produzidas no início dos anos 1980. Chamo 
a atenção, em particular, para essas duas últimas 
séries porque o caráter de invenção de Patrício já é 
bem demarcado desde o início do seu processo de 
formação. Nas Estruturas modulares, faz uso de um 
papel artesanal constituído por fibras de bananeira 
para produzir uma obra que já explicita o seu inte-
resse pelo signo construtivo e pela dualidade entre 
o cheio e o vazio. E, na série das “papelogravuras”, 
observa-se invariavelmente a trama, forma que o 
acompanha ao longo do seu trabalho. Além disso, é 
o ofício do gravador completamente absorto no ter-
reno do acaso, “envolto em probabilidades e expec-
tativas, exige método e contém um componente de 
surpresa: os resultados vão se mostrando aos pou-
cos, e o gravador não sabe exatamente quais efeitos 
serão obtidos”, como afirma Patrício. A  obra como 
um horizonte improvável de produção e aberta às 
mais distintas experimentações.

É especialmente importante — porque é a pri-
meira vez que isso acontece — a parte final do livro, 
quando Patrício se dedica a discutir os anos mais 
recentes de sua produção. É um olhar fresco e um 
material substancial — o livro todo, eu diria — para a 
realização de novas pesquisas envol-
vendo o seu trabalho. As primeiras 
observações críticas sobre obras da 

série Afinidades cromáticas (2013), realizadas por 
Ana Maria Maia e Paulo Sergio Duarte, aliam-se aos 
comentários reflexivos do próprio artista1.

É perspicaz a forma como Patrício constrói sua 
narrativa ao traçar diálogos com outros críticos que, 
ao longo dos anos de produção, acompanharam sua 
trajetória. É um trabalho minucioso de pesquisa e de 
construção de “pontes” entre o que foi interpretado 
pelos pesquisadores e como é recepcionado pelo 
artista. O livro se realiza nessa rede de pensamen-
tos, visões, perspectivas e imagens, construindo um 
campo multidisciplinar e de variadas vozes. Ainda 
nessa perspectiva, é interessante como o artista cria 
zonas de contato com as vanguardas artísticas do 
início do século XX, especialmente com Duchamp. 
Relaciona o trabalho de pesquisa do artista com 
base na apropriação de um elemento do cotidiano, 
por sua vez industrial e seriado, com a exploração 
de sua capacidade expressiva e disruptiva. O jogo, 
aliás, guardadas as diferenças conceituais, é uma 
forma de ligação entre Duchamp e Patrício. Se o xa-
drez atraía Duchamp tanto enquanto jogo quanto 
forma de elaboração do acaso e do imprevisto, para 
Patrício o jogo se dá tanto enquanto signo de cons-
trução de suas obras (são os dados, dominós e de-
mais peças que utiliza) quanto forma de apreensão 

por parte do público dos sistemas, 
digamos, de circulação e construção 
de suas peças.

1. Refiro-me aos textos Resta um, de Ana Maria Maia, 

publicado em 2014, em fôlder editado pela Galeria 

Nara Roesler, para a exposição individual Afinidades 

cromáticas (disponível em: https://nararoesler.art/usr/

documents/exhibitions/list_of_works_url/7/catalogo_jo-

se-patricio-web-res.pdf), e O olhar em queda livre, de 

Paulo Sergio Duarte, publicado em 2013, em fôlder edi-

tado pelo Museu Chácara do Céu para a exposição Afini-

dades cromáticas, do programa Os Amigos da Gravura.
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Outro dado de importância que o livro traz é a 
forma como José Patrício lê a tradição construtiva 
no Brasil, um dos pontos-chave para a compreen-
são da produção de arte no século XX e que, por isso 
mesmo, é tão presente em nossa produção artística. 
Ter contato com o livro é, por um lado, evidenciar o 
índice construtivo — forte e arraigado em sua tra-
jetória —, mas, por outro, é perceber como contor-
na ou cria uma experiência muito particular dessa 
herança. Seus escritos e obras tornam visíveis a 
maneira como torceu essa tradição. Observamos, 
por exemplo, os materiais com os quais Patrício ela-
bora suas obras. São oriundos do comércio popular, 
de situações mundanas e recorrentes em nossas 
vidas: dados, dominós, peças plásticas de jogos etc. 
Se os concretos e neoconcretos utilizaram, invaria-
velmente, o metal como meio de produção de suas 
obras, Patrício se volta para um índice do cotidiano. 
Como um arqueólogo, circula pela cidade a buscar 
peças que se tornam cada vez mais raras e em de-
suso. Suas mandalas ou signos gráficos obedecem 
a uma ordem própria, a um circuito ao mesmo tem-
po racional, mas que tende a criar zonas de acaso, 
de acidentes. Ao longo do processo de produção, 
Patrício nunca sabe exatamente como essa confi-
guração vai se dar. Testando novas peças, circuitos, 
caminhos, cores e formas, sua investigação cons-
trutiva — artesanal, calculada e imprevisível — cria 
uma zona de distinção em relação aos seus pares e 

antecessores. Lemos as suas argumentações para 
as construções de suas obras e, simultaneamente, 
admiramos a potência cinética que elas concebem. 
Substituindo o pincel por peças de plástico, a tela 
pelo compensado, a gestualidade da pincelada pela 
artesania, Patrício cria esse campo particular para 
o legado construtivo. A pincelada, sejamos justos, 
ainda está lá. De outro modo, menos expressivo, 
digamos. O livro perpassa suas fases de produção, 
aproxima anos e séries, especula sobre associações 
que podem ser feitas, mas, acima de tudo, traz esse 
olhar particular do autor. De quem precisou reunir 
essas imagens, sua própria história, para poder per-
ceber a si mesmo.

Temas substanciais para a sua pesquisa são 
abordados no livro, tais como: vazio, excesso, qua-
drado perfeito, acaso, regra, cor, o dado artesanal e 
a vontade construtiva. Curioso porque, ao elencar 
essas categorias, percebe-se um conjunto de dua-
lidades e como a sua obra percorre e se faz nessa 
constante relação de forças. Cria-se um campo de 
distinção ao compreender que seu trabalho não é 
um sistema automatizado, maquínico e objetivo. 
Pelo contrário, lança-se a uma estrutura aberta ao 
transitório e ao imponderável. Vários feixes atraves-
sam sua obra, e — por mais que, a princípio, possa 
vir a ser decodificada como uma norma arbitrária 
de composição de formas, cores e números — a sua 
origem e o seu fim são da ordem do imprevisível. 

O  livro, sem dúvida, traz essa contribuição impor-
tante para pensar sua obra como um campo livre e 
aberto de possibilidades.

Esta publicação se coloca como uma pesquisa 
que deseja criar desdobramentos e expandir novas 
críticas e ideias sobre o trabalho de José Patrício. 
Como escrevi, “verdades” ou um discurso intrans-
ponível e assertivo sobre a obra, por ter sido escri-
ta pelo próprio artista, não devem ser formulados. 
Sem dúvida, a perspectiva pessoal sobre a sua obra 
configura uma visão relevante, notável e influente, 
mas isso não impede que novas reflexões sejam to-
madas. Esse é um dos pontos nevrálgicos do livro: a 
possibilidade de conjugação do exercício crítico do 
artista em (re)ver o seu trabalho e, por conseguin-
te, a produção de fontes primárias para o estudo de 
sua obra e como as próximas gerações de críticos, 
historiadores, pesquisadores e o público em geral 
vão se debruçar sobre essas leituras e formularão 
novos estudos. O livro também elabora a possibili-
dade de investigar o exercício de crítica e da escrita 
de artista sob um ponto de vista pouco difundido no 
mercado editorial brasileiro. A forma como Patrício 
desenvolve seu olhar sobre a obra auxiliará na cons-
trução de alicerces e ramificações sobre esse campo 
de pesquisa. Finalmente, por meio de sua estrutura 
muito particular de construção narrativa, converte-
-se, a meu ver, nele próprio em um livro de artista, 
e não somente — o que não é, de maneira alguma, 

pouca coisa — um livro de um artista sobre a sua 
obra. Sua publicação, portanto, é uma celebração e 
conjugação de diversas dobras sobre o que constitui 
a escrita e a produção de um livro por parte do artis-
ta: narrativas que não se esgotam e, pelo contrário, 
continuam sempre a criar novos acontecimentos de 
forma incessante e rizomática.

FELIPE SCOVINO
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surgiu a oportunidade de frequen-
tar, dentre outras disciplinas do cur-
rículo escolar, aulas de Educação 
Artística no Colégio Agrícola Dom 
Agostinho Ikas3. Nas aulas práticas, 
realizadas com o objetivo de inte-
grar a atividade artística ao processo 
educativo, a professora Anna Maria 

Lucena de O. Cavalcanti apresentava técnicas bási-
cas de desenho, pintura, recorte e colagem, dentro 
do mesmo espírito livre e aberto que caracterizava a 
Escolinha de Arte do Recife.

A continuidade dos exercícios em sala de aula e o 
meu crescente interesse pelas atividades propostas 
foram, gradativamente, me envolvendo em um senti-
mento de ansiedade, que se nutria da expectativa de 
assistir às aulas. Sentia-me estimulado e compelido 
à produção artística e passei, paralelamente, a re-
produzir, em casa, as experiências e práticas viven-
ciadas no colégio. Essa compulsão evidenciava uma 
necessidade de canalização da energia criadora, ao 
mesmo tempo que indicava a urgência do desenvol-
vimento desse potencial criativo.

No segundo semestre de 1975, a professora Anna 
Maria convidou os alunos do Colégio Agrícola Dom 
Agostinho Ikas para uma visita à EAR. Aos 15 anos, 
fui o único a comparecer à casa de número 124 da Rua 
do Cupim, no bairro das Graças, onde até hoje fun-
ciona a sede da Escolinha. Dessa visita, resultaram 

A minha passagem pela Escolinha de Arte do Recife 
(EAR)1, na segunda metade da década de 1970, des-
pertou, de maneira definitiva, meu interesse pela 
arte. Todavia, as atividades relacionadas aos traba-
lhos manuais já atraíam naturalmente minha aten-
ção desde os tempos da escola primária, no Grupo 
Escolar Frei Caneca e no Colégio Nóbrega, no Recife, 
quando comecei a conhecer técnicas de desenho, 
pintura e modelagem e a praticá-las em sala de aula 
ou, por extensão, em casa. 

Na minha família, não havia nenhum interesse 
especial pelas artes visuais, mas uma das lembran-
ças que eu guardo da infância é a do meu pai dese-
nhando para mim. No rastro da tradição da caricatu-
ra, ele, por diletantismo, imitava alguns personagens 
anacrônicos de J. Carlos2, como a melindrosa, mu-
lher elegante e urbana que surgiu com a modernida-
de do século XX. 

A minha formação artística, de maneira mais 
sistemática, teve seu começo na escola secundá-
ria (atual ensino médio), no início de 1975, quando 

1. Fundada por um grupo de artistas, intelectuais e 

educadores pernambucanos ligados ao artista e edu-

cador Augusto Rodrigues, a EAR surgiu em 1953, em 

decorrência do movimento que, em 1948, no Rio de 

Janeiro, criou a Escolinha de Arte do Brasil. 

2. José Carlos de Brito e Cunha (1884–1950), 

conhecido como J. Carlos, foi chargista, ilustrador 

e designer gráfico. É considerado o maior nome da 

caricatura brasileira. 

3. Vinculado à Universidade Federal Rural de Per-

nambuco (UFRPE), o Colégio Agrícola Dom Agos-

tinho Ikas está voltado à formação de técnicos em 

agropecuária e funciona em São Lourenço da Mata, 

município da Região Metropolitana do Recife.

O MÓDULO 
COMO 

ELEMENTO 
CONSTRUTIVO

Composição nº 20, 1989
papel feito à mão sobre madeira, 62,5 x 62,5 cm

Coleção particular

PÁGINAS 14 E 15

Estrutura modular II (detalhe), 1986
papel artesanal, 50 x 50 cm
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experimentações que renovaram 
o meu interesse pelas artes gráficas.

Meu contato com os utensílios 
e  com a grande variedade de mate-
riais e produtos químicos envolvidos 
nos processos de gravação e tintagem 
das matrizes, além do trabalho con-
tínuo com a prensa e o cuidado exi-
gido na preparação dos papéis para 
impressão, contribuía para revelar 
toda a complexidade inerente ao co-
nhecimento e à prática das diversas 
técnicas e modalidades da gravura. 
Segundo Bachelard7, para o gravador 
“a matéria existe. E a matéria existe 

imediatamente sob sua mão obrante. Ela é pedra, ar-
dósia, madeira, cobre, zinco... O próprio papel, com 
seu grão e sua fibra, provoca a mão sonhadora para 
uma rivalidade da delicadeza. A matéria é, assim, o 
primeiro adversário do poeta da mão. Possui todas 
as multiplicidades do mundo hostil, do mundo a do-
minar. O verdadeiro gravador começa sua obra num 
devaneio da vontade. É um trabalhador. Um artesão”. 

O processo laborioso de execução da gravura, 
envolto em probabilidades e expectativas, exige mé-
todo e contém um componente de surpresa: os re-
sultados vão se mostrando aos poucos, e o gravador 
não sabe exatamente quais efeitos serão obtidos. Se, 
por um lado, considerarmos que a gravura “é feita 

eu experimentava como técnica de reprodução do-
tou esse fazer de certa singularidade no campo das 
artes da época. 

Mais tarde, em 1982, depois de uma rápida passa-
gem pelo Ateliê de Gravura do Centro de Artes e Co-
municação da Universidade Federal de Pernambuco 
(CAC/UFPE), fui admitido como socioartista na Ofi-
cina Guaianases de Gravura (OGG)6. Isso significou 
poder contar com o apoio dos mestres impressores 
e usufruir de toda a estrutura oferecida pela Oficina 
para a produção de gravuras. No ano seguinte, a par-
tir da prática de ateliê decorrente dos cursos de gra-
vura em metal e litografia realizados na OGG, passei 
a me dedicar a essas duas novas técnicas, fazendo 

técnicas de reprodução da imagem. Senti-me esti-
mulado a desenvolver uma pesquisa em torno do po-
tencial expressivo das artes gráficas, em uma época 
em que as duas únicas prensas de gravura em metal 
disponíveis em uma instituição no Recife se encon-
travam na EAR.

A gravura teve um papel muito importante 
nesse começo da minha formação. Inicialmente, 
desenvolvi experiências com monotipia e “papelo-
gravura” — técnica chamada por todos, menos por 
mim, de estêncil. Eu considerava inadequada essa 
designação. “Papelogravura”, neologismo meu, pa-
recia-me o termo mais apropriado para designar 
uma técnica que envolve a confecção de uma matriz 
com cartão recortado e colado junto com materiais 
diversos, criando-se, assim, vários planos5. 

Esse olhar retrospectivo que lanço sobre o perío-
do inicial da minha formação e da minha produção 
me faz considerar que recusar a denominação “es-
têncil” teve relevância no processo criativo. A toma-
da de atitude frente a uma maneira de nomear o que 

um convite e uma bolsa para frequen-
tar as aulas duas vezes por semana.

Na EAR, fui aluno da professora 
Thereza Carmen Diniz, uma interes-
sante artista ligada à gravura que era 
bastante atuante no circuito artístico 
do Recife. Sob sua orientação, traba-
lhei com diversas técnicas, testando 
procedimentos com materiais que eram usualmente 
apresentados em sala de aula, como o lápis de cera, a 
tinta nanquim e o guache. 

A Escolinha dava grande liberdade aos estudan-
tes. Os  exercícios práticos que nela ocorriam cons-
tituíam uma ferramenta básica para o desenvolvi-
mento da capacidade criadora, além de servirem 
para aferir os interesses e as aptidões de cada aluno, 
uma vez que levavam ao aprofundamento da investi-
gação em torno de determinadas técnicas. Lá, fiz vá-
rias experiências com desenho e pintura; no entanto, 
eu me identifiquei com a gravura, a qual, “mais que 
qualquer outro poema, remete-nos ao processo de 
criação”4. Optar pela gravura como linguagem (téc-
nica) de criação artística, naquele momento, signi-
ficou um mergulho em um fluxo de experimentação, 
no sentido da citação de Bachelard acima exposta, 
tornando essa preferência um dado expressivo para 
a reflexão do meu processo criativo.

Dessa maneira, ao longo da segunda metade da 
década de 1970, o meu interesse se concentrou nas 

6. Criada em 1974, como um ateliê dedicado à pro-

dução litográfica situado no bairro recifense de Campo 

Grande, a Oficina Guaianases de Gravura congregou 

artistas em torno da gravura, com destaque para a téc-

nica litográfica. Em 1979, passou a funcionar no Mer-

4. BACHELARD, Gaston. O direito de sonhar. São 

Paulo: Difel, 1986, p. 63.

5. O processo completo da “papelogravura” inclui: 

1) confecção da matriz; 2) tintagem com rolo e 3) im-

pressão sobre papel na prensa de gravura em metal.

cado da Ribeira, em Olinda, com os artistas reunidos 

em associação formalmente constituída. Foi dissolvida 

em 1994. O seu acervo encontra-se, atualmente, sob a 

guarda do Departamento de Teoria da Arte da UFPE.

7. BACHELARD, Gaston. op. cit., p. 52.

Sem título, 1976
papelogravura, 25 x 25 cm

Série Jerimum VII, 1977
têmpera sobre papel, 83 x 48 cm
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prensa, possa acomodar-se perfeitamente à matriz, 
penetrando nos sulcos, captando a tinta que se en-
contra ali depositada e reproduzindo, no seu corpo, 
a textura dos baixos-relevos gravados no metal. 

Tradicionalmente, o papel se fez presente no de-
senho e na pintura apenas como suporte. Por isso, 
naturalmente, minha atenção estava voltada para 
sua superfície bidimensional. Entretanto, a prática 
do processo de impressão da gravura em metal me 
fez passar a percebê-lo como um volume tridimen-
sional, construído fibra a fibra, frágil e passível de se 
desintegrar totalmente quando em contato prolon-
gado com a água.

No percurso do meu processo de criação, essa 
percepção se desdobra e se conecta com a pesquisa 
que desenvolvi sobre técnicas de fabricação arte-
sanal de papel. Uma aventura criativa que me ins-
tigou à investigação, permitindo-me, por caminhos 

de movimentos primitivos, de movi-
mentos confiantes, completos, segu-
ros”8; por outro, devemos reconhecer 
que ela oferece a possibilidade de 
avaliar as intervenções, voltar a in-
terferir na matriz ou reimprimir uma 
imagem sobre a outra. Assim, desdo-
bram-se múltiplas possibilidades de 
ajustes e acertos, como na obra Giros, 
de 1984, que aponta para esse proces-
so de criação no qual a participação 
do autor é intensa, especialmente nas interferências 
que faz na matriz. Esta, seja em pedra, metal ou car-
tão, é como um campo aberto às ações do gravador.

O que me atraiu na arte da gravura foi o parado-
xo representado pela sua precisão técnica aliada ao 
inesperado dos resultados, em especial seu proces-
so indireto de execução, que envolve várias etapas, 
compostas de esperas sucessivas, até que se chegue 
ao resultado final. 

No procedimento tradicional de impressão da 
gravura em metal, a matriz é entintada de modo que a 
tinta se deposite nos sulcos gravados na chapa metá-
lica. Como parte desse processo, a folha de papel que 
receberá a impressão deve permanecer, por algum 
tempo, imersa na água, para que aumente de volume 
em razão da dilatação de suas fibras. Esse procedi-
mento ajuda a tornar o papel mais flexível, maleável 
e receptivo, para que, com a pressão exercida pela 

8. Ibidem, p. 55.

Giros, 1984
gravura em metal, 29,5 x 31 cm

Sem título, 1996
litografia, 50 x 49,5 cm
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chegou à Península Ibérica em 1150, com a instalação, 
na Espanha, do primeiro moinho papeleiro da Europa. 
Na segunda metade do século XIII, a pequena cidade 
de Fabriano, na Itália, era um ativo centro produtor de 
papel. Anos mais tarde, a França se tornou, gradativa-
mente, autossuficiente em papel, chegando a exportar 
a sua produção para vários países europeus, situação 
que perdurou até fins do século XVII.

O papel sempre foi um meio privilegiado para a 
expressão plástica, ocupando lugar de destaque den-
tre os vários materiais utilizados nos processos de 
criação. Empregado em diversos estágios do traba-
lho artístico, no exercício das técnicas de desenho, 
gravura, pintura e da criação tridimensional, é uma 
estrutura que suscita várias possibilidades de uso, 
adequando-se às necessidades de expressão dos 
criadores visuais.

Em várias partes do mundo, entre as décadas de 
1970 e 1980, verificou-se uma redescoberta e reto-
mada dos processos tradicionais de fabricação de 
papel. No Brasil, na primeira metade dos anos 1980, 
muitos artistas e artesãos se voltaram para o resgate 
dessa tradição milenar, convertendo-a em uma nova 
linguagem artística e construindo suas obras a partir 
da utilização do papel como elemento estrutural10. 
Em um contexto em que a materialidade se apresen-
tava como uma das principais questões da arte con-
temporânea, o resgate de uma técnica milenar, como 
é a da produção artesanal do papel, elevada ao nível 

incertos, penetrar na intimidade da matéria e intui-
tivamente acessar outros níveis de consciência, que 
vieram a sinalizar e contribuir efetivamente para a 
pesquisa das possibilidades construtivas e de inven-
ção formal oferecidas pela massa celulósica informe 
e indiferenciada.

O PAPEL ARTESANAL COMO MATERIAL 
EXPRESSIVO

Enquanto suporte da palavra, da imagem e das for-
mas, o papel teve importância fundamental no per-
curso da humanidade e desempenhou, durante dois 
milênios, uma posição central em todos os dispositi-
vos de saber e poder. Submetido à máquina, tornou-
-se uma necessidade industrial, um produto. Seu uso 
deixou de ser mágico ou lúdico, seu espaço passou a 
ser aquele de algumas características normatizadas 
em função de usos e finalidades definidas9.

Depois dos diversos materiais utilizados em eras 
ancestrais como suporte da escrita, o papel aparece 
como um material milagroso. Inventado pelos chi-
neses em 105 d.C. e mantido como segredo durante 
600 anos, até chegar à Coreia e ao Japão, seu uso no 
Oriente se expandiu e se diversificou rapidamen-
te, substituindo materiais de custo elevado, como a 
seda e o bambu. 

Foi por meio dos árabes, que conheciam o seu pro-
cesso de produção desde o início do século VIII, que a 
atividade papeleira se expandiu pelo norte da África e 

9. GHEERBRANT, Bernard. Une matière et ses sig-

nes. IN: LE PAPIER. Traverses, n. 27–28. Paris: Cen-

tre Georges Pompidou, 1983.

10. No Brasil, entre os artistas que se dedicaram à 

pesquisa com o papel artesanal nos anos 1980, po-

Nesse contexto, destacava-se o paraibano 
Antonio Dias, participante da exposição Papel como 
linguagem, realizada na Galeria Sérgio Milliet. 
Pioneiro no interesse em usar o papel artesanal em 
suas obras, ele viajou à Índia e ao Nepal, em 1977, 
a  fim de comprar papel para a edição do álbum 
Trama, composto por dez xilogravuras. A partir do 
contato in loco com comunidades que faziam uso 
de técnicas de fabricação de papel vinculadas a uma 
tradição cultural ancestral, o artista percebeu o po-
tencial de contribuição daquela situação para o de-
senvolvimento do seu trabalho e resolveu inserir-se 
no processo, o que resultou em uma fecunda intera-
ção entre artista e artesãos. 

O movimento dos artistas brasileiros em torno 
do papel artesanal representou ainda, nos anos 1980, 
um alerta à baixa qualidade dos materiais artísticos 
produzidos nacionalmente e à dificuldade de encon-
trar papéis de boa qualidade no mercado interno. Por 
outro lado, a descoberta e a utilização do papel como 
linguagem pelos artistas plásticos levavam a uma ex-
pansão e um desdobramento da percepção do papel 
como componente da forma expressiva, problemati-
zando a questão do papel como suporte.

Visto por esse ângulo, o papel deixa de ser apenas 
uma superfície na qual o trabalho será lançado, um 
mero suporte para o desenho ou a gravura, para ga-
nhar autonomia de expressão no seu corpo e na ma-
téria que o compõe.

da expressão pelos artistas plásticos, revelava o pa-
pel como material impregnado de significação: antes 
de ser uma superfície, o papel é um volume tridimen-
sional expressivo em si mesmo. 

Nessa época, a fabricação artesanal de papel mo-
bilizou artistas e artesãos em diferentes países, sin-
tonizados em torno de questões culturais, políticas e 
ecológicas. A intensidade do movimento em torno do 
papel artesanal levou o artista brasileiro Otávio Roth 
a organizar, em 1984, no Rio de Janeiro, o projeto Os 
Papéis do Papel, do qual fui um participante de últi-
ma hora, representando a Oficina de Papel Artesanal 
de Olinda11.

No âmbito do evento, foram realizadas três expo-
sições na sede da então Fundação Nacional de Arte 
(Funarte). A primeira (Papel como linguagem) apre-
sentou obras de seis artistas, dentre eles três brasi-
leiros que se dedicavam, de alguma forma, à pesqui-
sa do papel como linguagem. A segunda (Papéis do 
mundo) reuniu amostras de papéis produzidos em 
vários países do Oriente e do Ocidente. A terceira 
(Papel artesanal no Brasil) tratou, de forma abran-
gente, das pesquisas brasileiras nesse campo12. Na 
ocasião, também foi realizado um fórum de debates 
que pretendeu avaliar, entre outros aspectos, a im-
portância do papel como nova forma de expressão13. 
Em paralelo, o evento também ofereceu outras ativi-
dades, a exemplo do Bazar de papéis e de um curso 
prático sobre fabricação artesanal de papel.

11. Sem ter sido convidada para participar oficialmen-

te do evento na Funarte, a equipe da Oficina de Papel 

Artesanal de Olinda resolveu viajar ao Rio de Janeiro 

por conta própria, levando material que foi exibido in-

formalmente durante a realização do evento. 

do, Marlene Trindade, Monica Almeida, Nícia Mafra, 

Oficina Goeldi, Olly Reinheimer e Sérvulo Esmeraldo.

13. Do catálogo das exposições do projeto Os Papéis 

do Papel, sob a curadoria do artista Otávio Roth. Rio 

de Janeiro: Funarte, 1984.

demos destacar: Amélia Toledo, Diva Buss, Cildo 

Oliveira, Cristiano Oliveira, Hilal Sami Hilal, Lincoln 

Volpini, Lourdes Cedran, Luís Alcione, Mário Azevedo, 

Marlene Trindade, Maurício Silva, Mônica Almeida, 

Nícia Mafra, Otávio Roth, Valter Ponte e Vera Queiroz.

12. Da exposição Papel como linguagem, participa-

ram Amélia Toledo, Antonio Dias, Bob Nugent, Char-

les Hilger, Otávio Roth e Susan Lange. Da exposição 

Papel artesanal no Brasil, participaram Diva Buss, 

Hilal Sami Hilal, Lourdes Cedran, Maria Leda Mace-
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PAPEL FEITO À MÃO: DESCOBERTA, 
INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÕES

Na minha trajetória, o encontro com o papel feito à 
mão significou uma expansão no processo criativo 
e nos fazeres artísticos que, até então, se estrutura-
vam, sobretudo, na poética da gravura e na represen-
tação figurativa, por meio das técnicas tradicionais 
do desenho e da pintura.

A descoberta do papel artesanal se deu na 
Escolinha de Arte do Recife, no início de 1982, quan-
do participei de um encontro com a artista Diva 
Helena Buss, que se dedicava, naquela época, à fa-
bricação de papel segundo procedimentos tradi-
cionais14. Naquela tarde, a artista conversou com o 
público presente sobre sua experiência e sua práti-
ca com o papel artesanal, surpreendendo a todos ao 
abrir uma maleta repleta de amostras de papéis feitos 
com uma grande variedade de fibras naturais, obtidas 
de diversas plantas que eram colhidas e processadas 
pela própria artista para a obtenção da celulose. 

A partir desse encontro, percebi que a fabrica-
ção artesanal de papel poderia proporcionar resul-
tados originais, do ponto de vista da forma e da ex-
pressão plástica, constituindo-se como um campo 
fértil para a geração de novas ideias que poderiam 
ser direcionadas à criação artística. Diante desse 
novo processo de criação, a  percepção e o enten-
dimento de que técnica e linguagem se entrelaça-
vam para resultar em um corpo significante foram 

A arte do papel encontra-se incluída entre as ar-
tes têxteis e caracteriza-se pelo uso da fibra como 
componente básico para a obtenção do produto fi-
nal. A água é o meio que possibilita ao artista criar 
estruturas e volumes tridimensionais por meio do 
entrelaçamento das fibras, evidenciando a constru-
ção material da obra e determinando uma leitura do 
processo.

A espessura do papel determina sua grama-
tura, seu peso, sua transparência ou opacidade. 
Conformado por matéria sensível e delicada, que se-
duz pela sua maleabilidade e capacidade de transfor-
mação, o papel mostra-se significante em si mesmo, 
tornando-se o território de uma nova linguagem ar-
tística do qual afloram formas, texturas e cores. 

Reciclando o papel já existente ou fabricando-o 
a  partir de matérias-primas naturais por meio de 
procedimentos que propiciam a economia de re-
cursos, os artistas do papel assumiram uma postura 
ideológica no sentido do consumo consciente e da 
preservação do meio ambiente. Trazendo à tona a 
produção artesanal de papel como um veículo cria-
tivo e o processo da reciclagem e reaproveitamento 
de materiais como um recurso com enorme poten-
cial pedagógico, retomaram uma invenção ancestral 
para dignificá-la, revigorando-a e enriquecendo a 
produção artística contemporânea no que ela tem 
de mais significativo: a busca pela renovação das 
linguagens artísticas.

O meu interesse inicial era produzir um suporte 
original para a impressão de gravuras. Interessava-me 
estabelecer um diálogo entre a imagem impressa e a 
superfície diferenciada do papel artesanal com a sua 
textura irregular e os efeitos obtidos pela incorpo-
ração de diversos materiais de origem vegetal (fo-
lhas-secas, cascas de cebola e alho, além de coran-
tes naturais obtidos por cocção dos materiais) à sua 
estrutura.

Associar o papel artesanal às técnicas da gravu-
ra, lidar com os materiais, conhecer as suas especi-
ficidades e averiguar as suas possibilidades e os seus 
limites, buscando melhor compreendê-los, mos-
traram-se um exercício experimental fundamen-
tal para a construção de um itinerário de pesquisa. 
Nesse processo de criação, com base nos experimen-
tos realizados, compreendi que a própria matéria si-
nalizava para novas perspectivas de abordagem dos 
materiais. Eu estava engajado no desenvolvimento 
de uma pesquisa formal, por meio da incorporação 
dos achados e acasos surgidos no percurso da in-
vestigação, conforme explica o comentário de Fayga 

determinantes na minha decisão de iniciar-me na 
arte da fabricação de papel.

Alguns dias depois desse encontro na Escolinha, 
pude contar com a colaboração dos amigos Pérside 
Omena e Frederico Guerreiro, que haviam participado 
do curso de fabricação artesanal de papel realizado em 
João Pessoa e se dispuseram a repassar os conheci-
mentos adquiridos. Para tanto, contamos com o espaço 
do ateliê de gravura do Centro de Artes e Comunicação 
da UFPE, cedido pelo professor José de Barros15, para 
realizarmos experimentos com a nova técnica.

Logo em seguida aos primeiros papéis produzidos 
nos nossos encontros no ateliê de gravura, sentin-
do-me familiarizado com os processos técnicos bá-
sicos, passei a trabalhar em casa, reciclando papéis 
industrializados e produzindo-os também a partir 
de fibras naturais, obtidas em laboriosos processos. 
Estes envolviam o cozimento da matéria-prima em 
grandes panelas de barro, passando pela lavagem e 
trituração das fibras, para que então se pudesse che-
gar aos procedimentos necessários à formação da 
folha de papel.

14. Em João Pessoa, sob os auspícios da Fundação 

de Apoio à Pesquisa e à Extensão da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Diva Buss havia minis-

trado um curso de fabricação artesanal de papel e 

realizado a exposição Arte papel arte no Núcleo de 

15. José de Barros de Andrade Dias atuou na área 

das artes plásticas desde 1965 até meados de 1994. 

Foi gravador, pintor e professor atuante no Centro de 

Artes e Comunicação da UFPE, destacando-se no 

corpo docente por sua irreverência estética e expe-

rimental. Foi uma referência para jovens artistas do 

Recife na década de 1980.

Arte Contemporânea (NAC). A mostra reuniu obras 

de sua autoria e, paralelamente, os papéis produzidos 

pelos alunos do curso. De passagem por Pernambuco, 

a artista foi convidada a apresentar seu trabalho na 

Escolinha de Arte do Recife.

Sem título, 1982
papelogravura sobre papel artesanal, 

20 x 31 cm (cada)
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Dentro de um contexto multidisciplinar, a reci-
clagem de papéis pré-existentes e o trabalho para a 
obtenção de fibras e outros materiais naturais en-
contrados nas espécies da rica flora local permitiram 
o desenvolvimento de uma pesquisa relacional com 
a matéria, levando à percepção das muitas possibi-
lidades expressivas da nova técnica e revelando a di-
mensão experimental do trabalho.

A fabricação artesanal de papel se mostrava um 
campo aberto a novos experimentos, viabilizando os 
anseios de renovação da linguagem visual por parte 
dos artistas/artesãos e estimulando a pesquisa de 
novas técnicas e procedimentos, em geral marcada 
pela originalidade dos resultados obtidos. 

A experimentação do percurso de fabricação 
artesanal do papel coloca em evidência o proces-
so constitutivo do material e contribui para a re-
velação de possibilidades escultóricas da massa e 
de aspectos da cor, da forma e do plano. Esse saber 
e esse entendimento em relação aos resultados e 
diálogos oriundos da feitura artesanal do papel 
chegaram-me, nesse percurso, por meio do fazer 
investigativo, levando-me ao questionamento 
dos limites das categorias artísticas. Ocorreu um 
processo semelhante ao do cientista, que opera 
entre o empírico, a experimentação, os resultados 
e o cotejamento destes com uma rede de conhece-
dores e com os saberes formais de um campo de 
conhecimento.

Ostrower, que aponta para essa errância, esse ir e 
vir, sempre na escuta do que a matéria “fala” e reve-
la: “[...] é justamente pelas matérias com que lida o 
artista, por sua beleza sensual, que ele se encanta e 
apaixona. Há uma empatia do artista com a matéria, 
uma identificação afetiva. O artista vai tentar com-
preendê-la melhor, e sempre de novo; ele vai sondar 
certas possibilidades formais (delimitadas por ou-
tras impossibilidades) e, nessa busca, vai receber su-
gestões da própria matéria”16. 

O artista alemão Leonhard Frank Duch17 escre-
veu, no verso de uma foto de sua autoria, realizada 
durante um workshop em torno do papel artesanal, 
que “fazer papel é como fazer pão”. Além da analogia 
óbvia com a plasticidade da massa de papel e a possi-
bilidade de moldagem da matéria, a afirmação me faz 
pensar em como, gradativamente, o conhecimento e 
o saber-fazer relacionado ao artesanato e ao traba-
lho da mão vêm perdendo espaço na vida contempo-
rânea, tornando-nos dependentes de uma lógica de 
mercado que nos oferece uma infinidade de produtos 
prontos para o consumo. 

Além de representar uma postura alternativa 
frente ao papel industrializado, o meu compromis-
so com o papel artesanal revelava uma opção por 
“reconstituir a natureza vegetal, desvelando-a e re-
velando-a, através de uma expressão plástica pro-
fundamente ligada à preservação da ecologia”, como 
afirma Maria Graziela Peregrino18.

16. OSTROWER, Fayga. Arte sobre papel: da gravura 

chinesa às imagens do computador. IN: DOCTORS, 

Márcio (Org.). A cultura do papel. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra / Fundação Eva Klabin Rapaport, 

1999, p. 125–26.

17. Leonhard Frank Duch viveu no Recife entre as 

décadas de 1970–80 e se destacou por seu trabalho 

com pintura, filmes em 8 mm, performances e arte 

postal. Participou do workshop de papel artesanal rea-

lizado em 1984, na Oficina Guaianases de Gravura, 

em Olinda, sob a minha orientação.

18. PEREGRINO, Maria Graziela. José Patrício, arte-

são e artista do papel. Fôlder de exposição realizada 

na Universidade Federal da Paraíba, 1983.

Quadrado, 1986
papel artesanal de fibras de bananeira, 
50 x 50 cm
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Oficina de Papel Artesanal de Olinda, 1982

Fôlder da exposição realizada na Oficina 
Guaianases de Gravura, 1983

Ateliê-residência com obras exibidas na Oficina 
Guaianases de Gravura, 1983

Além do atendimento aos alunos por meio das 
aulas práticas de fabricação de papel reciclado, a 
Oficina também se dedicou à produção de papéis 
a partir de plantas e pigmentos encontrados na re-
gião e estendeu a sua atuação à oficina tipográfica 
da FCCO, que, além de fornecer aparas de papel 
para reciclagem, abrigava uma importante coleção 
de matrizes de xilogravura popular do Nordeste, 
reunidas por Giuseppe Baccaro. Várias matrizes 
xilográficas desse acervo foram utilizadas para 
impressão nos papéis artesanais produzidos na 
Oficina. O papel obtido a partir da fibra de bana-
neira se mostrou excelente para a impressão de 
xilogravura. 

Geralmente, as plantas utilizadas para a fabrica-
ção de papel eram encontradas em sítios e quintais, 
nos arredores do Sítio Histórico de Olinda. Para 
realizar o cozimento da matéria-prima, foram utili-
zados fogões alimentados por serragem, técnica po-
pular resgatada pelo projeto Oficina do Saber Fazer, 
a partir da interação com os contextos culturais de 
pequenos produtores locais. 

A minha primeira exposição individual, inti-
tulada Papéis artesanais, foi realizada em dezem-
bro de 1983, na galeria da Oficina Guaianases de 
Gravura, no Mercado da Ribeira, em Olinda. O tra-
balho apresentado se desdobrava em séries de obras 
que, na sua maioria, articulavam papéis reciclados 
de formato redondo, obtidos a partir do desmanche 

Os procedimentos e técnicas utilizados para a fa-
bricação de papel e as possibilidades da sua utiliza-
ção como recurso didático ou de linguagem atraíam 
a atenção de artistas plásticos, artesãos, designers 
e arte-educadores interessados em pesquisar o seu 
potencial expressivo, ainda pouco explorado.

A acumulação de conhecimentos e práticas, 
as exposições realizadas e a divulgação midiática 
dos textos de críticos locais conduziram ao reco-
nhecimento e à legitimidade do meu trabalho com 
o papel artesanal e vieram a ampliar o meu cam-
po de atuação. Enquanto artista-pesquisador de 
um meio de expressão ainda desconhecido, com 
enorme potencial de incorporação na vida coti-
diana, nos processos educativos e no campo da 
arte, fui convidado a realizar cursos e oficinas de 
fabricação de papel em diversos espaços públicos 
e privados19. 

Uma experiência marcante foi a minha parti-
cipação na criação, na instalação e no funciona-
mento da Oficina de Papel Artesanal de Olinda, na 
Fundação Casa das Crianças de Olinda (FCCO), a 
partir de 198220. A Oficina de Papel, vinculada ao 
projeto Oficina do Saber Fazer, o qual objetivava a 
integração do currículo da educação básica muni-
cipal a contextos culturais locais, com o apoio do 
Ministério da Educação (MEC), desenvolveu um 
trabalho interativo com os alunos da rede escolar 
olindense. 

19. Mais tarde, como uma extensão desse processo 

de identificação com a matéria papel, participei de vá-

rios cursos de restauração de documentos e obras de 

arte sobre papel e realizei, em 1988, um estágio prá-

tico orientado no Laboratório de Conservação e Res-

tauração de Documentos Gráficos (Lacre), da Funda-

ção Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Nesse 

mesmo ano, ingressei na Fundação Joaquim Nabuco, 

e Tecnológico (CNPq).

20. A Fundação Casa das Crianças de Olinda foi 

criada pelo artista plástico e colecionador Giuseppe 

Baccaro. Nas suas dependências, funcionaram uma 

tipografia comercial e uma oficina de fabricação de 

instrumentos musicais, além de uma biblioteca e um 

ateliê de gravura direcionados a crianças e adoles-

centes, dentre outras atividades.

no Recife, onde iniciei um trabalho nessa área no La-

boratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de 

Documentos e Obras de Arte (Laborarte). Anos de-

pois, entre março de 1994 e março de 1995, reali-

zei um estágio na área da restauração de documentos 

gráficos, no Ateliê de Restauração de Artes Gráficas 

do Musée Carnavalet, em Paris, com bolsa de estudos 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
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obras ao filiá-las ao campo das poéticas próximas ao 
construtivismo, tendência pouco explorada no âm-
bito das produções e pesquisas realizadas pelos ar-
tistas em Pernambuco.

A dimensão crítica trazida pelos comentários de 
Córdula produziu ecos posteriores em meu percurso 
criativo, que se desenvolvia entre as práticas expe-
rimentais e a pesquisa de fundo analítico, em busca 
de fundamentos teóricos. Em 1986, realizei a minha 
segunda exposição individual, na Galeria Espaço 
Alternativo da Funarte, no Rio de Janeiro, como par-
te do prêmio que ganhei no ano anterior, no Salão de 
Artes Plásticas de Pernambuco23. Na ocasião, foram 
apresentadas mais duas séries de trabalhos: um con-
junto com 12 obras feitas com fibras de bananeira, 
além de oito obras produzidas a partir da reciclagem 
de papel Fabriano.

Três anos depois da exposição na OGG, Córdula 
volta a apresentar as obras que foram exibidas no 
Recife e no Rio de Janeiro e afirma que “agora a ‘for-
ça construtiva’ aparece com o vigor da experiência. 
O que era antes colagens de fragmentos circulares 
de fibras diversas é agora uma obra unificada na 
mesma matéria. Um objeto compacto e tridimen-
sional, onde técnica e linguagem são uma só coisa e 
revelam os processos que estão em jogo. [...] O papel 
da água — veículo essencial do papel — revela-se aí 
e confunde-se com o próprio sentido do artesanato: 
o domínio da matéria, a arte do fazer”24.

e da mescla de papéis coloridos produzidos pela 
Cartieri Miliani Fabriano21. Os papéis resultantes 
eram organizados e montados sobre uma folha de 
papel em estado industrial. Uma única série uti-
lizou papéis fabricados a partir de fibras naturais, 
tingidas em cores variadas. 

O uso dos módulos redondos, racionalmente 
agrupados e arranjados em composições geométri-
cas, anunciava a opção pelo jogo formal como estra-
tégia para a ocupação do espaço em uma gama va-
riada de possibilidades, o que levou Raul Córdula, 
no texto de apresentação constante no fôlder da 
exposição, a identificar, nessa série de obras, “uma 
força construtiva que a define como uma obra em 
processo. Um jogo de relações a partir da modula-
ção de pequenos círculos que compõem sistemas 
equilibrados simetricamente”, para chegar à con-
clusão de que “há nessas composições como que 
um sentido galáctico, isto é, um ar de infinitas pos-
sibilidades aliado a um senso de organização. Um 
trabalho progressista”22. 

Esse comentário, que aponta para o caráter cons-
trutivo, matemático, simétrico e equilibrado da com-
posição do trabalho sobre o plano bidimensional, 
traz a visão crítica que sinaliza, naquele momento e 
contexto da produção das artes plásticas no Recife, 
para outra atitude e perspectiva do trabalho com a 
matéria. Ressalta a dimensão do jogo, na composi-
ção e no cromatismo, além de legitimar essa série de 

21. A Cartieri Miliani Fabriano produz, em escala 

industrial, papéis especiais para diversos fins. É her-

deira da mais antiga oficina de papel do mundo oci-

dental, fazendo parte do patrimônio cultural italiano 

desde 1264.

22. CÓRDULA, Raul. O papel e a arte de José Patrí-

cio. Fôlder da exposição individual Papéis artesanais, 

realizada na Oficina Guainases de Gravura, 1983, p. 3.

23. O Prêmio especial de patrocínio de exposição 

individual no Rio de Janeiro ao artista pernambucano 

mais promissor foi concedido pelo conjunto de obras 

inscritas. A exposição foi previamente apresentada no 

Recife, na Galeria Metropolitana Aloisio Magalhães, 

no período de 8 a 16 de agosto de 1986.

24. CÓRDULA, Raul. José Patrício – Papel artesa-

nal. Fôlder da exposição individual Papel artesanal. 

Rio de Janeiro: Galeria Espaço Alternativo da Funarte, 

1986.

Série B, 1983
papel Fabriano reciclado, 48 x 66 cm (cada)
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matéria sugere os temas mais poderosos da imagi-
nação criadora”27.

Em suspensão no meio aquoso, liberta da forma, 
a polpa resultante da trituração da celulose se en-
trega à ação laboriosa da mão do artista. No contato 
físico com a massa, a observação visual e o tato vêm 
a colaborar para o conhecimento da intimidade da 
matéria: o prazer da modelagem despertando a per-
cepção para as possibilidades escultóricas da maté-
ria plástica, em um processo em que a massa “parece 
ser o esquema do materialismo realmente íntimo em 
que a forma é excluída, apagada, dissolvida”28. No de-
vaneio da matéria, o artista sonha a forma com o foco 
da sua atenção dirigido à massa informe, na qual se 
encontram latentes todos os devires. 

Em minhas primeiras obras, o problema prin-
cipal consistia em delimitar o espaço ocupado pela 
obra, afirmando a sua autonomia. A prática e a des-
coberta do papel artesanal como meio expressivo fo-
ram fatores decisivos para a definição dos rumos que 
o processo criativo tomou em função da pesquisa 
que passei a desenvolver, com a utilização de diver-
sos materiais e a experimentação de novos procedi-
mentos técnicos. 

A continuidade das pesquisas sobre a plasticida-
de da celulose levou-me à produção de uma quanti-
dade considerável de papéis de formato quadrado, 
que foram utilizados nas obras da série Composições 
(1987–98). A fabricação desses módulos, assim como 

FLUIDEZ DA ÁGUA E MALEABILIDADE 
DA MATÉRIA: COMPOSIÇÕES

Dentre outras significações simbólicas que lhe são 
atribuídas, a água é considerada a matéria-prima, 
fonte de vida e centro de regenerescência: “As águas, 
massa indiferenciada, representando a infinidade 
dos possíveis, contêm todo o virtual, todo o informal, 
o germe dos germes, todas as promessas de desen-
volvimento [...]”25.

Pela sua capacidade de atuar sobre a matéria 
como emoliente ou como aglomerante, a água parti-
cipa como elemento fundamental nas diversas fases 
de produção do papel, nos processos de obtenção, de-
sintegração e reintegração das fibras celulósicas. Da 
união entre a água e a matéria-prima vegetal, surge, 
por meio da cocção dos elementos, uma massa amor-
fa, obtida a partir de um complexo e laborioso pro-
cesso físico-químico. É, ainda, a água que auxilia no 
processo de purificação das fibras, pela lavagem da 
matéria-prima processada.

Gaston Bachelard acredita que a massa pode 
proporcionar uma experiência inicial da matéria, 
ressaltando que a combinação da água com a terra 
“encontra na massa o seu pretexto realista. A massa 
é, então, o esquema fundamental da materialidade. 
A própria noção de matéria, acreditamos, está es-
treitamente ligada à noção de massa”26. Seguindo 
esse pressuposto, afirma, ainda, que, sobretudo 
nessa combinação, “o duplo devaneio da forma e da 

25. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Di-

cionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio 

Editora, 2006, p. 15.

26. BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 14.

27. Ibidem, p. 100.

28. Ibidem, p. 109.

Cada um desses módulos apresen-
ta um componente formal aleatório, 
concretizado a partir de um gesto pre-
ciso do artista, possibilitando que uma 
folha de papel previamente formada, 
ainda úmida e maleável, se despren-
da do seu molde quando mergulhada 
na cuba formadora, integrando-se, ao 
flutuar no meio aquoso e retornar aos 
limites do molde, à polpa de papel que 
se encontra em suspensão na água. 

O resultado dessa fusão são formas orgânicas 
aleatórias, singulares, relevos surgidos da maleabi-
lidade do papel recém-moldado, que se reacomoda 
sobre a tela formadora. Ao término do processo de 
secagem do papel, os módulos incorporam, na sua 
estrutura, formada pelo entrelaçamento das fibras 
do papel, os registros de acasos, de infinitas possibi-
lidades de configuração espacial. Ao comentar esse 
procedimento na minha prática artística, Renata 
Wilner percebe “uma espécie de regressão à ante-
rioridade da matéria, em relação ao signo e à infor-
mação, um retorno ao estágio disforme do caótico 
(a polpa úmida do papel), para verificar os limites 
da imposição da ordem formal, sujeita a interven-
ções do acaso”29.

A configuração final das Composições surge quan-
do os conjuntos de módulos são fixados em suporte 
rígido, arranjados de acordo com as possibilidades 

de outros papéis produzidos nesse período, foi rea-
lizada a partir da reciclagem de papel Fabriano, en-
contrado em uma gama variada de cores e constituí-
do por fibras longas e resistentes, que contribuíam 
para manter a coesão das folhas de papel, quando da 
sua errância no meio aquoso. As variações cromáti-
cas presentes nos módulos são resultantes da mescla 
das polpas coloridas. A mistura das cores dos papéis 
para conseguir tonalidades variadas anunciava o sig-
no pictórico em algumas estruturas realizadas com 
papel artesanal.

As experiências da fluidez e da maleabilidade 
participam no processo de fabricação desses módu-
los: a água atua como um aglutinante e dispersante 
da massa celulósica, e a sua viscosidade auxilia o 
artista no trabalho de moldagem da matéria fibrosa 
dispersa na cuba formadora. No encontro desses ele-
mentos, a água é a matéria dominadora.

29. WILNER, Renata. José Patrício – forma e con-

ceito em múltipla expansão. IN: PEDROSA, Sebastião 

(Org.). O artista contemporâneo pernambucano e o 

ensino da arte. Recife: Editora Universitária da UFPE, 

2011, p. 168–69.

Composição nº 2 (Sistema II), 1987
papel feito à mão sobre madeira, 100 x 100 cm

Coleção Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro
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Composição em preto e branco, 1987
papel feito à mão sobre madeira, 150 x 150 cm

Coleção Museu de Arte de Brasília

matéria, mas com procedimento distinto, a questão 
que o mobilizava havia tempo”31.

Trabalhar com o corpo do papel, a massa de cor 
e as formas encorpadas significou a percepção da 
sua autonomia como meio expressivo. Por extensão, 
significava a autonomia do artista em relação aos 
procedimentos tradicionais, em que o papel é visto 
como uma mera superfície para o desenho, a gravu-
ra ou a pintura, exigindo habilidade e conhecimen-
to técnico para o uso dos diversos materiais. Desse 
modo, a ação do artista permite que o papel fabricado 
artesanalmente se apresente como obra acabada em 
si, prescindindo de ser um coadjuvante e passando 
a ser protagonista.

O LIMITE CRIATIVO DA REPETIÇÃO: 
A INSTAURAÇÃO DE UMA CRISE 

No desenvolvimento do trabalho com o papel artesa-
nal, a pesquisa plástico-formal ganhou amplitude e 
seguiu uma trajetória ancorada na experimentação 
mediada pelo contato físico com a matéria. Diante 
de novas alternativas técnicas que se revelavam e 
dos apelos da materialidade na qual a obra se ma-
nifesta pela intervenção e invenção do artista, eu 
me vi compelido a realizar experimentações de for-
ma mais sistemática, testando outras maneiras de 
abordagem dos materiais para a obtenção de resul-
tados formais originais e visando extrair da matéria 
toda a sua potencialidade expressiva. Nessa prática 

compositivas dos elementos, levando-se em conta 
aspectos da forma, da cor e do plano. A malha for-
mada pela estrutura modular fica em evidência pela 
regularidade da disposição dos quadrados de papel 
sobre o suporte, criando um contraponto ao caráter 
aleatório de ocupação do espaço pela matéria, nos 
limites de cada módulo e no conjunto por inteiro. 
Referindo-se às obras dessa série, o crítico Nelson 
Aguilar observa que “o gesto se interpenetra ao su-
porte, o autor produz integralmente o todo”30.

O trabalho de composição com os papéis fabrica-
dos previamente oferecia condições de refletir e de-
cidir o que fazer para obter resultados satisfatórios. 
Do ponto de vista formal, a previsibilidade me deu 
segurança para criar. A  partir do estabelecimento 
de um diálogo entre singularidades formais, as solu-
ções encontradas sinalizavam para novas possibili-
dades, conforme escreve o crítico e curador Moacir 
do Anjos: “José Patrício assumiu, em uma série de 
outros trabalhos, um controle maior sobre o depósi-
to da polpa nos moldes do mesmo tamanho, fazendo 
com que parte do papel empregado se estendesse 
para além dos limites de um módulo e pudesse, ao 
ser umedecido, ter suas fibras ligadas àquelas que 
formavam outro módulo. Por meio de uma delibera-
da contenção de gestos, promovia a ultrapassagem 
das bem delimitadas fronteiras daqueles espaços por 
uma mesma porção de papel e o seu cuidadoso en-
trelaçamento em tramas; reafirmava, com a mesma 

30. Do fôlder da exposição A cor na arte brasileira. 

AGUILAR, Nelson. A cor na arte brasileira. São Paulo: 

Paço das Artes, 1990, p. 1.

31. ANJOS, Moacir dos. Quebra de regras. IN: JOSÉ 

PATRÍCIO: Ars combinatoria / 112 dominós. Recife: 

Programa Petrobras Artes Visuais, 2004, p. 63.
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concretização de Composições e passei a dar segui-
mento à pesquisa do potencial escultórico da massa 
de papel, trabalhando com outras técnicas sugeridas 
pela matéria celulósica. 

Entre os anos 1989 e 1990, surgiram papéis muito 
espessos e encorpados, estruturas de formato qua-
drado que apresentavam texturas e relevos acentua-
dos na sua superfície, resultantes da incrustação, na 
sua trama, de pequenos volumes previamente mol-
dados com celulose pigmentada. As “contas” de pa-
pel evidenciavam o recurso ao agrupamento de ele-
mentos modulares para a criação de configurações 
geométrico-construtivas no espaço da composição. 

Um conjunto de obras produzidas nesse período 
foi exibido em agosto de 1990, em uma exposição 
individual que realizei na galeria Pasárgada Arte 
Contemporânea, no Recife32. Raul Córdula, no fôlder 
da mostra, comenta que, nesses trabalhos, “a  tridi-
mensionalidade ganha o espaço que antes perten-
cia apenas à cor. A malha já presente estrutura um 
tecido de cores e texturas que agora se afirma com 
um peso e espessura maiores, onde pigmentos se 
contrapõem sucessivamente. Há resquício de me-
mória nesta prática pictórica como se fossem estes 
tecidos restos essenciais, resultados, consequências 
de experimentações e não plasmações de memórias 
da retina”33.

As obras assim estruturadas demandavam um 
maior volume e densidade da matéria fibrosa em 

experimental, questões conceituais, presentes no 
corpus da obra, são revisitadas e renovadas, provo-
cando, muitas vezes, uma inflexão nos rumos da ação 
artística e determinando um desvio do caminho que 
vinha sendo traçado.

A pesquisa se enriqueceu e ganhou profundidade 
à medida que a produção acontecia de forma conti-
nuada e obsessiva, caracterizada pela realização de 
inúmeras obras de determinada série ou pela repeti-
ção ad infinitum de procedimentos e técnicas, reafir-
mando continuamente os seus pressupostos.

Em um primeiro momento, isso aconteceu em 
Composições. Comecei a produzir, em série, os mó-
dulos de papel que seriam utilizados na construção 
das obras e percebi que isso não teria fim. Muitas 
vezes, o aprofundamento de uma pesquisa plástico-
-formal chega a um ponto em que é preciso descobrir 
outros caminhos para superar o seu esgotamento. 

Inicialmente, na busca por encontrar novas 
formas de expressão, procurei associar as técni-
cas básicas para a fabricação de papel com outros 
materiais e procedimentos que permitissem conti-
nuar a produção, sem que isso representasse uma 
ruptura. Eu pretendia imprimir uma coerência ao 
trabalho e almejava continuar produzindo de modo 
fiel à linha adotada.

Foi por esse viés que, em determinado momento 
do processo criativo, abandonei temporariamente os 
procedimentos que vinham sendo utilizados para a 

32. Inaugurada pelo marchand e colecionador 

Marcantonio Vilaça, em 1989, a galeria Pasárgada 

Arte Contemporânea funcionou no Recife até 1991, 

apresentando uma parte significativa da produção 

brasileira contemporânea por meio do trabalho de 

jovens artistas surgidos na década de 1980. No ano 

seguinte, após encerrar as atividades da galeria no 

de algodão e sobre folhas de papel ar-
tesanal, despejando sucessivamente 
a polpa dispersa em água ou esten-
dendo a pasta de celulose sobre as 
superfícies com o auxílio de um rolo 
de impressão. 

Sem encontrar satisfação com os 
resultados obtidos nessas investi-
das experimentais e sem saber qual 
rumo tomar para dar continuidade à 
minha pesquisa, eu passei a conviver 

com uma situação de bloqueio no fluxo de criação.
Na época, essa situação representou a consciên-

cia da deflagração de uma crise no percurso criativo, 
que implicou uma dificuldade, provocada por uma 
insatisfação pessoal com o andamento da pesquisa 
com a matéria papel, de encontrar alternativas para 
os resultados obtidos até então.

Diante dessa constatação e do obstáculo em en-
contrar um novo rumo para o trabalho, fiz a opção 
de aprofundar a pesquisa com os procedimentos 
que já vinham sendo empregados em Composições, 
alternando-os com outras experimentações. Tal de-
cisão implicou um prolongamento temporal da série 
Composições, o que resultou no amadurecimento do 
trabalho por meio de um exercício concentrado de 
expressão plástica e de variações sutis em torno de 
um procedimento padrão, como atesta Moacir dos 
Anjos, ao afirmar que, na minha obra, “não parece 

suspensão na água, pois era preciso que uma espessa 
camada de polpa de celulose se depositasse na tela 
formadora para que se pudesse realizar a incrusta-
ção das “contas” de papel enquanto a massa ainda 
estivesse úmida, com as suas fibras dilatadas pela 
ação da água. Durante a secagem da estrutura, podia-
-se moldar a superfície do papel por meio da pressão 
exercida pela mão, o que contribuía para acelerar o 
processo, permitindo a incorporação e consolidação 
dos elementos no corpo da obra, pela contração das 
fibras celulósicas.

Na continuidade do trabalho de pesquisa, realizei 
vários outros experimentos para modelar a polpa de 
papel. Por exemplo, utilizei produtos químicos para 
criar baixos-relevos em placas de isopor e obter um 
molde que pudesse ser preenchido com a pasta celu-
lósica. Também realizei experimentos com a aplica-
ção de camadas de polpa de papel colorido sobre lona 

Sem título, 1990
papel feito à mão, pigmento, 50 x 50 cm

Coleção Marica Quartuccia, Marselha, França

Recife, Marcantonio abriu, em São Paulo, a Galeria 

Camargo Vilaça e seguiu uma trajetória que foi de-

cisiva para a inserção da arte brasileira no mercado 

internacional.

33. CÓRDULA, Raul. Fôlder da exposição individual 

José Patrício realizada na galeria Pasárgada Arte Con-

temporânea, Recife, 1990, p. 1.
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Uma dessas obras apresentava os módulos de 
papel afixados diretamente sobre a parede, com o 
auxílio de alfinetes, sem que houvesse definição 
prévia do posicionamento espacial dos elementos 
compositivos. A mobilidade e a instabilidade na dis-
tribuição espacial dos elementos antecipavam um 
aspecto que ressurgiria, mais tarde, no meu trabalho 
com os dominós. 

Outra obra, ao estender fios de telefonia sobre a 
parede para conter a forma obtida por meio de um 
único gesto, guarda uma relação de transgressão 
à ordem modular organizada na malha, conforme 
explicita o comentário de Moacir dos Anjos: “[...] o 
artista abdica [...] do controle que possui sobre seu 
processo construtivo e arremessa, de uma só vez, 
sobre a parede branca, quantidade grande da polpa 
fluida e negra do papel; sobre o desenho informe as-
sim criado, cruza fios cobertos da mesma matéria e 
amarra-os à parede com pregos, tecendo módulos 
que são bordas apenas”35.

Finalmente, uma terceira obra apresentava, em 
sequência decrescente, três estruturas organizadas 
como números quadrados, cada uma delas, respec-
tivamente, com 64, 16 e quatro módulos de papel 
colados em suporte de madeira, como se indicassem 
um processo de gradual dissolução da materialidade, 
rumo ao vazio. 

haver tempo ou lugar para a distração de intentos ou 
para o ato fácil. Os trabalhos amadurecem devagar, 
variando pouco a pouco, até um dia sofrerem infle-
xão clara de rumo e iniciarem outro período de ma-
turação demorada. Trazem sempre inscritas, con-
tudo, as marcas do percurso trilhado, rastros que se 
acumulam e lhes dão um sentido de continuidade”34.

A decisão por dar seguimento a esses procedi-
mentos específicos — ao mesmo tempo em que re-
tomava o jogo das relações entre o um e o múltiplo, 
nos seus vínculos com os conceitos de diferença e 
repetição, ordem e acaso — veio revelar o potencial 
de desdobramento contido nas obras da série em 
pauta, onde uma dada repetição modular na com-
posição da malha e os seus resultados dialogam em 
um jogo cromático.

Os trabalhos no âmbito de Composições, acompa-
nhando a crise do processo criador, estenderam-se 
até 1998, alternando períodos de maior ou menor re-
gularidade na produção das obras. 

Naquele momento, eu estava em busca de 
uma ruptura radical e significativa com tudo o 
que eu havia produzido até então, mas ainda não 
conseguia perceber até onde eu poderia chegar. 
Entretanto, a formalização de três obras Sem títu-
lo (1998) constituiu o ponto de partida para Série 
negra e, de certo modo, sinalizou para o abandono 
definitivo dos materiais e procedimentos utiliza-
dos em Composições.

34. ANJOS, Moacir dos. op. cit., p. 63.

35. ANJOS, Moacir dos. Jogos de desarmar. IN: 

O LUGAR INSTÁVEL. Catálogo de exposição. Recife: 

Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, 2000, 

p. 13.

processo de criação, em função das suas possibilida-
des de arranjo formal. 

Nesse sentido, o trabalho de pesquisa privilegiou 
a formalização de obras por meio da apropriação 
de elementos seriados, presentes na vida cotidiana, 
acumulados e agrupados em composições onde os 
módulos de um mesmo tipo eram organizados se-
gundo critérios de ordenação regular ou aleatória. 
Ao final, essas estruturas eram pintadas com esmal-
te sintético preto. Uma das primeiras obras dessa sé-
rie, a Caixa negra (1998) é um objeto que remete, ao 
mesmo tempo, ao olhar e à matéria informe. 

Ressaltando o uso de objetos seriados para ocu-
par o plano e criar tridimensionalidade, o crítico 
Fernando Cocchiarale atesta o caráter pictórico 
dessas obras ao comentar que “[...] a despeito dos 
relevos que cria, poderíamos dizer que o artista atua 

O OBJETO SERIADO E A SAÍDA DA CRISE: 
SÉRIE NEGRA

Série negra (1998-99) representa um importante 
momento de transição no meu percurso criador e 
se constitui como um conjunto de obras realizadas 
durante um período de crise do processo criativo, 
caracterizado pela dificuldade de encontrar um novo 
rumo para a minha produção que permitisse uma 
desvinculação dos procedimentos relacionados com 
a fabricação artesanal de papel — técnica e material 
com os quais eu vinha dialogando de forma sistemá-
tica havia algum tempo.

Aos poucos, em busca de materiais que pudes-
sem ser utilizados na produção artística em novas 
modalidades de agenciamento, comecei a trabalhar 
com elementos já prontos, oriundos do circuito pro-
dutivo industrial, com a intenção de incorporá-los ao 

Sem título, 1998
papel feito à mão sobre madeira, 100 x 100, 

50 x 50 e 25 x 25 cm
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no jogo impetuoso [...] dessas acumulações, cada ob-
jeto, em função de uma inclinação, um desequilíbrio, 
uma ínfima rotação, diferencia-se dos seus simila-
res, assume um perfil próprio”39.

Considerando que passei a utilizar elementos 
modulares diferenciados para a construção das obras 
de Série negra, há que se fazer uma distinção em re-
lação ao uso dos módulos nas obras realizadas com 
papel feito à mão. Em Composições, a malha presente 
na estrutura modular encontra-se em evidência pela 
disposição regular dos quadrados de papel artesanal, 
de tamanho idêntico. Cada um dos módulos traz, na 
sua superfície, integrado na sua estrutura, um com-
ponente formal aleatório que participa de um diá-
logo entre singularidades formais, distribuídas na 
malha composta pela justaposição dos quadrados. Já 
em Série negra, encontram-se novas modalidades de 
arranjo formal, sugeridas pela diversidade dos ele-
mentos modulares e pelo seu caráter serial. 

na órbita das questões pictóricas, 
pois seu trabalho se conclui somente 
quando o suporte é inteiramente pin-
tado de negro”36.

Concernente ao inconsciente, 
a cor negra encontra-se associada 
à matéria indiferenciada, lugar de 
onde tudo emerge: “Se é preto como 
as águas profundas, é também por-
que contém o capital de vida latente, 
porque é o grande reservatório de todas as coisas”37. 
Essa latência da forma e seu potencial infinito de di-
ferenciação levam Gilles Deleuze a considerar que, 
na representação, o sem-fundo surge “como um abis-
mo totalmente indiferenciado, um universal sem di-
ferença, um nada negro indiferente”38.

As primeiras obras de Série negra ainda incorpora-
vam aspectos escultóricos da massa de papel: peque-
nos volumes de forma arredondada, moldados manual-
mente com a polpa de celulose, agrupados e colados 
sobre um suporte de madeira. Na sequência da pesqui-
sa, encontrei, nas lojas de comércio popular, os elemen-
tos que procurava para compor outras obras da série: 
“contas” de madeira, filtros de papel, bonequinhos e 
peças de dominó de plástico, entre outros materiais. 

Algumas obras remetem ao comentário de 
Umberto Eco relativo às acumulações do artista 
novo realista francês Arman, em que constata que 
“estes objetos multiplicados não são o mesmo objeto: 

36. COCCHIARALE, Fernando. Vertentes contempo-

râneas. São Paulo: Itaú Cultural, 1999, p. 144.

37. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. op. 

cit., p. 741.

38. DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de 

Janeiro: Graal, 2009, p. 382.

39. ECO, Umberto. Sobre Arman. IN: ARMAN. Paris: 

Les éditions du Jeu de Paume, 1998, p. 17.

Caixa negra, 1998
caixa de madeira, metal, olhos de resina 

e esmalte sintético, 5 x 14 x 9 cm (fechada), 
11 x 14 x 11 cm (aberta)

revelaram uma perspectiva promissora para a inves-
tigação das possibilidades de articulação oferecidas 
pelo sistema de signos presente no jogo.

Os primeiros dominós que encontrei na pesquisa 
de campo eram de origem chinesa, negros, talhados 
em madeira e gravados em relevo com o auxílio de uma 
prensa hidráulica. O que atraiu a minha atenção para 
esses dominós foi a imagem de um dragão gravada no 
verso de cada uma das peças. Na outra face, dividida 
ao meio, cada peça apresentava pontos côncavos em 
cada lado, também gravados em baixo-relevo e preen-
chidos com tinta branca para indicar os números de 
um a seis que se combinam nas 28 peças do jogo. 

Como grande parte dos produtos chineses que se 
encontravam à venda nas áreas de comércio popular do 
Recife, esses dominós custavam pouco e eram disponi-
bilizados de forma irregular em um ou outro estabele-
cimento comercial. Comprei alguns exemplares desses 
jogos e levei-os para o meu ateliê, onde as peças perma-
neceram por alguns dias dispostas sobre uma mesa. 

Na busca cartesiana por encontrar uma solução 
formal para o encaixe dessas peças e, certamente, in-
fluenciado pela imagem ancestral de dragão gravada 
em uma das suas faces, num processo de desloca-
mento temporal e territorial de memória, veio-me à 
lembrança um antigo móvel chinês, com formas es-
piraladas, relevos e entrelaçamentos complexos, vi-
sualizado tempos atrás ao passar, por dias seguidos, 
diante da vitrine de um antiquário parisiense.

Por vezes, a intervenção, pautada no acaso, in-
troduz um componente aleatório por meio do qual 
o artista “subverte por completo a necessidade de 
compor, de projetar o espaço, tornando a união dos 
‘bonequinhos’ um magma impreciso e delirante, 
onde não se distingue mais nenhuma unidade, se-
quer se distinguem as próprias ‘figuras’. A superfície 
é tomada por uma convulsão desconstrutiva, obede-
cendo a um ímpeto romântico e tenebroso, que nos 
reporta às Portas do Inferno, de Rodin”, conforme 
escreve Ligia Canongia, no catálogo da exposição in-
dividual O lugar instável40.

Em outras obras de Série negra, a vontade cons-
trutiva me levava a dispor os elementos regular-
mente, em composições geométricas ordenadas 
simetricamente, onde “[...] as unidades (bonecos) 
pulsam, e a área negra carrega um tom enigmático 
que ajuda a quebrar a neutralidade do espaço geo-
métrico. Fica latente ali o desejo de interferir com o 
sentido subjetivo e metafórico sobre a ordem origi-
nalmente prevista”41.

Como forma de permitir uma leitura do pro-
cesso, uma parte das obras dessa série foi apresen-
tada nas exposições individuais que realizei no 
Centro Cultural de São Francisco (CCSF), em João 
Pessoa (1999), e no Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães (Mamam), no Recife (2000).

Fazem parte de Série negra as primeiras obras 
realizadas com peças de dominó, elementos que 

40. CANONGIA, Ligia. José Patrício e o lugar instá-

vel. IN: O LUGAR INSTÁVEL. Catálogo de exposição. 

Recife: Sistema de Incentivo à Cultura de Pernambu-

co, 2000, p. 19.

41. Idem.
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Vista da exposição O lugar instável, 2000
Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, 

Recife

processo criador, apontando novas e 
promissoras perspectivas para o meu 
trabalho de pesquisa.

Considerando a linearidade e a 
complexidade do percurso criador, 
Cecília Almeida Salles defende a ideia 
de que “o ato criador se realiza na ação. 
Uma visão simplificadora do gesto 
criador mostra um percurso que tem 
sua origem em um insight arrebata-
dor, que se concretiza ao longo do pro-
cesso criativo. Um caminho do caos 

inicial para a ordem que a obra oferece. Essa perspec-
tiva contém uma linearidade que incomoda aqueles 
que convivem com a recursividade e a simultaneidade 
desse fenômeno. Seria uma forma limitadora, como 
disse, de olhar para esse trajeto. Uma representação 
que não é fiel à complexidade do percurso”43. 

A crise, como uma potência, conduziu a minha 
obra para as bordas de um abismo, para a escuridão 
do preto, “a cor da substância universal (Prakriti44), 
da prima materia, da indiferenciação primordial, do 
caos original [...]”45, para lançá-la ao campo de possi-
bilidades do Número. Nesse exercício experimental 
de criação e superação, os dragões foram os condu-
tores do Número.

Ao investigar o potencial compositivo desses no-
vos elementos, passei a articulá-los como partes de 
um quebra-cabeça, tentando chegar a uma formaliza-
ção satisfatória. Pelo fato de as peças permanecerem 
voltadas para baixo, ocultando os pontos/números, 
o foco da minha atenção ficava restrito ao conjunto 
como um todo e, por extensão, às imagens de dragões 
que se mantinham visíveis no verso de cada peça42.

Na continuidade desse processo, num insight, 
percebi que os números codificados em pontos e 
combinados nas 28 peças do dominó, como elemen-
tos de linguagem, poderiam ser considerados para a 
criação de estruturas geradoras de ritmos e padrões 
pela disposição espiralada das peças. A  descoberta 
e a percepção do potencial expressivo das peças de 
dominó, revelado na prática artística, surgem como 
fatores determinantes para a superação da crise do 

42. Apesar de terem participado desses experimen-

tos iniciais, esses dominós só seriam utilizados para a 

concretização de uma obra em 2004, quando, depois 

de serem levemente lixados para deixar aparecer a 

cor da madeira, compuseram Tábua dos dragões, obra 

pertencente à série 112 dominós.

43. SALLES, Cecília A. Gesto inacabado: processo 

de criação artística. São Paulo: Annablume, 1998, 

p. 20.

44. Segundo a tradição oriental dos vedas, Prakri-

ti é a matriz de onde emanam todos os fenômenos 

possíveis.

45. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. op. 

cit., p. 742.

Tábua dos dragões (detalhe), 2004 
3.136 peças de dominó de madeira 
sobre madeira, 109,5 x 215 cm
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e  também aos trabalhos de Série ne-
gra, na qual passei a utilizar, a partir 
de 1998, uma variedade de objetos 
produzidos industrialmente, adqui-
ridos em áreas de comércio popular.

A apropriação, a acumulação e a 
combinação de objetos de uma mes-
ma tipologia, integrados e unifica-

dos para resultar em uma superfície inteiramente 
pintada de preto, compõem o aspecto que primeiro 
se evidencia nas obras de Série negra (1998–2000), 
que, como vimos no capítulo anterior, representou 
um importante momento de transição no desenvol-
vimento da minha obra.

Os experimentos realizados nesse período es-
tabeleceram uma relação direta com o real, ao lidar 
com a apropriação de objetos de uso cotidiano e o seu 
deslocamento para o contexto da arte, adaptando-os 
a novos usos, com vistas à invenção poética. 

Esses aspectos foram evidenciados no conjunto 
de obras apresentado nas já mencionadas exposições 
individuais no Centro Cultural de São Francisco, em 
João Pessoa, e no Mamam, no Recife, que incluíam 
trabalhos  realizados com peças de dominó ordena-
das e coladas sobre um suporte de madeira ou mon-
tadas diretamente sobre o chão.

Max Bense divide os objetos artificiais em cons-
trutivos e não construtivos. O filósofo conceitua 
objeto construtivo aquele que se origina de um ato 

No início dos anos 1980, a xerografia Jogo (1982) 
anunciava, de forma premonitória, a principal 
questão que permearia toda a minha obra dali por 
diante. Como explicitado na primeira parte deste 
livro, nas obras que venho realizando desde meados 
dos anos 1980, tenho explorado, sistematicamente, 
as possibilidades expressivas de elementos modu-
lares, utilizando-os em um jogo combinatório para 
compor obras estruturadas em um todo, a partir 
da disposição regular e/ou aleatória de seus com-
ponentes. Nesses agenciamentos formais, suas es-
truturas e suas relações internas representam uma 
síntese da vontade da ordem e dos aspectos fortui-
tos determinados pela casualidade, permitindo-se 
entrever “o desejo de conciliar o rigor da forma re-
petida e regular com o acaso que, em medida larga, 
rege o mundo”1.

Essa relação entre ordem e acaso se aplica à sé-
rie de obras denominada Composições, realizadas 
entre 1987 e 1998, a partir da pesquisa com o papel 
artesanal que eu vinha desenvolvendo desde 1982, 

A SERIALIDADE 
COMO 

PRENÚNCIO 
DE UMA POÉTICA 

DO NÚMERO

279 dominós – duas diagonais, 2003
7.812 peças de dominó de resina sobre madeira, 

200 x 200 cm

Coleção Mr. and Mrs. Harold Stream III, 
Nashville, Estados Unidos

1. ANJOS, Moacir dos. Quebra de regras. IN: JOSÉ 

PATRÍCIO: Ars combinatoria / 112 dominós. Recife: 

Programa Petrobras Artes Visuais, 2004, p. 63.

PÁGINAS 44 E 45

280 dominós (detalhe), 1999
7.840 peças de dominó de plástico, 
305 x 305 cm
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princípios matemáticos, definidas, muitas vezes, ao 
sabor de imprevistos e de intervenções do acaso. 

O deslocamento das peças de dominó para o 
contexto da arte e a sua utilização e incorporação à 
minha poética, subvertendo a lógica do jogo e ins-
taurando uma gama de singularidades nos espaços 
expositivos, mostravam-se surpreendentes para o 
grande público, atiçando a sua curiosidade pelo as-
pecto insólito da situação e causando uma grande 
empatia em relação às obras.

passível de decomposição e recom-
posição e que “pode ser produzido 
metodicamente numa série exata e 
finita de passos conscientes, de deci-
são e manipulação”2.

Dentre os objetos variados uti-
lizados em Série negra, as peças do 
jogo de dominó, pela possibilidade 
de ordenamento e articulação, con-
tinuada e reversível, do seu sistema 
de signos, destacaram-se como ma-
terial rico em possibilidades cons-
trutivas e, desde então, passaram a 
ser sistematicamente utilizadas na 
minha obra em diversas formas de 
agenciamento.

Essa inovação permitiu que ele-
mentos comuns, objetos industriais 
deslocados para o contexto da arte, 
despontassem como signos de uma nova linguagem 
e pudessem, por meio de um plano de expressão, 
ser articulados entre si, transformando o todo em 
realidade. No contexto da estética moderna — abs-
trata e exata —, o uso dos dominós permitiu o esta-
belecimento de uma comunicação materialmente 
estruturada3.

O desenvolvimento desse processo experimen-
tal com os dominós resultou em composições geo-
métricas baseadas em um método combinatório de 

aquilo que se adapta a uma ordem 
ou a um sistema: a funcionalidade 
é a faculdade de se integrar em um 
conjunto. Para o objeto, é a possibi-
lidade de ultrapassar precisamente 
sua ‘função’ para uma função segun-
da, de se tornar elemento de jogo, de 
combinação, de cálculo, em um siste-
ma universal de signos”7.

No início da pesquisa com os do-
minós, ao manusear e articular algumas peças soltas 
sobre uma mesa, mostrou-se clara a necessidade de 
criar parâmetros e estabelecer regras para a inven-
ção poética com um material — ao mesmo tempo 
matemático e construtivo — que exigia uma lógica 
própria para um novo jogo de combinatórias que se 
apresentava latente. A obra Sem título, realizada em 
1985, apresenta, de maneira esquemática, aspectos 
formais que prenunciavam questões importantes 
que serão tratadas em seguida, as quais se revela-
riam de fundamental importância para a continui-
dade da minha pesquisa.

Concretamente, na linha do tempo do meu pro-
cesso criativo, a apropriação e a incorporação dos 
dominós aconteceram, pela primeira vez, em 1998, 
nas obras Sem título (peças de dominó de plástico e 
acrílica sobre madeira, 50 x 50 cm) e Sem título (pe-
ças de dominó de plástico e esmalte sobre madeira, 
50 x 50 cm), ambas pertencentes a Série negra. 

INTERDIÇÃO E EXCESSO 

O processo de criação de Série negra possibilitou o 
meu encontro com o dominó e, por extensão, a des-
coberta do Número-significante4, levando-me a 
“converter a região dos números em campo para o 
olhar fenomenológico”5.

A manipulação continuada dos dominós “reve-
lou as qualidades do plástico, seu peso, a tempera-
tura que sabemos que tem, a maneira como sabemos 
que cada peça se encaixa na mão; o barulho que as 
peças fazem quando são muitas e se chocam [...]”6; 
ou seja, salientou-se o seu caráter escultórico e tá-
til e, simultaneamente, revelou a dimensão pictó-
rica presente no jogo, derivada de uma lógica cro-
mática do Número. As peças de dominó, pela sua 
função universal de signos, estabelecem, na esfera 
da arte, uma nova relação com o mundo real. Jean 
Baudrillard considera que “‘funcional’ não qualifica 
de modo algum aquilo que se adapta a um fim, mas 

2. BENSE, Max. Inteligência brasileira: uma refle-

xão cartesiana: Max Bense. São Paulo: Cosac Naify, 

2009, p. 63-64.

3. Idem.

4. Tendo como referência Lacan e Saussure, e partindo 

da interpretação do crítico Paulo Herkenhoff, encontro-

-me com a ideia de Número-significante. Nas palavras do 

próprio Herkenhoff: “O Número é significante. E também 

pode ser instância do significado. O Número, como o 

5. Ibidem, p. 10. 

6. ZACCAGNINI, Carla. O plano ampliado. Catálogo 

de exposição. São Paulo: Itaú Cultural, 1999, p. 4.

7. BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São 

Paulo: Perspectiva, 2009, p. 70.

inconsciente para Lacan, é estruturado como linguagem. 

O corpus de José Patrício problematiza o deslizamento 

incessante do significado sob as determinações do signifi-

cante” (HERKENHOFF, Paulo. José Patrício: cogitações 

sobre o Número. Rio de Janeiro: Cobogó, 2010, p. 17).

Jogo, 1982
xerografia, 33 x 21 cm

Sem título, 1985
nanquim sobre papel, 24 x 33 cm
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A segunda obra apresenta dominós colados sobre 
um suporte de madeira. Nesse caso, as peças não se 
organizam em espiral; sua disposição se assemelha 
mais a de um quebra-cabeças montado. O todo assim 
obtido foi inteiramente recoberto por uma espessa 
camada de esmalte sintético preto, uma “capa”, que, 
ao ocupar o espaço real, cumpre a função de unifor-
mizar a superfície, sobrepondo-se ao suporte e ocul-
tando os presumíveis pontos brancos pintados nas 
peças. A imaginação fica livre em relação a possíveis 
combinações numéricas subjacentes, e, ao mesmo 
tempo, o acesso à configuração numérica presente 
originalmente nas peças fica interditado — o interdi-
to, visto aqui na acepção de Durkheim, é a chave para 
a construção do sagrado, daquilo que é elevado para 
alguém ou um grupo e, por isso, deve ser preservado11. 

Essas duas obras, assim sendo, são consideradas, 
por mim, iniciáticas, pois elas prenunciam, ao mes-
mo tempo, um encaminhamento decisivo na minha 
carreira e um universo a ser desvendado.

O interdito preserva o sagrado, que aqui é o es-
paço das possibilidades: por trás da tinta preta, pode 
tanto haver peças sem numeração quanto peças com 
o Número-excesso, por exemplo. A ação de imaginar 
é, assim, evocada. Ela consiste em etapa de prepara-
ção essencial para o confronto do espectador com o 
mistério da criação.

Ao incidir sobre o plano monocromático negro, 
a luz exerce um papel fundamental na exploração 

Essas duas obras seminais, surgidas da experi-
mentação com objetos seriados, são especialmente 
significativas por se situarem na origem do proces-
so de desenvolvimento de uma sintaxe que se reve-
laria um salto poético de fundamental importância 
para a definição dos rumos que a minha obra tomaria 
dali por diante, desdobrando-se em múltiplas possi-
bilidades de configuração. Segundo Herkenhoff8, a 
partir desses trabalhos “percebe-se a conversão do 
número em linguagem contextualizada conforme a 
estética semiótica”. As duas obras, no meu entendi-
mento, baseiam-se em lógicas antagônicas.

A primeira obra subverte a numeração conven-
cional das peças por meio da pintura, com tinta 
acrílica dourada, de todos os sete pontos côncavos 
— utilizados para indicar os números de um a seis 
— existentes em cada um dos dois lados de uma das 
faces das peças de dominó.

Essa intervenção, por meio da pintura, “estanca a 
possibilidade de seu devir numérico como regra orde-
nadora do jogo”9. Ao analisar esse processo, Herkenhoff 
cria o conceito de Número-excesso, para evidenciar a 
presença de algo que ali não poderia estar. O signo pic-
tórico usado para fazer surgir a peça 7/7, inexistente 
no jogo de dominó, “não veio sinalizar o mundo e orga-
nizá-lo, mas confundi-lo”10. Nessa obra, pela primeira 
vez, compus, ainda que precariamente, uma espiral de 
objetos, tentando ordenar o Número-excesso, dupla-
mente presente em cada uma das peças utilizadas.

8. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 11.

9. Ibidem, p. 23.

10. Idem.

11. DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida 

religiosa. São Paulo: Paulinas, 2008.

 Sem título, 1998
esmalte e acrílica sobre dominós de plástico 

sobre madeira, 50 x 50 cm
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são o Número. Com esses dominós, o que é inomina-
do — o sem-título — é, no entanto, Número”13.

Com a revelação do Número e dos códigos nu-
méricos presentes no jogo, a pesquisa passa a se 
desenvolver na perspectiva de alcançar o domínio 
de uma poética do Número. A inserção das peças de 
dominó em uma dinâmica geométrico-construtiva 
leva-me a uma investigação sistemática de novas 
possibilidades de expressão plástica, tendo em vis-
ta que “a obra é sempre um dobramento próprio aos 
novos materiais”14.

A DEFINIÇÃO DOS DOMINÓS COMO OBJETO 
DE INVESTIGAÇÃO PLÁSTICA

Pelo fato de utilizarem objetos prontos, extraídos da 
realidade, as obras realizadas com peças de dominó 
constituem, juntamente com as obras de Série ne-
gra, um corpus visual que se aproxima da discussão 

e na percepção da superfície pictóri-
ca dessa obra, revelando baixos-re-
levos de discreta sensualidade, pon-
tuados na pele de tinta preta aderida 
ao suporte. 

A negação/ocultação dos pontos/
números contribuiu de forma para-
doxal para a revelação do Número e 
do extraordinário potencial dos sig-
nos numéricos contidos nas peças de 
dominó — elementos que viriam a se 
tornar, na busca por estabelecer uma linguagem pró-
pria, a base material para a minha pesquisa formal.

Herkenhoff afirma, ainda, que, “com o Número, 
José Patrício subjetiva-se em linguagem singular [...] 
atua conforme a necessidade de pensar o Número 
como uma deleuziana potência da criação”12.

Ao identificar e esclarecer a importância crucial 
desse momento da pesquisa, relacionando-o com o 
posterior desenvolvimento do meu processo criativo, 
Herkenhoff considera que, a partir dessas duas obras 
sem título, a minha produção “conquista a difícil 
passagem da coisa (e sua possível geometria) para o 
Número mesmo. A coisa inclui aqui não apenas ob-
jetos, como pedras de dominós, dados, pregos, contas 
e botões, como também ideias e planos geométricos 
reificados. As obras iniciais com dominós surgem em 
1998 e não tinham título — esses dominós surgem 
como o inominado, isto é, o sem-título, e, no entanto, 

os meios tradicionais da arte, como a pintura, por 
exemplo, não para criticá-los, mas para investigar 
novas possibilidades de invenção formal que atuali-
zem esses meios”16.

A lógica matemática do dominó, com suas regras 
predeterminadas e seus números codificados em 
pontos e combinados nas pedras, me levou a consi-
derar que o jogo — sobretudo quando transportado 
para o contexto da arte — produz-se no âmbito de um 
sistema de signos de linguagem, com estruturas pas-
síveis de articulação para a criação de um todo17.

Maria Alice Milliet afirma que “as coisas, como as 
palavras, são signos móveis de uma sintaxe e mudam 
de sentido conforme a contextualização”18. Nessa 
observação, está a chave que encontrei para o desen-
volvimento de uma pesquisa, no campo da criação 
artística, que apontava para fecundas possibilidades 
de abordagem teórica, técnica e conceitual, conside-
rando-se que “a arte existe para que a regra do jogo 
de dominós não se torne a onipotência do Número”19.

Como resultado do trabalho investigativo, em 
mais um insight, pude constatar que três conjuntos 
de 28 peças iguais, escolhidos ao acaso e montados 
em espiral, formavam um quadrado perfeito e pode-
riam criar renovadas configurações na sua superfície, 
apresentando uma variedade de padrões reticulados 
intercomunicantes. Essa descoberta lançava as ba-
ses para o surgimento de Dominós (1999), uma ideia 
que sugeria expansão estrutural, pela possibilidade 

de questões que gravitam em torno do conceito de 
ready-made.

Entretanto, é preciso ressaltar que o sentido da 
apropriação de objetos do cotidiano nessas obras 
encontra-se em desacordo com a ideia de neutra-
lidade e não-significação presente originalmente 
no ready-made duchampiano. No meu processo de 
criação, a inserção de objetos do cotidiano nas obras 
realizadas a partir de 1998 recorre à acumulação e 
à modulação, para a construção da obra e dos seus 
significados, e se dá no contexto de uma tradição 
plástico-formal de investigação das possibilidades 
poéticas dos elementos.

A crítica e curadora Ligia Canongia identificou, 
nas obras com os dominós, “uma espécie de recupe-
ração do ready-made dentro de um contexto de cunho 
formal, o que significa uma ação quase inversa àquela 
que o ready-made inaugurou em suas origens”15.

O reconhecimento desse aspecto divergente en-
tre o ready-made duchampiano e os processos de 
formalização de objetos prontos na minha obra ad-
quire um caráter consensual, ao levarmos em conta o 
comentário esclarecedor de Fernando Cocchiarale: 
“José Patrício [...] não se apropria dos objetos indus-
trialmente produzidos com os mesmos propósitos 
que moveram Duchamp ao inventar o ready-made. 
Ele os usa, inversamente, com a ideia de criar si-
tuações formais e cromáticas. Isto é, lança mão de 
um dos principais instrumentos propostos contra 

12. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 14.

13. Ibidem, p. 22–23.

14. DELEUZE, Gilles. Conversações. São Paulo: Edi-

tora 34, 2010, p. 201.

15. CANONGIA, Ligia. José Patrício e o lugar instá-

vel. IN: O LUGAR INSTÁVEL. Catálogo de exposição. 

Recife: Sistema de Incentivo à Cultura de Pernambu-

co, 2000, p. 20.

16. COCCHIARALE, Fernando. Ars combinatoria de 

sure e o exercício de linguagem presente na minha obra. 

18. MILLIET, Maria Alice. O que resta da noiva? IN: 

POR QUE DUCHAMP? São Paulo: Itaú Cultural; 

Paço das Artes, 1999, p. 35.

19. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 26.

Sem título, 1998
esmalte sobre dominós de plástico sobre 

madeira, 50 x 50 cm

Coleção particular

José Patrício. IN: JOSÉ PATRÍCIO: Ars combinato-

ria / 112 dominós. Recife: Programa Petrobras Artes 

Visuais, 2004, p. 60.

17. Ver relação que Fernando Cocchiarale (2004) esta-

belece entre a teoria semiológica de Ferdinand de Saus-
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passaram a ser consideradas como a base numérica 
para a concretização das obras.

Na prática, sem me utilizar de cálculos mate-
máticos para investigar as configurações possíveis 
a partir dos múltiplos de 28, passei a montar, intui-
tivamente, as primeiras espirais, ordenando os do-
minós, um a um, no piso do ateliê, ao mesmo tempo 
que registrava as quantidades de conjuntos de 28 
peças que poderiam formar quadrados perfeitos. 
Referindo-se a esse estágio do processo de criação, 
Michael Asbury observa que, “a partir do momento 
em que se deu a ‘descoberta’ dos múltiplos de 28, que 
é o número de peças individuais de um jogo de domi-
nó, o trabalho impôs sua própria lei, sua ordem ine-
rente [...] A descoberta se dá não por meio de cálculo 
matemático a priori, mas mediante uma exploração 
intuitiva de combinações possíveis. É a partir daí 
que o trabalho adquire um padrão comum, que, ao 
mesmo tempo, abre possibilidades infinitas”20.

Alicerçadas na pesquisa das possibilidades de 
criação de imagens a partir dos múltiplos de 28, as 
experimentações formais se desenvolveram por 
meio do uso metódico do sistema de signos presen-
te nas peças do dominó. O potencial imaginário ine-
rente a esses experimentos poderia ser explorado, 
com exata regularidade, pela conexão ordenada das 
peças, distribuídas linearmente em uma espiral con-
tínua, e pela concentração e contiguidade dos signos 
numérico-cromáticos de um ou mais conjuntos de 

de justaposição dos quadrados montados sobre o 
piso, em franco diálogo com espaços arquitetônicos. 
Em vista da sua condição efêmera e das exigências 
materiais e de produção para a sua realização, a ideia 
permaneceu inominada e em estado de latência. A 
obra só se concretizaria, de fato, a partir das mon-
tagens no Centro Cultural de São Francisco, em 
João Pessoa, e no Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães, no Recife. Nesta última, passou a ser de-
finitivamente denominada Ars combinatoria (2000). 
Cumpre esclarecer que Ars combinatoria, como obra 
significativa que se destaca no corpus da minha pro-
dução, será analisada de modo mais aprofundado na 
sequência deste texto. 

Ressalta-se que, nesse momento da pesquisa, a 
espiral se impôs como movimento condutor e estru-
turador das obras com dominós concebidas dali por 
diante. Também se fez premente a necessidade de 
trabalhar com uma maior quantidade de peças, em 
vista do potencial expansivo que os primeiros arran-
jos e experimentos prenunciavam. 

A aquisição de quantidades expressivas de do-
minós me permitiu separar as peças de cada jogo de 
forma a obter um número significativo de conjun-
tos com 28 peças iguais. Cada conjunto assim obti-
do, acondicionado em uma caixa, funcionava como 
uma espécie de módulo contendo signos abstratos, 
elementos de linguagem fundamentais para a cria-
ção das estruturas. As quantidades múltiplas de 28 

com tinta industrial aplicada com pistola, criando 
planos justapostos nas Superfícies moduladas (1952–
57) e nos Planos em superfície modulada (1956–58). 
Ao unir duas superfícies de cores iguais, a “linha or-
gânica” é evidenciada e surge como linha-luz, “como 
módulo construtor do plano”23.

Ao analisar a filiação gráfica das obras com domi-
nós, evidente nas linhas construídas pela disposição 
sequenciada das peças e na distribuição espacial 
da retícula criada pelos pontos pintados sobre cada 
uma delas, Moacir dos Anjos chama atenção para as 
linhas formadas entre as peças, pelos espaços vazios 
que as separam umas das outras, para identificar, 
nesse arranjo, a existência de uma “linha orgânica” 
que se apresenta “sobreposta às linhas formadas pe-
las peças plásticas e pelos números pintados sobre 
suas superfícies, uma outra malha gráfica, mais si-
lenciosa e tênue”24.

Diante da multiplicidade de peças de dominó, 
adquiridas em quantidades cada vez maiores para 
atender à demanda expansiva das obras, tornava-se 
evidente a necessidade da adoção de um projeto ra-
cional, com regras próprias, definidas previamente 
e vinculadas a procedimentos específicos, para nor-
tear o processo de formalização das obras e, ao mes-
mo tempo, permitir o desdobramento do seu poten-
cial expressivo. 

Desse modo, a opção por arranjar as peças sobre 
o chão, soltas, sem qualquer adesivo ou amarração, 

peças iguais, em um jogo de combinatórias que enfa-
tizava o espírito lúdico da obra.

O processo de construção dessas espirais, ao exi-
gir uma laboriosa montagem para a concretização 
das possibilidades formais desses agrupamentos, 
revelava a dimensão espaço-temporal inerente às 
estruturas criadas com os dominós.

Por meio desses procedimentos, surge uma es-
trutura organizada em malha regular, um híbrido 
entre escultura e pintura, uma superfície tridimen-
sional, modulada. Nela, por meio de uma operação 
lógica, signos são distribuídos em um espaço de coe-
xistência, para criar um cosmos em que situações 
formais e cromáticas, padrões reticulados, ritmos e 
circuitos irradiantes vêm a atestar, ao mesmo tempo, 
que o jogo “cria ordem e é ordem”21 e que “o dominó 
se torna elemento rítmico da composição”22.

A disciplina construtiva inerente a essas obras 
faz com que os seus elementos sejam arranjados de 
forma esquemática, lado a lado, em um ajuste rigoro-
so e cadenciado que cria uma malha sutil no encon-
tro entre os planos. 

No início do seu percurso artístico, Lygia Clark 
descobriu, na junção entre dois planos, um elemento 
condutor da sua pesquisa e denominou esse espaço 
de interseção entre a tela e a moldura como “linha 
orgânica”. Esse aspecto foi explorado pela artista 
em uma série de composições, pela contiguidade de 
pedaços de placas de madeira recortados e pintados 

20. ASBURY, Michael. José Patrício – pintura nu-

merosa. Fôlder da exposição Pintura numerosa. São 

Paulo: Galeria Nara Roesler, 2008, p. 5. 

21. HUIZINGA, Johan. Homo ludens. São Paulo: 

Perspectiva, 2010, p. 13.

22. ZACCAGNINI, Carla. op. cit., p. 4.

23. SCOVINO, Felipe. Clark. São Paulo: Dan Gale-

ria, 2004, p. 3.

24. ANJOS, Moacir dos. op. cit., 2004, p. 65.
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disposição das peças em sequências numéricas que 
resultam em progressões crescentes ou decrescen-
tes. Em outros, o movimento da espiral segue seu 
ritmo a partir de critérios aleatórios para a distri-
buição linear da numeração presente nos seus ele-
mentos compositivos. 

Deleuze considera que “as coisas e os pensamen-
tos crescem ou aumentam pelo meio, e é aí onde é 
preciso instalar-se, é sempre aí que isso se dobra”25. 
A montagem de uma espiral com dominós se inicia 
com o posicionamento de quatro peças que delimi-
tam um quadrado vazado, elemento que ocupa a po-
sição central na estrutura, indicando, literalmente, o 
vazio. É em torno desse vazio interior que a espiral se 
desenvolve em um movimento expansivo, vincula-
do a regras e procedimentos previamente definidos 
para a distribuição cadenciada das peças. Na conti-
nuidade do processo, seguindo o ritmo da espiral, as 
peças restantes de um primeiro conjunto são orde-
nadas linearmente e conectadas umas às outras, e 
assim sucessivamente, repetindo o gesto formador 
até que se complete o quadrado com a quantidade de 
conjuntos arbitrada para tanto. 

Referindo-se à qualidade da repetição em sua pró-
pria escultura e nas pinturas de Frank Stella, Donald 
Judd declara que a ordem “não é racionalista e subja-
cente, mas é simplesmente ordem, como a da conti-
nuidade; uma coisa depois da outra”26. À medida que 
o trabalho avança — contornando, pouco a pouco, as 

respeitava a condição de mobilidade original do jogo, 
no qual as peças, naturalmente, repousam na posi-
ção horizontal sobre uma superfície plana. Por outro 
lado, essa condição se colocava como um pressupos-
to para que a relação dialética entre lógica e acaso, 
inerente a essas primeiras tentativas de estabelecer 
uma sintaxe para o trabalho, pudesse acontecer de 
forma continuada e renovada. A cada montagem rea-
lizada, novos desdobramentos surgem. 

As experimentações realizadas com as peças de 
dominó montadas no chão encontraram, na ordem 
e na repetição do gesto constitutivo, um modo de 
compor. Acompanhando essa lógica pragmática, a 
montagem das peças em um movimento espirala-
do surge como um paradigma a ser seguido para a 
construção da quase totalidade das obras realizadas 
a partir de então. 

O significado simbólico da espiral, essencialmen-
te macrocósmico, está relacionado ao caráter cíclico 
da evolução. Como um símbolo da vida e do cresci-
mento, a espiral tem um sentido de movimento e de-
senvolvimento progressivo. Nos hieróglifos maias, o 
zero é representado pela espiral.

Pode-se considerar que o movimento circular da 
espiral, a partir do seu ponto original, prolonga-se 
virtualmente ad infinitum. Conectando a unidade e 
a multiplicidade, a espiral revela-se como elemento 
fundamental para a estruturação das obras. Em al-
guns casos, direções opostas são perceptíveis pela 

A DESCOBERTA CONCRETIZADA EM DUAS 
OBRAS: 112 DOMINÓS E 224 DOMINÓS

Na sequência da pesquisa, ao experimentar a mon-
tagem de peças sobre o chão, descobri que 56 jogos 
de dominó (1.568 peças no total), se montados em 
espiral, formavam um quadrado “imperfeito”, pois 
a metade de uma única peça ficava extravasando os 
contornos do polígono, como um apêndice. Decidi, 
então, criar dois quadrados como apresentado aci-
ma, cada um com 56 jogos, e acoplá-los. Surgiu, as-
sim, a obra que denominei 112 dominós (1999).

A “meia-peça” de dominó que sobrava em uma das 
arestas de cada quadrado correspondia exatamente 

bordas da estrutura e perseguindo o percurso espira-
lado —, cada conjunto encontra o seu lugar, e os seus 
elementos vão ocupando gradativamente o espaço 
para fazer surgir os insólitos efeitos de superfície re-
sultantes do processo. Nesse espaço de distribuição 
nômade, afloram aspectos formais completamente 
novos e surpreendentes, singularidades configuradas 
em imagens que, muitas vezes, só são realmente reve-
ladas e conhecidas ao término da montagem, interco-
nectadas em uma superfície em constante expansão 
ou contração de devires que “são geografia, são orien-
tações, direções, entradas e saídas”27.

25. DELEUZE, Gilles. op. cit., 2010, p. 205.

26. Donald Judd citado por Rosalind Krauss no livro 

Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 292.

27. DELEUZE, Gilles. Diálogos. São Paulo: Editora 

Escuta, 1998, p. 10.

112 dominós, 1999
3.136 peças de dominó de plástico, 

125,5 x 246 cm
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No caso específico de 112 dominós, o conheci-
mento de instruções precisas e a obediência a regras 
fixas, estabelecidas previamente, permitem mate-
rializar a obra sem que haja espaço para variações da 
imagem ou efeitos do acaso. 

Ao investigar, no ateliê, o processo de ordenação 
dos dominós coletados no trabalho de campo, te-
ciam-se sequências e ampliavam-se as lógicas cons-
titutivas, apelando por novos empreendimentos. 

No que pretendeu ser um “mapeamento nacional 
da produção emergente”, o programa Rumos Itaú 
Cultural Artes Visuais 1999/2000 realizou uma pes-
quisa29 acerca da arte contemporânea brasileira que 
resultou em uma seleção de nomes e obras de 84 jo-
vens artistas e na realização de uma série de mostras 
itinerantes, dentre outras ações. 

Na época do seu lançamento, a iniciativa do Itaú 
Cultural se mostrava como uma oportunidade pro-
missora para a divulgação dos experimentos que eu 
vinha realizando com os dominós. A minha inscrição 
no programa, por meio da apresentação de portfólio, 
resultou na inclusão do meu nome na lista dos artis-
tas que tomariam parte no projeto. Uma comissão 
curatorial selecionou 112 dominós para participar 
das exposições itinerantes, patrocinadas pelo pro-
grama, realizadas entre os anos de 1999 e 2001, em 
diversos espaços institucionais.

No decorrer das exposições itinerantes, a expe-
riência de exibir essa obra por vezes seguidas, em 

ao pequeno quadrado vazado existente no centro 
da estrutura. Se deslocadas para esse centro, as me-
tades excedentes contribuiriam para formar dois 
quadrados perfeitos, sem lacunas. Preservado o va-
zio central, esse apêndice serviu para acoplar um 
quadrado no outro, criando uma estrutura de cará-
ter complementar, perceptível no movimento das 
espirais em sentidos opostos, e determinada pela 
arrumação dos conjuntos de peças em uma ordem 
crescente/decrescente em cada um dos quadrados28.

Pela precisão com que se definiu a construção e 
o encadeamento das duas espirais que a compõem, 
112 dominós se mostrou fundamental à percepção da 
importância do Número e da imaginação matemáti-
ca para a minha obra. 

Ao levar em conta o código numérico presente 
nas peças do jogo, esse trabalho se constituiu como a 
primeira obra montada no chão, a utilizar concreta-
mente o potencial expressivo dos dominós enquanto 
elementos carregados de significação e passíveis de 
funcionar em uma estrutura de linguagem. 

Com as peças soltas, ordenadas uma a uma, 112 
dominós se apresentou, originalmente, como uma 
estrutura fragmentada, frágil e instável. As duas es-
pirais criavam um movimento contínuo e articulado, 
baseado em ritmos complementares que se organi-
zavam e se integravam. Um ying-yang. Seria esse du-
plo uma representação do olhar? Ou do movimento 
de abrir e fechar da objetiva da câmera fotográfica?

A estrutura se mostrou paradigmática, tão sig-
nificativa e interessante do ponto de vista do seu 
poder de síntese que me propus a repeti-la ad infi-
nitum, na perspectiva de desdobramento da fórmu-
la encontrada. Esse desdobramento material e con-
ceitual do trabalho leva Herkenhoff a afirmar que “a 
finitude da conta de 112 dominós propõe a hipótese 
numérica da infinitude”31.

A mobilidade dos elementos componentes de 112 
dominós foi perdida quando fixei, em um suporte de 
madeira, peças do mesmo tipo utilizado na versão de 
chão, o que possibilitou o seu deslocamento do piso 
para a parede. 

Todas as obras que compõem a série 112 dominós 
apresentam o “duplo” e possuem a mesma estrutu-
ra, que pode se mostrar sempre diferente em função 
da variedade dos dominós e de outros elementos 

espaços arquitetônicos diferenciados, reforçou e 
amplificou questões importantes que se somaram 
ao potencial significativo de 112 dominós, desdo-
brando-o30. Ao ser deslocada para cumprir o calen-
dário de exposições do projeto, a obra desprende-
-se do espaço privado do ateliê e de uma condição 
estática para afirmar, na dinâmica do processo, a 
sua mobilidade interna e estrutural, a sua dimen-
são nômade.

A relativa complexidade envolvida nos trabalhos 
para a concretização da obra exigiu o meu desloca-
mento, a cada nova exposição, para coordenar, junto 
aos auxiliares indicados pelas instituições, o proces-
so de montagem de 112 dominós. O campo de signi-
ficados que se constituiu encontrou referências na 
síntese perfeita de um jogo dialético que traduzia, de 
forma precisa, o equilíbrio dos opostos. 

28. As progressões crescentes e decrescentes são 

determinadas pela ordenação numérica das peças do 

jogo. Em um dos quadrados, a partir do centro, a espi-

ral parte das peças 0/0 (ausência de pontos) e segue 

com as 0/1, sucessivamente, até chegar àquelas que 

apresentam a combinação 6/6. No outro quadrado, 

ocorre o movimento inverso: das peças 6/6, no centro 

da estrutura, às peças 0/0 nas suas bordas. 

29. A comissão formada pelo Itaú Cultural para 

realizar a pesquisa reuniu três curadores-coordena-

dores: Angélica de Moraes, Daniela Bousso e Fer-

nando Cocchiarale. Participaram como curadores-

-adjuntos representantes de várias regiões do país: 

Carla Zaccagnini (SP), Cláudio de La Rocque (PA), 

Dodora Guimarães (CE), Jailton Moreira (RS), João 

Henrique do Amaral (PR), Marcos Hill (MG), Moa-

cir dos Anjos (PE), Sérgio Cardoso (AM) e Viviane 

Matesco (RJ). 

30. Dentro do programa Rumos Itaú Cultural Artes 

Visuais 1999/2000, 112 dominós participou das se-

guintes exposições: Investigações: Rumos Visuais 2, 

Itaú Cultural São Paulo (2000); Vertentes contem-

porâneas, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, 

Fortaleza (1999), Fundação Joaquim Nabuco, Recife 

(1999), Museu de Arte Contemporânea do Paraná, 

Curitiba (2000), e Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro (2001); O plano ampliado, Itaú Cultural Belo 

Horizonte (1999), Itaú Cultural Penápolis (2000) 

e Itaú Cultural Brasília (2000).

31. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 31.

112 dominós, 1999
3.136 peças de dominó de plástico 

sobre madeira, 125,5 x 246 cm

Coleção Banco Itaú, São Paulo
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refletindo uma visualidade vinculada à cultura 
popular nordestina.

Essa variedade de produtos oferecida pela indús-
tria de jogos denota claramente a popularidade do 
dominó e a sua penetração em distintos estratos so-
ciais. Ao personalizar e diversificar o design dos seus 
produtos, distribuindo-os algumas vezes em escala 
mundial, a indústria de jogos busca atender a uma 
demanda de mercado. 

No Brasil, a produção industrial de dominós 
acontece de maneira irregular, tendo em vista as 
dificuldades de distribuição dos produtos e a inca-
pacidade do mercado de absorver o volume de pro-
dução dos diversos fabricantes. Isso faz com que 

utilizados para compô-las32. Nas palavras de Paulo 
Sergio Duarte, “o problema não é mais a reprodução 
do mesmo; trata-se, agora, de, a partir do mesmo, 
produzir infinitos outros”33.

Na continuidade da pesquisa, com vistas à 
aquisição de novos tipos de dominó, verifiquei, 
nas áreas de comércio do Centro do Recife, a 
existência de uma enorme variedade de jogos de 
dominó fabricados com materiais diversos — dos 
mais simples e precários, de papelão ou matéria 
plástica, aos mais sofisticados, feitos com resina 
ou madeira — apresentando formas, dimensões 
e cores variadas. Nessa busca, encontrei, ainda, 
diversos dominós produzidos artesanalmente, 

plástica para uma falta concreta e real para proble-
matizar a essência do zero”36.

O simbolismo do centro surge em 224 dominós, 
como também em muitas outras obras da minha 
produção, por meio desse pequeno quadrado — um 
axis mundi37 imaterial que liga, simbolicamente, a 
terra ao céu. A vacuidade inerente ao centro da es-
piral dá origem a um cosmos organizado e pode “ser 
comparada à sequência dos números que não têm 
como ponto de partida a unidade positiva ou nega-
tiva, mas o zero”38.

ACASO E NOMADISMO DA COR: 280 
DOMINÓS COLORIDOS 

Ainda em 1999, em um contexto de intensa experi-
mentação com os dominós e acompanhando uma 
tendência à ampliação das estruturas, montei, no 
piso do ateliê, em caráter experimental, uma primei-
ra versão de obra que utilizava 280 jogos de dominó. A 
quantidade de jogos arbitrada para compor a estrutu-
ra considerou a ideia recorrente de utilizar quantida-
des múltiplas de 28 e levou em conta a constatação de 
que os 280 jogos montados em espiral não formavam 
um quadrado perfeito: uma fileira com 28 peças, ao 
final da espiral, criava uma linha lateral no quadrado 
formado com 279 jogos, sugerindo a possibilidade de 
expansão da espiral. Posteriormente, realizei uma 
série de obras utilizando 279 jogos de dominó de re-
sina pelo simples fato de que o formato quadrado se 

determinados modelos de dominó desapareçam do 
comércio, temporária ou definitivamente, em razão 
da desistência de alguns fabricantes de continuar 
produzindo-os ou pela simples extinção das unida-
des produtoras ou, ainda, no caso dos produtos es-
trangeiros, pela interrupção de importações. 

Da busca por identificar as quantidades de jogos 
necessárias para formar quadrados perfeitos, sur-
ge, em seguida, a obra 224 dominós (1999)34, como 
mais uma descoberta oriunda da experimentação e 
da pesquisa empírica com os dominós. Trata-se de 
um projeto que prevê a construção de uma grande 
espiral composta por 6.272 peças de dominó de plás-
tico preto, divididas em 28 conjuntos de 224 peças 
iguais, ordenados segundo os princípios básicos que 
norteiam a construção de todos os outros trabalhos.

A obra é um desdobramento formal que encon-
tra afinidades com 112 dominós, não só por utilizar 
o dobro de peças do mesmo tipo de dominó35, mas 
também por não deixar margem para a intervenção 
do acaso, por se constituir como uma estrutura de 
configuração fixa, que não muda a sua aparência 
a cada apresentação. Invariavelmente, essa obra 
apresenta uma progressão crescente, partindo de 
um quadrado vazio central, circundado pelo con-
junto de peças 0/0, até chegar às bordas da espi-
ral com as peças que apresentam numeração 6/6. 
Herkenhoff considera que “esse deslizamento do 
zero no dominó para o zero no espaço é a passagem 

32. A primeira versão de 112 dominós utiliza dominós 

de plástico preto com os pontos pintados de branco. 

As peças são montadas no chão, soltas, sem qualquer 

fixação. As demais obras da série, surgidas posterior-

mente, são geralmente destinadas à parede e realiza-

das com peças de dominó de dimensões, cores e ma-

teriais diversos, além de utilizar uma grande variedade 

de objetos modulares, como dados, cubos, contas, 

pregos, alfinetes e botões. Essas obras apresentam os 

seus elementos constituintes fixados em suportes de 

madeira, alumínio ou acrílico, dentre outros.

33. DUARTE, Paulo Sergio. Sem risco de comer 

mosca. IN: JOSÉ PATRÍCIO: 112 dominós. Catálogo 

de exposição individual realizada na galeria Amparo 

e foi exposta por diversas vezes na própria instituição.

35. Além de ter sido o material básico para com-

por 112 dominós, os dominós de plástico preto com 

pontos brancos, produzidos pela empresa paulis-

ta 3M, foram utilizados na primeira versão de Ars 

combinatoria, na exposição individual realizada no 

Centro Cultural de São Francisco (1999), e nas 

versões posteriores apresentadas na 8a Bienal de 

Havana (2003), em Cuba, e na mostra Postcards 

from Cuba: a selection from the 8th Havana Biennial 

(2004), no Henie Onstad Kunstsenter, em Oslo, na 

Noruega. Outro tipo de dominó preto e branco, de 

madeira e com dimensão reduzida, foi utilizado para 

compor Ars combinatoria na exposição Pharos – TEN 

(2008), no Nicosia Municipal Arts Centre, em Nicó-

sia, no Chipre.

36. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 47.

37. Expressão do latim que significa “eixo do mundo”. 

38. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Di-

cionário de símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio 

Editora, 2006, p. 928.

224 dominós, 1999
6.272 peças de dominó de plástico, 250 x 250 cm

Coleção Museu de Arte Moderna da Bahia, 
Salvador

60, Recife, 2002, p. 8.

34. Em 1999, o Museu de Arte Moderna da Bahia 

(MAM-BA) convocou artistas para se inscreverem 

no VI Salão da Bahia. A partir da minha inscrição, 

224 dominós foi selecionada para participar do Sa-

lão, onde recebeu um dos cinco prêmios aquisitivos. 

Atualmente, a obra faz parte do acervo do MAM-BA 



62 63

côncavos das peças e era realizada com pincel e es-
malte sintético — tinta popular por excelência, usada 
para pintar portas e grades. No Nordeste, sobretudo, 
é utilizado para pintar motivos geométricos em bar-
racas, bancos e mesas de festas populares.

No caso dos novos dominós, para cada jogo a ser 
pintado era definido um código cromático-numéri-
co específico, o que resultava em conjuntos de jogos 
com características cromáticas singulares.

A diversidade de códigos cromáticos dos jogos 
ampliou as possibilidades combinatórias e colabo-
rou para incorporar, ao processo de criação, um novo 
componente aleatório, reafirmando o extraordinário 
potencial dos dominós para o desenvolvimento de 
uma poética regida por critérios fortuitos e alicer-
çada em um sistema de signos pautado em insólitas 
combinações numérico-cromáticas. 

Devido às variações cromáticas, ao término do 
processo de separação das peças para a obtenção 
dos 280 conjuntos que seriam utilizados em 280 
dominós coloridos, boa parte deles não apresentava 
homogeneidade de cores. O espaço de cada caixa era 
ocupado por 28 peças com numeração uniforme que 
apresentavam, todavia, coloração heterogênea, com 
dois e até mesmo três tipos de combinação de cores, 
em diferentes proporções.

Esse aspecto, como um novo referencial, repre-
sentou uma contribuição significativa para a expan-
são e o desdobramento da pesquisa plástica, abrindo 

mostrava adequado para a montagem das peças em 
um suporte rígido, permitindo levá-las à parede.

Intitulada simplesmente 280 dominós (1999)39, 
a obra se diferenciava das anteriores, dentre outros 
aspectos que serão comentados adiante, pela utili-
zação de dominós de plástico preto com pontos co-
loridos — adquiridos no comércio popular do Recife 
— da mesma tipologia dos que já estavam predesti-
nados a serem utilizados na versão colorida de Ars 
combinatoria (obra que se materializaria na exposi-
ção realizada no Mamam, em 2000).

Ao encontrar esses dominós prontos, chamou-
-me a atenção a inusitada combinação de cores usa-
das para indicar a numeração das peças. Uma análi-
se mais detida me fez perceber que, naqueles jogos, 
a correspondência entre cores e números variava. 
Com exceção do zero, representado pela ausência de 
pintura no plástico preto, os seis números do dominó 
podiam ser representados, em cada um dos jogos, por 
qualquer uma das seis cores que compõem o código 
cromático-numérico utilizado como convenção pela 
indústria de jogos. Normalmente, cada número en-
contra-se associado a uma cor, conforme especifica-
do a seguir: 1 – branco; 2 – laranja; 3 – azul; 4 – verde; 
5 – amarelo e 6 – vermelho.

Nas fábricas, o processo tradicional de produção 
em série desses dominós coloridos envolvia uma 
equipe de auxiliares para a pintura manual dos pon-
tos, a qual consistia no preenchimento dos espaços 

compõem mosaicos regulares, com ricos acordes do 
preto-e-branco e ampla exploração da luz. Outros, 
porém, normalmente os coloridos, vão sendo ‘tecidos’ 
ao sabor da união entre as cores, em articulações que 
parecem fazer a superfície se mover, sem definição de 
contornos ou separações nítidas entre as passagens 
das cores. [...] a ideia em foco é a do próprio jogo, dessa 
atividade tensa que busca burlar o imprevisto com o 
controle e vice-versa. [...] o artista conta com ele como 
instrumento da tessitura, permitindo que a imagem 
se crie pelos acidentes cromáticos do percurso”40.

MÚLTIPLAS SEQUENCIALIDADES: 280 
DOMINÓS DE RESINA 

Além de Ars combinatoria, a exposição no Mamam 
incluiu 280 dominós (2000), que se distinguia da 
obra homônima, concebida no ano anterior com do-
minós coloridos, por uma lógica de montagem pecu-
liar e pelo fato de ser feita com 280 jogos de dominó 
de resina, um material diferenciado, utilizado pela 
primeira vez no processo de criação41.

Na mesma sala onde se encontravam expostas as 
obras de Série negra, a nova versão da obra com 280 
dominós foi montada sobre um tablado de madei-
ra revestido com a mesma matéria plástica do piso, 
uma espécie de emborrachado. A solução encontra-
da resultou na descontinuidade do plano, sem que 
houvesse descontinuidade da superfície, amenizan-
do o efeito de interferência do suporte e conferindo 

caminho para a afirmação do acaso e para o estabe-
lecimento de uma poética do Número, na qual ges-
to e  pensamento envolvidos no encadeamento das 
peças se integram na direção de uma complexidade 
estrutural crescente.

As regras para a montagem da versão colorida de 
280 dominós apresentam uma lógica diferenciada da-
quelas que presidiam a estruturação das obras ante-
riores. As 280 caixas, contendo cada uma delas peças 
de igual numeração, foram separadas em cinco con-
juntos, cada um formado por 56 jogos acondicionados 
em caixas de papelão numeradas de um a cinco. Como 
acontece normalmente no processo de montagem de 
outras obras, as peças vão sendo gradativamente or-
denadas, acompanhando o movimento da espiral.

Os jogos da caixa número um são arranjados em 
torno do vazio central, em ordem crescente (0/0 a 
6/6), e, na sequência, os jogos da caixa número dois 
são montados na ordem inversa (6/6 a 0/0), e assim 
sucessivamente. Ao longo da montagem, as sucessivas 
escolhas realizadas para o posicionamento das peças 
permitem agenciar aproximações cromáticas, criando 
campos de cor na superfície da obra pela contiguidade 
e pela concentração dos pontos coloridos. 

Nesse aspecto, ao comentar a série das obras com 
peças de dominó montadas no chão, Ligia Canongia, 
que havia entrado em contato com a primeira ver-
são colorida de 280 dominós, montada no meu ateliê, 
a título de experiência, observa que “alguns ‘tapetes’ 

39. A obra 280 dominós, elaborada com dominós 

coloridos, foi apresentada publicamente, pela primeira 

vez, na exposição Nordestes (1999), realizada no Sesc 

Pompeia, em São Paulo. Foi exibida, em seguida, no 

40. CANONGIA, Ligia. op. cit., p. 20.

41. Versões dessa obra com dominós de resina foram 

apresentadas nas exposições individuais que realizei 

no Mamam, no Recife (2000), e no Museu de Arte 

Contemporânea do Ceará, do Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza (2003), além 

de terem sido exibidas na mostra coletiva Políticas 

(Marco), na Espanha (2005), e no Museo de Arte 

del Banco de la República de Bogotá, na Colômbia 

(2008). Foi exibida também no âmbito do projeto 

XIÀN CHǍNG na West Bund Art & Design, em Xangai, 

na China (2018), e na mostra JRSLM – paradise lost 

again, na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica 

(2019).

de la diferencia – Arte Iberoamericano fin de siglo, no 

Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife 

(2001). Selecionada pelo curador Gerardo Mosquera 

para participar do 28° Panorama da Arte Brasileira, 

foi exibida, ainda, no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (2003) e no Paço Imperial, no Rio de Janeiro 

(2003); no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo 

projeto do Grupo Rain, no âmbito da 8a Bienal de Ha-

vana (2003) e no Mamam, no Recife, como parte do 

Panorama da Arte Brasileira – (desarrumado) 19 desar-

ranjos (2004), com curadoria de Gerardo Mosquera.
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280 dominós, 2003
7.840 peças de dominó de resina, 312 x 312 cm

Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza

Coleção Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, Recife 

Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo

cada um com 280 peças iguais, distri-
buídas em dez caixas.

A partir do conhecimento das di-
mensões da obra (312 x 312 cm), defi-
ne-se a sua localização no piso do es-
paço de exposição. A distribuição das 
peças se inicia com a montagem de 
um dos conjuntos no centro de uma 
área demarcada. Em seguida, qual-
quer um dos conjuntos restantes po-
derá ser utilizado para continuar a li-

nha que dá sequência à espiral que irá compor a obra, 
e assim sucessivamente, até que todos os conjuntos 
estejam posicionados. Como acontece com outras 
obras com dominós, os participantes da equipe de 
montagem, inclusive o próprio artista, desconhecem 
a aparência final da obra, que só se revela, na íntegra, 
ao final do processo.

São muitas, porém finitas, as possibilidades de 
combinação dos 28 conjuntos de peças. Algumas ve-
zes, sugiro um sorteio para definir a ordem de entra-
da dos 28 conjuntos.

VAZIO E PROGRESSÃO CRESCENTE: 
DOMINÓS

Na sequência dos experimentos que envolviam diá-
logo com espaços arquitetônicos, apresentei, em 
2001, na III Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
outra obra de chão, intitulada Dominós (2001), na 

uma relativa autonomia à estrutura de dominós. 
A  obra apresentava-se como uma grande espiral de 
fundo monocromático, composta por 7.840 peças de 
dominó de resina de cor branco-amarelada, seme-
lhante à do marfim, pontuadas pelos signos numéri-
cos pintados de preto. 

Em referência a 280 dominós, Gerardo Mosquera 
salienta um aspecto formal e construtivo presente 
em minhas instalações com dominós ao comentar 
que, “na mais pura tradição do concretismo, essas 
estruturas são determinadas por uma fórmula ma-
temática fixa estabelecida previamente pelo artista, 
que norteia o ordenamento de todas as obras”42.

A obra 280 dominós é uma estrutura serial que 
apresenta a possibilidade de ser organizada a partir 
de uma sequência aleatória para o posicionamento 
das peças de dominó de resina. O trabalho prévio de 
separação dos 280 jogos resulta em 28 conjuntos, 

280 dominós (detalhe), 2000
7.840 peças de dominó de resina, 312 x 312 cm

Coleção Museu de Arte Moderna Aloisio 
Magalhães, Recife

42. MOSQUERA, Gerardo. José Patrício. IN: JOSÉ 

PATRÍCIO: Ars combinatoria / 112 dominós. Recife: 

Programa Petrobras Artes Visuais, 2004, p. 69.
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O QUADRADO PERFEITO COMO IDEIA 
CONDUTORA DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS: 
EXPANSÃO MÚLTIPLA

A exemplo de outras obras de chão, todos os trabalhos 
que mais tarde viriam a ser denominados Expansão 
múltipla (2004/2010) são ocupações efêmeras cons-
truídas com múltiplos de 28, isto é, as 28 peças de 
dominó em um jogo. Contudo, a sua estruturação, di-
ferentemente de 280 dominós, por exemplo, dá-se de 
forma compartimentada e pluridimensional.

Baseando-se na utilização de determinadas 
quantidades de conjuntos com 28 peças iguais, po-
de-se formar quadrados perfeitos e, ao mesmo tem-
po, obter uma inumerável variedade de padrões geo-
métricos, por meio da livre distribuição dos signos 
numéricos sobre a malha reticulada formada pelos 
dominós. Lida-se com a relação entre a dimensão 
das peças, o número delas e a consequente dimensão 
do quadrado. A ideia do quadrado perfeito é regen-
te. Trata-se de um conjunto de quadrados perfeitos. 
Como em Ars combinatoria, esses trabalhos adap-
tam-se aos espaços e assumem dimensões variáveis, 
de acordo com as circunstâncias encontradas a cada 
nova montagem.

Para compor Expansão múltipla, foram utiliza-
dos dominós de resina de tipologia diversificada, 
com tamanhos, formatos e tonalidades variadas, o 
que contribuiu para ampliar a variação nas dimen-
sões dos quadrados e as interações cromáticas entre 

os elementos constitutivos. Desde o início da pesqui-
sa com os dominós, muitos desses jogos passaram a 
ser adquiridos em buscas realizadas em diversas ci-
dades e estabelecimentos comerciais e, pouco a pou-
co, foram sendo acumulados com vistas à sua futura 
utilização.

Em uma versão reduzida, intitulada Dominós 
(2004), Expansão múltipla foi exibida pela primei-
ra vez na Galeria Mariana Moura, no Recife43. Para 
recobrir inteiramente o piso de uma das salas da 
galeria, mostrou-se necessário, ao longo do proces-
so de montagem, um constante exercício de cálculo 
para que os quadrados, com dimensões variadas se 
acoplassem uns aos outros, na tentativa de não dei-
xar espaços vazios entre eles. O arranjo organizado 
e compacto dos dominós sobre o piso impossibilitou 
o acesso dos visitantes à área ocupada, o que fez com 
que a obra pudesse ser visualizada unicamente atra-
vés de uma abertura existente na entrada da sala.

A informação cromática presente nos dominós 
de resina como um componente de variação tonal 
cria um campo que se expande e se define pelas rela-
ções internas que se estabelecem entre os quadrados 
de dimensões variadas e as diversas tonalidades das 
peças que compõem cada um deles. Há um requinte 
acentuado por matizes de branco, marfim e amarelo, 
criando-se áreas de sutil vibração cromática e gráfi-
ca, originada na distribuição regular dos pontos, in-
variavelmente pretos, marcados sobre as peças.

das obras com espiral única até então realizadas, 
Dominós ocupou uma área de 13 metros quadrados 
no imponente hall do Espaço Cultural Santander, 
em Porto Alegre.

A afinidade cromática entre os dominós e os la-
drilhos hidráulicos que revestiam o piso do local es-
tabeleceu um diálogo que resultou em uma harmo-
niosa integração entre os elementos.

A partir do vazio central, instaurou-se, no grande 
plano monocromático, um ritmo crescente, de vibra-
ção delicada e sutil, em grafismos formados pela se-
quência numérica cadenciada das milhares de peças 
de dominó.

qual foram utilizados 1.120 jogos de dominó de resi-
na idênticos (31.360 peças) para formar uma grande 
espiral em progressão numérica crescente. 

As regras para a construção da obra, de acordo 
com os experimentos anteriores, levavam em conta 
o movimento estruturador da espiral. A separação 
das peças, realizada in loco por uma equipe de au-
xiliares (que também contribuiu com o processo de 
montagem), resultou em 28 conjuntos com 1.120 
peças iguais, que foram pacientemente ordenados 
em ordem crescente, de 0/0 a 6/6, até que todos 
os conjuntos estivessem posicionados. Montada 
diretamente no piso e extrapolando as dimensões 

Dominós, 2004
16.352 peças de dominó de resina
Galeria Mariana Moura, Recife

43. Na mostra Brasil arte contemporânea, outra ver-

são da obra, em pequena escala, foi apresentada no 

estande da Galeria Mariana Moura, durante a realiza-

ção, em Madri, da feira de arte contemporânea Arco 

2008.
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no interior do museu, tornou-se um espaço nuclear 
estratégico para a circulação dos visitantes, interli-
gando vários espaços.

A consciência da precariedade e fragilidade es-
trutural da Expansão múltipla permitiu negociar a 
alteração da circulação no pavimento onde a obra 
seria instalada. Pela primeira vez, desde a criação do 
projeto, a área do octógono permaneceu interditada 
ao fluxo do público durante todo o período em que a 
obra esteve em exibição.

Desse modo, a obra podia ser contemplada des-
de as aberturas (frontal e laterais) existentes nas 
extremidades do espaço octogonal, assim como das 
balaustradas do segundo andar do edifício, de onde 
se podia ver a obra por completo.

Para que a obra pudesse atingir uma escala 
condizente com as dimensões do piso do octógo-
no e, por extensão, do seu entorno arquitetural, 
mostrou-se necessário um aporte na quantidade 
dos dominós já existentes no ateliê. A partir de 
uma pesquisa de mercado realizada na cidade de 
São Paulo pela equipe de produção da Pinacoteca, 
foram adquiridos novos jogos, que vieram a con-
tribuir para enriquecer a obra, ao possibilitar a 
ampliação de suas dimensões e, ao mesmo tempo, 
incrementar a diversidade dos dominós.

A montagem da Expansão múltipla no octógo-
no foi realizada sob minha coordenação, com con-
tribuição de uma numerosa equipe de auxiliares. 

No ano seguinte, apresentei, na exposição co-
letiva Territoires transitoires, no Palais de la Porte 
Dorée, em Paris, a obra Sem título (2005). Tratava-se 
de uma segunda versão de Expansão múltipla, que 
estabelecia um diálogo com o espaço da ampla sala 
onde foi montada. Para compor a obra, foram utili-
zados 584 jogos (16.352 peças) de quatro diferentes 
tipos de dominó.

De tamanhos variados, os quadrados feitos com 
dominós acompanhavam calculadamente os dese-
nhos geométricos existentes no piso formado por 
tacos de madeira de cores contrastantes, criando 
espaços vazios entre eles e fazendo aparecer partes 
da madeira. Nesse caso, o piso, antes apenas suporte, 
participou como elemento formal, integrando-se à 
composição. 

Em 2008, em mais uma exibição pública, aten-
dendo ao convite do curador Ivo Mesquita, respon-
sável, naquele momento, pelo Projeto Octógono 
Arte Contemporânea44, a obra finalmente se inti-
tulou Expansão múltipla, instalada no octógono da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Simbolicamente, a forma octogonal é vista 
como intermediária entre o céu e a terra, entre o 
quadrado e o círculo, o que, de certa maneira, con-
tribuiu para agregar significados à obra. No final da 
década de 1980, após as intervenções concebidas 
pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para a reno-
vação do prédio da Pinacoteca, o octógono, situado 

Expansão múltipla, 2008
peças de dominó de resina

Projeto Octógono Arte Contemporânea, 
Pinacoteca do Estado de São Paulo

44. Pelo site da Pinacoteca (pinacoteca.org.br), o 

Projeto Octógono Arte Contemporânea, iniciado em 

2003, pretendia ser, no quadro de atividades do 

museu, um espaço de debate sistemático acerca da 

produção e das ideias que conformam a contempo-

raneidade nas artes visuais. Para tanto, são apresen-

tados trabalhos inéditos, realizados especialmente 

para o local, bem como remontagens de obras im-

portantes para o conhecimento e a difusão da arte 

contemporânea.
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contrapunha-se à ordem consolidada no grande pla-
no formado pelos dominós montados sobre o piso, 
passível de se tornar caos pelo seu desmanche.

Referindo-se à luz natural que incidia direta-
mente sobre a obra através das vidraças encaixadas 
nas esquadrias quadriculadas do teto do octógono, 
Ivo Mesquita observou que, “como um grande tapete 
[...], esse plano capta e reflete todas as luzes e som-
bras que se movimentam pelo interior da galeria, 
marcando brilhos, pontuando grafias, revelando a 
sutileza das cores”46.

Outra montagem de Expansão múltipla ocorreu 
em 2010, durante a exposição individual que realizei 
no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), em 
Fortaleza. Valendo-se dos mesmos procedimentos e 
regras arbitrados para a sua montagem na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo e utilizando o mesmo con-
junto de dominós, a obra atingiu dimensões conside-
ráveis ao ser instalada no grande hall do pavimento 
térreo do CCBN, revelando a complexidade da estru-
tura criada e atestando a possibilidade de um eterno 
retorno, concretizado em arranjos nos quais, a cada 
exibição, os aspectos formais se renovam por meio 
da recombinação dos elementos compositivos.

O  processo se revelou complexo pela falta de fami-
liaridade dos montadores com os procedimentos e o 
material apresentado e, sobretudo, pelo grande nú-
mero e variedade de jogos que seriam utilizados para 
compor a estrutura. As regras de um novo jogo preci-
saram ser explicitadas para que a montagem pudes-
se acontecer de forma satisfatória. Além da definição 
prévia da numeração e da quantidade de jogos neces-
sários para compor cada quadrado, foi preciso guar-
dar as caixas vazias de diferentes formatos nas suas 
respectivas caixas de papelão para que, mais tarde, 
quando a obra fosse desmontada, pudessem ser reu-
tilizadas para o acondicionamento das peças.

Ao término da montagem, no diálogo entre pla-
nos que pareciam flutuar no espaço delimitado do 
octógono, os dominós de Expansão múltipla integra-
vam-se e confundiam-se com a cor de fundo esbran-
quiçada do mármore que reveste o piso, instaurando 
uma tridimensionalidade ambígua, relacionada à 
descontinuidade sutil do plano — causada pelas dife-
rentes espessuras dos dominós.

Como um componente inédito nas obras de chão, 
a obra incorporou a dimensão sonora ao ser exibida 
tendo como “música” de fundo o som de pedras de do-
minó sendo misturadas sobre uma mesa45. Esse regis-
tro auditivo, difundido a partir do octógono e percep-
tível antes mesmo da visualização da obra, anunciava 
a sua existência e afirmava uma situação paradoxal, 
onde o caos metafórico, aludido pela sonoridade, 

Expansão múltipla, 2008
peças de dominó de resina

Projeto Octógono Arte Contemporânea, 
Pinacoteca do Estado de São Paulo

45. A obra Zero jogo (2005) também recorreu à so-

noridade durante exibição na Torre Malakoff, no Recife.

46. Do fôlder da exposição Expansão múltipla, realiza-

da em 2008, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
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No cenário de um mundo extraordi-
nário e paradoxal criado pela imagi-
nação prodigiosa de Lewis Carroll, o 
diálogo que se estabelece entre Alice 
e o Gato de Cheshire parece não im-
plicar conflito. Envolvida pelos argu-
mentos do estranho felino e confor-
mada com a possibilidade de chegar a 

algum lugar imprevisível, Alice, para ir embora dali, 
deve andar bastante.

Do mesmo modo, na prática artística, a invenção 
poética encontra-se, muitas vezes, vinculada a um 
campo de possibilidades que pode ser permeado pela 
neutralidade dos movimentos e pela aleatoriedade 
das escolhas. 

Em 1897, ao distribuir livremente, no espaço da 
página em branco, os versos do seu famoso poema 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard2, criando 
assim um dos primeiros poemas tipográficos da li-
teratura francesa, Stéphane Mallarmé revolucionou 
a poesia. 

Ao subverter a sintaxe, por meio do uso do acaso 
como recurso expressivo, integrado na composição 
de versos livres, no uso de tipografias diversas e na 
distribuição espacial das palavras, Mallarmé, “como 
um profeta, naquele instante luminar, prenunciava a 
função que os aspectos fortuitos teriam na determi-
nação dos espaços poéticos, fazendo de seus versos 
um verdadeiro statement moderno”3.

Ao ver Alice, o Gato só sorriu. Parecia 
amigável, ela pensou; ainda assim, tinha 

garras muito longas e um número enorme 
de dentes, de modo que achou que devia 

tratá-lo com respeito.

“Bichano de Cheshire”, começou, muito 
tímida, pois não estava nada certa de que 

esse nome iria agradá-lo; mas ele só abriu 
um pouco mais o sorriso. “Bom, até agora 

ele está satisfeito”, pensou e continuou: 
“Poderia me dizer, por favor, que caminho 

devo tomar para ir embora daqui?”.

“Depende bastante de para onde quer ir”, 
respondeu o Gato.

“Não me importa muito para onde”, 
disse Alice.

“Então, não importa que caminho tome”, 
disse o Gato.

“Contanto que eu chegue a algum lugar”, 
Alice acrescentou à guisa de explicação.

“Oh, isso você certamente vai conseguir”, 
afirmou o Gato, “desde que ande o bastante”.

Aventuras de Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll)1

ARS COMBINATORIA 
– OS PERCURSOS 

DA LINGUAGEM 
E A PRODUÇÃO 

DO SENTIDO

Ars combinatoria (detalhe), 2000
peças de dominós de plástico

Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães, 
Recife
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Ars combinatoria (detalhe), 2012
peças de dominós de plástico
Art HK Projects, Hong Kong, China

1. CARROLL, Lewis. Alice: edição comentada e ilus-

trada. Aventuras de Alice no País das Maravilhas & 

Através do espelho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2002, p. 62–3.

2. “Um lance de dados nunca abolirá o acaso” (tradu-

ção livre do autor).

3. CANONGIA, Ligia. José Patrício e o lugar instável. 

IN: O LUGAR INSTÁVEL. Catálogo de exposição. Re-

cife: Sistema de Incentivo à Cultura de Pernambuco, 

2000, p. 18.
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ENTRE A REGRA E O ACASO

Das obras concebidas com base nes-
sas premissas, destaca-se Ars com-
binatoria (1999-2012): uma série de 
instalações realizadas com peças de 
dominó montadas sobre o chão; uma 
ideia surgida no fluxo inicial da pes-
quisa com os dominós que apontava 
para uma espacialidade instauradora 
de novas relações estruturais e for-
mais, pautadas pela ambiguidade.

Ars combinatoria é obra híbri-
da que se situa em zona de interfa-
ce entre a escultura e a pintura, um 
agenciamento de caráter fragmentá-

rio, mutável e efêmero que, por um lado, sintetiza 
aspectos fundamentais para a discussão do meu 
processo criativo e, por outro, constitui um reper-
tório significativo de versões — originadas “de um 
ato passível de decomposição e recomposição”10 — 
de uma mesma obra que se apresenta visualmente 
distinta a cada aparição. 

Na versão inaugural de Ars combinatoria, utilizei 
dominós de plástico preto com pontos brancos. Ela 
foi apresentada pela primeira vez, em 1999, no Centro 
Cultural de São Francisco, em uma capela do convento 
franciscano de Santo Antônio, em João Pessoa (PB)11.

No ano seguinte, na exposição individual O lugar 
instável, que realizei no Mamam, no Recife, a obra 

que levam o autor ao questionamento sobre que 
relações seriam convenientes aos efeitos de super-
fície e aos acontecimentos. Deleuze identifica três 
relações distintas que se estabelecem entre a pro-
posição e a designação, a manifestação e a signifi-
cação. Só depois, ele apresenta o sentido como uma 
das partes de uma quarta relação possível, a qual foi 
descrita pelos estoicos associada ao próprio acon-
tecimento. Assim, ele chega à conclusão de que “o 
sentido é o expresso da proposição, esse incorporal 
na superfície das coisas, entidade complexa irredu-
tível, acontecimento puro que insiste ou subsiste 
na proposição”9.

Ao defender como tese principal de Lógica do 
sentido a ideia de que o sentido é uma entidade não 
existente, Deleuze salienta relações paradoxais en-
tre o sentido e o não senso. O autor refere-se aos 
estoicos como fundadores de uma nova imagem do 
“filósofo” estreitamente vinculada à constituição 
paradoxal da teoria do sentido. Ressalta-se que um 
dos fundamentos do ensinamento estoico é a teoria 
dos signos, que constituiria o antecedente da se-
miótica moderna.

Acompanhando o pensamento deleuziano, po-
demos afirmar que o sentido é efeito de superfície, 
resultado de uma ação. Portanto, o sentido “não é 
nunca princípio ou origem, ele é produzido. Ele não 
é algo a ser descoberto, restaurado ou reempregado, 
mas algo a produzir por meio de novas maquina-
ções. Não pertence a nenhuma altura, não está em 
nenhuma profundidade, mas é efeito de superfície, 
inseparável da superfície como de sua dimensão 
própria”7.

Para Deleuze, o acontecimento é o próprio senti-
do, além de pertencer essencialmente à linguagem, 
mantendo uma relação essencial com ela. No mo-
mento em que o acontecimento se efetua, consubs-
tanciando-se como um estado de coisas, ele “não é 
o que acontece (acidente), ele é, no que acontece, o 
puro expresso que nos dá sinal e nos espera”8.

O acontecimento se exprime por meio de pro-
posições. Estas, por sua vez, apresentam aspectos 

Em certo momento, esses aspectos fortuitos se 
mostraram decisivos à continuidade da minha obra. 
Ao possibilitarem experimentos plástico-visuais 
que conjugavam a precisão do Número à imprevisi-
bilidade do acaso, as peças do jogo de dominó sobres-
saíram-se como material expressivo. Percebi que 
elas eram dotadas de extraordinário potencial para 
o desenvolvimento de uma poética na qual “serieda-
de e jogo, rigor e desobrigação manifestam-se entre-
laçados em cada obra de arte, mesmo que em graus 
muito cambiáveis de participação”4.

Grande parte das obras que realizei, desde então, 
passou a ser submetida a regras de elaboração claras 
e objetivas, constituindo-se, de modo paradoxal, por 
meio de ações e escolhas pautadas pela casualidade. 
Estas não são, muitas vezes, individuais ou pessoais 
e estabelecem, desse modo, distribuições e remaneja-
mentos de singularidades, anônimas e nômades, dis-
postas numa superfície neutra, indiferente, o lugar do 
signo. Nessas obras, à medida que se forma a superfí-
cie, os signos, agrupados e articulados, são, então, pro-
vidos de sentido: “a superfície é o lugar do sentido”5.

No seu livro Lógica do sentido, Gilles Deleuze bus-
ca estabelecer uma teoria do sentido fundamentada 
no pensamento estoico e na obra de Lewis Carroll, 
que comporta “um conteúdo psicanalítico profundo, 
um formalismo lógico e linguístico exemplar [...] algo 
de diferente, um jogo do sentido e do não senso, um 
caos-cosmos”6.

4. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: Zouk, 2012, 

p. 43.

5. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: 

Perspectiva, 2000, p. 107.

6. Ibidem, prólogo. 

7. Ibidem, p. 75.

8. Ibidem, p. 152.

9. Ibidem, p. 20.

10. BENSE, Max. Inteligência brasileira: uma refle-

xão cartesiana: Max Bense. São Paulo: Cosac Naify, 

2009, p. 64.

11. Naquele momento, a obra que hoje chamo de Ars 

combinatoria se intitulou Dominós.

Dominós, 1999
15.120 peças de dominó de plástico
Centro Cultural de São Francisco, João Pessoa
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gama de possibilidades de relação interdisciplinar 
no campo das artes.

Ao analisar as inter-relações entre arte e ciên-
cia, Umberto Eco identifica, “na poética da obra 
‘aberta’ [...] da obra que a cada fruição se apresenta 
sempre diferente de si mesma, as ressonâncias va-
gas ou definidas de algumas tendências da ciência 
contemporânea”17.

Ao se referir a certas criações artísticas, Eco res-
salta “a tendência a fazer com que cada execução da 
obra nunca coincida com uma definição última dessa 
obra; cada execução a explica mas não a esgota, cada 
execução realiza a obra, mas todas são complemen-
tares entre si, enfim, cada execução nos dá a obra de 
maneira completa e satisfatória mas ao mesmo tem-
po no-la dá incompleta, pois não nos oferece simul-
taneamente todos os demais resultados com que a 
obra poderia identificar-se”18.

O pensamento de Deleuze se torna um interces-
sor19 no percurso de abordagem de Ars combinatoria. 
Por extensão, como um referencial teórico impor-
tante, consideramos aqui o conceito de “rizoma”, 
oriundo da teoria filosófica de Deleuze e Guattari20. 
Abrindo diálogo com Ars combinatoria, o rizoma 
“conecta um ponto qualquer com outro ponto qual-
quer, e cada um de seus traços não remete necessa-
riamente a traços de mesma natureza; ele põe em 
jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive 
estados de não signos. [...] não se deixa reconduzir 

O título definitivo da obra surgiu como adequação 
perfeita às questões suscitadas pela sua instauração 
(arte, filosofia e ciência) e “implica uma vontade de 
constituição de uma arte de linguagem numérica”14. 
Segundo Nicola Abbagnano, Leibniz define ars com-
binatoria como “o projeto, ou melhor, o ideal de uma 
ciência que, partindo de uma characteristica univer-
salis, ou seja, de uma linguagem simbólica que atri-
buísse um sinal a cada ideia primitiva e combinasse 
de todos os modos possíveis esses sinais primitivos, 
obtendo assim todas as ideias possíveis”15.

Influenciado por Descartes, Leibniz refutou o 
mecanicismo cartesiano, conciliando o pensamen-
to construtivo com a subjetividade: para além do 
lado prático da razão, do conhecimento do princí-
pio matemático das coisas, existe, nos fenômenos 
mecânicos, uma força de natureza metafísica cuja 
constante é a força viva, a energia cinética. Leibniz, 
desse modo, considera a ars combinatoria, ou ciên-
cia geral das formas ou da similaridade e dissimila-
ridade, um método universal, fundamento de todas 
as ciências.

O conceito de “obra aberta”, proposto por Eco, 
considera a obra de arte como “uma mensagem 
fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de 
significados que convivem num só significante”16, e 
encontra fundamento no estudo das novas formas 
artísticas, no caráter aberto e aleatório da literatu-
ra, da música e da arte modernista, revelando uma 

espiral e dispostas linearmente. Entretanto, como 
previsto nas regras do jogo, a concatenação das peças 
obedece à equivalência entre os números. Por outro 
lado, as combinações cromáticas se fazem pela se-
quência das cores dos três jogos escolhidos para for-
mar os quadrados e pela contiguidade dos módulos 
no polígono onde se justapõem. 

Reunir as partes para formar um todo é uma ideia 
recorrente em minha obra. Ars combinatoria, assim 
como Sinapses, simboliza os conceitos de unidade e 
de totalidade, do conjunto do que é manifestado, re-
sultado de uma ação criadora permanente. Trata-se 
de uma obra errante, em processo de continuada 
metamorfose.

ocupou uma área maior, em relação 
à montagem anterior, e, por meio da 
utilização de dominós de plástico 
preto com pontos coloridos, incorpo-
rou a cor à sua superfície, passando a 
ser, desse modo, definitivamente de-
nominada Ars combinatoria.

Por meio dessas aparições pú-
blicas iniciais, a obra afirmava sua 
autonomia, mostrando-se perfeita-
mente inserida na ideia de apropria-
ção de objetos banais, presente em 
Série negra12. Desde então, o trabalho 
passou a ser exibido sucessivamente 
em diversos espaços institucionais, 
no Brasil e no exterior, em renovados exercícios de 
composição formal13.

Antes de continuar a abordagem de Ars combi-
natoria, faz-se pertinente, neste ponto, citar e co-
mentar, ainda que brevemente, aspectos técnicos de 
Sinapses (2004), um trabalho de chão que apresenta 
estreitas afinidades com a obra em pauta. 

Para formar cada quadrado que compõe Sinapses, 
são utilizados três jogos de dominó completos, cada 
um de uma cor. Cada jogo possui 28 peças de mesma 
cor (preto, branco, azul, amarelo, verde ou vermelho) 
e é produzido com resina de poliéster. 

A obra é composta por 300 jogos (50 de cada 
cor), e as peças são, invariavelmente, ordenadas em 

12. Nas duas mostras citadas, Ars combinatoria foi 

exibida juntamente com um conjunto de obras de 

Série negra.

13. Em seguida, a obra foi apresentada nos seguintes 

locais: Paço Imperial (Rio de Janeiro, 2001), Paço 

das Artes (São Paulo, 2002), Museu de Arte Moder-

na da Bahia (Salvador, 2002), Museu de Arte Con-

temporânea do Ceará do Centro Dragão do Mar (For-

taleza, 2003), Fortaleza de La Cabaña – 8a Bienal 

de Havana (Cuba, 2003), Henie Onstad Kunstsenter 

(Oslo, Noruega, 2004), Carreau du Temple (Paris, 

França, 2005), Abbaye de Silvacane (Aix-en-Proven-

ce, França, 2005), Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (Madri, Espanha, 2007), Instituto Tomie 

Ohtake (São Paulo, 2007), Sesc São José do Rio 

Preto (São Paulo, 2008), Pharos Centre for Contem-

porary Art (Nicósia, Chipre, 2008) e Art HK Projects, 

Hong Kong International Art Fair (China, 2012).

17. Ibidem, p. 56.

18. Ibidem, p. 57.

19. Os intercessores são, metaforicamente, as interfe-

rências, o movimento articulador da criação, que pode 

estar representado por pessoas, mas também por plan-

tas, textos narrativos, autores, até animais, fictícios ou 

reais, animados ou inanimados; “é preciso fabricar 

seus próprios intercessores” (IN: DELEUZE, Gilles. 

Conversações. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 160).

20. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil platôs: 

capitalismo e esquizofrenia. 2, v. 1. São Paulo: Editora 

34, 2011.

Ars combinatoria, 2005
peças de dominó de plástico

Abbaye de Silvacane, Aix-en-Provence, França

14. HERKENHOFF, Paulo. José Patrício: cogitações 

sobre o Número. Rio de Janeiro: Cobogó, 2010, p. 28.

15. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 179.

16. ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Perspec-

tiva, 1997, p. 22.
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sem referências e sem razão de ser, um repositório 
de possibilidades, “um cosmos no caos”. “O que está 
acessível à comunicação”, questiona Max Bense, 
“quando não se tem mais nada à disposição, mais 
nada para planejar, e tudo está entregue a um acaso 
previamente admitido?”25.

O processo de construção de Ars combinatoria é 
coletivo, compartilhado pela equipe de montagem 
em uma obra colaborativa que visa alcançar uma 
unidade estrutural em meio à complexidade envolvi-
da em seu desdobramento, uma composição de ele-
mentos que se constitui como um “exercício experi-
mental da liberdade”, para usar a expressão cunhada 
por Mário Pedrosa.

Desse modo, a trama fragmentada, urdida com 
as peças de dominó por meio da combinação dos 
signos numérico-cromáticos, apresenta uma per-
manente possibilidade de cisão e desmanche da 
construção, um iminente retorno ao caos. Nesse 
sentido, Baudrillard ressalta que “o fragmento man-
tém uma relação estreita com a fratura... Passa-se 
algo na falha das coisas, na brecha, e, portanto, em 
sua aparição”26.

Ordenadas de forma precisa, montadas uma a 
uma, soltas sobre o piso do espaço expositivo, as pe-
ças se organizam em um arranjo precário, um mapa 
que suscita instabilidade pela constituição frag-
mentada do plano e por uma superfície onde o sen-
tido puro é produzido pelas “puras singularidades 

de um Ser unívoco e não-partilhado. Não é o ser que 
se partilha segundo as exigências da representação; 
são todas as coisas que se repartem nele na univo-
cidade da simples presença (o Uno-Todo) [...] o Ser 
unívoco é, ao mesmo tempo, distribuição nômade e 
anarquia coroada”23. 

O processo de ressignificação efetuado por meio 
da apropriação, da desconstrução e do deslocamento 
do jogo de dominó para o campo da arte nos reme-
te a Jean Baudrillard, uma vez que este defende que 
“convém conceber uma regra do jogo [...] que torne o 
jogo efetivamente possível, que permita devir; devir 
que é algo diferente da mudança e se acompanha da 
perda da identidade...”24.

Ars combinatoria é um sistema aberto, fruto de 
um projeto que submete o trabalho de montagem e 
toda ordem da composição dos seus padrões geomé-
tricos a uma fórmula matemática, fundada em crité-
rios lógicos. No entanto, em contraponto a esse viés 
cartesiano, a distribuição nômade dos signos sobre a 
superfície da obra se define pela intervenção do aca-
so, representado pelas escolhas anônimas que são 
feitas aleatoriamente no momento mesmo da mon-
tagem dos milhares de peças de dominó, variadas 
numérica e cromaticamente.

Cada acontecimento, cada singularidade con-
figurada no jogo do acaso de Ars combinatoria sur-
ge como uma resposta ao caos presente no jogo da 
vida real, como uma construção efêmera e frágil, 

separadas em conjuntos de 28 elementos com mes-
ma numeração, intercambiáveis e submetidos a um 
princípio hierárquico para a sua disposição modular, 
caracterizado por “unidades agrupadas para formar 
unidades maiores que, por sua vez, podem facilmente 
se encaixar em todos maiores”22.

Deleuze, por outro lado, estabelece uma distin-
ção entre partilhar um espaço fechado e se repartir 
em um espaço aberto ilimitado ou sem limites pre-
cisos, para apontar, nessa segunda possibilidade, 
um processo de distribuição nômade no qual ocorre 
“uma distribuição de errância e mesmo de ‘delírio’ 
em que as coisas se desdobram em todo o extenso 

nem ao Uno nem ao múltiplo [...] não é feito de unida-
des, mas de dimensões, ou antes de direções move-
diças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um 
meio pelo qual ele cresce e transborda [...] se refere a 
um mapa que deve ser produzido, construído, sem-
pre desmontável, conectável, reversível, modificável, 
com múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de 
fuga [...] é um sistema acentrado não hierárquico e 
não significante”21.

Assim como ocorre com outras obras que se apro-
priam dos dominós para montá-los sobre o chão e para 
preencher o espaço, a construção de Ars combinatoria 
envolve a utilização de milhares de peças previamente 

21. Ibidem, p. 43.

22. GOMBRICH, E. H. O sentido da ordem: um estu-

do sobre a psicologia da arte decorativa. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 8.

23. DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de 

Janeiro: Graal, 2009, p. 68-9.

24. BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. 

São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 49.

25. BENSE, Max. op. cit., p. 64.

26. BAUDRILLARD, Jean. De um fragmento ao ou-

tro. São Paulo: Zouk, 2003, p. 48.

Ars combinatoria (detalhe), 2001
peças de dominós de plástico
Paço Imperial, Rio de Janeiro
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resultados formais, configurados em um universo 
finito e efêmero de singularidades adjacentes, a ser 
fruído e conservado pela memória. 

Em um jogo permeado pela aleatoriedade das 
escolhas, Ars combinatoria instaura um território 
semântico no qual os signos participam da constru-
ção de um campo aberto a novas relações que se es-
tabelecem. Sobre a superfície desse “mosaico” pro-
visório, pautado pela regularidade da disposição das 
peças de dominó, os signos se interconectam em um 
fluxo rizomático. Nessa instância do trabalho, cada 
combinação é um acontecimento, no qual “o gosto 
da composição geometrizante [...] tem como fundo a 
oposição ordem-desordem, fundamental na ciência 
contemporânea”30.

SÍNTESES CROMÁTICAS

Ao comentar minha opção por montar as peças de 
dominó de Ars combinatoria no chão, soltas, sem fi-
xação alguma, Fernando Cocchiarale contrapõe esse 
procedimento àquele no qual as peças de dominó são 
fixadas a um suporte de madeira. Desse modo, torna-
-se possível expor uma composição com dominós na 
parede, tal qual um quadro. Sobre isso, Cocchiarale 
observa que “o que referencia um ou outro caso é 
seguramente a história da pintura, desde a invenção 
do quadro (a janela renascentista) até as diversas 
tentativas de romper com ele a partir do moder-
nismo. Portanto, se a disposição dos mosaicos de 

tomadas no seu elemento aleatório, independente-
mente dos indivíduos e das pessoas que os encar-
nam e os efetuam”27. 

Deleuze considera que um acontecimento ideal 
é uma singularidade, “ou melhor: é um conjunto de 
singularidades [...] um estado de coisas físico”28. Na 
investigação estética empreendida em Ars combi-
natoria, as singularidades se avizinham e se comu-
nicam no seio de um só acontecimento, passível de 
se rearticular ad infinitum em novas redistribuições, 
fazendo surgir o sentido em efeitos de superfície ob-
tidos pela via fortuita da imprevisibilidade. Essas 
redistribuições, determinadas por escolhas aleató-
rias, impessoais e neutras, encontram-se em perfeita 
sintonia com o caráter experimental e imanente da 
obra e com o comentário de Deleuze em que afirma 
que “a singularidade é essencialmente pré-indivi-
dual, não pessoal, aconceitual. Ela é completamente 
indiferente ao individual e ao coletivo, ao pessoal e 
ao impessoal, ao particular e ao geral — e às suas opo-
sições. Ela é neutra. Em compensação, não é ‘ordiná-
ria’: o ponto singular se opõe ao ordinário”29.

A linguagem universal dos números, capaz de ex-
primir realidades virtuais e abstratas, impessoais e 
neutras, preside a poética de Ars combinatoria, fun-
dada na casualidade e na efemeridade. Vinculada ao 
fragmento, ao devir, ao ambíguo e ao indeterminado, 
a obra encerra a possibilidade de oferecer ao nosso 
olhar, a cada nova montagem, múltiplos e variáveis 

Ars combinatoria, 2003
peças de dominó de plástico

Museu de Arte Contemporânea do Ceará, 
Fortaleza

27. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., p. 139.

28. Ibidem, p. 55.

29. Idem.

30. CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo 

milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1990, p. 83–4.
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com tintas, pincel ou telas, e, sim, com os pequenos 
módulos de dominó”33.

Em Ars combinatoria, a pintura é fragmentada. 
Não há uma continuidade da superfície recoberta 
com a tinta: a pele de tinta da pintura foi fraciona-
da nas concavidades do suporte modular de plás-
tico preto. A partir do arranjo dos módulos, cada 
fragmento de cor, cada pele de tinta se articula com 
outros fragmentos para criar efeitos óticos e cromá-
ticos que remetem aos procedimentos pictóricos de 
Seurat — quando este, influenciado pelas teorias da 
cor de Chevreul e Rood, passou a justapor, sobre a su-
perfície da tela, as cores primárias lado a lado, ponto 
por ponto, para que estas se fundissem umas às ou-
tras na retina.

Com os mesmos dominós utilizados em Ars com-
binatoria, realizei a obra intitulada Pintura (2001). 
As peças foram coladas em suporte de madeira, e to-
dos os pontos que não se encontravam pintados tive-
ram as suas concavidades preenchidas com esmalte 
sintético, em seis cores diferentes.

Dos experimentos efetuados em Ars combina-
toria, resultam situações pictóricas — em bicromia 
ou policromáticas — engendradas na regularidade 
de uma malha modular, a qual permite que, pouco 
a pouco, por meio de um processo de criação com-
partilhada e do trabalho colaborativo da equipe 
de montagem, cada um dos quadrados, formados 
pela combinação de três conjuntos de 28 peças, se 

Ars combinatoria nos pisos dos espaços em que são 
mostrados deriva de uma limitação de ordem técni-
ca, não devemos esquecer que essa limitação foi de-
cidida e assumida pelo artista como parte essencial 
do seu sistema. Essa intencionalidade nos autoriza 
a supor que o espaço construído por Patrício, nas 
instalações, busca o chão não somente por um impe-
rativo técnico (pedras soltas), mas, sobretudo, para 
criar situações pictóricas em estado de ruptura com 
a janela renascentista. Talvez seja essa a mais decisi-
va pulsão desses trabalhos”31. 

No texto de apresentação para a exposição que 
realizei, em 2002, na galeria Amparo 60, Paulo 
Sergio Duarte ressalta a oposição cromática que, em 
Ars combinatoria, “se impõe pela presença do fundo 
preto [...] o negro, como o invariante de toda a cons-
trução, determina o jogo de oposições [...] dando a 
impressão de fazer flutuar ou recuar, em diferentes 
alturas, os diversos tons”32. 

A superfície negra de Ars combinatoria surge, 
então, como inusitado repositório de singularidades 
configuradas em surpreendentes combinações dos 
signos numéricos-cromáticos do dominó. A desobe-
diência ao código cromático convencional do jogo am-
pliou as possibilidades combinatórias, contribuindo 
para que a obra ganhasse em riqueza cromática.

Nesses agenciamentos, as sínteses cromáticas se 
realizam por contiguidade das áreas de cor, consti-
tuindo “uma experiência pictórica que não se realiza 

31. COCCHIARALE, Fernando. Ars combinatoria de 

José Patrício. IN: JOSÉ PATRÍCIO: Ars combinato-

ria / 112 dominós. Recife: Programa Petrobras Artes 

Visuais, 2004, p. 61.

32. DUARTE, Paulo Sergio. Sem risco de comer 

mosca. IN: JOSÉ PATRÍCIO: 112 dominós. Catálogo 

de exposição individual realizada na galeria Amparo 

60, Recife, 2002, p. 4.

33. Ibidem, p. 6–7.

Ars combinatoria, 2002
peças de dominó de plástico
Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador
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Ars combinatoria, 2012
peças de dominó de plástico
Art HK Projects, Hong Kong, China

Ars combinatoria, 2007
peças de dominó de plástico

Instituto Tomie Ohtake, São Paulo
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de base, como na aritmética, podemos fazer todas as 
operações que quisermos, estamos em um mundo 
operacional. Então, caímos na série, na viralidade 
serial, na clonagem”35.

Para Deleuze e Guattari, “um agenciamento é 
precisamente este crescimento das dimensões numa 
multiplicidade que muda necessariamente de na-
tureza à medida que ela aumenta suas conexões”36. 
Nesse espaço randômico, onde se proliferam e se in-
terconectam singularidades, a superfície é o produto 
das ações, ela “não é nem ativa nem passiva [...] Puro 
efeito, ela é, no entanto, o lugar de uma quase-causa, 

organize singularmente e se integre 
à estrutura. 

A distribuição aleatória dessas 
combinações sobre o fundo negro de 
Ars combinatoria nos remete à ques-
tão formulada por Deleuze: “como 
o mundo das misturas não seria o 
de uma profundidade negra, em que 
tudo é permitido?”34.

Desse modo, em um espaço tridi-
mensional, sobre o sem fundo com-
posto pelas peças de plástico preto, 
aflora o cromatismo dos padrões 
reticulados, livremente criados a 
partir do caos contido no conjun-
to. Surge, assim, uma superfície na 
qual os signos numérico-cromáticos 
não são, a priori, submetidos a uma hierarquização 
consciente. Entretanto, como são formados padrões 
geométricos, deve-se cuidar para que não se afirme 
categoricamente que inexiste hierarquia.

Em Ars combinatoria, o plano se desdobra por 
meio de justaposições consecutivas das peças utili-
zadas para a formação dos quadrados que compõem 
a obra, os quais, por sua vez, são posicionados, ca-
sualmente, no chão, uns ao lado dos outros.

Em pensamento, a área ocupada pela obra pode-
ria crescer ad infinitum, gerando, ao longo do pro-
cesso, um agenciamento no qual “a partir da unidade 

34. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., p. 134.

35. BAUDRILLARD, Jean. De um fragmento ao outro. 

op. cit., p. 109.

36. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. op. cit., p. 24

inventadas, aliadas a critérios de livre escolha e sele-
ção aleatória, para a articulação dos dominós, permi-
tindo que, à medida que a obra avança, a criação da 
imagem ocorra de maneira indeterminada e impre-
visível, por vezes inconsciente, em um processo no 
qual a “liberdade ao acaso dentro de uma estrutura 
fixa de movimentos predeterminados”39 vem a con-
tribuir para o desvelamento do caos. 

Para a mitologia greco-latina, o estado pri-
mordial do mundo era o caos. Segundo Cornelius 
Castoriadis, o ser é, simultaneamente, caos e cos-
mos, e o modo de ser específico da arte, como 

pois uma energia superficial, sem ser da superfície 
mesma, é devida a toda formação de superfície”37.

ORDEM, CAOS E VACUIDADE

Ars combinatoria pode se expandir livremente, em 
uma malha contínua, ordenada regularmente, onde 
não há limites para as combinações e  permutações 
entre os seus elementos constituintes, considerados 
como “dispositivos para a exploração sistemática de 
possibilidades”38.

Paradoxalmente, Ars combinatoria é um agen-
ciamento que se estrutura segundo regras precisas, 

37. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., p. 129.

38. GOMBRICH, E. H. op. cit., p. 92.

39. Ibidem, p. 94.

Ars combinatoria, 2003
peças de dominó de plástico
8ª Bienal de Havana, Cuba

Ars combinatoria, 2007
peças de dominó de plástico
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madri, Espanha
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Além de Ars combinatoria e 112 dominós, todos 
os outros trabalhos que utilizam as peças de domi-
nó soltas sobre o chão apresentam a possibilidade de 
cisão desses cosmos criados por meio desse “dar for-
ma”, citado por Castoriadis, conforme depreende-
mos do seguinte comentário de Gerardo Mosquera: 
“os trabalhos de Patrício enfrentam a natureza de 
um jogo de sorte: não por desarranjar uma ordem 
existente, mas por provocar o desarranjo do acaso 
por meio do método. Expressam, por isso, uma or-
dem precária: parecem cosmos sob pressão, a ponto 
de explodir”43.

O vazio é uma ideia abstrata que Herkenhoff iden-
tifica com a não cor, com o preto, com o zero. Pitágoras 
via o signo zero como se contivesse todas as coisas.

Ars combinatoria se apresenta como obra cons-
truída a partir do vazio e permeada de vazios. Deleuze 
considera que o vazio “é o lugar do sentido ou do 
acontecimento que se compõem com o seu próprio 
não-senso, lá onde não há mais lugar a não ser o lu-
gar. O vazio é ele próprio o elemento paradoxal, o não-
-senso de superfície, o ponto aleatório sempre deslo-
cado de onde jorra o acontecimento como sentido”44.

No que concerne à disposição espiralada das 
peças de dominó, o rigor geométrico exigido para a 
construção de cada um dos quadrados de Ars combi-
natoria, assim como de outras obras correlatas, com-
porta uma extrema redundância formal. Na superfí-
cie neutra e fragmentada, composta pelas peças de 

potência de criação, é o “dar forma ao caos”. Para 
o filósofo, a “grande arte” é “desvelamento do caos 
mediante um ‘dar forma’ e, ao mesmo tempo, a cria-
ção de um cosmos através deste dar forma [...] a arte 
não pode operar este desvelamento do caos senão 
mediante o dar forma. E este dar forma é a criação 
de um cosmos [...] uma grande obra de arte é abso-
lutamente fechada sobre si mesma. [...] o que ela 
apresenta não é só ela mesma, não é só o caos, mas é 
também um cosmos no caos”40.

De modo contraditório, as ideias de ordem e caos 
coabitam, constituindo uma camada existencial so-
breposta a Ars combinatoria. Trata-se de uma com-
posição geometrizante cujos resultados são, na prá-
tica, imprevisíveis ou aleatórios, ocorrendo ao acaso, 
como uma resposta ordenada que resulta, em último 
caso, em uma superfície fragmentada e potencial-
mente caótica.

Para Deleuze, não existe “nada de mais frágil do 
que a superfície”41. Essa fragilidade da superfície se 
reveste de especial interesse pelo que representa 
para a compreensão da relação entre ordem e caos 
presente na minha obra. Para Herkenhoff, nessas es-
truturas potencialmente dissipativas, “a lógica abso-
luta se fixa provisória à mercê de um trauma, como 
um chute inadvertido que espalhe os dominós antes 
numericamente concatenados e reconstitua o caos e 
a hipótese lógica de reconfiguração do conjunto em 
obras como Ars combinatoria e 112 dominós”42.

40. CASTORIADIS, Cornelius. Janela sobre o caos. 

Aparecida: Ideias e Letras, 2009, p. 104–105.

41. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., p. 

85.

42. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 29.

se o trabalho não seria uma forma de moldura elabo-
rada, potencialmente ad infinitum, que talvez pro-
cure capturar esse nada. [...] Em alguns trabalhos de 
Patrício, a moldura e a obra são uma coisa só, a pin-
tura se volta para dentro, rumo ao nada, e para fora, 
rumo a uma potencial infinitude, e, como tal, ela 
(moldura/pintura) se absolve de seu papel inerente 
de separar a obra do mundo e busca, em vez disso, 
um sentido de totalidade”46.

Na minha obra, considero pintura as obras que 
resultam da aplicação de tinta no lugar da falta, nas 
concavidades ou no verso das peças ocas dos domi-
nós, nas interseções e nos espaços vazios dos supor-
tes, criando, assim, o lugar da cor-signo, como se pode 
constatar em uma das obras da série Pintura numero-
sa, cujas peças são preenchidas com esmalte sintético. 

Herkenhoff chama atenção para o fato de o va-
zio, inserido no centro de várias das minhas obras, 
ser ocupado, muitas vezes, por matéria de pintura, 
preenchendo, assim, o espaço vago, o oco, a falta: “a 
visibilidade do zero seria, então, a visibilidade da 
pintura como a superfície de viscosidade em que 
pousam os dominós. A pintura é a sutura”47.

O JOGO E A AFIRMAÇÃO DO ACASO

Ars combinatoria nos leva a considerar aspectos per-
tinentes à relação evidente e direta entre arte e jogo. 
Isso ocorre por meio de associações entre as noções 
de totalidade, de regra e de liberdade presentes no 

plástico preto, distribuídas em espiral, acomodam-
-se, simultânea e consecutivamente, o vazio e o signo. 

Ao vazio, representado pela ausência de tinta nas 
concavidades existentes nas peças, vem se somar o 
espaço quadrado, vazio, pontualmente presente no 
centro de cada módulo, permeando, de modo regular, 
toda a extensão da superfície. Em ambos os casos, os 
vazios presentes em Ars combinatoria vêm contri-
buir para dar vazão à latência da forma — consubs-
tanciada no agrupamento dos pontos coloridos pin-
tados com esmalte sintético — para nos trazer como 
resultado o acontecimento e a produção do sentido, 
tendo em vista “a multiplicidade dos planos sobre o 
plano, e os vazios, que fazem parte do plano, como 
um silêncio faz parte do plano sonoro, sem que se 
possa dizer ‘falta algo’”45. 

No texto de apresentação para a exposição in-
dividual Pintura numerosa, realizada, em 2008, na 
Galeria Nara Roesler (SP), Michael Asbury comenta 
um aspecto recorrente da minha obra, presente, de 
forma abrangente, em praticamente todas as obras 
que se estruturam a partir da espiral: “Em oposição 
a esse potencial voltado para o infinito, o artista ba-
seia o trabalho sobre um ponto zero, o quadrado va-
zio, situado bem no centro da espiral, parecendo não 
só vazio, sem nenhum elemento constitutivo, mas 
de fato atravessando toda a estrutura de apoio da 
obra. Este espaço vazio está efetivamente emoldu-
rado pelo trabalho, na medida em que cabe a questão 

45. DELEUZE, Gilles. Diálogos. São Paulo: Editora 

Escuta, 1998, p. 110.

46. Trecho do texto do fôlder da exposição individual 

Pintura numerosa, em 2008, na Galeria Nara Roes-

43. MOSQUERA, Gerardo. José Patrício. IN: JOSÉ 

PATRÍCIO: Ars combinatoria / 112 dominós. Recife: 

Programa Petrobras Artes Visuais, 2004, p. 69.

44. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., p. 

139–140.

ler. IN: ASBURY, Michael. José Patrício – pintura 

numerosa. São Paulo: Galeria Nara Roesler, 2008, 

p. 5–7.

47. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 47.
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passado, o presente e o futuro formam duas leituras 
do tempo: de um lado, o presente sempre limitado 
(Cronos); de outro, o passado e o futuro essencial-
mente ilimitados51. 

Em busca do conceito de jogo, deparamo-nos 
com o caráter polissêmico do termo e nos aproxima-
mos do pensamento do historiador holandês Johan 
Huizinga, que considera o jogo um universo à parte, 
constituindo uma realidade autônoma, exterior à 
vida cotidiana. No prefácio do seu livro Homo ludens, 
lançado em 1936, fundamentado na noção de jogo 
como uma fonte por excelência de criação, “como 
um fator distinto e fundamental, presente em tudo 
o que acontece no mundo”, o autor procura integrar 
o conceito de jogo ao de cultura, buscando “determi-
nar até que ponto a própria cultura possui um cará-
ter lúdico”52.

Essa ideia é reiterada pelo filósofo alemão Hans 
Georg Gadamer, quando ele afirma que o jogo “é uma 
função elementar da vida do homem, de tal sorte 
que a cultura humana, sem um elemento do jogo, 
é impensável”53.

Conhecido em todo o mundo, o dominó, como 
todo jogo, exige a delimitação de um espaço, sendo 
comum encontrar os seus adeptos envolvidos com 
a sua prática em plena rua, cercados por espectado-
res curiosos, que tudo acompanham, participando 
também. Mais que meros observadores, são partici-
pantes do jogo, uma parte dele. O jogo “desconhece 

trabalho e nos domínios do jogo, no qual reina “uma 
ordem específica e absoluta”48.

Em Do jogo ideal, décima série de Lógica do sen-
tido, Deleuze49 comenta que Carroll não apenas “in-
venta jogos ou transforma as regras de jogos conhe-
cidos [...], mas ele invoca uma espécie de jogo ideal 
[...]. Esses jogos [...] parecem não ter nenhuma regra 
precisa e não comportar nem vencedor nem ven-
cido”. Referindo-se, ainda, ao jogo ideal, o filósofo 
afirma que: “ele só pode ser pensado e, mais ainda, 
pensado como não senso. Mas, precisamente: ele é 
a realidade do próprio pensamento. É o inconscien-
te do pensamento puro [...]. É cada pensamento que 
emite uma distribuição de singularidades. São todos 
os pensamentos que comunicam em um longo pen-
samento, que faz corresponder ao seu deslocamento 
todas as formas ou figuras da distribuição nômade, 
insuflando por toda parte o acaso e ramificando cada 
pensamento [...] só o pensamento pode afirmar todo 
o acaso, fazer do acaso um objeto de afirmação. [...] É, 
pois, o jogo reservado ao pensamento e à arte, lá onde 
não há mais vitórias para aqueles que souberam jo-
gar, isto é, afirmar e ramificar o acaso, em vez de di-
vidi-lo para dominá-lo, para apostar, para ganhar”50.

Em um jogo reservado à arte, que só existe como 
realidade do próprio pensamento, Ars combinato-
ria vem se afirmar, por meio da sua efetuação espa-
ço-temporal, como um estado de coisas submetido 
a um tempo infinitamente subdivisível, no qual o 

48. HUIZINGA, Johan. Homo ludens. São Paulo: 

Perspectiva, 2010, p. 13.

49. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., 

p. 61.

50. Ibidem, p. 63.

Sem título, 2000
esmalte e plástico sobre madeira, 95 x 95 cm 

51. Ibidem, s/p.

52. Do prefácio de HUIZINGA, Johan. op. cit.

53. GADAMER, Hans-Georg. A atualidade do belo: a 

arte como jogo, símbolo e festa. Rio de Janeiro: Tem-

po Brasileiro, 1985, p. 38.
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Quanto a esse aspecto, Gilles Deleuze nos lem-
bra de que “é preciso, de qualquer maneira, que um 
conjunto de regras preexista ao exercício do jogo e, 
se jogamos, é necessário que elas adquiram um valor 
categórico”55.

Portanto, as normas do jogo, regidas pelo arbitrá-
rio, são convencionais e não necessitam de justifica-
tivas. Nesse sentido, Jean Baudrillard, ao considerar 
que o jogo é um universo finito, limitado e definido 
pela regra, afirma que, “fora, nada é regulado a par-
tir do jogo; e, no interior, tudo está submetido a essa 
regra. O espaço do jogo é uma singularidade que não 
tem outra regra além da sua. Ela não conhece a lei”56.

A despeito de ser um jogo objetivamente estru-
turado a partir de princípios matemáticos, o dominó 
apresenta, em sua lógica, um forte componente de 
acaso. Por outro lado, requer concentração e imagi-
nação dedutiva. 

Fatores como a memória, o cálculo e a habilida-
de do jogador talvez sejam determinantes para o re-
sultado final, o qual pode ser surpreendente, trazer 
alegria ou decepção. Cabe ao jogador aliar cálculo e 
previsibilidade em um confronto com a casualidade 
e o imponderável. Em vista desse aspecto contradi-
tório, ganhar ou perder no jogo de dominó não de-
pende exclusivamente da sorte, como acontece nos 
jogos de azar.

O jogo se caracteriza por ser uma atividade volun-
tária e improdutiva, com tempo e espaço próprios. 

propriamente a distância entre aquele que joga e 
aquele que se vê colocado frente ao jogo”54.

A estrutura física do jogo de dominó se compõe 
por peças retangulares formalmente caracterizadas 
como hexaedros irregulares, paralelepípedos. A rigor, 
uma das faces da pedra é dividida em duas partes, dois 
quadrados emparelhados, cada um deles apresen-
tando, geralmente, sete pontos côncavos que podem 
ser preenchidos com tinta, para indicar os números 
de um a seis, ou mantidos vazios, para representar o 
zero. A soma de todas as combinações possíveis, em 
dupla, dos números entre zero a seis resulta em 28 
peças diferentes e constitui a forma clássica do jogo.

No início de uma partida de dominó, antes de serem 
distribuídas entre os jogadores, as peças que compõem 
o jogo repousam naturalmente sobre uma mesa e são 
ruidosamente embaralhadas com as suas faces volta-
das para baixo. As regras do jogo são claras e objetivas: 
cada jogador recebe uma mesma quantidade de peças, 
que, observadas as possibilidades de conexões numéri-
cas entre elas, serão gradativamente ordenadas sobre a 
mesa até que um dos jogadores ganhe o jogo ao conse-
guir se livrar de todas as peças. Ao término de cada par-
tida, tudo volta ao ponto zero: as peças são novamente 
misturadas, e o processo se reinicia.

A prática do jogo de dominó comporta outras mo-
dalidades sem, contudo, prescindir de um conjunto 
de regras bem determinadas que devem ser obedeci-
das pelos jogadores. 

Seguindo o pensamento deleuziano, podemos 
afirmar que Ars combinatoria é a “máquina dioni-
síaca de produzir o sentido, e em que o não senso e o 
sentido não estão mais numa oposição simples, mas 
copresentes um ao outro em um novo discurso. Esse 
novo discurso não é mais o da forma nem muito me-
nos o do informe: ele é antes o informal puro”60.

Manter a “máquina de produzir sentido” em fun-
cionamento, por meio de consecutivas montagens de 
Ars combinatoria, mostra-se de fundamental impor-
tância para que o trabalho demonstre suas possibili-
dades e afirme suas potencialidades.

A concretização da ideia e a sua exposição ao pú-
blico são o momento em que a obra, na sua existência 
efêmera, integra-se ao espaço arquitetônico e afirma 
o acaso, cumprindo o seu destino de envolver o es-
pectador e, com ele, dialogar.

Ao término de cada exibição, os dominós são en-
caixotados e esperam o seu destino. Montar e des-
montar o jogo — causando estranhamento, ao trans-
mutar, pela repetição, elementos banais em obras de 
arte — revelam-se atos renováveis de experimenta-
ção da criação e alimentam uma pesquisa estética 
que conduz à esfera de uma poética da infinitude.

Um entretenimento sem compromissos ou impedi-
mentos maiores que tem por finalidades essenciais 
a diversão e o prazer. O exercício do jogo envolve 
competição e sentimentos de tensão e expectativa, 
seguidos por um estado de distensão. Há, portanto, 
componentes emocionais que funcionam como atra-
tivos para os participantes.

Na sua dimensão estética, a ação liberadora e salu-
tar que nasce de cada jogo, em todo caso, é mais impor-
tante que o resultado. “É talvez devido a essa afinidade 
profunda entre a ordem e o jogo que este, como assina-
lamos de passagem, parece estar em tão larga medida 
ligado ao domínio da estética. Há nele uma tendência 
para ser belo. Talvez esse fator estético seja idêntico 
àquele impulso de criar formas ordenadas que pene-
tram o jogo em todos os seus aspectos [...] o jogo lança 
sobre nós um feitiço: é ‘fascinante’, ‘cativante’. Está 
cheio das duas qualidades mais nobres que somos ca-
pazes de ver nas coisas: ritmo e harmonia”57. 

Se, “em toda obra de arte, há sempre algo aberto”58, 
Ars combinatoria apresenta uma abertura radical ao 
“inconsciente do pensamento puro”, consubstancia-
do nas ações coletivas que promovem, na superfície 
da obra, a intercomunicação entre singularidades 
anônimas e neutras. Deleuze coloca em questão o su-
jeito cartesiano ao declarar que procura, em Freud, 
“o  prodigioso descobridor da maquinaria do incons-
ciente por meio da qual o sentido é produzido, sempre 
produzido em função do não senso”59.

54. Ibidem, p. 40.

55. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., 

p. 61.

56. BAUDRILLARD, Jean. De um fragmento ao ou-

tro. op. cit., p. 51. 

57. HUIZINGA, Johan. op. cit., p. 13.

58. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. op. cit., 

p. 77.

59. Ibidem, p. 75.

60. Ibidem, p. 110. 
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comuns praticamente não compram 
mais aviamentos, e as lojas especia-
lizadas estão desaparecendo, sobre-
tudo os pequenos comércios. Então, 
utilizar botões nas minhas obras é, 
ao mesmo tempo, uma ação de ordem 
poética e uma maneira de preservar 
memórias, que não são só minhas, 

mas dizem respeito a objetos circunscritos a mo-
mentos afetivos e a contextos socioculturais que po-
dem vir a ser esquecidos. 

Há alguns anos, no comércio popular da região 
central do Recife, em armarinhos e lojas de aviamen-
tos, encontrei, a baixos preços, uma grande oferta de 
botões, incluindo sobras de estoques e descartes. Ao 
encontrar botões antigos, fabricados em diversas 
épocas, constatei que o seu vínculo com a indústria 
da moda, num evidente contexto de obsolescência 
programada, faz com que, à medida que vão caindo 
em desuso, o seu destino seja o descarte.

Nesse cenário de resquícios e sobras de mercado, 
mostrou-se sintomática a dificuldade cada vez maior 
em encontrar uma variedade de botões diferencia-
dos, disponíveis para aquisição, o que me levou a uma 
pesquisa obsessiva em inúmeros estabelecimentos 
comerciais de diversas cidades, com o objetivo de 
encontrar e adquirir botões, salvaguardando esses 
objetos fadados à dispersão e ao desaparecimento. 
Ao comentar o meu envolvimento com o “garimpo” 

A memória mais remota que tenho da minha afeição 
por botões é de quando os encontrava no armarinho 
da minha avó, no Recife, misturados e acondiciona-
dos em potes de vidro, caixas de papelão ou bacias de 
alumínio, fruto das sobras que iam se acumulando 
ao longo do tempo. Ficar mexendo e observando a 
variedade formal e as cores dos botões me aprazia, 
percebendo o som que faziam ao serem manusea-
dos, sua densidade, seus materiais e suas texturas. 
Guardo a memória de um processo que foi se perden-
do ao longo do tempo: alguns clientes chegavam soli-
citando botões avulsos que fossem revestidos com o 
mesmo tecido das roupas em que seriam inseridos. 
Minha avó prontamente os colocava numa máquina 
que unia tecido e botões a partir de um simples me-
canismo de alavanca.

A prática de costurar em casa ou de levar tecidos 
e aviamentos para costureiras e encomendar peças 
está se perdendo, uma vez que a indústria do vestuá-
rio está praticamente monopolizando o suprimento 
de roupas prontas à sociedade. Com isso, as pessoas 

BOTÕES 
– O OLHAR 

À DERIVA 

Afinidades cromáticas XXVII, 2016
botões sobre tela sobre madeira, 155,5 x 160 cm 
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Coleção (detalhe), 2005
6.274 botões e esmalte sobre tela sobre 
madeira, 114 x 224 cm
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espirais foi preenchido com um botão em cada um 
dos lados da estrutura.

Ainda em 2005, surgem O azul e O encarnado, 
que utilizam, respectivamente, 6.382 botões em di-
versas tonalidades de azul e de vermelho para ocu-
par o espaço das grades correspondentes, marca-
das sobre lonas pintadas com tinta acrílica. Nessas 
obras, os botões ocupam toda a superfície do su-
porte, causando a subversão da estrutura dos 112 
dominós. O resultado sinalizou, para mim, o desejo 
de expandir os limites do campo cromático, no sen-
tido de buscar outras possibilidades de configuração 
a partir da utilização de uma nova estrutura para a 
distribuição espacial dos botões, passíveis de se re-
lacionarem uns com os outros, levando-se em conta 
suas dimensões e seus formatos, além da infinita va-
riedade cromática que apresentam.

seu lugar no jogo experimental da criação. A partir 
da sua acumulação e classificação, a facilidade téc-
nica do seu arranjo e costura com regularidade geo-
métrica em uma lona, por meio do trabalho manual, 
revelaram-se, para mim, procedimentos adequados 
à continuidade do processo criativo. 

A ideia inicial era constituir uma coleção de 
botões, todos diferentes, para, com ela, preencher 
a grade quadriculada inerente à obra 112 dominós 
(1999), a  qual comporta originalmente 3.136 peças 
de dominó. A primeira obra em que isso ocorreu foi 
Coleção (2005), em que usei 6.274 botões diferentes 
costurados sobre uma lona pintada com tinta acrí-
lica azul. A duplicação do número de elementos se 
deve à utilização de dois botões para corresponder 
a uma peça de dominó. Além disso, nessa obra, o es-
paço vazio existente originalmente no centro das 

“resgatar”, de algum modo, esses objetos singulares 
e significativamente diversos, não apenas por cons-
tituírem registros de criação anônima no campo do 
design, mas também pelo seu potencial de torna-
rem-se objeto de coleção.

Jean Baudrillard nos lembra que todo objeto tem 
“duas funções: uma que é a de ser utilizado, a outra a 
de ser possuído” e que “o objeto puro, privado de fun-
ção ou abstraído de seu uso, toma um estatuto estri-
tamente subjetivo: torna-se objeto de coleção”2.

Acumular objetos, para integrá-los em uma cole-
ção ou obra de arte, é restaurar a unidade rompida, 
desviá-los de uma quase inevitável fragmentação. 
Desde criança, eu sempre colecionei: caixas de fósfo-
ro, rótulos de cigarro, selos, moedas, chaveiros, figuri-
nhas, revistas, dentre outros itens. Evidentemente, a 
minha escolha por trabalhar com os botões também se 
baseou no seu caráter serial e lúdico e nas suas singu-
laridades, em vista da perspectiva de tornarem-se ele-
mentos estruturais de uma poética do infinito, onde 
cada elemento se inscreve como original e distinto. 
A gama de materiais empregados para sua fabricação 
(metal, madeira, madrepérola, chifre, couro, tecido, 
plástico ou resina, entre outros) e a diversidade for-
mal e cromática que apresentam conferem aos botões 
inumeráveis possibilidades de abordagem criativa. 

Sem que tenham sido produzidos por mim ou 
sofrido uma intervenção manual que os descaracte-
rize, os botões se revelaram prontos para assumir o 

de botões, em texto crítico para a exposição que rea-
lizei na Galeria Nara Roesler, Ana Maria Maia obser-
va que “alguns artistas dedicam suas práticas a res-
significar e reinserir todo um repertório descartado 
[...] investem no reconhecimento de uma vocação da 
arte que nasce da sua capacidade de deflagrar outros 
meios de produção, iniciar do que parece redundante 
e estéril e, por isso, não tem mais nenhum valor em 
outra parte”1.

Essa circunstância me pareceu estimulante no 
sentido de poder explorar um elemento banal, passí-
vel de ser incorporado ao meu universo criativo tan-
to por suas singularidades materiais e formais quan-
to pelo potencial de invenção poética que carrega. 
Desse modo, os botões vêm corroborar a prática re-
corrente, presente no meu trabalho, da apropriação 
e do deslocamento, para o âmbito da arte, de objetos 
retirados do fluxo da vida cotidiana. 

Os botões são objetos corriqueiros utilizados, so-
bretudo, para ajustar o vestuário ao corpo. Vinculados 
ao universo da moda, podem, eventualmente, assu-
mir função estética. Privados da sua função e disso-
ciados dos seus contextos usuais, passaram, a partir 
de então, a ser cogitados para compor obras de arte.

Inicialmente, meu interesse pelos botões foi 
despertado pela constatação de que cada botão é 
originalmente fruto de um projeto de design, po-
dendo apresentar uma inumerável variedade de 
formas e cores. Para mim, mostrou-se interessante 

1. Trecho do texto Resta um, de Ana Maria Maia, para 

a exposição individual Afinidades cromáticas, realiza-

da em 2014, na Galeria Nara Roesler, em São Paulo.

2. BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São 

Paulo: Perspectiva, 2009, p. 94.

O azul, 2005
6.382 botões e esmalte sobre tela sobre 

madeira, 114 x 224 cm
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Para concretizar uma obra de Espirais cromáti-
cas, eu utilizo a mesma grade de 112 dominós, com 
dois quadrados encaixados. Em um dos quadrados, 
o movimento da espiral é sempre centrípeto e, no 
outro, centrífugo. Em obras de fatura mais recente, 
como, por exemplo, Espirais cromáticas IX (2019), 
observa-se a mesma sequência cromática arbitra-
da, gerando movimentos opostos que interagem e se 
complementam pela disposição ordenada e precisa 
dos botões em sentidos inversos. 

Nas obras de Afinidades cromáticas, uma nova 
grade que comporta 6.399 botões passou a ser uti-
lizada. Esse número foi definido para permitir a 

Na confecção dessas três primeiras obras com 
botões, eu optei por seguir o fluxo de uma espiral, 
assim como eu já fazia em outras obras, com outros 
elementos, já que a origem delas partiu da pesquisa 
com a grade geométrica de 112 dominós. Iniciei, em 
momentos distintos, duas séries de obras com bo-
tões que, até hoje, fazem parte da minha produção 
no ateliê: Espirais cromáticas (a partir de 2006) e 
Afinidades cromáticas (a partir de 2012). 

Numa das primeiras obras de Espirais cromáticas, 
a lona foi pintada com tinta acrílica. Depois, invaria-
velmente, ambas as séries passaram a ter como supor-
te lona colorida industrialmente, em cores variadas.

Espirais cromáticas IX, 2019
botões sobre tela sobre madeira, 115 x 223 cm

Afinidades cromáticas I, 2013
botões sobre tela sobre madeira, 155 x 160 cm
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a continuidade da produção. Nesses 
casos, com foco no cromatismo dos 
elementos compositivos organizados 
em uma estrutura ao mesmo tempo 
previsível e complexa, em razão da 
sua heterogeneidade, das escolhas 
envolvidas no processo e das diferen-
tes imagens que serão obtidas, de evi-
dente conotação pictórica.

Em Afinidades cromáticas XXVII 
(2016), observa-se certa contenção, que se desvela 
no uso de botões com cromatismo oscilando entre o 
branco, o preto e uma diversidade de tons de cinza. 
Já em Afinidades cromáticas I (2013), as sequências 
primam pela pluralidade de cores e tonalidades, li-
vremente distribuídas ao longo da espiral. 

Nesse sentido, contrariando a expectativa do que 
seja pintura, segundo os cânones da tradição pictóri-
ca, um aspecto que se destaca no modo de materiali-
zação dessas obras é o de uma pintura que prescinde 
do pincel e que interfere na superfície do plano bi-
dimensional por meio de materiais e procedimentos 
não convencionais, para obter soluções formais ori-
ginais e resultados expressivos, de caráter pictórico.

Ressalte-se que os botões são posicionados e avi-
zinhados em função, sobretudo, das suas afinidades 
cromáticas, tendo em vista a inumerável gama de co-
res que apresentam. Esse processo envolve a colabo-
ração de assistentes, que, além de pregar os botões no 

composição em uma área quadrada com um vazio 
na área central, o qual surge como um “ponto zero”, 
indicando a falta, a incompletude. Ao mesmo tempo, 
no extremo oposto da espiral, podemos imaginar a 
possibilidade de uma expansão contínua ad infini-
tum, como também acontece em cada um dos qua-
drados das Espirais cromáticas.

Nas obras de ambas as séries, há sequências cro-
máticas ao longo das espirais que resultam em grada-
ções tonais do centro às bordas dos quadrados e vice-
-versa. De modo sutil, as tonalidades se avizinham, e 
as cores se propagam no espaço como ondas, seguindo 
fluxos concêntricos e acompanhando as variações de 
cor originadas na disposição espiralada dos botões. 

As duas séries seguem o princípio básico de uti-
lizar uma mesma estrutura para se obter resultados 
visuais diferentes. Assim como em séries anteriores, 
meu interesse em pesquisar a potencialidade expres-
siva oferecida por uma estrutura predefinida norteia 

Progressão cinética, 2017
botões sobre tela sobre madeira, 155 x 160 cm

Produção de obras no ateliê do artista, 2020
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paradoxal de permanente negociação entre o for-
tuito e o controle, o uso dos botões como elemen-
tos constitutivos de objetos de arte vem ressaltar e 
reafirmar a ambiguidade de uma estratégia criativa 
recorrente na qual elementos banais se revestem de 
um caráter de encantamento, gerado pela complexi-
dade conceitual e simbólica, de ordem poética, que 
apresentam ao serem ressignificados.

conta das várias possibilidades que a obra oferece 
para decifrarmos sua lógica interna [...] os planos 
não se fixam, interagem, propondo um jogo de alter-
nativas possíveis. A vista não repousa, ativada pelas 
ambíguas relações criadas pelos botões, que formam 
figuras intercambiáveis”5.

Vale ressaltar, na evolução espaço-temporal de 
cada obra, a vibração e energia do efeito causado pela 
propagação das formas e cores, além da presença de 
um certo hibridismo à medida que também se revela 
o aspecto escultórico e tridimensional dos botões.

Outras obras com botões seguiram por rumos di-
ferentes na pesquisa, como Sete em sete (2013), em 
que a distribuição dos botões se dá por meio de uma 
sequência numérico-cromática preestabelecida; 
Mandala branca (2015) e Mandala (2016), que são 
constituídas por formas geométricas simétricas, tal 
qual em um caleidoscópio; e a série Progressão ciné-
tica (a partir de 2017), em que botões de uma mesma 
tipologia, em diferentes dimensões, são fixados em 
uma tela, gerando intenso efeito ótico. 

No âmbito dessas ramificações do trabalho, con-
sidero pertinente o comentário de Cristiana Tejo 
que identifica, nas lógicas da espiral e do labirin-
to, uma “tensão entre um percurso planejado e as-
cendente e um caminho de imprevisibilidade e de 
aleatoriedade”6.

No meu percurso de criação, coexistem ordem 
e acaso, previsão e aleatoriedade. Em um contexto 

então, essas citações se revestem de especial perti-
nência no que diz respeito a essas obras com botões, 
em razão do evidente aspecto de regularidade e da 
gradação cromática que irradia do centro de cada 
obra. Por outro lado, ressalte-se a evidente assimetria 
e heterogeneidade dos botões, os quais ocupam, sin-
gulares, a superfície de cada obra e assumem, a partir 
da sua articulação, uma expressividade própria.

Dentre os aspectos conceituais que observo nes-
sas duas séries com botões, está a ideia de consti-
tuição de um sistema, de representação de um uni-
verso, de uma totalidade. Uma realidade plástica 
construída a partir de uma diversidade de elementos 
como um convite a um olhar prospectivo, à deriva, 
para identificação de cada botão e percepção par-
cial da superfície ocupada por eles ou, como ressal-
tou Felipe Scovino, ao comentar essas obras, “o foco 
não está mais no centro, mas perdido, tentando dar 

suporte, participam das escolhas ao 
longo do processo de confecção das 
obras, à medida que ajustam cada um 
dos botões aos espaços disponíveis 
na grade e, simultaneamente, bus-
cam preservar uma sequência cro-
mática gradativamente predefinida.

Por meio do diálogo que se es-
tabelece pela contiguidade entre as 
centenas de botões, dispostos pro-
gressivamente, um após o outro, ao 
longo de todo o espaço topológico, afloram sutis tri-
dimensionalidades expressas em volumes, relevos e 
texturas variadas, além de campos cromáticos que 
evidenciam os vínculos entre forma e cor, entre as 
partes e o todo. Cada um dos elementos participa de 
um jogo construtivo, um exercício de composição em 
busca constante por novas possibilidades de arranjo 
e invenção formal. Desse modo, instaura-se uma es-
pécie de ressonância gerada pelo encadeamento dos 
diferentes elementos que se harmonizam na estru-
tura concretizada em uma rede de conexões.

Nesse ponto, faço uma alusão ao comentário de 
Gombrich em que afirma que “a radiação do centro 
é uma forma especial de simetria; a gradação é uma 
forma regular de progressão”3, para citar Herkenhoff: 
“A tarefa da arte é estender e problematizar os hori-
zontes poéticos da simetria”4. Apesar de esses aspec-
tos já fazerem parte da minha produção artística até 

3. GOMBRICH, E. H. O sentido da ordem: um estudo 

sobre a psicologia da arte decorativa. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 73.

4. HERKENHOFF, Paulo. José Patrício: cogitações 

sobre o Número. Rio de Janeiro: Cobogó, 2010, p. 37.

5. Texto de Felipe Scovino para o catálogo da expo-

sição individual Precisão e acaso, realizada no Recife, 

no Museu do Estado de Pernambuco, em 2017.

6. Texto de Cristiana Tejo para a exposição individual 

A espiral e o labirinto, realizada em 2012, na Galeria 

Nara Roesler, em São Paulo.

Sete em sete, 2013
botões sobre tela sobre madeira, 138 x 138 cm
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potencial para que eu pudesse dar an-
damento à ideia de criar estruturas 
articuladas modularmente, confor-
mando uma rede de possibilidades 
formais e expressivas. A princípio, 
encontrei jogos produzidos por um 
mesmo fabricante que apresentavam 
uma diversidade de imagens impres-

sas de modo rudimentar sobre as suas peças, repre-
sentando personagens de desenho animado, escudos 
de times de futebol, animais pré-históricos, letras e 
números, dentre outras. 

A obra Partes (2001) fez uso de quantidades va-
riadas desses jogos para compor um todo em que as 
peças se articulam pela livre associação das cores 
e do grafismo presentes em cada um dos pequenos 
quadrados. Nessa obra, apesar da distribuição orde-
nada e regular das peças sobre a grade quadriculada, 
a desconstrução das imagens impressas nos quebra-
-cabeças resultou em uma superfície gráfica esparsa 
e caótica. A desconexão imagética se deu por meio 
da contiguidade e dispersão aleatória dos diversos 
fragmentos, sem permitir qualquer possibilidade de 
reconfiguração das imagens originais.

VANITAS

Nessa mesma época, realizei a obra intitulada 
Vanitas (2001), dessa vez utilizando unicamente pe-
ças de um quebra-cabeças que apresentava a figura 

Em uma das minhas investidas nas áreas de comér-
cio popular da cidade do Recife, sob o influxo da bus-
ca por dominós, encontrei um novo material passível 
de ser explorado plasticamente: o quebra-cabeças 
conhecido como racha-cuca, um pequeno jogo cujas 
peças viriam a ser incorporadas ao meu universo 
criativo, reiterando a ideia da inserção de objetos 
do cotidiano nos campos da arte e da visualidade 
contemporâneas.

Cada um desses jogos é composto por uma caixa 
de plástico que contém 16 pequenas peças de forma-
to quadrado, também de plástico, as quais apresen-
tam encaixes que possibilitam, ao mesmo tempo, 
coesão e mobilidade articulada (horizontal e verti-
calmente), permitindo desconstruir e recompor a 
imagem que se encontra impressa sobre as peças ou, 
ainda, quando essas apresentam letras ou números, 
formar palavras ou criar sequências numéricas. 

Em sintonia com a minha pesquisa com os 
elementos modulares, verifiquei que aquelas pe-
ças apresentavam um design ideal, com enorme 

Vanitas, 2001
peças de quebra-cabeças de plástico 

sobre alumínio, 100 x 100 cm

Coleção Tacianna e Bernardo Castro e Silva, 
São Paulo

Coleção Eduardo Bandeira, Recife

PÁGINAS 108 E 109

Vanitas – sequências (detalhe), 2010
peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre madeira, 200 x 200 cm 

Coleção particular

DAS PARTES 
AO TODO
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numéricos e outras com características cromáticas 
específicas, as quais não eram normalmente con-
templadas pelos fabricantes.

NÚMEROS

No jogo de dominó clássico, cada peça possui duas 
informações numéricas, geralmente representadas 
por pontos. Ao pensarmos num processo de recodifi-
cação, a primeira e mais elementar associação que se 
pode fazer é justamente com os algarismos arábicos. 

Num dos meus primeiros experimentos em bus-
ca por reproduzir a estrutura de 112 dominós utili-
zando elementos distintos, foram impressos, sobre 

Desse modo, as peças de quebra-cabeças passa-
ram a ser encaradas como unidades que remetem à 
ideia de fractal, de pixel, os pontos que são a menor 
parte, a unidade básica de uma imagem. Assim como 
os dominós, dados e outros objetos que eu já vinha 
pesquisando e utilizando no meu trabalho, essas pe-
ças se revelaram módulos construtivos por excelên-
cia e passaram a ser utilizadas no processo criativo 
de forma recorrente, vindo a assumir uma importân-
cia significativa no corpus visual por mim produzido.

Esse protagonismo me levou a projetar obras 
que exigiam não apenas uma grande quantidade de 
jogos como também peças impressas com signos 

A conexão da minha poética com a temática da 
vanitas se deve à descoberta desse quebra-cabeças.

A opção por utilizar essas peças com a imagem 
do esqueleto se mostrou adequada ao meu proces-
so criativo e resultou em diversas composições, 
agregando questões conceituais ao meu trabalho e 
desdobrando-se em novos experimentos e sínteses 
formais.

Por exemplo, nas obras da série Vanitas QR code 
(2011–19), utilizei o recurso à codificação para re-
velar frases e expressões gregas e latinas relativas à 
temática da vanitas. Essas frases, em latim e em por-
tuguês, foram transformadas em QR codes1.

Esses códigos foram reproduzidos com peças de 
quebra-cabeças nas cores preta e branca, cada um 
deles inserido num campo onde as peças impressas 
com o esqueleto participam da composição, corrobo-
rando as mensagens codificadas. 

singela de um esqueleto, além de pe-
ças sem impressão alguma. O proces-
so de criação para concretizar essa e 
outras obras envolve desmontar e re-
montar uma determinada quantidade 
de jogos para que as peças, distribuí-
das aleatoriamente, rearticulem-se 
entre si, decompondo e fragmentan-
do a imagem original, criando campos 
monocromáticos e um sutil grafismo 
derivado da disposição fortuita dos 
módulos impressos com a imagem do esqueleto.

Nesse amálgama, as variações tonais das peças, 
resultado da reciclagem de matéria plástica de cor 
branca, sugerem tonalidades encontradas na maté-
ria óssea.

As vanitas são expressões artísticas vinculadas aos 
gêneros tradicionais da pintura acadêmica, relacio-
nando-se, de certo modo, à natureza-morta, categoria 
que se popularizou, sobretudo, nos Países Baixos, nos 
séculos XVI e XVII, agregando todo um universo sim-
bólico alusivo a questões relacionadas à vaidade e aos 
prazeres terrenos, à efemeridade da vida e à finitude do 
ser humano. Dentre os símbolos relacionados às vani-
tas, encontram-se a caveira e, por extensão, o esqueleto.

Essa imagem emblemática, impressa nos racha-
-cucas, deu origem à série Vanitas, a qual venho desen-
volvendo, desde então, por meio da utilização de jogos 
dessa mesma tipologia para estruturar inúmeras obras.

1. O QR code (sigla de quick response) é um código 

de barras bidimensional que permite armazenar uma 

significativa quantidade de caracteres e que pode 

ser facilmente escaneado usando um telefone celular 

equipado com câmera e um aplicativo para fazer a 

leitura dos textos.

Vanitas QR code V, 2011 
peças de quebra-cabeças de plástico sobre 

madeira, 102,5 x 102,5 cm

Números, 2002
6.272 peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre alumínio, 81 x 158,5 cm 

Coleção John Neschling, São Paulo
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numérico-cromático do dominó associado às pe-
ças de quebra-cabeças (usualmente fabricadas com 
plástico branco), levou-me a interferir no processo 
industrial com o intuito inicial de encomendar a sua 
fabricação em sete diferentes cores (preto, branco, 
laranja, azul, verde, amarelo e vermelho). Essas pe-
ças coloridas foram utilizadas para compor obras 
como, por exemplo, 15.624 peças – progressão cro-
mática crescente (2011) e 15.624 peças – progressão 
cromática decrescente (2011). Nesse mesmo ano, fo-
ram realizadas versões ampliadas dessas duas últi-
mas obras, utilizando placas de acrílico colorido em 
substituição às peças de quebra-cabeças, as quais se 
encontram em exibição permanente no Sesc Santo 
Amaro (SP).

Depois, encomendei peças nas cores bran-
ca, preta, cinza e vermelha para criar obras 
como Acumulação progressiva crescente (2014) 

certa quantidade de peças de que-
bra-cabeças, os números arábicos de 
zero a seis, para então integrá-las à 
ordenação padrão da série, de modo 
que essas peças impressas pudessem 
corresponder, necessariamente, às 
informações numéricas encontradas 
nos dominós. Ordenados na grade 
geométrica e fixados no suporte, os 
conjuntos de peças de quebra-cabe-
ças compunham exatamente a mes-
ma sequência numérica presente em 112 dominós. 

Seguindo essa lógica estrita e objetiva, a obra 
Números (2002) comporta 6.272 peças de quebra-
-cabeças, o que representa o dobro de peças necessá-
rias para compor uma obra com dominós. 

QUEBRA-CABEÇAS E CÓDIGO CROMÁTICO

Muito da minha produção artística se vale das cores 
prontas, inerentes aos materiais e elementos modu-
lares que venho utilizando para criar composições 
cromáticas construídas, de modo empírico, a partir 
de fórmulas matemáticas predeterminadas ou de 
procedimentos de cunho aleatório. 

A minha intenção em reproduzir, com rigor ló-
gico, as estruturas preexistentes de 112 dominós e 
279 dominós (derivação da obra 280 dominós, pelo 
fato de essa quantidade permitir a formação de um 
quadrado perfeito), utilizando as cores do código 

15.624 peças – progressão cromática 
crescente, 2011

peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre madeira, 179 x 179 cm 

Coleção Renata de Souza Ramos, São Paulo

Acumulação progressiva crescente, 2014
peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre madeira, 179,5 x 179,5 cm 
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de testes e avaliação da viabilidade do projeto, a 
produção se concretizou em milhares de peças que 
apresentavam 22 gradações de cor, constituindo-se, 
desse modo, na base material para a realização de 
diversas obras que se estruturam por meio de cir-
cuitos, trajetórias espiraladas e progressões tonais 
crescentes e decrescentes, tal como acontece em 
Trajetórias sobre preto – versão 2 (2018), Expansão 
e retração tonal I e II (2017) e nas obras da série 
Circuito tonal (2019). 

De forma recorrente, intuitiva e objetivamente, 
sem que haja esboço ou maquete prévia, cálculos 
matemáticos presidem a estruturação sequencial 
e espiralada dessas obras. Para a execução desses 

e  Acumulação progressiva decrescente (2014), esta-
belecendo, em algumas delas, um diálogo com o gra-
fismo dos esqueletos, como é o caso de Trajetórias 
em quatro cores (2016).

TRAJETÓRIAS, PROGRESSÕES 
E CIRCUITOS TONAIS

Depois, para dar continuidade à pesquisa que eu vi-
nha desenvolvendo com gradações tonais, resolvi 
promover a fabricação de peças de quebra-cabeças 
com variados matizes, entre o branco e o preto, in-
corporados na matéria plástica que as compõe. 

Após diversos contatos e visitas a uma unidade 
industrial no Estado de São Paulo para a realização 

Trajetórias sobre preto – versão 2, 2018
peças de quebra-cabeças de plástico 

sobre madeira, 190 x 190 cm 

Coleção Walmir e Débora Paulino, Porto 
Feliz (SP)

Expansão e retração tonal I, 2017
peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre madeira, 190 x 190 cm

Coleção Ana e Custódio Toledo, São Paulo

Expansão e retração tonal II, 2017
peças de quebra-cabeças de plástico 
sobre madeira, 190 x 190 cm

Coleção Rodrigo Mauro Dias Chohfi, Porto 
Feliz (SP)
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pictóricas não convencionais, um modelo técnico 
que eu vinha pesquisando e exercitando há algum 
tempo e que voltou à tona de forma mais significa-
tiva quando da criação das obras da série Pintura 
numerosa (2007). 

A partir dessa descoberta, as peças de quebra-
-cabeças passaram a ser incorporadas ao processo 
experimental de confecção de obras como 15.625 
recipientes – progressão cromática crescente (2010) 
e 15.625 recipientes – progressão cromática decres-
cente (2010). Nessas obras, as peças se encaixam re-
gularmente, e as suas faces, planas, são coladas em 
um suporte de madeira, deixando expostos os seus 
avessos e as interseções entre as peças, espaços que 
são preenchidos com esmalte sintético para criar um 
fundo monocromático. Em seguida, as concavidades 
dos “recipientes” são também preenchidas com a 
mesma tinta para criar os pontos de cor das sequên-
cias numérico-cromáticas. 

As obras Conjuntos em progressão crescente 
(2011) e Conjuntos em progressão decrescente (2011) 
foram realizadas com a utilização de peças de que-
bra-cabeças e esmalte sintético nas cores preta e 
branca, para delimitar conjuntos de peças que, agru-
pados em sequências centrípeta e centrífuga, em 
cada uma das obras, são gradualmente acrescidos de 
um elemento modular.

projetos, deve-se levar em conta, com vistas à 
uma divisão equitativa dos módulos, a quantida-
de de cores e o número de peças necessário para 
ocupar a grade. O caráter cartesiano, matemático 
e geométrico do trabalho exige que se atente para 
que as peças sejam rigorosamente ordenadas e as 
obras cuidadosamente construídas para que, des-
se modo, se apresentem como a materialização fiel 
e precisa da ideia expressa no projeto original. O 
fato de algumas obras se constituírem como múl-
tiplas e geralmente comportarem uma edição de 
quatro exemplares exige a verificação atenta das 
quantidades utilizadas e a obediência a sequên-
cias predeterminadas, posicionando cada peça no 
seu devido lugar, com o propósito de obter ima-
gens exatamente iguais.

RECIPIENTES – PEÇAS DE QUEBRA-CABEÇAS 
E ESMALTE SINTÉTICO

Ao desmontar alguns quebra-cabeças, verifiquei 
que o verso de cada uma das suas peças apresenta 
uma forma circular em alto-relevo, um receptácu-
lo passível de ser preenchido com uma tinta flui-
da, como é o caso do esmalte sintético. Essa par-
ticularidade morfológica, originalmente oculta 
nos jogos prontos, revelou uma nova possibilidade 
de uso criativo das peças de quebra-cabeças e, ao 
mesmo tempo, mostrou-se oportuna para a conti-
nuidade do uso do esmalte sintético em práticas 

Conjuntos em progressão crescente, 2011
esmalte sintético sobre peças de quebra-cabeças 
de plástico sobre madeira, 180 x 180 cm

Coleção Fernando e Fabiana Guntovitch, 
Itupeva (SP)
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dotado de caráter pictórico: essa espécie de pulsão 
básica, que compreende a pintura como uma espessa 
camada de cor que envolve os volumes”2. Nesse caso, 
a ideia de pintura expandida seria, numa perspectiva 
de uma prática experimental que acumula objetos 
extraídos da vida cotidiana para inseri-los em con-
textos pictóricos, uma transgressão dos cânones da 
pintura, ignorando fronteiras e desafiando parâme-
tros e convenções. 

PINTURA NUMEROSA

Considero que as pinturas numerosas, que reto-
mam uma ideia concretizada em Sem título (2000), 
são as obras mais significativas, em se tratando da 
afirmação do signo pictórico no meu trabalho. Não 
considero mais dominós o material utilizado nessas 
obras em que o número se encontra oculto. A  face 
das peças na qual estão os pontos indicativos da nu-
meração do jogo de dominó não é levada em conta, 
já que são coladas no suporte de madeira. As peças 
de dominó, ocas, são utilizadas como módulos de 
plástico, como recipiente retangular que é colado, 
recebe um prego no centro da peça e, em seguida, o 
esmalte sintético, aplicado com bisnaga. No texto de 
apresentação da exposição individual Pintura nu-
merosa, realizada em 2008, na Galeria Nara Roesler, 
em São Paulo, Michael Asbury considera que, “ao 
aplicar tinta nas cavidades invertidas, o artista 
apaga seu caráter de ready-made e as inscreve no 

PICTORIA – COR READY-MADE

O esmalte sintético industrial encontra-se presen-
te em grande parte do meu trabalho. Desde as obras 
de Série negra (1998-99), onde sucessivas camadas 
dessa tinta recobriam os volumes de objetos seria-
dos agrupados em uma mesma obra, passando pela 
pintura das concavidades que indicam os números 
nas peças de dominó em Pintura I, II e III (2000) e 
Pintura (2001). 

Dissociado da tradição da pintura, o esmalte sin-
tético é uma tinta de secagem lenta, podendo levar 
vários meses até que se complete, conforme a espes-
sura ou a quantidade de camadas aplicadas sobre as 
superfícies e frestas. Nesse processo, cria-se uma pe-
lícula que seca de fora para dentro e que, dependendo 
das condições climáticas, pode adquirir rugosidades 
ou permanecer lisa. A pauta cromática vem das co-
res prontas disponíveis nos armazéns de material de 
construção, que são basicamente as mesmas usadas 
para pintar os dominós que encontro no comércio.

Esse material vem sendo utilizado, ao longo dos 
últimos anos, em diversos procedimentos técnicos 
relacionados à pintura em que a tinta pode ser, ao 
mesmo tempo, o revestimento, recobrindo as super-
fícies salientes e o fundo dos suportes; e a sutura, 
preenchendo os vazios, o lugar da falta. 

Nesse sentido, Julya Vasconcelos considera que 
há, no meu trabalho, “um aspecto elementar, que 
determina que algo possa ser visto como pintura ou 

2. Do texto A espessa camada que envolve os volu-

mes, escrito para a exposição Pictoria: José Patrício e 

Delson Uchôa, realizada em 2019, na galeria Amparo 

60, no Recife.

Pintura, 2001
esmalte sobre peças de dominó de plástico 

sobre madeira, 157,5 x 157,5 cm

Coleção Tania e Tom Freitas Valle, São Paulo
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gradualmente, a cada peça adicionada em uma se-
quência linear e aleatória. 

Originalmente, as peças apresentam os pontos 
côncavos pintados de preto. Depois que se encon-
tram fixadas em um suporte de madeira, os pontos 
são pintados com esmalte sintético a partir da atri-
buição de cores para cada número, sempre a mes-
ma: 1 – branco; 2 – laranja; 3 – azul; 4 – verde; 5 –
amarelo e 6 – vermelho.

O nomadismo dos signos e as conexões e os avi-
zinhamentos entre as peças geram efeitos de super-
fície semelhantes a mapas, pela livre distribuição e 
associação das informações numérico-cromáticas, 
criando campos em que as cores se combinam para 
gerar um efeito de tessitura.

Imago mundi simboliza e comenta o conceito 
de unidade, de totalidade, do conjunto do que é re-
configurado e manifestado, resultado de uma ação 

domínio da pintura”3. Por meio dessa 
estratégia criativa, que não nega o as-
pecto manual da pintura, os espaços 
desses módulos vêm sendo ocupados 
pela tinta, que, ao se espalhar lenta-
mente pelas superfícies, preenche os 
vazios no verso das peças de dominó. 
A  contenção da matéria fluida nos 
pequenos “recipientes” resulta na 
descontinuidade da camada pictó-
rica, gerando uma pintura compar-
timentada e fragmentada, que se estrutura com as 
peças organizadas regularmente sobre uma malha 
geométrica, fixadas sobre o suporte e preenchidas 
com a tinta, como acontece nas obras Dinâmica es-
pacial I (2007), que apresenta combinações cromá-
ticas aleatórias, e Pintura de sete cores ou a grande 
borboleta (2007), com as cores ordenadas em se-
quências preestabelecidas.

IMAGO MUNDI

As obras da série Imago mundi (2007) utilizam 279 
jogos de dominó, ou seja, 7.812 peças, para formar um 
quadrado perfeito. A regra básica para a sua monta-
gem implica realizar as conexões numéricas entre 
as peças como no jogo de dominó, de forma contí-
nua, seguindo o movimento da espiral. Desse modo, 
a obra pode apresentar uma multiplicidade de con-
figurações de acordo com as escolhas que são feitas 

3. ASBURY, Michael. José Patrício – pintura nume-

rosa. Fôlder de exposição. São Paulo: Galeria Nara 

Roesler, 2008, p. 5–7.

Pintura de sete cores ou a grande 
borboleta, 2007

esmalte sobre peças de plástico e pregos 
de metal sobre madeira, 148 x 148 cm

Coleção Rita Leite Pereira e Nilson Teixeira, 
São Paulo

Imago mundi XI, 2007
esmalte sobre 7.812 peças de dominó de resina 
sobre madeira, 176,5 x 176,5 cm

Coleção Gabriella e Cláudio Palaia, São Paulo
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acrílico dos marcadores da pontuação e nos dominós 
de resina colorida usados no jogo. Uma iluminação 
pontual incide sobre cada mesa, mantendo a sala 
numa penumbra que ressalta o foco luminoso dirigi-
do ao locus da ação lúdica.

Mobiliário, pintura, arranjos espaciais e jogos 
cromáticos se fazem presentes na obra para trazer 
à tona um jogo popular inserido num contexto que 
reafirma, em novos moldes, uma vontade construti-
va que reinventa o espaço e o tempo do jogo. 

Enquanto modelo de sociabilidade, a obra favore-
ce a interação entre os espectadores e participantes, 
gerando encontros e relações de convívio que, de ou-
tro modo, não aconteceriam.

Nesse mesmo contexto curatorial, fazendo um 
contraponto a Jogo cor, a obra Zero jogo (2005) foi 
apresentada em uma sala contígua. As paredes des-
sa segunda sala foram inteiramente revestidas com 
um papel de parede impresso com a imagem de pe-
ças de dominó, sem qualquer marcação, ordenadas 
de modo regular, permitindo a ideia de uma estru-
tura contínua.

Zero jogo é para dois jogadores e se compõe por 
uma mesa e dois bancos revestidos com peças de do-
minó e instalados no centro da sala. Sobre o tampo 
da mesa, revestido com fórmica, 28 peças iguais, sem 
qualquer numeração. Zero jogo nos mostra que não 
há espaço para o desejo em um jogo sem possibilida-
de de haver vencedor ou vencido. 

criadora permanente. A produção do todo é uma 
ideia recorrente no meu trabalho. Outras obras tam-
bém podem se enquadrar nessa ideia, mas acho que 
a série Imago mundi é definitiva na sua capacidade 
de demonstração desses aspectos. Sempre o mesmo, 
sempre diferente.

JOGO COR / ZERO JOGO

Comissionada pelo Observatório Cultural Torre 
Malakoff, a partir da curadoria de Cristiana Tejo, 
a obra Jogo cor (2005) representa um significativo 
desdobramento conceitual ao acrescentar um com-
ponente relacional inédito no meu trabalho. Trata-
-se de uma instalação em que o ambiente foi espe-
cialmente pensado e adaptado para a prática do jogo 
de dominó, criando um espaço de convívio sedutor 
e inclusivo, um lugar de encontro que pretende le-
var o espectador a assumir o papel de jogador e par-
ticipar ativamente, interagindo num contexto de 
estímulo às relações interpessoais, permeado pela 
ludicidade e pautado pelos arranjos cromáticos en-
tre os elementos que se encontram distribuídos no 
espaço circunscrito.

Meia parede da sala foi pintada na cor verde. 
Mesas e bancos foram pintados com esmalte sintéti-
co em combinações cromáticas que incluem as cores 
verde, azul, amarela e vermelha. Essas mesmas cores 
se fazem presentes também na fórmica que reveste 
os assentos dos bancos e os tampos das mesas, no 

Jogo cor, 2005
madeira, esmalte sintético, PVA, acrílico, 
fórmica, dominós de resina e luminárias
Torre Malakoff, Recife

Zero jogo, 2005
papel de parede, madeira, fórmica, dominós 
de resina
Torre Malakoff, Recife
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Resolvi que faria duas séries: Vuco-vuco I, com 
28 jogos de dominó de tonalidades mais homogêneas 
entre o branco e o marfim, e Vuco-vuco II, com 28 jo-
gos de dominó de cores variadas. Separei uma peça de 
cada um dos 28 jogos para criar jogos completos em 
que as peças eram diferentes umas das outras, mas 
continham todos os números do jogo de dominó. A co-
leção de dominós se repartia em 28 coleções (de peças, 
e não mais de jogos de dominó). As peças de cada con-
junto foram arrumadas formando um jogo completo e 
depois fixadas sobre um suporte de madeira, que teve 
o fundo e a moldura pintados com esmalte sintético.

No Vuco-vuco I, o branco e o marfim se alternam 
na moldura e no fundo do suporte. No Vuco-vuco II, 

Por ocasião da exposição na Torre Malakoff, Jogo 
cor e Zero jogo se apresentaram como obras comple-
mentares, porém foram exibidas de forma autônoma 
em mostras posteriores.

VUCO-VUCO 

Depois de algum tempo procurando dominós no 
comércio de várias cidades, consegui juntar uma 
coleção de jogos de dominó e decidi fazer um tra-
balho que depois se chamou Vuco-vuco (2006). No 
Recife, “vuco-vuco” é a área de comércio popular 
nos bairros de São José e Santo Antônio. Lá eu 
encontrei boa parte dos dominós utilizados nas 
minhas obras.

inteiramente pintadas e, quando secas, cuidadosa-
mente lixadas para resultar num efeito de desgaste 
da camada pictórica.

A pesquisa e descoberta de novos elementos 
modulares revelaram que a essência das duas es-
truturas poderia ser preservada por meio não ape-
nas do uso de uma variedade de jogos de dominó, 
mas também pela substituição das suas peças por 
objetos portadores de significado e capacidade para 
reproduzir virtualmente, em novas configurações, 
as peças do jogo e as suas informações numéricas. 
Essa constatação impulsionou o exercício da expe-
rimentação em uma busca continuada pela diferen-
ça, tendo como base a repetição dessas estruturas-
-padrão e o uso de objetos variados em substituição 
às peças de dominó.

Creio que o fato de recorrer a estruturas preexis-
tentes, por meio da pesquisa, da apropriação e do uso 
de novos elementos constitutivos, vem reforçar as 
ideias de diferença e repetição, dentre outros aspec-
tos conceituais presentes nessas e em outras obras.

A partir dessa perspectiva, foi através do uso de 
elementos seriados diversos que se expandiram o 
âmbito das invenções e, por extensão, os resultados 
formais que viriam a se oferecer à visão por meio das 
obras realizadas.

Segundo Gombrich, “a necessidade do padroni-
zável e do repetível faz-se sentir a si mesma no sig-
no, que deve ser completamente controlado”4. Desse 

as cores azul, verde, amarela e vermelha se combi-
nam nas molduras e no fundo dos 28 suportes. Nos 
Vuco-vucos, o teor cromático de cada conjunto de 
peças é o mesmo. Cada obra é única em suas com-
binações. O destino dos 56 Vuco-vucos das duas 
obras é se dispersar. Não se justificaria manter a 
posse do conjunto. Isso não faria sentido, pois a 
ideia que estava na gênese da obra era o comparti-
lhamento das coleções.

DOMINÓS VIRTUAIS 

As estruturas paradigmáticas de 112 dominós e 279 
dominós têm sido regularmente experimentadas 
no meu processo criativo pelo seu poder de síntese, 
simplicidade e harmonia formal, possibilitando um 
permanente recomeço de jogo e permitindo que, a 
cada obra realizada, surja uma nova configuração, 
derivada de procedimentos e materiais diversos ar-
ticulados nas grades geométricas correspondentes. 

Para compor as primeiras obras da série 112 do-
minós e de 279 dominós, utilizei uma gama de jogos 
de dominó com dimensões e cores variadas, fabri-
cados em materiais diversos, como plástico, resi-
na ou madeira. Em algumas dessas obras, o recur-
so à pintura buscou trazer um sentido de unidade 
ao todo por meio do preenchimento, com esmalte 
sintético, dos espaços vazios entre as peças e dos 
pontos côncavos da numeração existente em cada 
uma delas. Em alguns casos, as superfícies foram 

4. GOMBRICH, E. H. O sentido da ordem: um estudo 

sobre a psicologia da arte decorativa. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 13.

Vuco-vuco II, 2006
esmalte e peças de dominó sobre madeira, 

edição 27/28, 29,5 x 29,5 cm (cada)

Vuco-vuco I, 2006 
esmalte e peças de dominó sobre madeira

edição 10/28, 29,5 x 29,5 cm (cada) 
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que se mostravam passíveis de serem utilizados para 
compor as obras, funcionando como unidades que 
substituíam as informações numéricas presentes 
nas peças, como ocorre, por exemplo, em Piercing I, 
progressão cromática (2004), que faz uso de alfinetes 
com cabeça de vidro colorido. 

Outra possibilidade, mais simplificada, permite 
converter dominó em objetos, reunindo, em uma só 
obra, a mesma quantidade de informações numéri-
cas existentes em uma dada estrutura por meio de 
elementos sem significação numérico-cromática. 
Esse é o caso de Tachas (2005) e Obra cega (2014), 
que apresentam relevos, com acentuado apelo tátil, 
obtidos pela repetição do gesto de pregar, com pre-
cisão milimétrica, objetos perfurantes, como são as 
tachas e os pregos.

Diversos outros elementos modulares foram uti-
lizados em substituição às peças do jogo e aos signos 
numéricos. Objetos como dados, contas, botões, pre-
gos, tachas, alfinetes, peças de quebra-cabeças e fios 
revestidos com matéria plástica passaram a fazer 
parte da composição de várias obras. 

O conceito de dominó virtual surge com Pintura 
(2002), a primeira obra que logrou reproduzir vir-
tualmente o grafismo de 112 dominós por meio de 
uma pintura realizada com tinta automotiva sobre 
uma chapa de metal pintada de preto. O projeto foi 
elaborado no computador, utilizando um progra-
ma que permite o recorte dos pontos/números do 

modo, novas abordagens se mostraram possíveis 
graças à utilização de materiais e procedimentos que 
possibilitavam reproduzir os padrões estruturais 
por meio de signos associados aos números, dando 
continuidade a uma poética vinculada às progres-
sões numérico-cromáticas, com as suas dinâmicas 
e os seus ritmos pautados, sobretudo, pelo Número 
codificado em pontos e cores. 

Num primeiro momento, o sistema de signos do 
jogo de dominó encontrou novas sintaxes a partir da 
descoberta dos dominós com pontos coloridos, uma 
vez que o código numérico-cromático utilizado na 
indústria de jogos passou a ser um referencial im-
portante para o desenvolvimento do processo cria-
tivo. “Embora o Número seja uma instância signifi-
cante no discurso de José Patrício, nesse particular, 
ele também se torna significado da cor codificada”5, 
sintetiza Paulo Herkenhoff. Dentre outras obras, 
15.624 peças – progressão cromática crescente (2011) 
e 15.625 pregos – decrescente (2010) exemplificam o 
processo de codificação do Número em cor, ao utili-
zar, respectivamente, peças coloridas de quebra-ca-
beças e pregos pintados com esmalte sintético, nas 
cores correspondentes aos Números.

No decorrer do processo criativo, as obras passa-
ram a surgir a partir das descobertas que eu fazia nos 
mercados que frequentava, em busca por novos ma-
teriais. Era onde eu encontrava, a baixo preço, além 
de jogos de dominó, uma diversidade de elementos 

5. HERKENHOFF, Paulo. José Patrício: cogitações 

sobre o Número. Rio de Janeiro: Cobogó, 2010, p. 15.

46.872 pregos – progressão cromática 
decrescente, 2008

esmalte sintético sobre pregos sobre madeira, 
200 x 200 cm

Coleção Cecília e Abraham Szajman, São Paulo
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de visão e a maior ou menor concentração dos fios. 
Para realizar a primeira obra, utilizei fios elétricos de 
cor branca e, para a segunda, fios coloridos, segundo 
o código cromático do dominó.

Outras obras “peludas” se constituíram em espi-
rais em que as peças dos dominós são enfileiradas e 
presas uma a uma através de fios de telefonia, como 
acontece em Espiral branca (2003), e por meio de 
fios de metais diversos, em Espiral II (2003). Depois, 
à medida que tomam a forma de espiral, foram ata-
das com o mesmo tipo de fio, estruturando e dando 
coesão ao todo das espirais circulares.

Essas obras guardam relação com aquelas reali-
zadas com pregos, como 46.872 pregos – progressão 
cromática crescente (2008) e 46.872 pregos – pro-
gressão cromática decrescente (2008), que se situam 
dentro da mesma lógica de virtualidade, mas que 
apresentam uma conversão dos seus elementos 
constitutivos. O processo de criação dessas obras en-
volve a fixação e pintura de milhares de pregos usa-
dos para reproduzir os pontos presentes no grafismo 
de 112 dominós e 279 dominós. Em seguida, o esmalte 
sintético é aplicado sobre o fundo do suporte para re-
sultar, ao secar, em uma película negra que recobre 
toda a área. A aparência final sugere uma fusão das 
peças de dominó, eliminando a fragmentação origi-
nal e criando uma superfície contínua e rugosa de 
onde emergem os pregos/pontos do dominó. A ambi-
guidade conceitual presente nessas obras pode levar 

dominó em uma película de vinil adesivo. A tarefa era 
criar uma “máscara” que deixasse vazados os pontos 
da numeração dos dominós. Adesivado o vinil sobre 
a chapa de metal, os pontos foram pintados com tinta 
branca. Ao remover o vinil, a retícula de 112 dominós 
se evidenciava na superfície bidimensional, na qual 
não havia mais a fragmentação e a descontinuidade 
causadas pelas peças de dominó. Nessa obra, eu pude 
escolher o tamanho da “peça” e o diâmetro dos pon-
tos para produzir uma imagem do dominó com dois 
quadrados perfeitos justapostos, a despeito do que 
ocorre quando uso dominós reais, pois as peças sem-
pre apresentam uma diferença, mínima que seja, de 
milímetros. Agrada-me a precisão, a nitidez e o po-
der de síntese que a obra adquire quando é reprodu-
zida dessa forma, evidenciando a junção de aspectos 
contrários numa mesma estrutura: o movimento 
crescente e o decrescente, a abertura e o fechamento, 
a expansão e a retração.

Depois da Pintura, vieram as obras Projeção orgâ-
nica (2002) e Projeção orgânica, progressão cromáti-
ca (2002), também pertencentes à série 112 dominós. 
Em peças de dominó em que a informação numérica 
aparece como orifícios circulares, foram introduzi-
dos fios elétricos nos pontos vazados, resultando em 
obras com aparência “peluda”. Com acentuado rele-
vo, são obras nas quais os fios se projetam e criam, à 
medida que o espectador se desloca, um efeito cinéti-
co de saturação cromática, variável segundo o ângulo 

Obra cega, 2014
15.625 tachas de cobre sobre madeira, 
67 x 67 cm

Coleção Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand (Masp)
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de múltiplos de 28 peças iguais. A ideia de expansão 
se fortalece, uma vez que, intuitivamente, podemos 
imaginar que qualquer superfície no ambiente pode 
ser alcançada pelos adesivos, que se proliferam. 

PAPEL DE PAREDE

No âmbito da pesquisa com uma coleção de dominós 
que comportava uma expressiva variedade de jogos, 
a obra Papel de parede (2002) foi produzida para in-
tegrar o 45º Salão de Artes Plásticas de Pernambuco. 
A ideia surgiu ao ver que o prédio onde se realizou 
a mostra, a antiga Fábrica Tacaruna, estava em ruí-
nas. O papel de parede serviu como um revestimento 

levei uma quantidade de papéis de parede com ima-
gens de dominós que já haviam sido utilizados em 
outra exposição. 

Na parede, os adesivos funcionam como uma 
epiderme, não têm o volume dos dominós. Como re-
sultado de uma simulação, os dominós deixam de ser 
objeto tridimensional, para evidenciar o seu aspecto 
conceitual. As obras produzidas com eles guardam o 
caráter efêmero das instalações de chão com domi-
nós. Porém, uma vez colados, os adesivos não podem 
ser reaproveitados. 

Os adesivos obedecem à regra da expansão múl-
tipla para criar ritmos e quadrados perfeitos a partir 

os adesivos ao processo criativo, adequando-os aos 
projetos que eu vinha desenvolvendo.

A oportunidade para utilizar os “dominós-adesi-
vos” surgiu em 2008, a partir do convite que recebi do 
curador Michael Asbury para realizar uma exposição 
individual no Chipre. Diante da dificuldade logística 
para transportar obras para outro continente, eu de-
cidi que levaria comigo, na bagagem, uma quantida-
de de adesivos suficiente para realizar interferências 
nas paredes do Pharos Centre for Contemporary Art, 
em Nicósia, onde usei, inclusive, os adesivos em uma 
versão de 112 dominós. A facilidade logística e expo-
sitiva me chamou a atenção. Além dos adesivos, eu 

o olhar a um impasse ao tentar discernir entre o real 
e o simulacro. O seu modo de materialização produz 
uma tridimensionalidade dúbia que justapõe o tátil 
e o visual, podendo causar uma espécie de distúrbio 
perceptivo-sensorial. 

ADESIVOS

Alguns dos dominós que encontrei à venda traziam 
adesivos para colar sobre as 28 peças de plástico, um 
procedimento preparatório que precisa ser executa-
do para permitir o manuseio e a funcionalidade das 
peças na atividade lúdica. Após comprar dominós 
como esse, eu me dei conta de que poderia incorporar 

Expansão múltipla (stickers), 2008
adesivos sobre parede

Vista da exposição Connections no Pharos Centre 
for Contemporary Art, Nicósia, Chipre
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que aparenta demitir a subjetivação em favor da 
objetividade do código”6. Essa observação se co-
necta, objetivamente, com obras que realizei utili-
zando objetos coloridos, tais quais dominós, dados, 
alfinetes, tachas, contas de bijuteria, botões, fios 
metálicos, elétricos ou de telefonia (estes últimos 
revestidos com matéria plástica). Todos esses ma-
teriais encontravam-se disponíveis em lojas de co-
mércio popular, armarinhos e armazéns de cons-
trução e foram largamente utilizados ao longo da 
minha pesquisa.

O desdobramento conceitual da serialização de 
objetos que eu vinha promovendo no meu trabalho 
me levou a organizá-los para criar composições cro-
máticas que remetem a uma “pintura seca”, cuja ex-
pressão inicial são as obras com dominós de plásti-
co, em diversas cores, utilizados nas séries Circuitos 

para aquelas paredes remanescentes, que resistiam 
ao tempo, mas que se encontravam bastante degra-
dadas. Foi assim que eu concebi um papel de pare-
de simétrico, impresso com um detalhe de imagem 
fotográfica que apresentava uma variedade de peças 
de dominó montadas sobre uma mesa. Uma vez jus-
tapostos sobre a parede, colados um ao lado do outro, 
os papéis geraram uma cadência rítmica e criaram 
padrões com efeito caleidoscópico, integrados à ar-
quitetura do lugar.

 
“PINTURA SECA” – COR READY-MADE

Ao comentar a pictorialidade do Número no meu 
trabalho, Paulo Herkenhoff afirma que a cor “assu-
me o valor pictórico da materialidade sintética in-
dustrial no corpo dos objetos [...] José Patrício pin-
ta com coisas pictóricas pré-dadas. Isto é pintura 

(2002) e Imagem (2004), respectivamente. A  série 
Puzzle (2006) utiliza peças de plástico do quebra-ca-
beças Peg lig, e a série Piercing (2005) se compõe de 
alfinetes com cabeças de vidro ou de matéria plástica. 

Um exemplo significativo são as obras que utili-
zam tubos de canetas hidrográficas, elemento com 
características próprias que passei a utilizar, sobre-
tudo, pela riqueza cromática que apresentam, ofer-
tados em estojos que comportam 12, 24 ou 36 cores. 
Acompanhando essa mesma lógica, utilizei também 
lápis de cor feitos de madeira.

Para que sejam utilizadas nas obras, as cane-
tas hidrográficas são destituídas de todos os seus 

e Ritmos (2001–2002), as quais, por sua vez, fazem 
parte da série 112 dominós.

Sem a ajuda de pincéis ou de tinta, essa estraté-
gia, que envolve apropriação de materiais e fatura 
peculiares como alternativa ao fazer manual, nega 
o teor artesanal dos processos convencionais da 
pintura e se constitui como um procedimento pic-
tórico que se concretiza por meio das cores prontas, 
obtidas pela adição de pigmentos sintéticos incor-
porados à matéria constituinte dos diversos objetos 
industriais utilizados.

Esse aspecto também está presente em obras rea-
lizadas com dados e cubos de resina, nas séries Dados 

6. HERKENHOFF, Paulo. op. cit., p. 27.

Expansão múltipla (stickers), 2008
adesivos sobre parede

Montagem da exposição Connections no Pharos 
Centre for Contemporary Art, Nicósia, Chipre

Circuito I, 2000
3.136 peças de dominó de plástico sobre 
madeira, 105 x 207 cm
Washington Convention Center Art Collection, 
Estados Unidos
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PICTORIA – CAMALEÃO

Em momentos distintos e na perspectiva de asso-
ciar a singularidade cromática das obras à varie-
dade de configurações que elas podem assumir por 
meio de materiais e procedimentos diversos, as 
obras Camaleão (2006) e Camaleão 2 (2019) foram 
concebidas como uma tentativa de sintetizar e de 
demonstrar a potencialidade formal das estruturas 
das séries 112 dominós e Afinidades cromáticas. Os 
registros digitais de obras de cada uma das séries fo-
ram reunidos e tiveram as suas dimensões padroni-
zadas de modo que pudessem ser exibidos por meio 
de um programa de animação que permite visualizar, 

componentes até que restem apenas os tubos de 
plástico colorido, os quais são encadeados em linha 
contínua espiralada, obedecendo a sequências cro-
máticas aleatórias ou pré-definidas.

A questão da “pintura seca” ressurge, em outro 
viés, com os selos postais que acumulei para realizar 
as obras da série Conexões cromáticas (2016). Eles 
apresentam uma gama variada de tonalidades, que 
foram selecionadas e classificadas de acordo com 
o seu teor cromático. Cada obra dessa série utiliza 
selos de uma mesma tipologia impressos em cores e 
tonalidades distintas, ordenados e colados em uma 
grade regular, impressa sobre o suporte. 

sucessivamente e em sequência aleatória, o efeito de 
fusão gradativa das obras.

A partir do meu percurso criador, busquei refle-
tir sobre o meu próprio trabalho, ordenando e estru-
turando uma narrativa, articulando ação e pensa-
mento a fim de estabelecer uma estratégia pautada 
no diálogo entre a práxis artística e a reflexão teó-
rica. A expectativa é de que esse processo contri-
bua, de forma abrangente, para que se ressaltem as 
dinâmicas que envolvem a criação em arte contem-
porânea e, particularmente, para que haja melhor 
compreensão do meu processo criativo e do meu 
trabalho como um todo. 

Imagem I, 2004
6.272 cubos de resina sobre acrílico, 

35 x 68 cm

Coleção José Gomez Artaiz, Madri, Espanha

Puzzle I, 2005
6.274 peças de quebra-cabeças de plástico 
e pregos sobre madeira, 63,5 x 125 cm

PÁGINAS 138 E 139

Vista da exposição Precisão e acaso, 2017
Museu do Estado de Pernambuco, Recife
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com José de Barros, ambos realizados 
no Centro de Artes e Comunicação 
da UFPE.

Torna-se socioartista da Oficina 
Guaianases de Gravura, onde passa 
a frequentar cursos de gravura em metal 
e litografia, produzindo diversas obras 
com essas técnicas. 

Na Fundação Casa das Crianças 
de Olinda (FCCO), participa da criação, 
da instalação e do funcionamento da 
Oficina de Papel Artesanal de Olinda 
vinculada ao projeto Oficina do Saber 
Fazer, promovido pelo Ministério 
da Educação, do governo federal. 

1982–1985 Nesse período, faz 
pesquisas teóricas e ministra diversos 
cursos de fabricação artesanal de papel 
a partir da reciclagem e da obtenção de 
fibras vegetais.

1982–1989 Participa, como restau-
rador, de diversos projetos, integrando 
as equipes de restauro dos murais de 
Cícero Dias situados na Secretaria da 
Fazenda do Estado de Pernambuco, no 
Recife; de dois retábulos da Igreja da Sé 
de Olinda e do altar da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Velha 
de Itamaracá.

1983 Realiza sua primeira exposição 
individual, Papéis artesanais, na Oficina 
Guaianases de Gravura, em Olinda, com 
curadoria de Raul Córdula.

Integra a Mostra Norte/Nordeste, do 
6º Salão Nacional de Artes Plásticas, 
realizada na Fundação Espaço Cultural, 
em João Pessoa, na Paraíba.

1984 Frequenta o curso de gravu-
ra em metal, na Oficina Guaianases 
de Gravura, ministrado por Tay 
Bunheirão. 

Nos anos seguintes, participa de várias 
exposições coletivas promovidas 
pela Oficina Guaianases de Gravura 
para divulgação da produção dos seus 
socioartistas.

Como representante da Oficina de Papel 
Artesanal de Olinda, participa do evento 
Os Papéis do Papel, organizado por 
Otávio Roth na então Fundação Nacional 
de Arte (Funarte), no Rio de Janeiro.

Participa do 8° Salão Nacional de Artes 
Plásticas, no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro (MAM-RJ).

1985 Recebe os prêmios Artista 
pernambucano mais promissor e Prêmio 
Fundarpe de aquisição do 38º Salão de 
Artes Plásticas de Pernambuco. 

Participa do 8º Salão Nacional de Artes 
Plásticas, realizado no MAM-RJ.

1985–1990 Participa de vários 
cursos de formação voltados para a 

1960 Nasce no Recife, em 
Pernambuco, o artista José Patrício 
Bezerra Sobrinho.

1975 Inicia sua formação em artes 
visuais na Escolinha de Arte do Recife 
(EAR), orientado pela professora 
Thereza Carmen Diniz.

1976–1980 Participa das 4ª, 
5ª e 8ª edições do Salão dos Novos 
no Museu de Arte Contemporânea 
de Pernambuco, em Olinda. Recebe 
o Prêmio de Aquisição na 8ª edição.

1977–1978 Participa das 30ª 
e 31ª edições do Salão Oficial de Arte, 
no Recife. 

1980–1986 Participa de seis 
edições do Salão de Artes Plásticas 
de Pernambuco (33ª, 34ª, 35ª, 37ª, 
38ª e 39ª), promovidas pelo Museu do 
Estado de Pernambuco, no Recife.

1982 Gradua-se em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE).

Frequenta ateliês de papel artesa-
nal, com Pérside Omena e Frederico 
Guerreiro, e de gravura em metal, 

CRONOLOGIA

Chagas, Marcelo Silveira, Maurício 
Silva e Rinaldo, todos atuantes em 
Pernambuco.

Recebe o Prêmio de arte mural do 
Salão de Arte Contemporânea de 
Pernambuco, que resultou em um 
painel cerâmico localizado no Terminal 
Rodoviário de Palmares, cidade da Zona 
da Mata Sul de Pernambuco.  

1988 Realiza estágio no Laboratório 
de Conservação e Restauração de 
Documentos Gráficos (Lacre) da 
Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio 
de Janeiro.

Assume a diretoria da Pinacoteca 
do Instituto de Documentação da 

Fundação Joaquim Nabuco e tam-
bém atua no Laboratório de Pesquisa, 
Conservação e Restauração 
de Documentos e Obras de Arte 
(Laborarte). 

Participa da Exibição especial arte 
de hoje, na Sala Abelardo Zaluar, 
no Museu Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro, onde apresentou 
a obra Sistema II, incorporada ao acervo 
do museu.

Participa do Salão de Arte 
Contemporânea de Pernambuco.

1989 Recebe o Prêmio de aquisição do 
11º Salão Nacional de Artes Plásticas, pro-
movido pela Funarte, no Rio de Janeiro.

conservação de acervos documentais 
e restauração de obras de arte.

1986 Participa da exposição coletiva 
Papel corpo e matéria, na Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de 
Janeiro. 

Realiza sua segunda exposição in-
dividual, Papel artesanal, na Galeria 
Espaço Alternativo da Funarte, no 
Rio de Janeiro, como parte do prêmio 
recebido no Salão de Artes Plásticas de 
Pernambuco de 1985. A exposição foi 
previamente apresentada no Recife, 
na Galeria Metropolitana Aloisio 
Magalhães, atual Museu de Arte 
Moderna Aloisio Magalhães (Mamam).

Participa da Mostra Nordeste do 9º 
Salão Nacional de Artes Plásticas, 
realizada no Centro de Convenções 
de Pernambuco, em Olinda.

1986–1987 Assume a diretoria artís-
tica da Oficina Guaianases de Gravura.

1987 Faz a curadoria da exposi-
ção Papel Brasil, realizada na Oficina 
Guaianases de Gravura, em Olinda, 
e no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa.

Realiza as primeiras obras da série 
Composições, utilizando papel artesanal.

Entre 1987 e 1989, participa das três 
exposições realizadas pelo coleti-
vo Carasparanambuco, juntamente 
com os artistas Alexandre Nóbrega, 
Eduardo Melo, Félix Farfan, João 
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1993 Participa da exposição Cinco 
artistas da Associação Le Hors-Là, no 
espaço cultural Les Arcenaulx, em 
Marselha, na França.

A exposição Rencontre des deux 
mondes faz itinerância por 10 capitais 
brasileiras.

1994 Participa da 22ª Bienal de São 
Paulo, com curadoria de Nelson Aguilar.

1994–1995 Com bolsa de estudos do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), realiza 
um estágio no Ateliê de Restauração de 
Artes Gráficas do Musée Carnavalet, em 
Paris, na França, orientado por Béatrice 
Liébard, restauradora da Bibliothèque 
Nationale.

1995 Antes de retornar ao Brasil, rea-
liza uma exposição com a artista plásti-
ca Roró de Sá na Associação Cultural Le 
Hors-Là, em Marselha, na França.

Participa do II Salão MAM-Bahia, no 
Museu de Arte Moderna da Bahia.

1997–1998 Ministra cursos de 
papel artesanal na Freie Kunstschule 
Berlin, durante a Internationale 
Sommerakademie, e participa das 
duas edições da mostra Ausstellung der 
dozenten, vinculada ao evento. 

1998 Por meio do uso de elemen-
tos seriados, inicia as pesquisas que 
resultam em Série negra e nas primeiras 

obras que utilizam peças do jogo de 
dominó.

Participa da exposição Dragões e leões, 
que reúne alguns dos artistas mais 
expressivos da arte contemporânea 
de Pernambuco e do Ceará. A mos-
tra, com curadoria de Agnaldo Farias 
e Moacir dos Anjos, foi inaugurada em 
Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, e seguiu para o Recife, 
na Fundação Joaquim Nabuco. 

1999 Participa do projeto Rumos 
Itaú Cultural Artes Visuais 1999/2000, 
no qual apresenta a obra 112 dominós 
nas exposições itinerantes Investigações: 
Rumos Visuais 2, Vertentes contemporâ-
neas e O plano ampliado.

Apresenta a exposição Jogos de 
desarmar no Centro Cultural de São 
Francisco, em João Pessoa, que reúne 
obras inéditas de Série negra e as pri-
meiras obras utilizando dominós.

Participa da exposição Nordestes, rea-
lizada no Sesc Pompeia, em São Paulo, 
onde apresenta a obra 280 dominós.

Recebe o Prêmio aquisitivo do VI Salão 
da Bahia com a obra 224 dominós, incor-
porada ao acervo do MAM-BA. 

Passa a atuar junto à Coordenação 
de Artes Visuais do Instituto de Cultura 
da Fundação Joaquim Nabuco.

2000 Apresenta, no Museu de Arte 
Moderna Aloisio Magalhães, a expo-
sição O lugar instável, na qual foram 

Participa do 1° Encontro de Papel 
Artesanal da América Latina, na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.

1990 Participa da mostra A cor na 
arte brasileira, no Paço das Artes, em 
São Paulo, com curadoria de Nelson 
Aguilar.

Realiza a exposição individual José 
Patrício na galeria Pasárgada Arte 
Contemporânea, no Recife.

1991 Participa da exposição 
Pernambuco: estética de resistência, 
na galeria Artespaço, no Recife (1991), 
e na Galeria Montesanti Roesler, em São 
Paulo (1992), com curadoria geral 
de Alberto Beutenmüller. 

Recebe o Prêmio aquisitivo GDF do 12º 
Salão Nacional de Artes Plásticas/
Prêmio Brasília de Artes Plásticas, reali-
zado no Museu de Arte de Brasília.

1992 Realiza sua primeira viagem à 
Europa, com duração de três meses, pas-
sando por diversos países. Durante esse 
período, participou de um intercâmbio 
com artistas franceses da Associação 
Cultural Le Hors-Là e da exposição 
Rencontre des deux mondes, em come-
moração aos 500 anos de “descoberta” 
das Américas, no Fort Saint Jean, em 
Marselha, na França.

Recebe o Prêmio de aquisição do 
Salão de Arte Contemporânea de 
Pernambuco, realizado no Museu do 
Estado, no Recife.

o Mamam, no Recife, (2004); Museo 
de Arte Contemporáneo de Vigo, 
na Espanha (2005); e Museo de Arte 
del Banco de la República de Bogotá, 
na Colômbia (2008).

2004 Realiza a exposição individual 
112 dominós na Galeria Anna Maria 
Niemeyer, no Rio de Janeiro, sendo 
representado pela galeria até 2012, 
quando do encerramento das atividades 
do espaço.

Lança o catálogo José Patrício: Ars com-
binatoria / 112 dominós, que apresenta 
um panorama da sua produção e textos 
críticos de diversos autores.

Participa da exposição coletiva 
inaugural da Galeria Mariana Moura, 
no Recife.

Participa da exposição Postcards from 
Cuba: a selection from the 8th Havana 
Biennial, com curadoria de Selene 
Wendt, no Henie Onstad Kunstsenter, 
em Høvikodden, na Noruega. 

Participa da exposição Tudo é Brasil, 
no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, 
e no Itaú Cultural São Paulo.

Participa das mostras Arte em cons-
trução, na Galeria Marcantonio 
Vilaça, no Instituto Cultural Bandepe; 
e Heterodoxia, nas galerias Massangana 
e Baobá, da Fundação Joaquim Nabuco, 
no Recife.

2005 Apresenta as obras Jogo cor 
e Zero jogo no Observatório Cultural 

de obras selecionadas da coleção 
Marcantonio Vilaça. A mostra itinerou 
por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília 
e Recife.

2002 Apresenta a instalação Ars 
combinatoria no Paço das Artes, em 
São Paulo.

O MAM-BA recebe a exposição Ars 
combinatoria / 112 dominós. 

Realiza a exposição individual 112 
dominós e lança um catálogo com texto 
crítico de Paulo Sergio Duarte, na gale-
ria Amparo 60, no Recife.

Participa, como artista convida-
do, do 45º Salão de Artes Plásticas 
de Pernambuco, na antiga Fábrica 
Tacaruna, no Recife.

2003 Participa da 8ª Bienal de 
Havana, em Cuba, com duas instalações: 
280 dominós coloridos, no Pabellón 
Cuba, e Ars combinatoria, na Fortaleza 
de La Cabaña.

Realiza a exposição Ars combinato-
ria / 112 dominós no Museu de Arte 
Contemporânea do Ceará – Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, 
em Fortaleza. 

Participa da mostra Panorama da 
Arte Brasileira – (desarrumado) 19 
desarranjos, com curadoria de Gerardo 
Mosquera, no Museu de Arte Moderna 
de São Paulo (MAM-SP) e no Paço 
Imperial, no Rio de Janeiro. Nos anos 
seguintes, a exposição itinerou para 

apresentadas obras de Série negra, além 
de 280 dominós e Ars combinatoria. 
Nessa oportunidade, também foram 
lançados um catálogo e o site do artista. 

Participa do VII Salão da Bahia, 
no Museu de Arte Moderna da Bahia.

2001 Participa da exposição 
Trajetória da luz na arte brasileira, com 
curadoria de Paulo Herkenhoff, no Itaú 
Cultural São Paulo.

Participa da exposição Nordeste brasilei-
ro: matriz popular e consciência constru-
tiva, com curadoria de Marcus Lontra, 
no âmbito do Salão Arte Pará, realizado 
no Museu do Estado do Pará, em Belém.

Participa da III Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul, com a instalação 
Dominós, exibida no Espaço Cultural 
Santander, em Porto Alegre. 

Apresenta a obra 280 dominós na ex-
posição Políticas de la diferencia – Arte 
Iberoamericano fin de siglo, no Centro 
de Convenções de Pernambuco, em 
Olinda, com curadoria de Aracy Amaral. 
Na Argentina, a obra 112 dominós 
participa da mesma mostra no Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Malba).

Realiza as primeiras obras com peças 
de quebra-cabeças.

Apresenta a instalação Ars combinatoria 
no Paço Imperial, no Rio de Janeiro.

Participa da exposição Espelho cego, 
com curadoria de Márcia Fortes, a partir 
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de Pernambuco (Mepe), apresentando 
uma síntese de sua produção mais re-
cente. Com curadoria de Felipe Scovino, 
a exposição sai em itinerância em 2018, 
passando por Brasília (Museu Nacional 
do Conjunto Cultural da República) 
e Belo Horizonte (Museu Mineiro).

Participa da exposição A pureza é um 
mito: o monocromático na arte contem-
porânea, idealizada pela Galeria Nara 
Roesler, em São Paulo, com curadoria 
de Michael Asbury.

Participa do projeto especial ArtReview 
Asia – XIÀN CHǍNG, realizado durante 
a feira West Bund Art & Design, em 
Xangai, na China. 

Realiza a exposição individual 
Algorithm in ‘object recognition’, na Pearl 
Lam Galleries, em Hong Kong, na China, 
com curadoria de Sarina Tang.

Participa da mostra Géométries sud, 
du Mexique à la Terre de Feu, realiza-
da pela Fondation Cartier pour L’art 
Contemporain, em Paris, na França, 
com a obra Ruptura (2002), pertencente 
ao acervo da instituição.

2019 Realiza a exposição Pictoria, na 
galeria Amparo 60, no Recife, juntamen-
te com o artista Delson Uchôa.

Participa da exposição JRSLM – para-
dise lost again, em comemoração aos 50 
anos da Universidade Livre de Bruxelas, 
na Bélgica, onde expõe a obra 280 domi-
nós, com curadoria de Hans De Wolf.

em Porto Alegre), ambas concebidas 
com obras pertencentes à Coleção 
Gilberto Chateaubriand.

2007 A obra Ars combinatoria parti-
cipa da exposição Lo[s] cinético[s], com 
curadoria de Osbel Suárez, realizada 
no Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, em Madri, na Espanha. A 
mostra reuniu os principais artistas do 
movimento cinético, tais como Julio Le 
Parc, Abraham Palatnik, Jesús Rafael 
Soto e Carlos Cruz-Díez. No mesmo ano, 
a mostra foi apresentada no Instituto 
Tomie Ohtake, em São Paulo. 

Expõe a instalação Jogo cor na Casa da 
Ribeira, em Natal.

2008 Exibe a instalação Expansão 
múltipla na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, no Projeto Octógono Arte 
Contemporânea, com curadoria de Ivo 
Mesquita. 

Realiza as exposições individuais 
Connections, no Pharos Centre for 
Contemporary Art, em Nicósia, no 
Chipre; e Pintura numerosa, na Galeria 
Nara Roesler, em São Paulo, ambas com 
curadoria de Michael Asbury. Também 
no Chipre participa da exposição coleti-
va Pharos – TEN, no Nicosia Municipal 
Arts Centre.

Participa da exposição Brasil arte con-
temporânea, através da Galeria Mariana 
Moura, e também tem obras apresenta-
das no estande da Galeria Nara Roesler, 
no ano do Brasil na ARCO – 27ª Feira 

Torre Malakoff, no Recife, com curado-
ria de Cristiana Tejo.

Expõe Ars combinatoria na Abbaye 
de Silvacane, em Aix-en-Provence, 
na França.

Participa do Panorama da Arte 
Brasileira, no Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, com curadoria de Felipe 
Chaimovich.

Participa da exposição Homo ludens: 
do faz-de-conta à vertigem, no Itaú 
Cultural, em São Paulo. 

Participa das exposições Territoires 
transitoires, no Palais de la Porte Dorée, 
e Diversité dans l’art contemporain 
brésilien (Espaço Brasil – Carreau du 
Temple), realizadas em Paris, em come-
moração ao Ano do Brasil na França. 

Participa da exposição Discover Brazil, 
no Ludwig Museum, em Koblenz, na 
Alemanha.

2006 Apresenta a exposição indi-
vidual Vuco-vuco, na Galeria Mariana 
Moura, no Recife.

Expõe a instalação Jogo cor no Torreão, 
em Porto Alegre, e na mostra Abrigo poé-
tico – diálogos com Lygia Clark, no MAC 
Niterói, no Rio de Janeiro.

Participa da mostra Contemporary 
Brazilian art, no Espaço Design Gallery, 
em Nova York.

Participa das mostras Arte brasileira 
hoje (MAM-RJ) e É hoje na arte brasilei-
ra contemporânea (Santander Cultural, 

2012 Realiza a exposição individual 
A espiral e o labirinto, na Galeria Nara 
Roesler, em São Paulo, com curadoria 
de Cristiana Tejo. 

Expõe a obra Ars combinatoria no Art 
HK Projects, com curadoria de Yuko 
Hasegawa, durante a International Art 
Fair, em Hong Kong, na China.

2013 Apresenta a exposição 
individual Afinidades cromáticas, no 
Museu da Chácara do Céu, no Rio de 
Janeiro, dentro do programa Os amigos 
da Gravura.

2014 Realiza a exposição individual 
Afinidades cromáticas, na Galeria Nara 
Roesler, em São Paulo.

2015 Realiza a exposição individual 
Avulsos, na Galeria Nara Roesler, no Rio 
de Janeiro.

2016 Conclui o mestrado do 
Programa Associado de Pós-Graduação 
em Artes Visuais UFPE/UFPB, com a 
dissertação Dos imperativos da ordem à 
afirmação do acaso em Ars combinatoria.

2017–2018 Apresenta as exposições 
individuais Ponto zero, no Sesc Santo 
Amaro, em São Paulo, com curadoria de 
Adolfo Montejo Navas; e Explosão fixa, 
no Instituto Ling, em Porto Alegre, com 
curadoria de Eder Chiodetto.

Realiza a exposição individual 
Precisão e acaso, no Museu do Estado 

Internacional de Arte Contemporânea 
de Madri, na Espanha.

Participa da mostra Arte pela 
Amazônia, no pavilhão da Fundação 
Bienal de São Paulo.

2009 Participa da exposição Coleção 
MAM-Bahia: 50 anos de arte brasileira, 
realizada no Museu de Arte Moderna 
da Bahia.

2010 Realiza a exposição individual 
O Número, com curadoria de Paulo 
Herkenhoff, na Caixa Cultural do Rio de 
Janeiro e nos centros culturais do Banco 
do Nordeste em Fortaleza e Juazeiro do 
Norte, no Ceará. 

Lança o livro José Patrício: cogitações 
sobre o Número, de autoria de Paulo 
Herkenhoff. O ensaio explora questões 
conceituais abertas pelo artista.

2011 Participa da exposição Art in 
Brazil (1950–2011), realizada no Palais 
de Beaux Arts, em Bruxelas, na Bélgica, 
dentro da programação do festival 
Europalia Brasil.

Integra a mostra 1911–2011 Arte brasi-
leira e depois na coleção Itaú, que itine-
rou pelo Rio de Janeiro (Paço Imperial), 
por Belo Horizonte (Palácio das Artes) 
e por Curitiba (Museu Oscar Niemeyer). 

Realiza dois painéis de grandes dimen-
sões comissionados pelo Sesc Santo 
Amaro, em São Paulo, onde se encon-
tram em exposição permanente. 

2021 Exibe a individual José Patrício: 
potência criadora infinita, com cura-
doria de Paula Braga, na Galeria Nara 
Roesler, em São Paulo.

Obra cega (2014), doada pelo artista, 
é incorporada ao acervo do Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(Masp).
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production. You will be able to observe how 
attentively Patrício positions himself in re-
lation to those who were important for his 
training, just as his trajectory is balanced 
out within the new formation of the insti-
tutional parameters of art in the country. 
His participation and consequent awards in 
salons and institutional exhibitions, particu-
larly in the 1980s and 1990s, reflect another 
perception of the object of art in Brazil.

In particular, I find it very interesting that 
an artist recognized both nationally and in-
ternationally, as well as for the constructive 
leaning of his production, started his expe-
riences with paper and printmaking. And, 
moreover, producing his own material. This 
is an important point to understand his art-
work, since, from the beginning, there was a 
concern, or degree of craftsmanship, to get 
directly involved in the material production 
of his works. The book undoubtedly points 
to a coherent trajectory, regardless of the 
extent to which Patrício has used different 
media and techniques. Coherence, in his 
case, does not mean that it simply occurs 
by intensively and systematically producing 
the same technique or media. And here’s 
yet another richness and contribution of 
this book. I would say that his concern has 
always been with painting, even — and this 
is impressive and consistent with his as-
sociation with experimentation — when it 
appears three-dimensionally, as is the case 
with Spiral II (2003).

Patrício’s writing combines artistic 
knowledge, biographical data, and care for 
the reader above all. His concern with the 
book, it seems to me, is in a comprehensive 
sense that can accommodate both those 
who know his work deeply, and who will be 
surprised by little-known or unpublished 
pieces and his pertinent comments, as well 
as those who come into contact with his 
work for the first time. Finding the dose that 

have access to a book written by the actual 
artist about himself. Generally, monograph-
ic books are the works of third parties (his-
torians, critics and researchers in the field) 
who focus on the artist’s trajectory. In the 
case of this book, author and object meld 
together. Far from being a provocation, the 
winner in this approach is the reading pub-
lic. It is a book that becomes an artwork and 
vice versa, because artists’ words — some-
thing so celebrated in letters (such as those 
exchanged between Theo and Vincent Van 
Gogh), manifestos, agendas, diaries, notes, 
faxes, e-mails, among so many other ways 
of corresponding and fixating ideas and im-
ages — became, I would say, throughout the 
20th century, more systematically, an unfold-
ing of their visual art. A concrete example of 
this are the instructions: texts that become 
images by providing the visual arts reader/
audience the chance to experiment with or 
experience a performance on their own. In 
Patrício’s case, the text is not an explanation 
of the artwork. And it is very important that 
this be implied for the reader. The text, in 
his case, is a means, or rather, a bifurcation, 
and therefore never a ‘truth’, which makes 
us pass through countless possibilities in 
reading his work. The artist’s challenges 
when writing about his work are many. To 
balance out writing that is not narcissistic, 
that does not boast of his achievements and 
his place in the history of art, nor creates 
myths about himself. This is definitely not 
the case in Patrício’s writing. There is a con-
cern with placing his work within historical 
context, whether in Recife or in the national 

PREFACE

At the outset, this book draws attention to two 
very rare opportunities in the publishing mar-
ket for art books in Brazil. The first is the publi-
cation of academic research, which often gets 
stuck on the shelves of university libraries 
due to the limitations of a restricted circula-
tion. We have recently suffered a severe blow 
with the closure of the publishing firm Cosac 
Naify, so important in the consolidation of art 
books in the country as well as in the trans-
lation of important critics, historians, poets, 
artists and so many others who think and 
reflect on culture in Brazil and in the world. 
Therefore, the partial publication of José 
Patrício’s master’s dissertation, entitled Dos 
imperativos da ordem à afirmação do acaso 
em Ars combinatoria (in free translation, From 
the Imperatives of Order to the Affirmation of 
Chance in Ars Combinatoria), and defended 
in 2014, under the guidance of professor 
and artist José Rufino, in the Associated 
Postgraduate Programme in Visual Arts of the 
Federal University of Paraíba and the Federal 
University of Pernambuco, is something to be 
hailed. I say partial publication because some 
parts have been maintained and others have 
been deleted for this particular format, in ad-
dition to the fact that the last two chapters of 
the book were contributions made especially 
for this edition. So, beyond the intrinsic quali-
ty of the work, what I want to highlight, above 
all, is its publication per se and its potential to 
reach an audience that still lacks information, 
research sources and debates on contempo-
rary Brazilian art.

The second point or opportunity that this 
work points to is the rare chance in Brazil to 
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art in the 20th century and which, for this 
very reason, is so present in our country’s 
artistic production. To come into contact 
with the book is, on the one hand, to witness 
Patrício’s constructive repertoire — which is 
strong and rooted in his trajectory —, but, 
on the other, to notice how he bypasses or 
creates a very personal experience of this 
heritage. His writings and works reveal how 
he has twisted this tradition. We observe, for 
example, the materials with which Patrício 
pieces his works together. They come from 
cheap stores, from mundane and recur-
rent life events: dice, dominoes, plastic 
game pieces, etc. If the Concretes and Neo-
Concretes invariably used metal as a means 
of producing their works, Patrício turns to 
a repertoire of the urban or the everyday 
object. Like an archaeologist, he roams the 
city in search of components that have be-
come increasingly rare and redundant. The 
mandalas or graphic signs of these objects 
follow their own logic, a circuit, which is at 
the same time rational but tends to create 
zones of chance, of mishap. Throughout 
the preparatory process, Patrício never 
quite knows the precise outcome of this 
configuration. Testing new parts, circuits, 
paths, colours and shapes, his constructive 
production — crafted, calculated yet unpre-
dictable — makes him distinguish himself 
from his peers and predecessors. We read 
his arguments for the construction of his 
works and, at the same time, we admire the 
kinetic potency they conceive. Substituting 
the brush for plastic parts, the canvas for 
plywood, the gesture of the brushstroke for 
craftsmanship, Patrício creates this particu-
lar field for constructive production. The 
brushstroke, let us be fair, is still present. 
Albeit less expressively, let us say. The book 
traverses Patrício’s production phases, joins 
together years and series, speculates about 
associations that can be made, but, above 

part of the book, when Patrício devotes his 
time to discussing the most recent years of 
his production. It is a fresh look and substan-
tial material — the entire book, I would say — 
for the development of new studies involving 
his work. The first critical observations about 
works from the series Chromatic Affinities 
(2013), made by Ana Maria Maia and Paulo 
Sergio Duarte, combine with the reflective 
comments of the artist himself.1

Patrício has an astute way of constructing 
his narrative when he draws on dialogues 
with other critics who, over the years of pro-
duction, have followed his trajectory. It is a 
painstaking work of research and construc-
tion of ‘bridges’ between that which was 
interpreted by researchers and how this is 
received by the artist. The book emerges 
from this network of thoughts, visions, per-
spectives, and images, building a multidis-
ciplinary field with a variety of voices. Still 
in this perspective, it is interesting how the 
artist creates contact zones with the artistic 
avant-garde of the early 20th century, espe-
cially with Duchamp. He relates the artist’s 
research work based on the appropriation of 
an element of everyday life, at once indus-
trial and serial, with the exploration of his 
expressive and disruptive capacity. In fact, 
conceptual differences aside, the game is a 
kind of connection between Duchamp and 
Patrício. If chess attracted Duchamp both as 
a game and as a way of elaborating chance 
and the unforeseen, for Patrício the game 
serves both as a sign of the construction of 
his works (using dice, dominoes and other 
components) and as a form of apprehen-
sion by the public of the systems involved, 
such as the circulation and construction of 
its pieces.

Another important element that the book 
conveys is the way José Patrício reads the 
constructive tradition in Brazil, one of the 
key points to understand the production of 

mediates these two worlds is no easy task. 
And Patrício does this well.

The book, without a doubt, is a unique 
opportunity to make contact with a broad 
and pulsating production. With close to 
40 years of production by the artist, it be-
comes a comprehensive platform for us to 
learn about Patrício’s stages and discourse, 
no longer mediated by third parties, about 
series as iconic as 112 Dominoes (1999) and 
Ars Combinatoria (1999/2000) and even 
lesser-known works, such as Black Series 
(1998), Modular Structure II (1986), or the 
untitled works made in ‘papelogravura’ (a 
neologism, as the artist warns, for what is 
also known as a stencil), produced in the 
early 1980s. I draw attention, in particular, 
to these last two series because Patrício’s 
inventive character was clearly signalled 
since the beginning of his art training. In 
Modular Structures, he makes use of craft-
ed paper made of banana fibres to produce 
a work that already expresses his interest 
in the constructive sign and in the duality 
between the full and the empty. And, in the 
series ‘Papelogravuras’, the mesh is invaria-
bly observed, a form that accompanies him 
throughout his work. Furthermore, it is the 
work of an artist completely absorbed in the 
field of chance, ‘wrapped in probabilities 
and expectations; it requires method and 
contains a component of surprise: the re-
sults are gradually revealed, and the author 
does not know exactly what effects will be 
obtained’, as stated by Patrício. The work as 
an improbable horizon of production and 
that is open to the most varied experiments.

Especially important — because this is the 
first time this has happened — is the final 

1. I am referring to the 
texts Resta um, by Ana Ma-
ria Maia, published in 2014 
in a leader edited by Nara 
Roesler Galery for the solo 
exhibition Chromatic Affin-
ities (available at: https://
nararoesler.art/usr/docu-
ments/exhibitions/list_of_

works_url/7/catalogo_jose-
patricio-web-res.pdf), and 
O olhar em queda livre, Pau-
lo Sergio Duarte, published 
in 2013 in the folder edited 
by Chácara do Céu Museum 
for the exhibition Chromatic 
Affinities at the program Os 
Amigos da Gravura.

tradition, as a dilettante, he imitated some 
of the anachronistic characters of J. Carlos3, 
such as the Melindrosa, an elegant urban 
woman who emerged with the modernity 
of the 20th century.

My artistic training began in a more 
systematic manner at secondary school 
(or high school), early in 1975, when the 
opportunity arose to attend art education 
classes, amongst other school curriculum 
subjects, at Dom Agostinho Ikas School of 
Agriculture. In practical classes, aimed at in-
tegrating artistic activity into the education-
al process, my teacher Anna Maria Lucena 
de O. Cavalcanti introduced basic drawing, 
painting, cutting and pasting techniques, 
within the free and open spirit that charac-
terized Recife’s Escolinha de Arte.

The continuity of the classroom exercis-
es and my growing interest in the proposed 
activities gradually stirred in me a feeling of 
anxiousness, nourished by the expectation 
of attending classes. I felt stimulated and 
compelled towards artistic production and 
began, on a parallel at home, to reproduce 
the experiences and practices experienced 
in the classes. This compulsion bore witness 
to a need to channel my creative energy, 
while pointing to the urgency of developing 
this creative potential.

In the latter half of 1975, teacher Anna 
Maria invited students from the Dom 
Agostinho Ikas School of Agriculture4 for a 
visit to the EAR. At the age of 15, I was the 
only one to appear at house number 124 on 
Rua do Cupim, in the district of Graças, where 
the Escolinha headquarters still operates to-
day. This visit resulted in an invitation and 
a scholarship to attend classes twice a week.

and formulate new studies. The book also 
etches out the possibility of investigating 
an artist’s exercise of criticism and writing 
from a point of view that is not widespread 
in the Brazilian publishing market. The way 
Patrício develops his perspective on his own 
work will assist in the construction of founda-
tions and ramifications in this field of study. 
Finally, through its very particular structure 
of narrative construction, it becomes, in my 
view, in itself an artist’s book, and not only 
a book by an artist about his work — in any 
case no small achievement. Its publication, 
therefore, is a celebration and the combina-
tion of several turns about what constitutes 
the writing and production of a book by the 
artist: narratives that do not end, but rather, 
always continue to create new events in an 
incessant and rhizomatic manner.

FELIPE SCOVINO

THE MODULE 
AS CONSTRUCTIVE ELEMENT
The time I spent at the Escolinha de Arte do 
Recife (EAR)2, in the latter half of the 1970s, 
was definitely when my interest in art was 
first aroused. However, activities relating 
to manual work had naturally attracted my 
attention since the days of primary school, 
at Grupo Escolar Frei Caneca and Colégio 
Nóbrega, in Recife, when I started to learn 
drawing, painting and modelling techniques 
and to practice them both in the classroom 
and, by extension, at home.

There was no particular interest in the 
visual arts in my family, but one of my 
childhood memories is of my father draw-
ing for me. In the wake of the caricature 

all, conveys the unique vision of the author 
himself, who needed to gather these images, 
his own story, to be able to perceive himself.

Substantial themes for his research are 
covered in the book, including emptiness, 
excess, the perfect square, chance, rule, 
colour, the handmade die and the construc-
tive will. It is curious because, when listing 
these categories, one may notice a set of 
dualities and how Patrício’s work circulates 
and takes place in this constant counter-
balancing of forces. A field of distinction 
is created by realizing that his work is not 
an automated, machine-like and objective 
system. On the contrary, it is launched into 
a structure open to the transitory and the 
imponderable. Several threads run through 
his production and — however much, at 
first, it may be decoded as an arbitrary 
norm for the composition of shapes, colours 
and numbers — its origin and its end lie in 
the realm of the unpredictable. His book 
undoubtedly brings us this important con-
tribution towards thinking of his work as a 
free and open field of possibilities.

This publication presents itself as a study 
that seeks to create developments and ex-
pand new criticisms and ideas about José 
Patrício’s work. As mentioned, one should 
not formulate ‘truths’, or an insurmounta-
ble and assertive discourse about the work, 
because it was written by the artist himself. 
Patrício’s personal perspective on his work 
undoubtedly constitutes a relevant, notable 
and influential vision, but this does not pre-
vent new reflections from being made pre-
cisely on the basis of this angle. This is one 
of the main points of the book: the possibility 
of combining the artist’s critical exercise in 
(re)viewing his work and, therefore, the pro-
duction of primary sources for the study of 
this artwork and how the next generations 
of critics, historians, researchers and the 
general public will look at these readings 

2. Founded by a group of 
artists, intellectuals and 
educators from Pernambu-
co linked to the artist and 
educator Augusto Rodri-
gues, EAR (a school of art) 
emerged in 1953, as a re-
sult of the movement that, 
in 1948, created the Escol-

inha de Arte do Brasil in Rio 
de Janeiro.
3. José Carlos de Brito e 
Cunha (1884–1950), known 
as J. Carlos, was a cartoon-
ist, illustrator and graphic 
designer. He is considered 
the biggest name in Brazil-
ian caricature.

4. Linked to the Federal Ru-
ral University of Pernambuco 
(UFRPE), the Dom Agostinho 
Ikas School of Agriculture is 
geared towards training ag-
ricultural technicians and is 
located in São Lourenço da 
Mata, a municipality in the 
Metropolitan Region of Recife.
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is stone, slate, wood, copper, zinc ... Paper it-
self, with its grain and its fibre, provokes the 
dreaming hand into a rivalry for delicacy. 
Matter is thus the first adversary of the po-
et’s hand. It has all the multiplicities of the 
hostile world, the world to dominate. The 
true engraver begins his work in a daydream 
of the will. He’s a worker. A craftsman’.

The laboriousness of printmaking, 
wrapped in probabilities and expectations, 
requires method, while it contains an ele-
ment of surprise: results are gradual, and 
the engraver does not altogether know the 
end effects. If, on the one hand, we consider 
that the print ‘is made of primitive move-
ments; of confident, complete, safe move-
ments’,9 on the other, we must recognize 
that it offers the possibility of evaluating in-
terventions, interfering in the matrix again 
or reprinting an image on top of another. 
Thus, multiple possibilities of adjustments 
and successes unfold, as in the work Spins, 
from 1984, which points to this creation 
process in which the author’s participation 
is intense, especially in the interferences 
he makes in the matrix. The latter, whether 
of stone, metal or cardboard, is like a field 
open to the engraver’s actions.

What attracted me to the art of print-
making was the paradox represented by the 
combination of its technical precision with 
the unpredictability of the end results, espe-
cially its indirect process of execution that 
involves several successive waiting stages, 
until the end result reached.

In traditional metal engraving printing, 
ink is deposited in the grooves cut into the 
metal plate matrix. As part of this process, 
the sheet of paper about to receive the im-
pression must remain immersed in water 
for some time, so that it increases in volume 
due to the expansion of its fibres. This pro-
cedure helps make the paper more flexible, 
malleable and receptive, so that, with the 

appropriate expression for a technique that 
involves making a matrix from cut and past-
ed cardboard together with different materi-
als, thus creating several planes.6

This retrospective glance at the initial 
phase of my training and my production 
makes me consider that refusing to apply 
the name ‘stencil’ has been relevant in my 
creative process. Taking a stance towards 
a way of naming what I experienced as an 
image reproduction technique made this 
practice rather singular in the art scene of 
the time.

Later, in 1982, after a brief period 
in the Engraving Studio of the Arts and 
Communication Centre of the Federal 
University of Pernambuco (CAC/UFPE), 
I  was admitted as a partner-artist at the 
workshop Oficina Guaianases de Gravura 
(OGG).7 This meant I could count on the sup-
port of the master printers and take advan-
tage of the entire structure offered by this 
workshop for print production. The follow-
ing year, thanks to the studio practice from 
the metal engraving and lithography cours-
es held at OGG, I went on to focus on these 
two new techniques, making experiments 
that renewed my interest in the graphic arts.

My contact with the tools and wide vari-
ety of materials and chemicals used in the 
printing and matrix dyeing processes, in 
addition to continuous work with the press 
and the care required to prepare the papers 
for printing, helped reveal the scope and 
inherent complexity in acquiring and prac-
ticing the various techniques and modali-
ties of engraving. According to Bachelard,8 
for the engraver, ‘matter exists. And matter 
exists directly under your working hand. It 

At EAR, I studied with Thereza Carmen 
Diniz, an interesting artist connected to 
printmaking and very active in the Recife art 
circuit. Under her guidance, I worked with 
various techniques, testing procedures with 
typical classroom materials, such as cray-
ons, ink and gouache.

The Escolinha gave students great free-
dom. The practical exercises that took place 
there constituted a basic tool for the devel-
opment of our creative capacity, as well as 
served to gauge the interests and aptitudes 
of each student, since they led to furthering 
our investigations into certain techniques. 
There, I experimented with drawing and 
painting; however, I identified most with 
engraving, which, ‘more than any other 
poem, takes us back to the process of crea-
tion’.5 Choosing printmaking as a (technical) 
language of artistic creation, at that point, 
meant to dive into a flux of experimenta-
tion, in the sense of the above-mentioned 
Bachelard quote, which made this prefer-
ence a significant factor for reflecting on my 
creative process.

Thus, throughout the second half of the 
1970s, my interest centered on techniques 
for reproducing images. I felt encouraged to 
do research on the expressive potential of 
graphic arts, at a time when, in Recife, the 
only two metal engraving presses available 
at an institution were precisely at EAR.

Printmaking played a very important role 
at the beginning of my training. Initially, 
I experimented with monotype and paper 
engraving (‘papelogravura’) — a technique 
called stencil by everyone but me. I found 
this term inadequate. ‘Papelogravura’, 
my neologism, seemed to me the most 

5. BACHELARD, Gaston. O 
direito de sonhar. São Pau-
lo: Difel, 1986, p. 63.
6. The complete process of 
“papelogravura” includes: 1) 
making the matrix; 2) roller 
inking; and 3) printing on 
paper in the metal engrav-
ing press.

7. Created in 1974 as a 
studio dedicated to litho-
graphic production, initially 
located in the Recife neigh-
bourhood of Campo Grande, 
the Oficina Guaianases de 
Gravura brought together 
artists working with engrav-
ing, with an emphasis on 

lithographic technique. In 
1979, it started to operate 
at Ribeira Market, in Olinda, 
where the artists gathered 
in a formally constituted as-
sociation. It was dissolved 
in 1994 and its collection 
is currently under the custo-
dy of the Department of Art 

Theory at UFPE.
8. BACHELARD, Gaston. op. 
cit., p. 52.
9. Ibid., p. 55.

as a structural element.11 In a context in 
which materiality presented itself as one of 
the main issues in contemporary art, the re-
covery of an ancient technique, such as the 
handmade production of paper, raised to the 
level of expression by fine artists, revealed 
paper as a material impregnated with mean-
ing: before being a surface, paper is an ex-
pressive three-dimensional volume in itself.

At that time, handmade papermaking 
mobilized artists and artisans in different 
countries, in line with political and ecological 
cultural issues. The intensity of the move-
ment around artisanal paper led Brazilian 
artist Otávio Roth to organize, in 1984, in Rio 
de Janeiro, the project Os Papéis do Papel, of 
which I was a last-minute participant, repre-
senting Olinda’s handmade paper workshop 
Oficina de Papel Artesanal de Olinda.12

As part of the event, three exhibitions were 
held at the headquarters of Brazil’s National 
Art Foundation (Funarte). The first, Paper 
as Language, presented works by six artists, 
among them three Brazilians who dedicated 
their time, in whatever way, to researching 
paper as a language. The second brought to-
gether samples of papers produced in various 
countries in the East and the West: Papers 
of the World. The third, Handmade Paper in 
Brazil, dealt comprehensively with Brazilian 
research in this field.13 On the occasion, a 
forum for debates was also held that aimed 
to assess, among other aspects, the impor-
tance of paper as a new form of expression.14 
Simultaneously, the event also offered other 
activities, such as the Papers Bazaar and a 
practical course in manual papermaking.

In this context, the highlight was the par-
ticipation of Antonio Dias, a north easterner 

After the various materials used in an-
cient times as a support for writing, pa-
per appears as a miraculous substance. 
Invented by the Chinese in 105 AD and kept 
secret for 600 years, until it reached Korea 
and Japan, its use in the East grew and diver-
sified rapidly, replacing high-cost materials 
such as silk and bamboo.

It was through the Arabs, who had under-
stood the paper production process since 
the beginning of the 8th century, that the pa-
per industry expanded in North Africa and 
reached the Iberian Peninsula in 1150, with 
the establishment of Europe’s first paper 
mill, in Spain. In the second half of the 13th 
century, the small town of Fabriano, in Italy, 
was an active paper-producing centre. Years 
later, France gradually became self-suffi-
cient in paper, even exporting its production 
to several European countries, a situation 
that lasted until the end of the 17th century.

Paper has always been a privileged me-
dium for artistic expression, occupying a 
prominent place among the various ma-
terials used in such creative processes. 
Employed in different stages of artistic work, 
in the exercise of drawing, engraving, paint-
ing and three-dimensional creation tech-
niques, its structure provides a number of 
potential uses, in accordance with the needs 
of expression of visual creators.

Between the 1970s and 1980s, there was 
a rediscovery and resumption of traditional 
papermaking processes in various parts of 
the world. In Brazil, in the first half of the 
1980s, many artists and artisans turned to 
the recovery of this ancient tradition, con-
verting it into a new artistic language and 
building their works with the use of paper 

pressure exerted by the press, it can accom-
modate itself perfectly to the matrix, pene-
trating the grooves, capturing the ink that is 
deposited there and reproducing on its sur-
face the texture of the bas-reliefs engraved 
on the metal.

Traditionally, paper has been present in 
drawing and painting merely as a support. 
Thus, initially, my attention was natural-
ly drawn to its two-dimensional surface. 
However, the practice of the metal engrav-
ing process made me start to see paper as a 
three-dimensional volume, built fibre by fi-
bre, as fragile and prone to totally disintegrat-
ing when in prolonged contact with water.

Over the course of my creative process, 
this perception unfolds and connects with 
the research I carried out on handmade 
papermaking techniques. A creative adven-
ture that has spurred me into investigation, 
allowing me, along uncertain paths, to pen-
etrate the intimacy of matter and intuitively 
access other levels of consciousness, which 
have come to signal and effectively contrib-
ute to research into the constructive po-
tential and formal invention offered by the 
formless and characterless cellulose mass.

HANDMADE PAPER AS AN EXPRESSIVE 
MATERIAL

As a support for words, images and forms, 
paper has been fundamentally important 
over the course of humanity and has, for two 
millennia, played a central role in all mech-
anisms of knowledge and power. Subjected 
to the machine, it became an industrial 
necessity, a product. Its use was no longer 
magical or playful, its niche became one of 
certain standardized characteristics accord-
ing to defined uses and purposes.10

we can highlight: Amélia 
Toledo, Diva Buss, Cildo Ol-
iveira, Cristiano Oliveira, Hi-
lal Sami Hilal, Lincoln Volpi-
ni, Lourdes Cedran, Luís 
Alcione, Mário Azevedo, 
Marlene Trindade, Maurício 
Silva, Mônica Almeida, Nícia 
Mafra, Otávio Roth, Valter 

Ponte and Vera Queiroz.
12. Without an official invi-
tation to participate in the 
event at Funarte, the team 
at the Oficina de Papel Ar-
tesanal de Olinda decided 
to travel to Rio de Janeiro 
on their own, taking materi-
al that was displayed infor-

mally during the event.
13. In the exhibition Paper 
as Language, Amélia Toledo, 
Antonio Dias, Bob Nugent, 
Charles Hilger, Otávio Roth 
and Susan Lange partici-
pated. Diva Buss (MG), Hilal 
Sami Hilal (ES), Lourdes Ce-
dran (SP), Maria Leda Mac-

edo (RS), Marlene Trindade 
(MG), Monica Almeida (RJ), 
Nícia Mafra (MG), Oficina 
Goeldi (MG), Olly Reinheim-
er (RJ) and Sérvulo Esmeral-
do (CE) participated in the 
exhibition Handmade Paper 
in Brazil.
14. From the catalogue of 

the exhibitions of the pro-
ject Os Papéis do Papel, cu-
rated by the artist Otávio 
Roth. Rio de Janeiro: Fu-
narte, 1984.

10. GHEERBRANT, Bernard. 
Une matière et ses signes. In: 
LE PAPIER. Traverses, n. 27-
28. Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1983.
11. In Brazil, among the 
artists who dedicated them-
selves to researching hand-
made paper in the 1980s, 
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artist talked to the audience about her expe-
rience and practice with handmade paper, 
surprising everyone by opening a case full of 
paper samples made from a wide variety of 
natural fibres, obtained from different plants 
that had been harvested and processed by 
the artist herself to obtain cellulose.

From that meeting, I realized that hand-
made papermaking could produce original 
results, from the point of view of form and 
visual expression, constituting a fertile field 
to generate new input for artistic creation. 
In the light of this new creative process, the 
perception and understanding of the full 
potential of the results of intertwining tech-
nique and language were key in my decision 
to get started in the art of papermaking.

A few days after that meeting at the 
Escolinha, I was able to count on the col-
laboration of friends Pérside Omena and 
Frederico Guerreiro, who had taken part in 
the craft paper-making course, held in João 
Pessoa, and were willing to pass on the ac-
quired knowledge. Fortunately for us, the 
print studio at the Arts and Communication 
Centre of UFPE, was made available by 
Professor José de Barros,16 to carry out ex-
periments with the new technique.

Feeling confident with the basic technical 
processes, after the first papers produced 
during our meetings at the printmaking 
studio, I immediately started to work at 
home, recycling industrialized papers as 
well as producing others from natural fi-
bres, obtained very laboriously. This process 
involved the cooking of the raw material in 
large clay pots, followed by the washing and 
grinding of the fibres, prior to the final proce-
dures needed for forming the sheet of paper.

My initial interest was to produce an orig-
inal medium for printmaking. I was interest-
ed in establishing a dialogue between the 
printed image and the contrasting surface 
of handmade paper with its irregular texture 

construction of the work and determining a 
reading of the process.

The thickness of the paper determines its 
weight, grammage, transparency or opacity. 
Composed of sensitive and delicate materi-
al, with seductive malleability and capacity 
for transformation, paper proves significant 
in itself, and becomes the territory of a new 
artistic language from which shapes, tex-
tures and colours emerge.

By recycling used paper or by making 
it from natural raw materials using re-
source-saving procedures, paper artists and 
artisans have taken an ideological stance 
towards conscious consumption and preserv-
ing the environment. Raising the profile of 
the artisanal production of paper as a creative 
vehicle and adopting the recycling and reuse 
of materials as a resource with enormous 
pedagogical potential, they resumed an an-
cestral invention to demonstrate its worth, 
enhancing it and enriching contemporary ar-
tistic production in what is more significant: 
the search for renewal of artistic languages.

HANDMADE PAPER: DISCOVERY, 
RESEARCH AND EXPERIMENTATION

In my trajectory, this encounter with hand-
made paper has meant an expansion in 
the creative process and artistic works 
largely structured around the poetics of 
engraving and in figurative representation, 
through traditional drawing and painting 
techniques.

I discovered handmade paper at the 
Escolinha de Arte do Recife, in early 1982, 
when I joined a meeting with the artist Diva 
Helena Buss, who was, at that time, dedicat-
ed to the manufacture of paper according to 
traditional methods.15 That afternoon, the 

from Paraíba, in the exhibition Paper as 
Language, held in the Sérgio Milliet Gallery. 
A pioneer for his interest in using handmade 
paper in his works, he travelled to India and 
Nepal in 1977 to buy paper for the edition of 
the album Trama, made up of ten woodcuts. 
From his on-site contact with communities 
using paper-making techniques linked to 
an ancestral cultural tradition, this artist 
realized the potential contribution of this to 
the development of his work and decided to 
immerse himself in the process, which re-
sulted in a fruitful interaction between artist 
and artisans.

The movement of Brazilian artists in-
volved with handmade paper in the 1980s 
also drew attention to the low quality of 
artistic materials produced nationally and 
to the difficulty of finding good quality pa-
per in the domestic market. On the other 
hand, the discovery and use of paper as a 
language by visual artists led to an expan-
sion and unfolding of the perception of this 
medium as an element of expressive form, 
challenging the perception of paper as a 
mere support.

Seen from this angle, paper is no longer 
just a surface on which the work will be 
launched, a mere support for drawing or 
engraving, but rather gains autonomy of ex-
pression both in its body and in the material 
that it is made of.

Paper art is included among the textile 
arts and is characterized by the use of fibre 
as a basic component to obtain the final 
product. Water is the vehicle that enables 
the papermaker to create three-dimen-
sional structures and volumes through the 
interlacing of fibres, to show the material 

15. In João Pessoa, un-
der the auspices of the 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa e à Extensão of Federal Uni-
versity of Paraíba, Diva Buss 
had run a course in hand-
made paper and the exhi-
bition Art Paper Art in the 
Contemporary Art Nucle-

us (Núcleo de Arte Contem-
porânea – NAC/UFPB). This 
showing brought together 
works by Diva, alongside 
the papers her course pupils 
produced. En passant in Per-
nambuco, the artist was in-
vited to present her work at 
Escolinha de Arte do Recife.

16. José de Barros de An-
drade Dias worked in the 
field of visual arts from 1965 
until mid-1994. He was an 
engraver, painter and profes-
sor at the Centre of Arts and 
Communication (CAC/UFPE), 
standing out in the faculty 
for his aesthetic and exper-

imental irreverence. He was 
a reference for young artists 
from Recife in the 1980s.
17. OSTROWER, Fayga. Arte 
sobre papel: da gravura chine-
sa às imagens do computador. 
IN: DOCTORS, Márcio (Org.). A 
cultura do papel. Rio de Janei-
ro: Casa da Palavra/Fundação 

that of the scientist, who operates between 
the empirical, experimentation, the out-
come and the comparison of all these with 
a network of experts and with the formal 
knowledge of a given scientific field.

The procedures and techniques used for 
the manufacture of paper and the possibil-
ities of its use as a didactic or language re-
source has attracted the attention of visual 
artists, artisans, designers and art-educa-
tors, interested in researching paper’s ex-
pressive potential, still not very explored.

The accumulation of knowledge and prac-
tical knowhow, the exhibitions held and the 
media dissemination of texts by local crit-
ics led to the recognition and legitimacy of 
my work with artisanal paper and came to 
expand my field of action. As an artist-re-
searcher of an as yet little-known medium of 
expression, with enormous potential for as-
similation into everyday life, in educational 
processes and in the field of art, I was invited 
to give courses and workshops on papermak-
ing in various public and private spheres.20

One remarkable experience was my par-
ticipation in the creation, establishment and 
operation of the Oficina de Papel Artesanal 
de Olinda, at Olinda’s Casa da Criança 
Foundation (FCCO), as of 1982.21 This work-
shop, linked to the Oficina do Saber Fazer 
project, which aimed at integrating the 
curriculum of municipal elementary school 
education with local cultural contexts with 
the support of Brazil’s Ministry of Education 
(MEC), developed an interactive programme 
with students from the city of Olinda’s 
school network.

In addition to offering students practi-
cal classes on making recycled paper, the 

makes me think about how, gradually, knowl-
edge and know-how related to handicrafts 
and manual work have been losing space in 
contemporary life, making us dependent on 
a market logic that offers us a multitude of 
ready-made products for consumption.

In addition to representing an alterna-
tive stance towards industrialized paper, 
my commitment to artisanal paper revealed 
an option to ‘reconstitute plant nature, un-
earthing it and revealing it, through a form 
of artistic expression deeply linked to the 
preservation of ecology’, as Maria Graziela 
Peregrino19 put it.

Within a multidisciplinary context, the 
recycling of pre-existing papers and the ef-
forts to obtain fibres and other natural ma-
terials from species found in the rich local 
flora allowed the development of a relation-
al study with the material, leading to the 
perception of the many expressive possibil-
ities of the new technique and revealing the 
experimental dimension of the work.

Artisanal papermaking proved to be an 
open field for new experiments, permitting 
artists/artisans to renew their visual language 
and stimulating the search for new tech-
niques and procedures, generally marked by 
the originality of the results obtained.

Experimenting with the manufacture of 
handmade paper highlights the material’s 
constitutive process and helps reveal the 
sculptural potential of the paper mass and 
features such as colour, shape and plane. My 
knowledge and understanding of the out-
come and dynamics of this craft were born 
on this journey of investigation, and led me 
to challenge the limits of traditional artistic 
categories. The experience was similar to 

and the effects obtained by incorporating 
various materials of vegetable origin (dry 
leaves, onion and garlic skins, in addition to 
natural dyes obtained through cooking ma-
terials) to its structure.

Associating crafted paper with engraving 
techniques, handling materials, learning 
their specificities and investigating their 
potential and limitations, seeking to better 
understand them, proved to be an essential 
experimental exercise in order to develop a 
research itinerary. In this process of crea-
tion, based on the experiments carried out, 
I understood that the matter itself was sig-
nalling new perspectives for approaching 
the materials. I was engaged in developing 
formal studies, by incorporating the findings 
and incidents that emerged in the course of 
the investigation, as explained by Fayga 
Ostrower’s comment, which points to this 
meandering, this coming and going, always 
listening to what the substance ‘says’ and re-
veals: ‘[...] it is precisely because of the ma-
terials the artist deals with, for their sensual 
beauty, that he is enchanted and passionate. 
There is the artist’s empathy with the ma-
terial, an affective identification. The artist 
will try to understand it better, and inevita-
bly repeat; he will probe certain formal pos-
sibilities (delimited by other restrictions) 
and, in this search, he will receive sugges-
tions from the material itself’.17

German artist Leonhard Frank Duch18 
wrote, on the back of a photo of his own, tak-
en during a workshop on handmade paper, 
that ‘making paper is like making bread’. 
In addition to the obvious analogy with the 
plasticity of the paper mass and the possibil-
ity of moulding the material, this statement 

Eva Klabin Rapaport, 1999, p. 
125–26.
18. Leonhard Frank Duch 
lived in Recife between the 
1970s and 80s and stood out 
for his work with painting, 8 
mm films, performances and 
postal art. He participated 
in the craft paper workshop 

held in 1984 at Oficina Gua-
ianases de Gravura, in Olinda, 
under my guidance.
19. PEREGRINO, Maria Gra-
ziela. José Patrício, Artisan 
and Paper Artist. Folder for 
the exhibition held at the 
Federal University of Paraí-
ba, 1983.

search, Conservation and 
Restoration of Documents 
and Works of Art (Laborarte). 
Years later, between March 
1994 and March 1995, I 
did an internship in graph-
ic document restoration, at 
the Atelier of Graphic Arts 
Restoration of the Carnava-

let Museum, in Paris, with a 
scholarship from Brazil’s Na-
tional Council for Scientific 
and Technological Develop-
ment (CNPq).
21. Olindaʼs Casa da Cri-
ança Foundation was cre-
ated by artist and collec-
tor Giuseppe Baccaro. Its 

20. Later, as an extension 
of this process of identifi-
cation with paper matter, 
I participated in several 
courses on document res-
toration and works of art 
on paper and, in 1988, did 
a practical internship at the 
Laboratory of Conservation 

and Restoration of Graphic 
Documents (Lacre), of the 
Casa de Rui Barbosa Foun-
dation, in Rio de Janeiro. 
That same year, I joined the 
Joaquim Nabuco Foundation 
(Fundaj), in Recife, where I 
started working in this field 
at the Laboratory for Re-
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banana fibres, in addition to eight works pro-
duced from the recycling of Fabriano paper.

Three years after the exhibition at OGG, 
Córdula again presented the works that had 
been shown in Recife and Rio de Janeiro and 
stated that ‘now the “constructive force” ap-
pears with the vigour of experience. What 
used to be collages of circular fragments of 
different fibres is now a unified work in the 
same material. A compact and three-dimen-
sional object, where technique and language 
are one and reveal the processes involved. 
[...] The role of water — paper’s essential ve-
hicle — is uncovered here and merges with 
the sense of craftsmanship itself: the mas-
tery of matter, the art of making’.25

FLUIDITY OF WATER AND MALLEABILITY 
OF MATTER: COMPOSITIONS

Among other symbolic meanings attributed 
to it, water is considered the raw material, 
source of life and centre of regeneration: ‘The 
waters, undifferentiated masses, represent-
ing the infinity of the possible, contain all 
that is virtual, all that is informal, the germ of 
germs, all the potential for growth [...]’.26

Due to water’s ability to act on matter as 
an emollient or as a binder, it represents 
an essential element in the various stag-
es of paper production, in the processes of 
obtaining, dis- and re-integrating cellulosic 
fibres. Through a complex and laborious 
physical-chemical process, an amorphous 
mass emerges from the union and cooking 
of these two elements: water and raw vege-
table matter. It is also water that helps purify 
the fibres, through the washing of the pro-
cessed raw mass.

Gaston Bachelard believes that ‘dough’ 
(pulp) can provide an initial experience of 

wide range of possibilities, which led to Raul 
Córdula’s identification, in the presentation 
text of the exhibition folder on this series of 
pieces, of ‘a constructive force that defines 
it as a work in process. A game of relations 
based on the modulation of small circles 
that comprise symmetrically balanced sys-
tems’, to arrive at the conclusion that ‘there 
is in these compositions a kind of galactic 
sense, that is, an air of infinite possibilities 
combined with a sense of organization. 
Progressive work’.23

Córdula’s comment, which points to the 
constructive, mathematical, symmetrical 
and balanced nature of the composition 
of this two-dimensional work, brings the 
critical dimension that signals, at that mo-
ment and context of visual arts production 
in Recife, another attitude and perspective 
towards the material. He emphasized the 
dimension of the game, in composition and 
chromatism, in addition to legitimizing 
this series of works by linking them to the 
field of a poetics close to constructivism, a 
tendency little explored in the scope of pro-
ductions and research carried out by artists 
in Pernambuco.

The critical dimension brought by 
Córdula’s comments produced later echoes 
in my creative journey, which continued to 
dovetail experimental practices with ana-
lytical background research, in search of 
theoretical foundations. In 1986, I held my 
second solo exhibition, at the Funarte gal-
lery Espaço Alternativo, in Rio de Janeiro, as 
part of the prize I won the previous year, at 
Pernambuco’s Fine Arts Salon.24 On the oc-
casion, two more series of works were pre-
sented: a set with twelve pieces made from 

workshop was also dedicated to the pro-
duction of paper from plants and pigments 
found in the region, and extended its op-
erations to the FCCO printing shop, which, 
in addition to providing papershavings for 
recycling, housed an important collection of 
woodcut matrixes popular in the Northeast, 
gathered by Giuseppe Baccaro. Several 
woodcut matrixes from this collection were 
used for printing on the handmade papers 
produced in the FCCO workshop. The paper 
obtained from banana fibre proved to be ex-
cellent for woodcut printing.

Generally, the plants used for the man-
ufacture of paper were found in small-
holdings and back gardens in and around 
the Historic Centre of Olinda. Simple saw-
dust-powered stoves were used to cook the 
raw material, a very old and popular tech-
nique rediscovered by the Oficina do Saber 
Fazer project, from its interaction with the 
cultural traditions of small local producers.

My first solo exhibition, entitled Hand-
made Papers, was held in December 1983 
at the gallery of Oficina Guaianases de Gra-
vura, at Ribeira Market, in Olinda. The work 
presented in turn led to a series of pieces 
that, in their majority, articulated recycled 
paper discs, obtained from the cutting and 
the mixing of coloured papers produced 
by Cartieri Miliani Fabriano.22 The resulting 
papers were organized and mounted on an 
industrially produced sheet of paper. One 
single series used papers made from natural 
fibres, dyed in a variety of colours.

The use of round units, rationally 
grouped and arranged in geometric compo-
sitions, announced the choice of formal play 
as a strategy for the occupation of space in a 

facilities included a com-
mercial printing shop and 
a workshop for the manu-
facture of musical instru-
ments, as well as a library 
and an engraving work-
shop for children and ad-
olescents, among other ac-
tivities.

22. The Cartieri Miliani Fab-
riano produces, on an indus-
trial scale, special papers 
for a variety of purposes. It 
is heir to the oldest paper 
workshop in the Western 
world, having been part of 
the Italian cultural heritage 
since 1264.

23. CÓRDULA, Raul. O pa-
pel e a arte de José Patrício. 
Folder of the exhibition 
Handmade Papers, released 
at Oficina Guaianases de 
Gravura, 1983, p. 3.
24. The special individu-
al exhibition sponsorship 
award in Rio de Janeiro to 

the most promising art-
ist from Pernambuco was 
awarded for the set of 
works entered. The exhi-
bition was previously pre-
sented in Recife, at Met-
ropolitan Gallery Aloisio 
Magalhães, from 8th–16th 
August 1986.

25. CÓRDULA, Raul. José 
Patrício – Papel artesanal. 
Brochure of the solo ex-
hibition Handmade Paper. 
Rio de Janeiro: Galeria Es-
paço Alternativo da Fu-
narte, 1986.
26. CHEVALIER ,  J ean ; 
G H E E R B R A N T,  A l a i n . 

Dicionário de símbolos. 
Rio de Janeiro: Editora 
José Olympio, 2006, p. 15.

return to the shapeless stage of the chaotic 
(the wet paper pulp), to verify the limits of 
imposing formal order, subject to random 
interventions’.30

The final configuration of Compositions ap-
pears when the sets of modules are attached 
to a fixed support, arranged according to the 
compositional possibilities of the elements 
and aspects of shape, colour and plane are 
taken into account. The mesh formed by the 
resulting modular structure is revealed by 
the regularity of the arrangement of paper 
squares on the support, creating a counter-
point to the random distribution of the mate-
rial, within the limits of each module and in 
the whole set. Referring to the works in this 
series, the critic Nelson Aguilar observes that 
‘the gesture interpenetrates with the support; 
the author fully integrates wholeness’.31

The task of putting together previously 
manufactured papers offered the means for 
reflecting and deciding upon how to obtain 
satisfactory results. From a formal point of 
view, predictability gave me the security to 
create. By establishing a dialogue between 
formal singularities, the solutions encoun-
tered signalled new possibilities, as the 
critic and curator Moacir do Anjos writes: 
‘In a series of new works, José Patrício has 
assumed greater control over the pulp he de-
posited in moulds of the same size, causing 
part of the paper used to overflow the limits 
of a module and let its fibres, when mois-
tened, connect to those of another module. 
Through deliberate restraint of gestures, 
he has fostered the crossing of the well-de-
fined borders of these spaces by the same 
piece of paper and its meticulous interlac-
ing in meshes; reaffirming, with the same 

resistant fibres, which helped maintain the 
cohesion of the paper sheets when moving 
about in the aqueous medium. The chro-
matic variations present in the modules re-
sult from the mixing of the coloured pulps. 
The mixture of the colours of the papers to 
achieve different shades foreshadowed the 
giveaway pictorial sign in a number of hand-
made paper structures.

The manufacturing process of these mod-
ules has included experiments with fluidity 
and malleability: water acts as a binder and 
dispersant of the cellulosic mass, and its vis-
cosity assists the artist in the task of mould-
ing the fibrous matter dispersed in the form-
ing vat. When these elements meet, water is 
the predominant matter.

Each of these modules has a random for-
mal component, created through a precise 
gesture on the part of the artist, allowing a 
previously formed sheet of paper, still moist 
and flexible, to detach from its mould when 
plunged in the vat, to float in the aqueous 
medium and return to the limits of the 
mould, to join the paper pulp that is sus-
pended in the water.

Random, unique organic forms result 
of this fusion, reliefs arising from the mal-
leability of the newly moulded paper that 
reshapes itself on the forming canvas. At 
the end of the paper drying process, the 
modules incorporate into their structure the 
random records of chance, of infinite possi-
bilities of spatial configuration, formed by 
the interweaving of the paper fibres. When 
commenting on this procedure in my artistic 
practice, Renata Wilner perceives ‘a kind of 
regression to the previous nature of the mat-
ter, in relation to the sign and information, a 

matter, emphasizing that the combination 
of water and earth ‘finds in clay its realis-
tic pretext. Pulp is, then, the fundamental 
scheme of materiality. The very notion of 
matter, we believe, is closely linked to the 
notion of pulp’.27 Following this assumption, 
Bachelard further states that, especially in 
this combination, ‘the dual reverie of form 
and matter suggests the most powerful 
themes of the creative imagination’.28

Suspended in the aqueous medium, the 
pulp resulting from the crushing of cellulose 
is released from its form and surrenders to 
the laborious action of the artist’s hand. In 
physical contact with this lump, visual ob-
servation and touch collaborate towards the 
intimate knowledge of matter: the pleasure 
of modelling awakening perception to the 
sculptural possibilities of pliable matter, 
in a process in which the pulp ‘seems to be 
the scheme of really intimate materialism in 
which form is excluded, erased, dissolved’.29 
In his reverie about matter, it is this form that 
the artist dreams of, with the focus of his at-
tention directed towards the shapeless mass, 
in which all becoming is latent.

In my first works, the main problem was 
to define the niche they were to occupy, in 
order to affirm their autonomy. The practice 
and discovery of handmade paper as an ex-
pressive medium were decisive factors in de-
fining the directions that this creative process 
took as a result of the research that I then 
undertook, using different materials and ex-
perimenting with new technical procedures.

Ongoing research on the plasticity of 
cellulose led me to the production of a 
considerable amount of square-shaped 
papers, which were used in the works of 
the Compositions series (1987–98). These 
modules, as well as other papers produced 
in that period, were manufactured through 
the recycling of Fabriano paper, found in a 
variety of colours, and made up of long and 

27. BACHELARD, Gaston. A 
água e os sonhos. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2002, 
p. 14.
28. Ibid., p. 100.
29. Ibid., p. 109.
30. WILNER, Renata. José 
Patrício – forma e conceito 
em múltipla expansão. IN: 

PEDROSA, Sebastião (Org.). 
O artista contemporâneo 
pernambucano e o ensino 
da arte. Recife: Editora Uni-
versitária da UFPE, 2011, p. 
168–69.
31. From the brochure of 
the exhibition Colour in Bra-
zilian Art. AGUILAR, Nel-

son. A cor na arte brasileira. 
São Paulo: Paço das Artes, 
1990, p. 1.
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A set of works I produced in that period 
was exhibited in August 1990, in a solo exhi-
bition held at the Pasárgada Contemporary 
Art Gallery, in Recife.33 Raul Córdula, in 
the exhibition brochure, comments that, in 
these works, ‘three-dimensionality gains 
space that previously belonged only to col-
our. The already present mesh constitutes a 
fabric of colours and textures that now as-
serts itself with a greater weight and thick-
ness, where pigments oppose each other 
successively. There is a remnant of memory 
in this pictorial practice as if these tissues 
were essential remains, results, conse-
quences of experiments and not representa-
tions from retinal memory’.34

The works thus structured demanded a 
greater volume and density of the fibrous 
matter suspended in water, since it was nec-
essary for a thick layer of cellulose pulp to be 
deposited on the forming screen in order to 
be able to inlay the paper ‘beads’ while the 
mass was still damp, with its fibres dilated. 
As the structure dried, the surface of the pa-
per could be moulded by manually pressing, 
which helped speed up the process, allowing 
the incorporation and consolidation of the 
elements in the body of the piece, through 
the contraction of the cellulosic fibres.

Over the course of my research project, 
I carried out several other experiments to 
model the paper pulp. For example, I used 
chemicals to create bas-reliefs on Styrofoam 
plates and to obtain a mould that could be 
filled with cellulosic paste. I also performed 
experiments with the application of layers 
of coloured paper pulp on cotton canvas and 
on sheets of handmade paper, successively 
pouring the pulp dispersed in water, or ex-
tending the cellulose paste over the surfaces 
with the aid of a printing roller.

Dissatisfied with the results obtained in 
these experimental advances and without 
knowing which course to take in order to 

making of innumerable works of a particu-
lar series or by the repetition ad infinitum 
of procedures and techniques, continually 
reaffirming their assumptions.

At first, this happened in Compositions. I 
started to produce in series the paper mod-
ules that would be used in the construction 
of the works and I realized that this would 
have no end. Often, the intensification of 
visual-formal research reaches a point 
where it is necessary to seek other alter-
natives in order to overcome its potential 
self-exhaustion.

Initially, in the search for new forms of 
expression, I tried to associate basic paper 
making techniques with other materials 
and procedures that would allow me to keep 
on producing, without this representing 
a rupture. I intended to give coherence to 
the work and hoped to continue producing, 
faithfully in line with the approach adopted.

It was for this reason that, at a certain 
point in the creative process, I tempo-
rarily abandoned the procedures that 
had been used for the materialisation of 
Compositions, and continued my research 
on the sculptural potential of the paper 
pulp, working with other techniques sug-
gested by cellulosic material.

Between 1989 and 1990, very thick and 
full-bodied papers appeared, square-shaped 
structures with accentuated textures and 
reliefs on their surface, resulting from the 
inlaying, in their weave, of small volumes 
previously moulded with pigmented cellu-
lose. These paper ‘beads’ demonstrated the 
use of grouping modular elements to create 
geometric-constructive configurations in 
the composition.

material, but a different procedure, the issue 
that had mobilized him for a long time’.32

Working with the body of paper, the blob 
of colour and its full-bodied forms has meant 
the perception of this medium’s autonomy 
and expressive potential. By extension, it 
has meant the artist’s autonomy in relation 
to traditional procedures, in which paper is 
seen as a mere surface for drawing, engrav-
ing or painting, requiring skill and technical 
knowledge in the use of the various materi-
als. In this way, the artist’s creations have al-
lowed handmade paper to present itself as a 
finished work, assuming a protagonist’s role 
rather than a merely supportive one.

THE CREATIVE LIMIT OF REPETITION: 
THE APPEARANCE OF A CRISIS

In developing work with handmade paper, 
my visual-formal research gained breadth 
and followed a trajectory anchored in ex-
perimentation mediated by physical contact 
with the materials. Faced with new techni-
cal alternatives that were revealed and the 
appeals of materiality in which the work is 
manifested through the artist’s intervention 
and invention, I found myself compelled to 
perform experiments in a more systematic 
way, testing other ways of approaching the 
material in order to obtain results through 
formal forms, while fully exploiting its ex-
pressive potential. In this experimentation, 
conceptual issues, present in the corpus of 
the work, are revisited and renewed, often 
producing an inflection in the thrusts of ar-
tistic intervention and causing a deviation 
from the previously determined path.

Studies were enriched and gained depth 
as production took place both continuous-
ly and obsessively, characterized by the 

32. ANJOS, Moacir dos. 
Quebra de regras. IN: JOSÉ 
PATRÍCIO: Ars combina-
toria/112 dominós. Recife: 
Programa Petrobras Artes 
Visuais, 2004, p. 63.
33. Inaugurated by dealer 
and collector Marcantonio 
Vilaça, in 1989, the Pasár-

gada Contemporary Art 
Gallery operated in Reci-
fe until 1991, presenting a 
significant part of contem-
porary Brazilian produc-
tion through the work of 
young artists that emerged 
in the 1980s. Next, after 
ending the gallery’s activi-

ties in Recife, Marcantonio 
opened the Camargo Vilaça 
Gallery in São Paulo and 
followed a path that was 
decisive for the insertion 
of Brazilian art in the inter-
national market.
34. CÓRDULA, Raul. Fold-
er of the solo exhibition 

José Patrício. Recife: Pasár-
gada Arte Contemporânea, 
1990, p. 1.

the procedures related to the handmade 
manufacture of paper — a technique and 
material with which I had been dialoguing 
in a systematic way for a considerable time.

In my search for materials that could be 
used in new forms of artistic production, I 
gradually started to work with ready-made 
elements, from the circuit of industrial pro-
duction, with the intention of incorporating 
them into my creative process, according to 
their potential for formal arrangement.

In this sense, my research prioritized 
the formalization of works through the ap-
propriation of serial elements, present in 
everyday life, accumulated and grouped in 
compositions where modules of the same 
type were organized according to regular or 
random criteria. At the end, these structures 
were coated with black synthetic enamel. 
One of the first works in this series, Black 
Box (1998) is an object that refers at once to 
the viewer’s eye and to formless matter.

Emphasizing the use of serial objects to 
occupy and create the three-dimensional 
plane, the critic Fernando Cocchiarale testi-
fies to the pictorial character of these works 
by stating that ‘[...] despite the reliefs he 
creates, we could say that the artist acts in 
orbit of pictorial issues, because his work is 
completed only when the support is entirely 
painted black’.37

Concerning the unconscious, black, the 
absence of colour, is associated with un-
differentiated matter, a place from which 
everything emerges: ‘If it is black like the 
deep waters, it is also because it contains the 
capital of latent life, because it is the great 
reservoir of all things’.38 This latency of form 
and its infinite potential for differentiation 

produced so far, but I still could not work out 
how far I could go. However, the formalization 
of three Untitled works (1998) was the starting 
point for Black Series and, in a way, signalled 
the definitive abandonment of the materials 
and procedures used in Compositions.

One of these works presented the pa-
per modules pinned directly to the wall, 
without previous definition of the spatial 
positioning of the compositional elements. 
The mobility and instability in the spatial 
distribution of the elements anticipated an 
aspect that would reappear in my later work 
with dominoes.

Another piece, consisting of extend-
ed telephone wires over a wall to contain 
the shape obtained by means of a single 
gesture, maintains a relation of transgres-
sion to the modular order organized in the 
mesh, as explained by Moacir dos Anjos’ 
comment: ‘[...] the artist relinquishes [...] his 
control over his construction process and, 
all at once, throws a large quantity of black 
liquid paper pulp on the white wall; around 
the shapeless design created in this way, he 
crosses threads coated in the same material 
and nails them to the wall, weaving modules 
that are just edges’.36

Finally, a third work presented three 
structures organized as square numbers 
in decreasing sequence, each one, respec-
tively, with 64, 16 and four paper modules 
glued to a wooden support, as if indicating 
a process of materiality gradually dissolv-
ing into the void.

THE SERIAL OBJECT AND THE WAY OUT 
OF THE CRISIS: BLACK SERIES

Black Series (1998–99) represents an impor-
tant moment of transition in my trajectory 
and is a set of works carried out during the 
afore-mentioned period of crisis in the crea-
tive process, characterized by the difficulty 
in finding a new direction for my production 
that would allow for a disconnection from 

continue my research, I started to experi-
ence a blockage in the creative flow of my 
production. At the time, this situation rep-
resented the awareness of the onset of a cri-
sis in my creative path, caused by personal 
frustration with the developments of the re-
search with the paper pulp, in finding alter-
natives to the previously-obtained results.

Faced with this realization and the ensu-
ing difficulty in finding a new direction for 
my work, I chose to further the research with 
the procedures already used in Compositions, 
alternating them with other experiments. 
This decision implied a temporal extension 
of the Compositions series, which resulted in 
the maturation of the work through a concen-
trated exercise of visual expression and sub-
tle variations around a standard procedure, 
as attested by Moacir dos Anjos, when stating 
that, in my work, ‘There seems to be no time 
or place for distraction of intents or straight-
forward accomplishments. The works ma-
ture slowly, varying little by little, until one 
day they undergo a clear change of direction 
and start another period of long maturation. 
However, they always bear the marks of the 
trail they have followed, tracks that accumu-
late and give them a sense of continuity’.35

The decision to continue with these spe-
cific procedures, while resuming the game 
of relations between the one and the multi-
ple, in its links with the concepts of differ-
ence and repetition, order and chance, came 
to reveal the potential for development 
contained in the works of the series in ques-
tion, where a given modular repetition in 
the composition of the mesh and its results 
communicate in a chromatic game.

The works in the scope of Compositions, 
following the ‘creative crisis’, extended until 
1998, alternating periods of greater or lesser 
regularity in their production.

At that time, I was looking for a radical 
and significant break from everything I had 

35. ANJOS, Moacir dos. on. 
cit, p. 63.
36. ANJOS, Moacir dos. 
Jogos de desarmar. IN: O 
LUGAR INSTÁVEL. Exhibi-
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seu de Arte Moderna Aloi-
sio Magalhães (Mamam), 
2000, p. 13.

37. COCCHIARALE, Fer-
nando. Vertentes contem-
porâneas. São Paulo: Itaú 
Cultural, 1999, p. 144.
38. CHEVALIER, Jean; 
GHEERBRANT, Alain. op. 
cit., p. 741.



160 161

The first dominoes I found in the field re-
search were of Chinese origin, black, wood-
en and engraved in relief with the aid of a 
hydraulic press. What drew my attention to 
these dominoes was the image of a dragon, 
carved on the back of each piece. On the 
other side, each piece had concave points on 
either side of the dividing line, also engraved 
in low relief and filled with white ink to in-
dicate the numbers from one to six that are 
combined in the 28 pieces of the game.

Like most Chinese products for sale in the 
popular commercial areas of Recife, these 
dominoes cost little and were available ir-
regularly in one commercial establishment 
or another. I bought several sets and took 
them to my studio, where the pieces spent a 
few days on a table.

In the Cartesian quest for a formal solu-
tion to suit the arrangement of these pieces 
and, certainly, influenced by the ancestral 
image of a dragon engraved on their backs, 
I experienced a temporal and territorial 
memory shift, as an ancient Chinese piece 
of furniture came to mind, with spiral forms, 
reliefs and complex interlacing, seen long 
ago, on several days in a row, when passing 
by a Parisian antique shop window.

When investigating the compositional 
potential of these new elements, I started to 
articulate them as parts of a puzzle, trying 
to reach a satisfactory pattern. Because the 
pieces remained face down, hiding the dots/
numbers, the focus of my attention was re-
stricted to the set as a whole and, by exten-
sion, to the images of dragons that remained 
visible on the back of each piece.43

Continuing this process, through an in-
sight, I realized that the numbers encoded in 
points and combined in the 28-piece dom-
ino sets could represent language symbols 
and be considered as such in the creation 
of structures generating rhythms and pat-
terns through the spiral arrangement of the 

the diversity of modular elements and their 
serial character.

At times, and at random, the interven-
tion introduces any particular component 
through which the artist ‘completely sub-
verts the need to compose, to project the 
space, making the union of the “little dolls” 
an imprecise and delusional magma, where-
in it is no longer units that are identified: 
the “figures” themselves are not even dis-
tinguished. The surface is taken by a de-
constructive convulsion, obeying a roman-
tic and dark impulse, which reports back 
to Rodin’s Gates of Hell,’ as Ligia Canongia 
writes, in the catalogue for the solo exhibi-
tion The Unstable Place.41

In other works of Black Series, the con-
structive desire would lead me to arrange 
the elements regularly, in symmetrically 
ordered geometric compositions, where ‘[...] 
the units (dolls) pulsate, and the black area 
carries an enigmatic tone that helps break 
the neutrality of geometric space. There is a 
latent desire to interfere with the subjective 
and metaphorical sense on the originally en-
visaged order’.42

As a way of allowing a reading of the pro-
cess, part of the works in this series was pre-
sented in the solo exhibitions I held at the 
Centro Cultural de São Francisco (CCSF), in 
João Pessoa (1999), and at the Museum of 
Modern Art Aloisio Magalhães (Mamam), in 
Recife (2000).

The first works made with domino piec-
es are part of Black Series, elements that 
revealed a promising perspective for the 
investigation of the connecting possibili-
ties offered by the sign system present in 
the game.

lead Gilles Deleuze to consider that, in rep-
resentation, the bottomless appears ‘as a 
totally undifferentiated abyss, a universal 
without difference, an indifferent black 
nothingness’.39

The first works of Black Series still in-
corporated sculptural aspects of the paper 
mass: small rounded lumps, manually 
moulded with cellulose pulp, grouped and 
glued on a wooden support. As a result 
of the research, I found, in popular retail 
stores, the elements I was looking for to 
compose other works in the series: wooden 
‘beads’, paper filters, dolls and plastic domi-
no pieces, among other materials.

Some works refer to Umberto Eco’s com-
ment regarding the accumulations of the 
French new realistic artist Arman, in which 
he notes that ‘these multiplied objects are 
not the same object: in the impetuous game 
[...] of these accumulations, each object, due 
to an inclination, an imbalance, a tiny rota-
tion, differs from its peers, and takes on a 
profile of its own’.40

Considering that I started to use differen-
tiated modular elements when assembling 
the pieces in Black Series, a distinction must 
be made in relation to the use of modules 
in works made with handmade paper. In 
Compositions, the mesh present in the mod-
ular structure is highlighted by the regular 
arrangement of identically-sized handmade 
paper squares. Each one has, on its sur-
face, a random component integrated into 
its structure that participates in a dialogue 
between formal singularities, distributed 
in the mesh composed by the juxtaposition 
of the squares. In Black Series, new types of 
formal arrangement are found, suggested by 
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cife: Sistema de Incentivo 
à Cultura de Pernambuco, 
2000, p. 19.
42. Ditto.
43. Despite having partic-
ipated in these initial ex-
periments, these dominoes 

would only be used for the 
completion of a work in 
2004, when, after being 
lightly sanded to let the 
colour of the wood appear, 
they composed Board of 
Dragons, a work belonging 
to the 112 Dominoes series.

pieces sequenced and glued onto a wooden 
support or mounted directly on the floor.

Max Bense divides artificial objects into 
constructive and non-constructive objects. 
The philosopher conceptualizes a construc-
tive object as that which originates from an 
act prone to decomposition and recomposi-
tion and that ‘can be produced methodical-
ly in an exact and finite series of conscious 
steps, of decision and manipulation’.48

Among the variety of objects used in 
Black Series, the dominoes, due to the possi-
bility of continuous and reversible ordering 
and articulation of their sign system, stood 
out for their rich constructive potential and, 
since then, have been systematically used as 
components in my work in various forms.

This innovation allowed for common el-
ements, industrial objects displaced to the 
context of art, to emerge as signs of a new 
language that could, through a plan of ex-
pression, be articulated among themselves, 
transforming the whole into reality. In the 
context of modern aesthetics — abstract 
and exact — the use of dominoes allowed 
the establishment of a materially structured 
communication.49

The development of this experimental 
process with dominoes resulted in geomet-
ric compositions based on a combinatorial 
method of mathematical principles, fre-
quently defined in accordance with unfore-
seen events and random interventions.

The displacement of domino pieces to 
the context of art and their use and incor-
poration into my poetics, subverting the 
logic of the game and introducing a range of 
singularities in the exhibition spaces, were 
surprising to the general public, piquing 

regular and/or random arrangement of their 
components. In these formal assemblages, 
their structures and internal relationships 
represent a synthesis of the desire for order 
and the fortuitous aspects determined by 
chance, allowing us to glimpse ‘the desire 
to reconcile the rigour of the repeated and 
regular form with the chance that, to a large 
extent, rules the world’.47

This relationship between order and 
chance applies to the series of works called 
Compositions, produced between 1987 and 
1998, from the studies with handmade pa-
per that I had been developing since 1982, 
and also to the works of Black Series, in 
which I started to use, from 1998 onwards, 
a variety of industrially produced objects, 
acquired in areas of popular commerce.

The appropriation, accumulation and 
combination of objects of the same typology, 
integrated and unified to result in a surface 
entirely painted in black, constitute an ap-
proach that was first evident in the works of 
Black Series (1998–2000), which, as seen in 
the previous chapter, represented an impor-
tant moment of transition in the develop-
ment of my work.

The experiments carried out in this pe-
riod established a direct relationship with 
reality, when they addressed the appropria-
tion of everyday objects and their displace-
ment to the context of art, and adapted them 
to new uses, with a view to poetic invention.

The aspects were evident in the set of 
works presented in the mentioned solo 
exhibitions at the Centro Cultural de São 
Francisco, in João Pessoa, and at the Museum 
of Modern Art Aloisio Magalhães, in Recife, 
which included works made with domino 

pieces. The discovery and perception of the 
expressive potential of domino pieces, re-
vealed in artistic experimentation, appear as 
determining factors for overcoming my cre-
ative crisis, pointing out new and promising 
perspectives for my research work.

Considering the linearity and complexity 
of the creative path, Cecília Almeida Salles 
defends the idea that the moment of cre-
ation takes place in action. ‘A simplifying 
vision of the creative gesture shows a path 
that has its origin in a breathtaking insight, 
which is realized throughout the creative 
process. A path from the initial chaos to the 
order that the work offers. This perspective 
contains a linearity that bothers those who 
live with the recursion and simultaneity of 
this phenomenon. As I said, this would be 
a limiting way of looking at this path. A rep-
resentation that is not faithful to the com-
plexity of the journey.’44

The crisis, like a force, took my work to 
the brink of an abyss, to the darkness of 
black, ‘the colour of the universal substance 
(Prakriti45), materia prima, primordial undif-
ferentiation, original chaos [...]’,46 launching 
it in the field of possibilities of the Number. 
In this experimental exercise of creation 
and overcoming, dragons represented the 
conveyors of the Number.

SERIALITY AS A HARBINGER 
OF A POETIC NUMBER

In the early 1980s, the xerography Game 
(1982) announced itself in premonitory 
fashion, as the main issue to permeate all 
my work from then on. As explained in the 
first part of this book, in the works that I 
have been creating since the mid-1980s, I 
have systematically explored the expressive 
possibilities of modular elements, using 
them, in a combinatory game, to compose 
works structured as a whole, based on the 
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When analysing this process, Herkenhoff 
creates the concept of Number-excess, to 
highlight the presence of something that 
could not be there. The pictorial sign used 
to make the 7/7 piece, which does not exist 
in the domino game, ‘did not come to signal 
to the world and organize it, but rather, to 
confuse it’.56 In this work, for the first time, 
I composed, albeit precariously, a spiral of 
objects, trying to order the Number-excess, 
doubly present in each of the pieces used.

The second work features dominoes glued 
to a wooden support. In this case, the pieces 
are not arranged in a spiral; their layout is 
more like that of an assembled puzzle. The 
grouping thus obtained was entirely covered 
by a thick layer of black synthetic enamel, 
a real ‘coat’, which in effective terms, fulfils 
the function of levelling the surface, super-
imposing the support and hiding the pre-
sumed painted white dots on the parts. The 
imagination is free in relation to possible 
underlying numerical combinations, and 
at the same time, access to the numerical 
configuration originally present in the piec-
es is forbidden — the interdict, seen here in 
Durkheim’s sense, is the key to the construc-
tion of the sacred, of that which is elevated 
for someone or a group and therefore must 
be preserved.57

I thus consider these two works to be ini-
tiatic, because they foreshadow, at the same 
time, a decisive direction in my career and a 
universe to be unveiled.

The interdict preserves the sacred, which 
here is the sphere of possibilities: behind the 
black ink, there can be both unnumbered 
pieces and pieces with the excess number, 
for example. The action of imagining is thus 
evoked. It consists of an essential stage of 
preparation for the spectator’s confrontation 
with the mystery of creation.

When focused on the black monochro-
matic plane, light plays a fundamental role 

— which required a logic that was appropri-
ate for a latent and new combinatorial game. 
The work Untitled, made in 1985, presents, 
in a schematic way, formal aspects that 
foreshadowed important issues that will be 
dealt with shortly, which would prove of 
fundamental importance for the continuity 
of my research.

Specifically, in the timeline of my creative 
process, the appropriation and incorpo-
ration of dominoes took place, for the first 
time, in 1998, in the works Untitled (plastic 
and acrylic domino pieces on wood, 50 x 50 
cm) and Untitled (plastic and enamel domi-
noes on wood, 50 x 50 cm), both belonging 
to Black Series.

These two seminal works, arising from 
experimentation with serial objects, are es-
pecially significant because they are at the 
origin of the process of developing a syntax 
that would reveal a poetic leap of funda-
mental importance for the definition of the 
directions that my work would take from 
then on, unfolding into a myriad of possible 
configurations. According to Herkenhoff,54 
from these works ‘one can perceive the con-
version of the number into contextualized 
language according to semiotic aesthetics’. 
Both pieces, in my understanding, are based 
on antagonistic logics.

The first subverts the conventional num-
bering of the pieces by painting, with gold 
acrylic paint, all seven concave spots — 
used to indicate the numbers from one to 
six — on each of the two squares on one side 
of domino tiles.

This intervention, through painting, ‘pre-
vents the possibility of its numbering acting 
as a rule that determines the game’.55

people’s curiosity and causing a great deal 
of empathy towards the works.

INTERDICTION AND EXCESS

The process of creating Black Series permit-
ted my encounter with dominoes and, by 
extension, the discovery of the significant 
Number,50 leading me to ‘convert the region 
of numbers in the field to the phenomeno-
logical perspective’.51

The continuous manipulation of dom-
inoes ‘revealed the qualities of plastic, its 
weight, the temperature we are familiar 
with, the way we know that each piece fits 
in the hand; the noise that the pieces make 
when they are many and clink together 
[...]’;52 that is, their sculptural and tactile 
character was highlighted and, simultane-
ously, it revealed the pictorial dimension 
present in the game, derived from a chro-
matic logic of the Number. In the sphere of 
art, the domino pieces, due to their univer-
sal sign function, establish a new relation-
ship with the real world. Jean Baudrillard 
considers that ‘“functional” does not qualify 
in any way that which adapts itself to an 
end, but rather describes what adapts to an 
order or a system: functionality is the ability 
to integrate into a set. For the object, it is the 
possibility of overcoming precisely its “func-
tion” for a secondary function, of becoming 
an element of play, of combination, of calcu-
lation, in a universal sign system’.53

At the beginning of the research with 
dominoes, when handling and linking loose 
pieces on a table, the need to create parame-
ters and establish rules for poetic invention 
with a material became clear — a materi-
al at once mathematical and constructive 

50. Based on Lacan and 
Saussure, and following the 
interpretation of the critic 
Paulo Herkenhoff, I become 
aware of the idea of the sig-
nificant Number. In Herken-
hoff’s own words: ‘The Num-
ber is significant. It can also 
be an instance of meaning. 

Like the unconscious for 
Lacan, the Number is struc-
tured as a language. José 
Patrício’s corpus problema-
tizes the incessant slide of 
meaning under the deter-
minations of the signifierʼ 
(HERKENHOFF, Paulo. José 
Patrício: cogitações sobre o 
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plano ampliado. Exhibition 
catalogue. São Paulo: Itaú 
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painting, for example, not to criticize them, 
but to investigate new possibilities of formal 
invention that update these media’.62

The mathematical logic of dominoes, with 
their predetermined rules and numbers en-
coded in spots and combined on each piece, 
led me to consider that the game — especial-
ly when transported to the context of art — 
is produced within the scope of a system of 
language signs, with structures that can be 
articulated for the creation of a whole.63

Maria Alice Milliet states that ‘things, 
like words, are moving signs of a syntax 
and change their meaning according to 
context’.64 In this observation lies the key I 
found for the development of a study in the 
field of artistic creation, which pointed to 
fruitful possibilities for theoretical, techni-
cal and conceptual approaches, considering 
that ‘art exists so that the rules for playing 
dominoes do not become the omnipotence 
of the Number’.65

As a result of this investigative work, in 
yet another insight, I was able to observe 
that three sets of 28 identical pieces, chosen 
at random and mounted in a spiral, formed 
a perfect square and might create renewed 
configurations on their surface, presenting 
a variety of reticulated intercommunicating 
patterns. This discovery laid the founda-
tions for the emergence of Dominoes (1999), 
an idea that suggested structural expansion, 
due to the possibility of juxtaposing the 
squares mounted on the floor, in frank dia-
logue with architectonic spaces. In view of 
its ephemeral nature and the material and 
requirements for its production, this idea 
remained unnamed and in a state of laten-
cy. The work would only come to fruition, 

THE DEFINITION OF DOMINOES AS AN 
OBJECT OF ARTISTIC RESEARCH

Because they use ready-made objects, ex-
tracted from everyday life, the works made 
with domino tiles constitute, together with 
those of Black Series, a visual corpus that ap-
proaches the discussion of issues gravitating 
around the concept of the readymade.

However, it should be noted that the 
sense of appropriation of everyday objects 
in these works is at odds with the idea of 
neutrality and non-signification originally 
present in the Duchampian readymade. In 
my creation process, the insertion of such 
objects in the works produced since 1998 
uses accumulation and modulation, for the 
construction of the piece and its meanings, 
and occurs in the context of an artistic-for-
mal tradition of investigation of these ele-
ments’ poetic potential.

The critic and curator Ligia Canongia 
identified, in the works with dominoes, ‘a 
kind of recovery of the readymade within 
a formal context, which means an almost 
inverse action to that which the readymade 
inaugurated in its origins’.61

Recognition of this divergence between 
Duchamp’s readymade and the process of 
formalizing factory-made objects in my 
work acquires a consensual character, when 
we consider Fernando Cocchiarale’s clari-
fying comment: ‘José Patrício [...] does not 
appropriate industrially-produced objects 
for the same purposes that moved Duchamp 
when he invented the readymade. He uses 
them, conversely, with the idea of creating 
formal and chromatic situations. That is, 
making use of one of the main tools pro-
posed against traditional art media, such as 

in the exploration and perception of the 
pictorial surface of this work, revealing low 
reliefs of discrete sensuality, punctuated in 
the black ink skin adhered to the support.

The negation/hiding of the points/num-
bers contributed paradoxically to the reve-
lation of the Number and the extraordinary 
potential of the numerical signs contained 
in the domino pieces — elements that 
would become, in the search to establish 
their own language, the material basis for 
my formal research.

Herkenhoff also affirms that, ‘with the 
Number, José Patrício is subjective in a sin-
gular language […] he acts according to the 
need to think of the Number as a Deleuzian 
power of creation’.58

When identifying and clarifying the cru-
cial importance of this moment of research, 
relating it to the further development of 
my creative process, Herkenhoff considers 
that, based on these two untitled works, my 
production, ‘conquers the difficult passage 
from the thing (and possible geometry) to 
the Number itself. The thing here includes 
not only objects, such as domino tiles, 
dice, nails, beads and buttons, but also re-
ified geometric plans and ideas. The initial 
works with dominoes appeared in 1998 
and had no title — these dominoes appear 
as the unnamed, that is, the untitled, and 
yet they are the Number. With these domi-
noes, what is unnamed — the untitled — is, 
however, Number’.59

With the revelation of the Number and 
the numerical codes present in the game, 
the research starts to develop with the aim 
of achieving mastery over a Number-based 
form of poetics. The insertion of domino 
pieces in a geometric-constructive dynam-
ic leads me to a systematic investigation of 
new possibilities for plastic expression, giv-
en that ‘the work is always an appropriate 
twist of new materials’.60

Programa Petrobras Artes 
Visuais, 2004, p. 60.
63. See the relationship 
that Fernando Cocchiarale 
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Ferdinand de Saussure’s se-
miological theory and the 
exercise of language pres-
ent in my work.
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At the beginning of her artistic career, 
Lygia Clark discovered, at the junction be-
tween two planes, a guiding element of 
her research and referred to this space of 
intersection between the screen and the 
frame as an ‘organic line’. This aspect was 
explored by the photographer in a series of 
compositions through the contiguity of cut 
pieces of wood plates and sprayed with in-
dustrial paint, creating juxtaposed planes in 
Modulated Surfaces (1952–57) and Planes on 
Modulated Surface (1956–58). When joining 
two surfaces of equal colours, the ‘organic 
line’ is highlighted and appears as a light 
line, ‘as the module that builds the plane’.69

When analysing the graphic affiliation 
of the works with dominoes, evident in the 
lines built by the sequenced arrangement 
of the pieces and in the spatial distribution 
of the lattice created by the dots painted 
on each of them, Moacir dos Anjos draws 
attention to the lines formed between the 
pieces, through the gaps that separate them 
from each other, to identify, in this arrange-
ment, the existence of an ‘organic line’ that 
appears ‘superimposed on the lines formed 
by plastic pieces and by the numbers paint-
ed on their surfaces, another graphic mesh, 
more silent and tenuous’.70

Given the multiplicity of domino pieces, 
acquired in increasing quantities to meet 
the expansion requirement of the works, 
the need to adopt a rational project became 
evident, one with its own rules, defined in 
advance and linked to specific procedures, 
to guide the process of formalizing the works 
while permitting the unfolding of their ex-
pressive potential.

Thus, the option of arranging loose dom-
ino tiles on the floor, without any adhesive 
or lashing, respected the original mobility 
of the game, in which the pieces naturally 
rest horizontally on a flat surface. On the 
other hand, this condition was set out as an 

multiples of 28 occurred, which is the num-
ber of individual tiles of a domino game, 
the work imposed its own law, its inherent 
order [...] The discovery takes place not a 
priori through mathematical calculation, 
but via an intuitive exploration of possible 
combinations. It is from there that the work 
acquires a common pattern, which, at the 
same time, opens up infinite possibilities’.66

Grounded in research on the possibilities 
of creating images from the multiples of 28, 
formal experimentation developed through 
the methodical use of the sign system pres-
ent in the domino tiles. The imaginary po-
tential inherent in these experiments could 
be explored, with exact regularity, through 
the ordered connection of the pieces dis-
tributed linearly in a continuous spiral, and 
by the concentration and contiguity of the 
numerical-chromatic signs of one or more 
sets of identical tiles in a combinatorial and 
playfully spirited game.

The building of these spirals, which re-
quired time-consuming montage to enable 
the formal possibilities of these groupings, 
revealed the space-time dimension inherent 
to the domino structures created.

Through these procedures, a structure 
organized in regular mesh appears, a hy-
brid between sculpture and painting, a 
three-dimensional, modulated surface. In 
it, through a logical operation, signs are dis-
tributed in a space of coexistence, to create 
a cosmos in which formal and chromatic sit-
uations, reticulated patterns, rhythms and 
radiating circuits come to attest, at the same 
time, that the game ‘creates order and is or-
der’67and that ‘dominoes become a rhythmic 
element of the composition’.68

The constructive discipline inherent in 
these works implies that their elements are 
arranged schematically, side by side, in a 
rigorous and rhythmic setting that creates a 
subtle mesh where planes meet.

in fact, from the assemblies at the Centro 
Cultural de São Francisco, in João Pessoa, 
and at the Museum of Modern Art Aloisio 
Magalhães, in Recife. Its is in the latter that 
it was definitively titled Ars Combinatoria 
(2000). It should be clarified that Ars 
Combinatoria, as a significant work that 
stands out in the corpus of my production, 
will be analysed in more depth following 
this text.

It is noteworthy that, at this moment in 
my research, the spiral imposed itself as a 
conducting and structuring movement of 
the domino works conceived from then on. 
An urgent need also arose to work with a 
greater number of tiles, in view of the expan-
sive potential that the first arrangements 
and experiments foreshadowed.

The acquisition of significant amounts of 
dominoes allowed me to separate the piec-
es of each game in order to obtain a signifi-
cant number of sets with 28 identical tiles. 
Each set thus obtained, packed in a box, 
functioned as a kind of module contain-
ing abstract signs, elements of language 
essential for the creation of the structures. 
The multiple quantities of 28 began to be 
considered the numerical basis for the pur-
poses of the works.

In practice, without using mathematical 
calculations to investigate possible configu-
rations from the multiples of 28, I intuitively 
set up the first spirals, ordering the domi-
noes, one by one, on the floor of the studio, 
at the same time that I recorded the quanti-
ties of 28-piece sets that could form perfect 
squares. Referring to this stage of the crea-
tive process, Michael Asbury observes that, 
‘from the moment that the “discovery” of the 

66. ASBURY, Michael. José 
Patrício – pintura numero-
sa. Brochure of the exhibi-
tion Numerous Painting. São 
Paulo: Galeria Nara Roesler, 
2008, p. 5.
67. HUIZINGA, Johan. Homo 
Ludens. São Paulo: Perspecti-
va, 2010, p. 13.

68. ZACCAGNINI, Carla. op. 
cit., p. 4.
69. SCOVINO, Felipe. Clark. 
São Paulo: Dan Gallery, 
2004, p. 3.
70. ANJOS, Moacir dos. op. 
cit., 2004, p. 65.

Thus, was born the piece that I called 112 
Dominoes (1999).

The domino ‘half’ that remained on one 
of the square edges corresponded exactly to 
the small hollow square in the centre of the 
structure. If moved to that centre, the sur-
plus halves would contribute to forming two 
perfect squares, with no gaps. Preserving the 
central void, this appendix served to couple 
one square to the other, creating a structure 
of a complementary kind, perceptible in the 
movement of the spirals in opposite direc-
tions, and determined by the arrangement 
of the sets of tiles in an increasing/decreas-
ing order in each square74.

Due to the precision with which the con-
struction and the linking of the two spirals 
that compose it were defined, 112 Dominoes 
proved to be fundamental to the perception 
of the importance of the Number and of the 
mathematical imagination for my work.

When considering the numerical code 
present on the domino tiles, this work con-
stituted itself as the first piece assembled 
on the floor to concretely use the expressive 
potential of dominoes as elements loaded 
with meaning and capable of functioning in 
a language structure.

With the loose tiles, ordered one by one, 
112 Dominoes originally appeared as a frag-
mented, fragile and unstable structure. The 
two spirals created a continuous and artic-
ulated movement, based on complementary 
rhythms that were organized and integrat-
ed. A yin-yang. Was this double take a rep-
resentation of the glance? Or the opening 
and closing of the camera lens?

In the specific case of 112 Dominoes, the 
knowledge of precise instructions and the 

movement, linked to rules and procedures 
previously defined for the cadenced distri-
bution of the tiles. Continuing the process, 
following the spiral pattern, the remaining 
pieces of a first set are ordered linearly and 
connected to each other, and so on, repeat-
ing the forming gesture until the square is 
completed with the number of sets arbitrat-
ed to do so.

Referring to the quality of repetition in 
his own sculpture and in Frank Stella’s 
paintings, Donald Judd states that order ‘is 
not rationalist and underlying, but is simply 
order, like that of continuity; one thing after 
another’.72 As the work progresses, gradual-
ly contouring the edges of the structure and 
pursuing the spiral path, each set finds its 
place, and its elements gradually occupy the 
space to bring about the unusual surface ef-
fects that result from the process. In this field 
of nomadic distribution, completely new 
and surprising formal aspects emerge, sin-
gularities configured in images that, many 
times, are only really revealed and known at 
the end of the montage, interconnected in a 
surface in constant expansion or contraction 
of becoming that ‘are geography, they are 
guidelines, directions, entrances and exits’.73

THE DISCOVERY MATERIALIZED 
IN TWO WORKS: 112 DOMINOES AND 224 
DOMINOES

Following research, when trying to assemble 
pieces on the floor, I found that 56 domino 
games (1,568 tiles in total), if mounted in a 
spiral, formed an ‘imperfect’ square, as half 
of a single tile would jut out from the out-
lines of the polygon, like an appendix. I then 
decided to create two squares like the one 
above, each with 56 sets, and couple them. 

assumption so that the dialectical relation-
ship between logic and chance, inherent to 
these first attempts to establish a working 
syntax, could happen in a continuous and 
renewed way. With each assemblage carried 
out, new developments emerge.

The experiments carried out with domi-
no tiles mounted on the floor found, in the 
order and repetition of the constitutive ges-
ture, a composition pattern. Accompanying 
this pragmatic logic, the assemblage of these 
pieces in a spiral movement emerges as a 
paradigm to be followed for the construction 
of almost all the works carried out since.

The symbolic meaning of the spiral, es-
sentially macrocosmic, is related to the cy-
clical character of evolution. As a symbol 
of life and growth, the spiral has a sense of 
movement and progressive development. In 
Mayan hieroglyphs, zero is represented by 
the spiral.

The circular movement of the spiral, from 
its original point, can be considered to vir-
tually extend ad infinitum. Connecting unity 
and multiplicity, the spiral reveals itself as a 
fundamental element for the structuring of 
the works. In some cases, opposite directions 
can be observed in the arrangement of the 
components in numerical sequences that re-
sult in increasing or decreasing progressions. 
In others, the movement of the spiral follows 
its rhythm based on random criteria for the 
linear distribution of the numbering present 
in its compositional elements.

Deleuze considers that ‘things and 
thoughts grow or increase in the middle, 
and that is where it is necessary to settle, 
it is always there that it folds’.71 The assem-
blage of a spiral with dominoes begins with 
the positioning of four tiles that delimit a 
hollow square, an element that occupies the 
central position in the structure, indicating, 
literally, the void. It is around this inner void 
that the spiral develops in an expansive 

points) and continues with 
the 0/1, successively, un-
til reaching those that have 
the combination 6/6. In the 
other square, the reverse 
movement occurs: starting 
from the 6/6 pieces, in the 
centre of the structure, to 
the 0/0 pieces, at its edges.

71. DELEUZE, Gilles. op. 
cit., 2010, p. 205.
72. Donald Judd quoted by 
Rosalind Krauss in the book 
Caminhos da escultura mod-
erna. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 292.
73. DELEUZE, Gilles. Diálog-
os. São Paulo: Editora Escuta, 

1998, p. 10.
74. The increasing and de-
creasing progressions are 
determined by the numer-
ical ordering of the pieces 
of the game. In one of the 
squares, starting from the 
centre, the spiral starts from 
the 0/0 pieces (absence of 
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domino games made from different mate-
rials — from the simplest and most precar-
ious, of cardboard or plastic material, to 
the most sophisticated, made with resin or 
wood — and they came in different shapes, 
dimensions and colours. In this search, I 
also found several hand-made domino sets, 
reflecting a typical aesthetic of North-east 
Brazilian popular culture.

This variety of products offered by the 
games industry clearly denotes the popular-
ity of dominoes and their penetration into 
different social strata. By customizing and 
diversifying product design, sometimes dis-
tributing items on a global scale, the games 
industry seeks to meet market demand.

In Brazil, the industrial production of 
dominoes occurs in an irregular manner, 
in view of the difficulties in distributing the 
products and the inability of the market to 
absorb the production volume of the various 
manufacturers. This causes certain dom-
ino models to disappear from the market, 
temporarily or permanently, because some 
manufacturers give up producing them or 
because some production units simply close 
down or, in the case of foreign products, im-
ports are interrupted.

From the search to identify the amounts 
of sets necessary to form perfect squares, the 
work 224 Dominoes (1999) appears,80 as yet 
another discovery that emerges from experi-
mentation and empirical research with dom-
inoes. It is an objective project that envisages 
the construction of a large spiral made up of 
6,272 black plastic domino pieces, divided 
into 28 sets of 224 equal pieces, ordered ac-
cording to the basic principles that guide the 
construction of all other works.

process, its internal and structural mobility, 
its nomadic dimension.

The relative complexity of mounting the 
complete work required my travel with each 
new exhibition, to coordinate with the help-
ers suggested by the institutions the process 
of assembling 112 Dominoes. The field of 
meanings that was created found references 
in the perfect synthesis of a dialectical game 
that accurately translated the balance of 
opposites.

The structure proved to be paradigmatic, 
so significant and interesting from the point 
of view of its power of synthesis that I set 
out to repeat it ad infinitum, with the aim of 
letting the formula I had found unfold. This 
material and conceptual development of the 
work leads Herkenhoff to affirm that ‘the 
finitude of the 112 Dominoes account pro-
poses the numerical hypothesis of infinity’.77

The mobility of the component elements 
of 112 Dominoes was lost when I fixed, on 
a wooden support, pieces of the same type 
used in the floor version, which had made 
it possible to move them from the floor to 
the wall.

All the works that make up the 112 
Dominoes series feature the ‘double’ and 
have the same structure, which can always 
be different due to the variety of domi-
noes and other elements used to compose 
them.78 In the words of Paulo Sergio Duarte, 
‘the problem is no longer the reproduction 
of it; it is now a matter of producing infinite 
others out of it’.79

As the research continued, with a view 
to acquiring new types of dominoes, I no-
ticed, in the commercial areas of central 
Recife, the existence of a huge variety of 

obeying of previously established fixed rules, 
allow the work to materialize with no room 
for variations of the image or random effects.

When investigating in the studio the pro-
cess of ordering dominoes collected in the 
field work, sequences were woven and the 
constitutive logics were expanded, calling 
for new ventures.

In what was intended to be a ‘nation-
al mapping of emerging production’, the 
Rumos Itaú Cultural Artes Visuais 1999–
2000 programme carried out a survey75 of 
Brazilian contemporary art that resulted 
in the selection of names and works by 84 
young artists and in the carrying out of a 
series of itinerant exhibitions, among oth-
er initiatives.

At the time of its launch, the Itaú Cultural 
initiative proved to be a promising oppor-
tunity for the dissemination of the exper-
iments I had been doing with dominoes. 
My enrolment in the program, through the 
presentation of my portfolio, resulted in my 
name being included in the list of artists 
who would take part in the project. A com-
mission selected 112 Dominoes to participate 
in travelling exhibitions, sponsored by the 
programme, held between 1999 and 2001, 
in various institutional halls.76

During the travelling exhibitions, the ex-
perience of exhibiting this work, sometimes 
in different architectural spaces, reinforced 
and amplified important issues that were 
added to the significant potential of 112 
Dominoes, and enhanced it. When moved 
from the private space of the studio and 
from a static condition in order to fulfil the 
project’s exhibition schedule, the work sur-
renders to affirming, in the dynamics of the 

75. The commission formed 
by Itaú Cultural to carry out 
the research brought togeth-
er three curators and coor-
dinators: Angélica de Mo-
raes, Daniela Bousso and 
Fernando Cocchiarale. Rep-
resentative curators from 
various regions of the coun-

try participated: Carla Zac-
cagnini (SP), Cláudio de La 
Rocque (PA), Dodora Gui-
marães (CE), Jailton Moreira 
(RS), João Henrique do Am-
aral (PR), Marcos Hill (MG), 
Moacir dos Anjos (PE), Sér-
gio Cardoso (AM) and Vivi-
ane Matesco (RJ).

76. Within the Rumos 
Itaú Cultural Artes Visuais 
1999/2000 programme, 
112 Dominoes participat-
ed in the following exhibi-
tions: Investigations: Rumos 
Visuais 2, Itaú Cultural, São 
Paulo (2000); Contemporary 
Strands, Dragão do Mar Art 

and Culture Centre, Fortaleza 
(1999), Joaquim Nabuco 
Foundation (Fundaj), Recife 
(1999), Museum of Contem-
porary Art of Paraná, Curiti-
ba (2000), and Museum of 
Modern Art of Rio de Janeiro 
(2001); The Extended Plane, 
Itaú Cultural Belo Horizonte 

(1999), Itaú Cultural Penáp-
olis (2000) and Itaú Cultural 
Brasília (2000).
77. HERKENHOFF, Paulo. 
op. cit., p. 31.
78. The first version of 112 
Dominoes uses black plastic 
domino pieces with white 
painted dots. The pieces are 

mounted on the floor, loose, 
without any fixation. The 
other works in the series, 
which appeared later, are 
usually destined for the wall 
and made with domino piec-
es of different sizes, colours 
and materials, in addition to 
using a wide variety of mod-

was carried out with a brush and synthetic 
enamel — popular paint par excellence, used 
to paint doors and railings. In the Northeast, 
above all, it is used to paint geometric motifs 
on stalls, benches and tables used in popu-
lar festivals.

In the case of new dominoes, for each 
game to be painted, a specific chromatic-nu-
meric code was defined, which resulted 
in sets of games with singular chromatic 
characteristics.

The diversity of chromatic codes of the 
games expanded the combinatorial possi-
bilities and helped incorporate, in the cre-
ation process, a new random component, 
reaffirming the extraordinary potential of 
dominoes for the development of a poetry 
governed by random criteria and based on 
a system of signs adopting unusual numeri-
cal-chromatic combinations.

Due to the chromatic variations, at the 
end of the process of separating the pieces 
to obtain the 280 sets that would be used in 
the coloured 280 Dominoes, most of them 
did not display homogeneous colours. The 
space of each box was occupied by 28 pieces 
with uniform numbering, which, however, 
presented heterogeneous colour, with two 
and even three types of colour combina-
tions, in different proportions.

This aspect, as a new reference, rep-
resented a significant contribution to the 
expansion and development of artistic re-
search, paving the way for the affirmation 
of chance and for the establishment of a 
poetics of the Number, in which gesture and 
thought involved in the linking together of 
the pieces integrate in the direction of in-
creasing structural complexity.

at the end of the spiral, it created a lateral 
line in the square formed with 279 games, 
suggesting the possibility of the spiral’s ex-
pansion. I subsequently created a series of 
works, using 279 resin domino sets, purely 
because the square format lent itself to the 
assemblage of the tiles on a hard support, 
allowing them to be transferred to the wall.

Simply titled 280 Dominoes (1999),85 the 
work was different from the previous ones, 
among other aspects that will be comment-
ed on later, because of the use of black 
plastic dominoes with coloured dots — ac-
quired in the small shops of central Recife 
— of the same typology as those that were 
already predestined to be used in the col-
our version of Ars Combinatoria (work that 
would materialize in the exhibition held at 
Mamam, in 2000).

When I found these dominoes ‘ready for 
me’, the unusual combination of colours used 
to indicate the numbering of the pieces caught 
my attention. A closer analysis made me real-
ize that, in these games, the correspondence 
between colours and numbers varied. With 
the exception of zero, represented by the ab-
sence of paint on black plastic, the six dom-
ino numbers could be represented, in each 
game, by any of the six colours that make up 
the chromatic-numeric code used as a con-
vention by the game industry. Normally, each 
number is associated with a colour, as spec-
ified below: 1 – white; 2 – orange; 3 – blue; 
4 – green; 5 – yellow and 6 – red.

In the factories, the traditional serial 
production of these coloured dominoes 
involved a team of assistants for manual 
painting of the stitches, which consisted in 
filling the concave spaces of the pieces and 

The work is a formal development that 
finds affinities with 112 Dominoes, not only 
because it uses twice as many pieces of the 
same type of dominoes,81 but also because 
it leaves no scope for the intervention of 
chance, as it constitutes a structure of fixed 
configuration, which does not change its ap-
pearance with each presentation. Invariably, 
this work presents an increasing progres-
sion, starting from a central empty square, 
surrounded by the set of 0/0 pieces, until 
reaching the edges of the spiral with the 6/6 
pieces. Herkenhoff considers that ‘this slide 
from zero in dominoes to zero in space is the 
visual passage to a concrete and real lack to 
problematize the essence of zero’.82

The symbolism of the centre appears 
in 224 Dominoes, as well as in many other 
works of my production, through this small 
square — an immaterial Axis mundi83 that 
symbolically links the earth to the sky. The 
emptiness inherent in the centre of the spi-
ral gives rise to an organized cosmos and 
can ‘be compared to the sequence of num-
bers that do not have as a starting point the 
positive or negative unit, but zero’.84

CHANCE AND THE NOMADISM OF 
COLOUR: 280 (COLOURED) DOMINOES

Still in 1999, in a context of intense exper-
imentation with dominoes and following a 
tendency to expand the structures, I set up, 
on the studio floor, on an experimental basis, 
a first version of a work that used 280 dom-
ino sets. The number of games arbitrated to 
compose the structure considered the recur-
ring idea of using multiple quantities of 28 
and took into account the observation that 
the 280 games assembled in a spiral did not 
form a perfect square: a row with 28 pieces, 

Dominoes was selected to 
be part of the salon, where it 
was awarded one of the five 
acquisitive prizes. Currently, 
the work is part of the col-
lection of MAM-BA and has 
been exhibited several times 
by the institution itself.
81. In addition to being the 

basic material for compos-
ing 112 Dominoes, black plas-
tic domino pieces with white 
dots, produced by the São 
Paulo company 3M, were 
used in the first version of 
Ars Combinatoria in the indi-
vidual exhibition held at the 
Centro Cultural de São Fran-

cisco (1999), João Pessoa 
(PB), and introduced in later 
versions of the 8th Havana Bi-
ennial (2003), in Cuba, and 
at the Postcards from Cuba: a 
Selection from the 8th Havana 
Biennial (2004) exhibition 
at Henie Onstad Art Centre, 
in Oslo, in Norway. Another 

type of black and white dom-
inoes, wooden and small in 
size, was used to compose 
Ars Combinatoria on display 
Pharos – TEN (2008), at Nic-
osia Municipal Arts Centre, 
in Cyprus.
82. HERKENHOFF, Paulo. 
op. cit., p. 47.

ular objects, such as dice, 
cubes, beads, nails, pins and 
buttons. These works pres-
ent their constituent ele-
ments fixed on wooden, alu-
minium or acrylic supports, 
among others.
79. From the text Sem ri-
sco de comer mosca, printed 

in the solo exhibition cata-
logue 112 Dominoes, held in 
2002 at Amparo 60 Gallery, 
in Recife (p. 8).
80. In 1999, the Muse-
um of Modern Art of Bahia 
(MAM-BA) invited artists to 
enrol in the VI Bahia Salon. 
From my registration, 224 
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organized from a random sequence for the 
positioning of resin domino pieces. The pre-
vious work of separating the 280 sets results 
in 28 sets, each with 280 equal pieces, dis-
tributed in ten boxes.

By knowing the dimensions of the work 
(312 x 312 cm), a choice is made as to its lo-
cation on the exhibition floor. Distribution 
of the tiles begins with the assemblage of 
one of the sets in the centre of a demarcat-
ed area. Any of the remaining sets can then 
be used to continue the line following the 
spiral that will compose the work, and so 
on, until all the sets are positioned. As with 
other works with dominoes, the members of 
the set up team, including the artist himself, 
are unaware of the final appearance of the 
piece, which only reveals itself, in full, at the 
end of the procedure.

There are many, though finite, possi-
bilities for combining the 28 sets of tiles. 
Sometimes, I suggest a draw to determine 
the order of sequencing the 28 sets.

VOID AND GROWING PROGRESSION: 
DOMINOES

Following the experiments that involved 
dialogue with architectural spaces, in 2001, 
at the III Biennial of Mercosur, I presented 
another floor piece, entitled Dominoes, in 
which 1,120 identical resin domino sets 
were used (31,360 tiles) to form a large spi-
ral in increasing numerical progression.

The rules for the construction of the 
work, according to previous experiments, 
considered the structuring movement of the 
spiral. Separation of the tiles, carried out on 
the spot by a team of assistants (who also 
contributed to the assemblage), resulted 
in 28 sets with 1,120 equal tiles, patiently 

instrument of weaving, allowing the image 
to be created by the chromatic accidents of 
the journey’.86

MULTIPLE SEQUENCES: 280 (RESIN) 
DOMINOES

In addition to Ars Combinatoria, the exhibi-
tion held at Mamam included 280 Dominoes 
(2000), which was different from the ho-
monymous work, conceived in the previous 
year with coloured dominoes, because of a 
peculiar assembly logic and the fact that it 
was made with 280 domino sets of resin, a 
special material, used for the first time in the 
creation process.87

In the same room where the Black Series 
works were exhibited, the new version of the 
work with 280 dominoes was mounted on a 
wooden platform covered with the same 
plastic material as the floor, a kind of rubber. 
The solution found resulted in the disconti-
nuity of the plane, with no discontinuity of 
the surface, which mitigated the interfer-
ence effect of the support and gave a rela-
tive autonomy to the domino structure. The 
work presented itself as a large spiral with 
a monochromatic background, composed 
of 7,840 domino pieces of yellowish-white 
resin, similar to ivory, punctuated by the nu-
merical signs painted in black.

Referring to 280 Dominoes, Gerardo 
Mosquera points out a formal and construc-
tive aspect present in my installations with 
dominoes when he states that ‘in the purest 
tradition of concretism, these structures are 
determined by a fixed mathematical formu-
la fixed previously established by the artist, 
which guides the ordering of all works’.88

The work 280 Dominoes is a serial struc-
ture that presents the possibility of being 

The rules for assembling the coloured 
version of 280 Dominoes hold a different 
logic from those presiding over the structur-
ing of previous works. The 280 boxes, each 
containing pieces of equal numbering, were 
separated into five sets, each comprising 56 
sets, packed in cardboard boxes numbered 
from one to five. As is typically the case in 
the process of assembling other works, the 
pieces are gradually sequenced, following a 
spiral movement.

The games in box number one are ar-
ranged around the central void, in ascend-
ing order (0/0 to 6/6), and, subsequently, 
those in box number two are assembled 
in reverse order (6/6 to 0/0), and so on. 
Throughout montage, the successive choic-
es made for the positioning of the pieces al-
low for chromatic approaches to be created, 
creating colour fields on the surface of the 
work due to the contiguity and the concen-
tration of coloured dots.

In this respect, when commenting on the 
series of works with domino pieces mounted 
on the floor, Ligia Canongia, who had seen 
the first coloured version of 280 Dominoes, 
assembled in my studio, as an experiment, 
notes that ‘some “carpets” make up regular 
mosaics, with rich black-and-white accords 
and a wide exploration of light. Others, how-
ever, usually coloured ones, are “woven’ 
according to the union of the colours, in 
articulations that seem to make the surface 
move, without defining contours or clear 
separations between the shifts of colour. [...] 
the idea in focus is that of the game itself, 
that tense activity that seeks to circumvent 
the unexpected with control and vice ver-
sa. [...] the artist counts on himself as an 

83. Expression from Lat-
in that means ‘world’s axis’.
84. CHEVALIER, Jean; 
GHEERBRANT, Alain. Di-
cionário de símbolos. Rio 
de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2006, p. 928.
85. The piece 280 domi-
noes made with coloured 

dominoes was presented 
publicly, for the first time, 
at the exhibition North-
easts (1999), held at Sesc 
Pompeia, in São Paulo. It 
was next displayed, within 
Grupo Rain’s project in the 
8th Havana Biennial (2003) 
and Mamam in Recife, as 

part of the Panorama of Bra-
zilian Art – (desarrumado) 
19 desarranjos (2004), cu-
rated by Gerardo Mosquera.
86. CANONGIA, Ligia. op. 
cit., p. 20.
87. Versions of this work 
with resin dominoes were 
presented in the individu-

al exhibitions that I held at 
Mamam, in Recife (2000), 
and at Museum of Contem-
porary Art of Ceará (MAC), 
at Dragão do Mar Art and 
Culture Centre, in Fortaleza 
(2003), and it has been 
displayed in the collective 
show Politics of Difference – 

IberoAmerican End-of-cen-
tury Art, at Pernambuco 
Convention Centre, in Re-
cife (2001). Selected by cu-
rator Gerardo Mosquera to 
join the 28th Panorama of 
Brazilian Art, it was shown 
also at Museum of Modern 
Art of São Paulo (MAM-SP, 

2003) and at Paço Imperi-
al, in Rio de Janeiro (2003); 
at Museum of Contempo-
rary Art of Vigo (Marco), in 
Spain (2005), and at Muse-
um of the Art Collection of 
the Bank of the Republic, 
in Colombia (2008). It was 
also exhibited as part of the 

In the following year, I presented Untitled 
(2005) at the group exhibition Territoires 
transitoires, at the Palais de la Porte Dorée, 
in Paris. It was a second version of Multiple 
Expansion that established a dialogue with 
the large room where it was erected. To com-
pose the work, 584 sets (16,352 tiles) of four 
different types of dominoes were used.

Of varying sizes, the domino squares cal-
culatedly followed the geometric designs on 
the floor formed by wooden blocks of con-
trasting colours, creating empty spaces be-
tween them and showing parts of the wood. 
In this case, the floor, previously merely a 
support, participated as a formal element, 
merging into the composition.

In 2008, in another public exhibition, at 
the invitation of the curator Ivo Mesquita, in 
charge, at that time, of the project Octógono 
Arte Contemporânea,90 the piece finally en-
titled Multiple Expansion was erected in the 
octagon of the Pinacoteca of São Paulo.

Symbolically, the octagonal shape is 
seen as an intermediary between heaven 
and earth, between the square and the cir-
cle, which, in a way, contributed to adding 
meanings to the work. At the end of the 
1980s, following the interventions con-
ceived by the architect Paulo Mendes da 
Rocha for the renovation of the Pinacoteca 
building, the octagon, located inside the mu-
seum, became a strategic nuclear space for 
the circulation of visitors, interconnecting 
the various exhibition areas.

Awareness of the precariousness and 
structural fragility of Multiple Expansion 
permitted negotiation of an altered circu-
lation on the floor where the work would 
be installed. For the first time since the 

works adapt to exhibition spaces and take 
on varying sizes, according to the circum-
stances found with each new assembly.

To set up Multiple Expansion, resin dom-
inoes of differing sizes, shapes and shades 
were used, which helped increase the vari-
ety of sizes of squares as well as the chro-
matic interactions between the components. 
Since the beginning of the research with 
dominoes, many of these games have been 
acquired in searches carried out in different 
cities and shops and, little by little, were ac-
cumulated with a view to their future use.

In a smaller version, entitled Dominoes 
(2004), Multiple Expansion was shown for 
the first time at Mariana Moura Gallery, in 
Recife.89 In order to fully cover the floor of 
one of the gallery rooms, constant calcula-
tion was necessary throughout the montage 
so that the squares of varying sizes could be 
coupled together in an attempt to avoid gaps 
between them. The organized and compact 
arrangement of dominoes on the floor made 
it impossible for visitors to access the occu-
pied area, which meant that the work could 
only be viewed through an opening at the 
entrance.

Chromatic information, present in resin 
dominoes as a component of tonal variation, 
creates a field that expands and is defined 
by the internal relationships established 
between squares of varying dimensions and 
the different shades of the pieces that com-
pose each of them. There is a refinement 
accentuated by shades of white, ivory and 
yellow, creating areas of subtle colour and 
graphic vibration, originating in the regular 
distribution of the invariably black spots 
marked on the pieces.

sequenced in ascending order, from 0/0 to 
6/6, until all the sets were in place. Mounted 
directly on the floor and surpassing the di-
mensions of the previous works with a sin-
gle spiral, Dominoes occupied an area of 13 
square meters in the imposing hall of the 
Santander Cultural, in Porto Alegre.

The chromatic affinity between the dom-
inoes and the hydraulic tiles that covered 
the floor of the place established a dialogue 
that resulted in a harmonious integration 
between the elements.

From the central emptiness, a growing 
rhythm, with delicate and subtle vibration, 
was created in the large monochromatic 
plane in graphics formed by the cadenced 
numerical sequence of thousands of dom-
ino pieces.

THE PERFECT SQUARE AS A GUIDING 
IDEA FOR THE OCCUPATION OF SPACES: 

Like other floor works, all works that 
would later be called Multiple Expansion 
(2004/2010) are ephemeral occupations 
built with multiples of 28, that is, the 28 
domino pieces in a set. However, their struc-
ture, unlike 280 Dominoes, for example, 
occurs in a compartmentalized and multidi-
mensional way.

By using a certain number of equal sets 
with 28 tiles, perfect squares can be formed 
while an innumerable variety of geometric 
patterns can be obtained, through the free 
distribution of the numerical signs on the 
cross-linked mesh formed by dominoes. 
What is dealt with is the relationship be-
tween the size of the pieces, their number 
and the resulting size of the square. The idea 
of the perfect square rules. It is a set of per-
fect squares. As in Ars Combinatoria, these 

stand, during the contem-
porary art fair Arco in Ma-
drid, in 2008.
90. According to the Pina-
coteca website (pinaco-
teca.org.br), the project 
Octógono Arte Contem-
porânea, initiated in 2003, 
intended to be, within the 

framework of the museum’s 
activities, a space for sys-
tematic debate about pro-
duction and the ideas that 
shape contemporary art. To 
this end, unpublished works 
are presented, made espe-
cially for the place, as well 
as re-assemblies of impor-

tant works for the knowl-
edge and diffusion of con-
temporary art.

PATRÍCIO: Ars Combi-
natória/112 Dominós. Reci-
fe: Programa Petrobras Ar-
tes Visuais, 2004, p. 69.
89. At the Brazil Contem-
porary Art exhibition, an-
other small-scale version of 
the work was presented at 
the Mariana Moura Gallery’s 

XIÀN CHANG project at the 
West Bund Art & Design, in 
Shanghai, in China (2018), 
and at the JRSLM – Paradise 
Lost Again show, at the Free 
University of Brussels, in 
Belgium (2019).
88. MOSQUERA, Gerar-
do. José Patrício. IN: JOSÉ 
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ARS COMBINATORIA — 
THE PATHS OF LANGUAGE 
AND THE PRODUCTION 
OF MEANING

The Cat only grinned when it saw Alice. 

It looked good-natured, she thought: still it had 

very long claws and a great many teeth, so she 

felt that it ought to be treated with respect.

‘Cheshire Puss’, she began, rather timidly, 

as she did not at all know whether it would 

like the name: however, it only grinned a little 

wider. ‘Come, it’s pleased so far,’ thought Alice, 

and she went on. ‘Would you tell me, please, 

which way I ought to go from here?’

‘That depends a good deal on where you want 

to get to’, said the Cat.

‘I don’t much care where’ — said Alice.

‘Then it doesn’t matter which way you go’, 

said the Cat.

‘— so long as I get somewhere’, Alice added 

as an explanation.

‘Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, ‘if you 

only walk long enough.’

LEWIS CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland93

Against the backdrop of an extraordinary 

and paradoxical world created by Lewis 

Carroll’s prodigious imagination, the dia-

logue that takes place between Alice and 

the Cheshire Cat does not seem to imply 

conflict. Enveloped by the arguments of the 

strange cat and resigned to the possibility of 

reaching some unpredictable place, Alice, in 

order to leave there, must walk a lot.

Likewise, in artistic practice, poetic in-

vention is often linked to a field of possi-

bilities that can be permeated by the neu-

trality of movements and the randomness 

of choices.

In 1897, when freely distributing, in the 

space of the blank page, the verses of his fa-

mous poem Un coup de dés jamais n’abolira 

space of the octagon, the Multiple Expansion 
dominoes integrated and merged with the 
whitish background colour of the mar-
ble floor, thus establishing an ambiguous 
three-dimensionality, related to the subtle 
discontinuity of the plane — caused by the 
different thicknesses of the dominoes.

As an unprecedented component in 
floor pieces, the installation incorporated 
a sound dimension when it was exhibited 
with the background sound of domino piec-
es being mixed on a table.91

This auditory register, diffused from the 
octagon and perceptible even before view-
ing the work, announced its existence and 
affirmed a paradoxical situation, where the 
metaphoric chaos, alluded to by sonority, 
contrasted with the consolidated order in 
the grand plan formed by dominoes mount-
ed on the floor, prone to reverting to chaos 
when dismantled.

Referring to the natural light that fell 
directly on the work through the square 
framed windows in the octagon ceiling, Ivo 
Mesquita observed that, ‘like a big carpet 
[...], this plane captures and reflects all the 
lights and shadows that move around the 
interior of the gallery, marking sparkles, 
punctuating spellings, revealing the subtle-
ty of colours’.92

A further display of Multiple Expansion 
took place in 2010, during my solo exhibition 
at the Cultural Centre of Banco do Nordeste 
(CCBN), in Fortaleza. Using the same arbitrat-
ed assemblage procedures and rules in the 
Pinacoteca of São Paulo, and the same col-
lection of dominoes, the work reached a con-
siderable size when installed in CCBN’s large 
ground floor hall, revealing the complexity 
of the structure created and attesting to the 
possibility of an eternal return, consolidated 
in arrangements where, at each showing, the 
formal aspects are renewed through the re-
combination of the compositional elements.

creation of the project, the area of the octa-
gon remained closed to the flow of the pub-
lic throughout the exhibition period.

Thus, the work could be seen from the 
openings (front and side) at the ends of the 
octagonal space, as well as from the balus-
trades on the second floor of the building, 
from which it could be viewed in full.

For the piece to reach a scale consistent 
with the dimensions of the octagon floor 
and, by extension, its architectural sur-
roundings, it was necessary to increase the 
number of dominoes already in the studio. 
Following market research carried out by 
the Pinacoteca production team in the city of 
São Paulo, new sets were acquired that end-
ed up enhancing the work, by enabling its 
expansion and, at the same time, increasing 
the diversity of the domino pieces.

The montage of Multiple Expansion in the 
octagon was carried out under my coordina-
tion, with input from a large team of assis-
tants. This proved complex due to the lack 
of familiarity of those involved with the pro-
cedures and material presented and, above 
all, due to the large number and variety of 
domino sets to be employed in composing 
the structure. The rules of a new game need-
ed to be made explicit so that assemblage 
could occur satisfactorily. Besides having to 
decide beforehand on the numbering and 
the amount of games required to compose 
each square, it was necessary to keep the 
empty boxes of different formats in their 
respective cardboard boxes so that, later, 
when the work was dismantled, they could 
be used again to package the parts.

On completion, in the dialogue between 
planes that seemed to float in the delimited 

91. The work Zero Game 
(2005) also used sonority 
on exhibition in the Malak-
off Tower, in Recife
92. From the brochure of 
the exhibition Multiple Ex-
pansion, held in 2008 at 
Pinacoteca of São Paulo.
93. CARROLL, Lewis. Al-

ice: edição comentada e il-
ustrada. Aventuras de Al-
ice no País das Maravilhas 
& Através do espelho. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2002, p. 62–3.

meaning as one of the parts of a fourth 
possible relationship, which was described 
by the Stoics in connection with the event 
itself. Thus, he arrives at the conclusion 
that ‘the meaning is the expression of the 
proposition, that which is incorporated into 
the surface of things, an irreducible complex 
entity, a pure event that insists or subsists in 
the proposition’.101

BETWEEN RULE AND CHANCE

Of the works conceived via these premises, 
Ars Combinatoria (1999–2012) stands out: 
a series of installations made with domino 
pieces mounted on the floor; an idea that 
emerged in the initial flow of research with 
dominoes that pointed to an instinctive 
spatiality of new structural and formal rela-
tions, guided by ambiguity.

Ars Combinatoria is a hybrid work lo-
cated in the interface between sculpture 
and painting, a fragmentary, mutable, and 
ephemeral agency that, on the one hand, 
synthesizes fundamental aspects for the dis-
cussion of my creative process and, on the 
other, constitutes a significant repertoire of 
versions — originating ‘from an act prone 
to decomposition and recomposition’102 — 
of the same work that is visually distinct at 
each appearance.

In the inaugural version of Ars 
Combinatoria, I used black plastic dominoes 
with white dots. The piece was first pre-
sented in 1999 at the Centro Cultural de São 
Francisco, in a chapel of the Franciscan con-
vent of Santo Antônio, in João Pessoa (PB).103

The following year, in my solo exhibition 
The Unstable Place, at Museum of Modern 
Art Aloisio Magalhães (Mamam), in Recife, 

different, a game of sense and non-sense, 
chaos-cosmos’.98

In defending the idea that sense is a 
non-existent entity as the main thesis of 
The Logic of Sense, Deleuze highlights par-
adoxical relationships between sense and 
non-sense. The author refers to the Stoics as 
founders of a new image of the ‘philosopher’ 
closely linked to the paradoxical constitution 
of the theory of meaning. It is emphasized 
that one of the foundations of Stoic teaching 
is the theory of signs, which would constitute 
the antecedent of modern semiotics.

Following Deleuzian thinking, we can say 
that meaning is a surface effect, the result of 
an action. Therefore, the meaning ‘is never a 
principle or an origin, it is produced. It is not 
something to be discovered, restored or re-
used, but something to be produced through 
new machinations. It does not belong at any 
height, it is not at any depth, but it is a sur-
face effect, as inseparable from the surface 
as from its own dimension’.99

For Deleuze, the event is the meaning it-
self, in addition to belonging essentially to 
language, maintaining an essential relation-
ship with it. The moment the event takes 
place, taking shape as a state of affairs, it ‘is 
not what happens (randomly), it is, in what 
happens, the pure expression that gives us 
the signal and awaits us’.100

The event is expressed through proposi-
tions. These, in turn, present aspects that 
lead the author to question which relations 
would be convenient to surface effects and 
events. Deleuze identifies three distinct re-
lationships that are established between 
proposition and designation, manifestation 
and meaning. Only later does he present 

le hasard,94 thus creating one of the first 
typographic poems in French literature, 
Stéphane Mallarmé revolutionized poetry.

By subverting syntax, through the use of 
chance as an expressive resource, integrat-
ed into the composition of free verses, in 
the use of different typographies and in the 
spatial distribution of words, Mallarmé, ‘as 
a prophet, in that luminous instant, fore-
shadowed the function that fortuitous 
aspects would have in determining poetic 
spaces, making his verses a true modern 
statement’.95

At a certain point, these random aspects 
proved to be decisive for the continuity of 
my work. By enabling artistic-visual exper-
iments that combined the precision of the 
Number with the unpredictability of chance, 
the domino pieces shone out as expressive 
material. I realized that they were endowed 
with extraordinary potential for the devel-
opment of a form of poetics in which ‘seri-
ousness and play, rigour and release are in-
tertwined in each work of art, even if in very 
different degrees of participation’.96

A great part of the works that I have car-
ried out since then have been subjected to 
clear and objective rules, constituting, par-
adoxically, actions and choices based on 
chance. These are often neither individual 
nor personal and thus establish distribu-
tions and rearrangements of anonymous 
and nomadic singularities, distributed on a 
neutral, indifferent surface, where the sign 
lies. In these works, as the surface is formed, 
the signs, grouped and articulated, are then 
provided with meaning: ‘the surface is the 
place of meaning’.97

In his book The Logic of Sense, Gilles 
Deleuze seeks to establish a theory of mean-
ing based on Stoic thought and the work of 
Lewis Carroll, which contains ‘a deep psy-
choanalytic content, an exemplary logical 
and linguistic formalism [...] something 

2000, p. 18.
96. BENJAMIN, Walter. A 
obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica. 
Porto Alegre: Zouk, 2012, 
p. 43.
97. DELEUZE, Gilles. Lógi-
ca do sentido. São Paulo: 
Perspectiva, 2000, p. 107.

98. Ibid., prologue.
99. Ibid., p. 75.
100. Ibid., p. 152.
101. Ibid., p. 20.
102. BENSE, Max. Inteligên-
cia brasileira: uma reflexão 
cartesiana: Max Bense. São 
Paulo: Cosac Naify, 2009, 
p. 64.

103. At that time, the 
piece I now call Ars Com-
binatoria was called Dom-
inoes.

94. “A throw of the die 
will never abolish chance” 
(free translation). 
95. CANONGIA, Ligia. José 
Patrício e o lugar instáv-
el. IN: O LUGAR INSTÁVEL. 
Exhibition catalogue. Re-
cife: Sistema de Incentivo 
à Cultura de Pernambuco, 
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When analysing the interrelationships 
between art and science, Umberto Eco iden-
tifies, ‘in the poetics of the “open” work 
[...] of the work that at each fruition always 
shows a different self, the vague or defined 
resonances of some trends in contemporary 
science’.109

When referring to certain artistic cre-
ations, Eco emphasizes ‘the tendency to 
make each and every execution of the work 
differ from the ultimate version of that same 
piece; each run explains but not to exhaus-
tion, each completion offers the work, but is 
complementary to other versions, in other 
words, while each execution gives us the 
work in a complete and satisfactory man-
ner, at the same time it can be considered 
incomplete because it does not offer simulta-
neously all other results that the work could 
identify with’.110

Deleuze’s thought becomes an interces-
sor111 on the course of the Ars Combinatoria 
approach. By extension, as an important 
theoretical framework, we consider here the 
concept of rhizome, derived from the philo-
sophical theory of Deleuze and Guattari.112 
Opening a dialogue with Ars Combinatoria, 
the rhizome ‘connects any point with any 
other point, and each of its features does 
not necessarily refer to features of the same 
nature; it brings into play very different sign 
regimes, including non-sign states. [...] it is 
not allowed to lead back to the One nor to 
the multiple [...] it is not made up of units, 
but of dimensions, or before moving direc-
tions. It has no beginning or end, but always 
a means by which it grows and overflows 
[...] refers to a map that must be produced, 
built, always dismountable, connectable, 

the concepts of unity and wholeness, of 
the whole of what is manifested, the re-
sult of a permanent creative action. It is 
an errant work, undergoing continuous 
metamorphosis.

The definitive title of the work emerged 
as a perfect adaptation to the issues raised 
by its construction (art, philosophy and 
science) and ‘implies a desire to create a 
numerical language art form’.106 According 
to Nicola Abbagnano, Leibniz defines ars 
combinatoria as ‘the project, or rather, the 
ideal of a science that, starting from a uni-
versal characteristic, that is, from a symbolic 
language that would assign a sign to each 
primitive idea and combine in all possible 
ways these primitive signs, thus obtaining 
all possible ideas’.107

Influenced by Descartes, Leibniz refuted 
the Cartesian mechanism, combining con-
structive thinking with subjectivity: in ad-
dition to the practical side of reason, to the 
knowledge of the mathematical principle 
of things, there is in mechanical phenom-
ena, a metaphysical force of nature whose 
constant is the living force, kinetic energy. 
Leibniz thus considers ars combinatoria, or 
the general science of forms or similarity 
and dissimilarity, a universal method, the 
foundation of all sciences.

The concept of ‘open work’, proposed 
by Eco, considers the work of art ‘a funda-
mentally ambiguous message, a plurality of 
meanings that coexist in a single signifier’,108 
and finds its foundation in the study of new 
artistic forms, in the open and random char-
acter of literature, music and modernist art, 
revealing a range of possibilities for an inter-
disciplinary relationship in the field of arts.

the work occupied a larger area, compared 
to the previous installation, and the colour-
ed dots on the black plastic dominoes used, 
incorporated, and brought colour to its sur-
face. Thus, the piece became definitively 
known as Ars Combinatoria.

Through these initial public appearances, 
this work affirmed its autonomy, proving 
to be perfectly inserted into the idea of ap-
propriating banal objects, present in Black 
Series.104 Since then, the piece has been 
shown successively in several institutional 
spaces, in Brazil and abroad, in renewed ex-
ercises of formal composition.105

Before continuing to discuss the ap-
proach of Ars Combinatoria, it is pertinent, 
at this point, to quote and comment, albeit 
briefly, on technical aspects of Synapses 
(2004), a ground piece that has close affini-
ties with the work in question.

Three complete domino games are used 
to form each square that makes up Synapses, 
each in a different colour. Each set, made of 
polyester resin, has 28 pieces of the same col-
our (black, white, blue, yellow, green or red).

The work consists of 300 sets (50 of each 
colour), and the pieces are invariably ar-
ranged in a spiral and linearly. However, as 
foreseen in the rules of the game, the con-
catenation of the tiles obeys the equivalence 
between the numbers. On the other hand, 
the chromatic combinations are made by 
the sequence of colours of the three games 
chosen to form the squares and by the con-
tiguity of the modules in the polygon where 
they overlap.

Bringing the parts together to form a 
whole is a recurring idea in my work. Ars 
Combinatoria, like Synapses, symbolizes 

104. In the two aforemen-
tioned exhibitions, Ars Com-
binatoria was exhibited to-
gether with a set of works 
from Black Series.
105. The work was next 
presented in the following 
places: Paço Imperial (Rio 
de Janeiro, 2001), Paço das 

Artes (São Paulo, 2002), 
Museum of Modern Art of 
Bahia (MAM-BA, Salvador, 
2002), Museum of Contem-
porary Art of Ceará (MAC) 
at Dragão do Mar Art and 
Culture Centre (Fortaleza, 
2003), La Cabaña – 8th Ha-
vana Biennial (Cuba, 2003), 

Henie Onstad Art Cen-
tre (Oslo, Norway, 2004), 
Carreau du Temple (Paris, 
France, 2005), Silvacane 
Abbey (Aix-en-Provence, 
France, 2005), Reina Sofía 
National Art Centre Muse-
um (Madrid, Spain, 2007), 
Tomie Ohtake Institute (São 

Paulo, 2007), Sesc São José 
do Rio Preto (São Paulo, 
2008), Nicosia Municipal 
Arts Centre (Nicosia, Cy-
prus, 2008) and Art HK Pro-
jects, Hong Kong Interna-
tional Art Fair (China, 2012).
106. HERKENHOFF, Paulo. 
José Patrício: cogitações so-

bre o Número. Rio de Janei-
ro: Cobogó, 2010, p. 28.
107. ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de filosofia. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 
2012, p. 179.
108. ECO, Umberto. Obra 
aberta. São Paulo: Perspec-
tiva, 1997, p. 22.

109. Ibid., p. 56.
110. Ibid., p. 57.
111. Intercessors are, met-
aphorically, interferences, 
the articulating movement 
of creation, which can be 
represented by people, but 
also by plants, narrative 
texts, authors, even ani-

area, the domino tiles are organized in a pre-
carious arrangement, a map that triggers in-
stability due to the fragmented constitution 
of the plane and a surface where pure sense 
is produced by ‘pure singularities taken in 
their random element, regardless of the in-
dividuals and the people who incarnate and 
put them together’.119

Deleuze considers that an ideal event 
is unique, ‘or rather: it is a set of singulari-
ties [...] a physical state of affairs’.120 In the 
aesthetic investigation undertaken in Ars 
Combinatoria, the singularities approach 
and communicate within a single event, 
which can be re-articulated ad infinitum in 
new redistributions, making sense of sur-
face effects obtained by the randomness 
of unpredictability. These redistributions, 
determined by random, impersonal and 
neutral choices, are perfectly in tune with 
the experimental and immanent character 
of the work and with Deleuze’s comment, 
where he states that ‘singularity is essential-
ly pre-individual, not personal, non-concep-
tual. It is completely indifferent to the indi-
vidual and the collective, the personal and 
the impersonal, the particular and the gen-
eral — and their oppositions. It is neutral. 
On the other hand, it is not “ordinary”: the 
singular point is opposed to the ordinary’.121

The universal language of numbers, ca-
pable of expressing virtual and abstract, im-
personal, and neutral realities, presides over 
the poetics of Ars Combinatoria, founded on 
chance and ephemerality. Linked to the frag-
ment, the becoming, the ambiguous and the 
indeterminate, the work contains the pos-
sibility of offering our eyes, with each new 
assemblage, multiple and variable formal 

formula, based on logical criteria. However, 
in contrast to this Cartesian bias, the nomad-
ic distribution of signs on the surface of the 
work is defined by the intervention of chance, 
represented by the anonymous choices that 
are made randomly at the very moment of as-
sembling the thousands of numerically and 
chromatically varied domino pieces.

Each event, each singularity configured 
in the game of chance of Ars Combinatoria 
appears as a response to the chaos present 
in the game of real life, as an ephemeral and 
fragile construction, without references and 
without reason, a repository of possibilities, 
‘a cosmos in chaos’. ‘What is accessible to 
communication’, asks Max Bense, ‘when 
there is nothing else available, nothing more 
to plan, and everything is left to a previously 
admitted chance?’.117

The construction process of Ars 
Combinatoria is collective, shared by the 
montage team in collaboration that aims 
to achieve a structural unity amid the com-
plexity involved in its gradual unfolding, a 
composition of elements that comprises an 
‘Experimental exercise of freedom’, to use 
the expression coined by Mário Pedrosa. 

Thus, the fragmented plot, woven with 
domino pieces through the combination of 
numerical and chromatic signs, presents a 
permanent possibility of splitting and dis-
mantling the construction, an imminent 
return to chaos. In this sense, Baudrillard 
points out that ‘the fragment maintains 
a close relationship with the fracture ... 
Something happens in the failure of things, 
in the gap, and therefore in its appearance’.118

Ordered in a precise way, assembled one 
by one, loose on the floor of the exhibition 

reversible, modifiable, with multiple in-
puts and outputs, with its flight lines [...] 
is a non-hierarchical and non-signifying 
accented system’.113

As with other works with dominoes, in 
order to mount them on the floor and to 
occupy the space, the construction of Ars 
Combinatoria involves the use of thousands 
of pieces previously separated into sets of 
28 elements with the same number, inter-
changeable and subjected to a hierarchical 
principle for their modular layout, charac-
terized by ‘units grouped together to form 
larger units that, in turn, can easily fit into 
all larger ones’.114

Deleuze, on the other hand, distinguish-
es between sharing an enclosed space and 
distributing over an unlimited open space 
or one without precise limits, to indicate in 
this second possibility, a nomadic distribu-
tion process in which there is ‘a distribution 
of wandering and one of “delirium” in which 
things unfold over the entire length of a uni-
vocal and non-shared Being. It is not being 
that is shared according to the demands of 
representation; they are all the things that 
are divided in it in the unanimity of the sim-
ple presence (the One-All) [...] the univocal 
Being is, at the same time, nomadic distri-
bution and crowned anarchy’.115

The re-signification process carried out 
through appropriation, deconstruction, and 
displacement of the domino game into the 
field of art takes us back to Jean Baudrillard, 
since he defends that ‘it is necessary to con-
ceive a game rule [...] that makes the game 
effectively possible, allowing it to become; 
becoming being something different from 
the change and accompanied by the loss of 
identity...’.116

Ars Combinatoria is an open system, the 
result of a project that submits the assembly 
work and the entire order of the composition 
of its geometric patterns to a mathematical 
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— when he, influenced by the theories of 
colour of Chevreul and Rood, started to jux-
tapose on the canvas surface the primary 
colours side by side, dot by dot, so that they 
merge with each other on the retina.

With the same dominoes used in Ars 
Combinatoria, I created the piece entitled 
Painting (2001). The dominoes were glued 
onto a wooden support, and all spots that 
were not painted had their hollows filled with 
synthetic enamel, in six different colours.

From the experiments carried out in Ars 
Combinatoria, pictorial — two-coloured or 
polychromatic — situations result in the reg-
ularity of a modular mesh, which, little by 
little, through a process of shared creation 
and the collaborative work of the assembly 
team, allows each of the squares formed by 
the combination of three sets of 28 pieces, 
to be uniquely organized and integrated to 
the structure.

The random distribution of these com-
binations on the black background of Ars 
Combinatoria leads us to the question posed 
by Deleuze: ‘how could the world of mix-
tures not be that of a black depth, in which 
everything is allowed?’.126

In this way, in a three-dimensional space, 
over the bottomlessness composed of black 
plastic domino tiles, the chromaticity of the 
reticulated patterns emerges, freely created 
from the chaos contained in the set. Thus, a 
surface appears in which the numerical and 
chromatic signs are not, a priori, subjected 
to a conscious hierarchy. However, as ge-
ometric patterns are formed, care must be 
taken not to categorically state that there is 
no hierarchy.

In Ars Combinatoria, the plan unfolds 
by means of consecutive juxtapositions of 
the domino pieces used to form the squares 
that make up the work, which, in turn, are 
positioned, casually, on the floor, next to 
each other.

the installations seeks the floor not only for 
a technical imperative (loose dominoes), but 
above all, to create pictorial situations in a 
state of rupture with the Renaissance win-
dow. This is perhaps the most decisive drive 
of these works’.123

In the presentation text for the exhibi-
tion that I held in 2002, at the Amparo 60 
Gallery, in Recife, Paulo Sergio Duarte em-
phasizes the chromatic opposition that, in 
Ars Combinatoria, ‘is imposed by the pres-
ence of a black background […]; black, like 
the invariant of the entire construction, de-
termining the game of oppositions [...] giv-
ing the impression of making the different 
tones float or retreat, at different heights’. 124

The black surface of Ars Combinatoria 
appears, then, as an unusual repository of 
singularities configured in surprising com-
binations of dominoes’ numerical-chromat-
ic signs. Disobedience to the conventional 
chromatic code of the game expanded the 
combinatorial possibilities, enhancing the 
chromatic richness of the work.

In these assemblages, chromatic syn-
thesis takes place due to the contiguity of 
the areas of colour, constituting ‘a pictorial 
experience that is not achieved through 
paints, brush or canvas, but with the small 
domino modules’.125

In Ars Combinatoria, the painting is frag-
mented. There is no continuity of the paint-
ed surface: the layer of paint of this area was 
split in the hollows of the modular black 
plastic support. From the arrangement of 
the modules, each fragment of colour, each 
layer of paint articulates with other frag-
ments to create optical and chromatic effects 
that refer to Seurat’s pointillistic procedures 

results, configured in a finite and ephemeral 
universe of adjacent singularities, to be en-
joyed and preserved by memory.

In a game permeated by the randomness 
of choices, Ars Combinatoria establishes a 
semantic territory in which signs partic-
ipate in the construction of a field open to 
the new relationships that are established. 
On the surface of this provisional ‘mosa-
ic’, guided by the regularity of the domino 
pieces, the signs interconnect in a rhizom-
atic flow. In this instance of the work, each 
combination is an event, in which ‘the taste 
of geometrizing composition [...] is based on 
the order-disorder polarity, fundamental in 
contemporary science’.122

CHROMATIC SYNTHESES

When commenting on my choice to assem-
ble the domino pieces of Ars Combinatoria 
on the floor, loosely, without any fixation, 
Fernando Cocchiarale contrasts this proce-
dure to that in which the domino pieces are 
fixed to a wooden support. In this way, it is 
possible to exhibit a composition with dom-
inoes on the wall, just like a painting. About 
this, Cocchiarale observes that ‘what one case 
or another refers to is certainly the history of 
painting, from the invention of the frame (the 
Renaissance window) to the various attempts 
from modernism onwards to break away from 
this. Therefore, if the arrangement of the mo-
saics of Ars Combinatoria on the floors of the 
exhibition areas in which they are shown 
derives from a technical limitation, we must 
not forget that this limitation was chosen and 
assumed by the artist as an essential part of 
his system. This intentionality allows us to 
assume that the space built by Patrício in 
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game of chance: not because they disrupt 
an existing order, but because they cause 
the disarray of chance through the method. 
They therefore express a precarious order: 
they look like cosmoses under pressure, on 
the brink of exploding’.135

Emptiness is an abstract idea that 
Herkenhoff identifies with non-colour, with 
black, with zero. Pythagoras saw the sign 
zero as containing all things.

Ars Combinatoria presents itself as a work 
built from emptiness and permeated with 
emptiness. Deleuze considers that empti-
ness ‘is the place of meaning or event that 
is composed with its own non-sense, where 
there is no place but the place. The void is 
itself the paradoxical element, the non-
sense of the surface, the always displaced 
random point from where the event flows as 
meaning’.136

Regarding the spiral arrangement of the 
domino pieces, the geometric rigour re-
quired for the construction of each of the 
Ars Combinatoria squares, as well as other 
related works, involves an extreme formal 
redundancy. On the neutral and fragment-
ed surface, composed of black plastic piec-
es, distributed in a spiral, the void and the 
sign are simultaneously and consecutively 
accommodated.

To the void, represented by the absence 
of paint in the concavities in the domino 
pieces, the empty space of the square, punc-
tually present in the centre of each module, 
is added, permeating, regularly, the entire 
extension of the surface. In both cases, the 
voids present in Ars Combinatoria contrib-
ute to give vent to the latency of the form — 
embodied in the grouping of coloured dots 

‘great art’ is ‘the unveiling of chaos through 
“giving shape” and, at the same time, the 
creation of a cosmos through this giving 
shape [...] art cannot operate this unveiling 
of chaos except by giving it shape. And this 
shaping is the creation of a cosmos [...] a 
great work of art is absolutely closed on it-
self. [...] what it presents is not only itself, 
it is not only chaos, but it is also a cosmos 
in chaos’.132

In a contradictory way, the ideas of or-
der and chaos coexist, constituting an 
existential layer superimposed on Ars 
Combinatoria. This is a geometrical compo-
sition whose results are, in practice, chance 
or unpredictable, occurring at random as an 
orderly response resulting, ultimately, in a 
chaotic and potentially fragmented surface.

For Deleuze, there is ‘nothing more fragile 
than the surface’.133 This fragility of the sur-
face is of special interest for what it repre-
sents for the understanding of the relation-
ship between order and chaos present in my 
work. For Herkenhoff, in these potentially 
dissipative structures, ‘absolute logic is pro-
visionally fixed at the mercy of a trauma, like 
an inadvertent kick that spreads previously 
numerically concatenated dominoes and re-
constitutes chaos and the logical hypothesis 
of reconfiguring the set in works such as Ars 
Combinatoria and 112 Dominoes’.134

In addition to Ars Combinatoria and 
112 Dominoes, all other artworks that use 
loose domino pieces on the floor present 
the possibility of splitting these cosmoses 
created through this ‘giving shape’, cited 
by Castoriadis, as we can infer from the 
following comment by Gerardo Mosquera: 
‘Patrício’s works address the nature of a 

To the mind, the area occupied by the 
work could grow ad infinitum, generating, 
throughout the process, a mediation in 
which ‘from the base unit, as in mathemat-
ics, we can do all the operations we want, we 
are in an operational world. Thus, we fall into 
the series, into serial virality, into cloning’.127

For Deleuze and Guattari, ‘a mediation 
is precisely this growth of dimensions in a 
multiplicity that necessarily changes in na-
ture as it increases its connections’128. In this 
random space, where singularities prolifer-
ate and interconnect, the surface is the prod-
uct of actions, it ‘is neither active nor passive 
[...] Pure effect, it is, nonetheless, the place 
of a quasi-cause, because a superficial ener-
gy, without belonging to the same surface, is 
due to all surface formation’.129

ORDER, CHAOS AND EMPTINESS

Ars Combinatoria may expand freely, in a 
continuous mesh, regularly ordered, where 
there are no limits to the combinations and 
permutations between its constituent ele-
ments, considered as ‘devices for the sys-
tematic exploration of possibilities’.130

Paradoxically, Ars Combinatoria is a me-
diation that is structured according to pre-
cise, invented rules, combined with criteria 
of free choice and random selection for the 
articulation of dominoes, permitting that, 
as the work progresses, the creation of the 
image occur in an indeterminate and un-
predictable manner, at times unconscious, 
in a process in which ‘freedom at random 
within a fixed structure of predetermined 
movements’131 contributes to the unveiling 
of chaos.

For Greek-Latin mythology, the primordi-
al state of the world was chaos. According to 
Cornelius Castoriadis, being is, simultane-
ously, chaos and cosmos, and art’s way of 
being specific, as a power of creation, is to 
‘give shape to chaos’. For the philosopher, 
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the game reserved for thought and art, 
where there are no more victories for those 
who know how to play, that is, to affirm and 
branch out chance, instead of dividing it to 
undermine it, to gamble, to win’.142

In a game reserved for art, which only 
exists as a reality of thought itself, Ars 
Combinatoria comes to assert itself, through 
its spatial-temporal effect, as a state of 
things submitted to an infinitely subdivisi-
ble time, in which the past, the present and 
the future form two readings of time: on 
the one hand, the always limited present 
(Chronos); on the other, the essentially lim-
itless past and future.143

In search of the concept of gambling, we 
are faced with the polemic character of the 
term and approach the thinking of the Dutch 
historian Johan Huizinga, who considers 
gambling to be a universe apart, constituting 
an autonomous reality, external to everyday 
life. In the preface to his book Homo Ludens, 
released in 1936, founded on the notion of 
gambling as a source par excellence of cre-
ation, ‘as a distinct and fundamental factor, 
present in everything that happens in the 
world’, the author seeks to integrate the con-
cept of game with that of culture, seeking to 
‘determine the extent to which culture itself 
has a playful character’.144

This idea is reiterated by the German phi-
losopher Hans Georg Gadamer, when he af-
firms that the game ‘is an elementary func-
tion of man’s life, in such a way that human 
culture, without an element of the game, is 
unthinkable’.145

Known all over the world, the game of 
dominoes, like any other, requires the de-
limitation of a space, and it is common to 
find its fans playing it in the middle of the 
street, surrounded by curious spectators, 
who follow everything, and join in. More 
than mere observers, they are participants 
in the game, a part of it. The game ‘does not 

in the series Numerous Painting, whose piec-
es are filled with synthetic enamel.

Herkenhoff draws attention to the fact 
that the void, inserted in the centre of sever-
al of my works, is often occupied by painting 
material, which thus fills the vacant space, 
the hollow, the lack: ‘the visibility of zero 
would be, then, the visibility of the painting 
as the surface of viscosity on which the dom-
inoes lie. Painting represents the suture’.139

THE GAME AND THE AFFIRMATION 
OF CHANCE

Ars Combinatoria leads us to consider as-
pects pertinent to the evident and direct 
relationship between art and game. This 
occurs through associations between the no-
tions of totality, rule and freedom present at 
work and in the realm of the game, in which 
‘a specific and absolute order reigns’.140

In Ideal Game, tenth series of The Logic of 
Sense, Deleuze141 comments that Carroll not 
only ‘invents games or transforms the rules 
of known games [...], but invokes a kind of 
ideal game [...]. These games [...] seem to 
have no precise rules and neither a winner 
nor a loser’. Referring to, and rethinking, the 
ideal game, the philosopher states that: ‘it 
can only be thought and, moreover, thought 
as non-sense. But, precisely: it is the reali-
ty of thought itself. It is the unconscious of 
pure thinking [...]. It is each thought that 
emits a distribution of singularities. It is all 
the thoughts that communicate in one long 
thought, which makes all forms or figures of 
the nomadic distribution correspond to their 
displacement, inflating chance everywhere 
and branching out every thought [...] only 
thought can affirm all chance, make chance 
an object of affirmation. [...] It is, therefore, 

painted with synthetic enamel — to bring 
us as a result the event and the production 
of meaning, in view of ‘the multiplicity of 
planes on the plane, and the voids, which 
are part of the plane, like a silence is part of 
the sound plane, without one being able to 
say “something is missing”’.137

In the presentation text for the solo exhi-
bition Numerous Painting, held in 2008, at 
Nara Roesler Gallery (SP), Michael Asbury 
comments on a recurring aspect of my 
work, present, in a comprehensive way, in 
practically all the works that are structured 
from the spiral: ‘In contrast to this potential 
turned to the infinite, the artist bases his 
work on a point zero, the empty square, lo-
cated right in the centre of the spiral, look-
ing not only empty, without any constitutive 
element, but in fact traversing the work’s 
entire support structure. This empty space 
is effectively framed by the work, insofar as 
the question is whether the piece would not 
be a form of elaborate frame, potentially ad 
infinitum, that perhaps seeks to capture this 
nothingness. [...] In some of Patrício’s works, 
the frame and work are one, the painting 
turns inwards towards nothingness and out-
wards towards a potential infinity and, as 
such, it (frame/painting) becomes absolved 
of its inherent role of separating the work 
from the world and seeks, instead, a sense 
of wholeness’.138

In my work, I consider as paintings the 
works that result from the application of 
paint in the empty spots, in the hollows or 
on the back of the hollow domino pieces, at 
the intersections and in the bare parts of the 
supports, thus creating the place of the col-
our-sign, which reproduces one of the works 
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qualities that we are able to see in things: 
rhythm and harmony.’149 

If, ‘in every work of art, there is always 
something open’,150 Ars Combinatoria pre-
sents a radical opening to the ‘unconscious 
of pure thought’, embodied in collective ac-
tions that foster, on the surface of the work, 
the intercommunication between anony-
mous and neutral singularities. Deleuze 
calls into question the Cartesian subject 
when declaring that he seeks in Freud ‘the 
prodigious discoverer of the machinery of 
the unconscious, through which sense is 
produced, always produced for the benefit 
of non-sense’.151

Following Deleuzian thinking, we can say 
that Ars Combinatoria is the ‘Dionysian ma-
chine for producing meaning, and in which 
non-sense and meaning are no longer in 
simple opposition, but co-present in a new 
discourse. This new discourse is no longer 
that of the form, much less that of the report: 
it is rather pure informality’.152

Keeping the ‘machine to produce mean-
ing’ in operation, through consecutive mon-
tages of Ars Combinatoria, is of fundamental 
importance for the work to demonstrate its 
possibilities and affirm its potentialities.

The consolidation of the idea and its ex-
posure to the public is the moment when the 
work, in its ephemeral existence, integrates 
with the architectural space and affirms 
chance, fulfilling its destiny of involving — 
and dialoguing with — the viewer.

At the end of each exhibition, the domi-
noes are boxed and await their destination. 
Assembling and dismantling the game — 
causing strange sensations, by transmuting 
banal elements into works of art through 

affirms that, ‘outside, nothing is regulated 
from the game; and, inside, everything is 
subject to this rule. The arena of the game is 
a singularity that has no other rule than its 
own. It doesn’t know the law’.148

Despite being an objectively structured 
game based on mathematical principles, 
dominoes have, in their logic, a strong com-
ponent of chance. On the other hand, the 
game requires concentration and deductive 
imagination.

Factors such as memory, calculation and 
the player’s skill may be decisive for the fi-
nal result, which can be surprising, pleasing 
or disappointing. It is up to the player to 
combine calculation and predictability in a 
confrontation with chance and the impon-
derable. In view of this aspect of contradic-
tion, winning or losing in the domino game 
does not depend exclusively on luck, as oc-
curs in games of chance.

The game is characterized by it being a 
voluntary and unproductive activity, with its 
own timing and space. Entertainment with-
out commitment or major impediments, es-
sentially for fun and pleasure. The exercise 
of the game involves competition and feel-
ings of tension and expectation, followed by 
a state of relaxation. There are, therefore, 
emotional components that are additional 
attractions for the participants.

In its aesthetic dimension, the liberating 
and healthy action arising from each game, 
in any instance, is more important than the 
outcome. ‘It is perhaps due to this profound 
affinity between order and play that it, as 
we have pointed out in passing, seems to be 
so largely linked to the domain of aesthet-
ics. There is a tendency in it to be beautiful. 
Perhaps this aesthetic factor is identical to 
that impulse to create orderly forms that 
penetrate the game in all aspects [...] the 
game casts a spell on us: it is “fascinating”, 
“captivating”. It is full of the two most noble 

really know the distance between the person 
who plays and the person that finds them-
self watching the game’.146

The physical structure of the domino 
game consists of rectangular pieces formal-
ly characterized as irregular, parallelepiped 
hexahedrons. Strictly speaking, one of the 
faces of the tile is divided into a pair of 
squares, each usually with seven concave 
spots, or ‘pips’ that can be filled with ink, 
to indicate the numbers from one to six, or 
kept empty, to represent zero. The sum of 
all possible combinations, in pairs, of the 
numbers between zero and six results in 28 
different pieces and constitutes the classic 
form of the game.

At the beginning of a domino game, be-
fore being distributed among the players, 
the little tiles that constitute the game rest 
naturally on a table and are noisily shuffled, 
face down. The rules of the game are clear 
and objective: each player receives the same 
number of dominoes, which, observing the 
possibilities of numerical connections be-
tween them, will be gradually ordered on 
the table until one of the players wins the 
game after playing all his/her tiles. At the 
end of each game, everything goes back to 
zero: the pieces are mixed afresh, and the 
process begins again.

The practice of the domino game involves 
other modalities without, however, dispens-
ing with a set of well-defined rules that must 
be obeyed by the players.

In this regard, Gilles Deleuze reminds us 
that ‘it is necessary, in any case, that a set of 
rules preexist the practice of the game and, 
if we play, that they acquire a categorical 
value’.147

The rules of the game, governed by the 
arbitrary, are thus conventional and need no 
justification. In this sense, Jean Baudrillard, 
when considering that the game is a finite 
universe, limited and defined by the rule, 
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function and dissociated from their usual 
contexts, they began to be increasingly con-
sidered for composing works of art.

Initially, my interest in buttons was 
sparked by the realization that each button 
is originally the result of a design project, 
which can present an innumerable variety 
of shapes and colours. For me, it was inter-
esting to somehow ‘rescue’ these singular 
and significantly diverse objects, not only 
because they constitute records of anony-
mous creation in the field of design, but also 
because of their potential to become objects 
of collection.

Jean Baudrillard reminds us that every 
object has ‘two functions: one that is to be 
used, the other that is to be possessed’ and 
that ‘the pure object, deprived of function or 
abstracted from its use, takes on a strictly 
subjective status: it makes them potentially 
a collector’s item’.154

Accumulating objects, to integrate them 
into a collection or work of art, is to restore 
the broken unit, to divert them from an al-
most inevitable fragmentation. Since child-
hood, I have always collected: matchboxes, 
cigarette labels, stamps, coins, key chains, 
figurines, magazines, among other items. 
Evidently, my choice to work with buttons 
was also based on their serial and playful 
character and on their uniqueness, in view 
of the perspective of their becoming struc-
tural elements of a poetics of the infinite, 
where each element is inscribed as original 
and distinct. The range of materials used for 
their manufacture (metal, wood, mother of 
pearl, horn, leather, fabric, plastic or resin, 
among others) and the diversity of colour 
and shape they present give buttons vast 
potential for creative approaches.

Without having been produced by me nor 
undergone a manual intervention that made 
them uncharacteristic, buttons proved ready 
to take their place in my experimental game 

A few years ago, in the popular commerce 
of central Recife, in haberdashery and sew-
ing shops, I found, very cheaply, a great of-
fer of buttons, including stock leftovers and 
rejects. When I encountered old buttons, 
manufactured at different times, I realized 
that, in an evident context of programmed 
obsolescence, their link with the fashion in-
dustry renders them objects of disposal, as 
they fall into disuse.

In this scenario of market remnants and 
leftovers, the increasing difficulty in finding 
and purchasing a large variety of buttons, 
proved symptomatic, which led me to an 
obsessive search in countless commercial 
establishments in different towns, with 
the aim of finding and acquiring buttons, 
safeguarding these little objects that are 
doomed to dispersion and disappearance. 
When commenting on my involvement with 
this ‘panning’ for buttons, in a critique for 
the exhibition I held at Nara Roesler Gallery, 
Ana Maria Maia notes that ‘some artists ded-
icate their practices to re-signifying and re-
inserting an entire discarded repertoire […]; 
they invest in the recognition of a vocation 
in art that arises from their ability to trigger 
other means of production, to start from 
what seems redundant and sterile, and is 
thus worthless elsewhere’.153

I found this circumstance stimulating in 
that it allowed me to explore a banal ele-
ment, which might be incorporated into my 
creative universe, both for its material and 
formal singularities and for the potential 
of poetic invention it bears. Buttons thus 
corroborate my recurrent working practice 
of appropriating objects removed from the 
fluxes of everyday life and displacing them 
to the context of art.

Buttons are common objects, used mainly 
to adjust clothing to the body. Linked to the 
fashion world, they may eventually assume 
an aesthetic function. Deprived of their 

repetition — are revealed to be renewable 
acts of experimentation with creation and 
feed an aesthetic research that leads to the 
poetic realm of infinity.

BUTTONS — 
THE WANDERING EYE
The most remote memory I have of my love 
of buttons is when I found some in my grand-
mother’s sewing cupboard, in Recife, jum-
bled up and stored away in glass jars, card-
board boxes or aluminium basins, the result 
of the thrifty accumulation of leftovers over 
the years. I enjoyed playing with them and 
observing their different shapes and colours, 
listening to the sound they made when han-
dled, their density, materials and textures. I 
keep the memory of a process that has since 
disappeared: customers would arrive asking 
for separate buttons  covered with the same 
fabric as the clothes they would adorn. My 
grandmother would promptly place the but-
tons in a machine that joined them to the 
cloth using a simple lever mechanism.

The practice of sewing at home or taking 
fabrics and trimmings to seamstresses and 
ordering garments, is being discarded, as 
the garment industry is virtually monopoliz-
ing the supply of ready-made clothes to so-
ciety. As a result, ordinary people no longer 
buy trimmings, and specialized shops are 
disappearing, especially small businesses. 
So, using buttons in my works is both an ac-
tion of a poetic nature and a way of preserv-
ing memories, which are not only mine, but 
concern objects circumscribed to precious 
moments and socio-cultural contexts, likely 
to be soon forgotten.

153. Excerpt from the 
text Resta um, by Ana Ma-
ria Maia, for the solo ex-
hibition Chromatic Affini-
ties, held in 2014 at Nara 
Roesler Gallery, in São 
Paulo.
154. BAUDRILLARD, Jean. 
O sistema dos objetos. São 

Paulo: Perspectiva, 2009, 
p. 94.

the compositional elements organized in a 
structure that is both predictable and com-
plex, due to its heterogeneity, the choices 
involved in the process and the different 
images that will be obtained, of evident pic-
torial connotation.

In Chromatic Affinities XXVII (2016), there 
is a certain restraint, revealed in the use of 
buttons with chromatism oscillating be-
tween white, black and a variety of shades 
of grey. In Chromatic Affinities I (2013), the 
sequences excel because of the variety of 
colours and shades, freely distributed along 
the spiral.

In this sense, contradicting the expecta-
tion of what painting may be according to the 
canons of pictorial tradition, an aspect that 
stands out in the piecing together of these 
works is that of a painting that does away 
with the brush and intervenes in the surface 
of the two-dimensional plane through un-
conventional materials and means, to obtain 
original formal solutions and expressive re-
sults, of a pictorial character.

It is important that the buttons are po-
sitioned and combined according to their 
chromatic affinities, in view of the innu-
merable colours they present. This process 
involves the collaboration of assistants, 
who, in addition to pinning the buttons on 
the support, participate in the choices made 
throughout the whole construction process, 
as they adjust each button to the gaps avail-
able in the grid and, simultaneously, seek 
to preserve a previously established colour 
gradation sequence.

Through the dialogue established by the 
contiguity between the hundreds of buttons, 
progressively arranged, one after the other, 
over the entire topological space, subtle 
three-dimensionalities emerge, expressed 
in volumes, reliefs and varied textures, in 
addition to chromatic fields that highlight 
the links between form and colour, between 

this day: Chromatic Spirals from 2006, and 
Chromatic Affinities from 2012.

In one of the first versions of Chromatic 
Spirals, the canvas was painted with acrylic 
paint. Then, invariably, both series started 
to be supported by industrially coloured 
canvases, in different colours.

To complete a version of Chromatic 
Spirals, I use the same grid of 112 Dominoes, 
with two squares embedded. In one of the 
squares, the movement of the spiral is al-
ways centripetal and, in the other, centrifu-
gal. In more recent works, such as, for exam-
ple, Chromatic Affinities IX (2019), the same 
arbitrary chromatic sequence is observed, 
generating opposite movements that inter-
act and are complemented by the ordered 
and precise arrangement of the buttons in 
reverse directions.

In the Chromatic Affinities’ pieces, a new 
grid containing 6,399 buttons is now used. 
This number was defined for the composi-
tion to fit in a square area with a void in the 
central area, which appears as a ‘zero point’, 
indicating emptiness, or incompleteness. At 
the same time, at the opposite end of the spi-
ral, we can imagine its potential continuous 
expansion ad infinitum, as also happens in 
each of the Chromatic Spirals squares.

In the works of both series, there are chro-
matic sequences along the spirals that result 
in tonal gradations from the centre to the 
edges of the squares and vice versa. In a sub-
tle way, the tones come closer, and the col-
ours propagate in space like waves, following 
concentric fluxes and following the colour 
variations originating in the button spiral.

Both series follow the basic principle 
of using the same structure to obtain dif-
ferent visual results. As in previous series, 
my interest in researching the expressive 
potential offered by a predefined structure 
guides the continuity of production. In 
these cases, focusing on the chromatism of 

of creation. Their accumulation and classi-
fication, the technical ease of their arrange-
ment and manual stitching with geometric 
regularity onto a canvas, were all clearly ap-
propriate procedures for the continuation of 
my creative path.

The initial idea was to create a collection 
of buttons, all different, with which to fill the 
checkerboard grid inherent in 112 Dominoes 
(1999), which originally comprises 3,136 
domino tiles. The first work in which this 
occurred was Collection (2005), in which 
I used 6,274 different buttons sewn onto a 
canvas painted with blue acrylic paint. The 
doubling of the number of elements is due 
to the use of two buttons to correspond to a 
domino piece. In addition, in this work, the 
empty space originally in the centre of the 
spirals was filled with a button on each side 
of the structure.

Still in 2005, The Blue and The Crimson 
appeared, which each used 6,382 buttons in 
different shades of blue and red respective-
ly to occupy the space of the corresponding 
grids, marked on canvas painted with acrylic 
paint. In these works, the buttons occupy the 
entire surface of the support, overturning the 
structure of the 112 Dominoes. The result sig-
nalled, for me, the desire to expand the limits 
of the chromatic field, in the sense of seeking 
other possibilities of configuration based 
on the use of a new structure for the spatial 
distribution of the buttons, which could re-
late to each other, taking into account their 
dimensions and shapes, in addition to the 
infinite chromatic variety they present.

In the making of these first three works 
with buttons, I chose to follow the flow of 
a spiral, just as I had already done in oth-
er pieces, with other elements, since they 
had originated from my research with the 
geometric grid of 112 Dominoes. At different 
times, I started two series of works with but-
tons that are part of my studio production to 
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enchantment, generated by conceptual and 
symbolic complexity of a poetic order, which 
they present when they are re-signified.

FROM PARTS TO A WHOLE
In one of my forays into Recife’s areas of 
popular commerce, inspired by my search 
for dominoes, I found a new material that 
could be visually explored: the puzzle 
known as racha-cuca (brain-cracker, in free 
translation), a small puzzle game whose 
pieces were soon to be incorporated into 
my creative universe, reiterating the idea of 
inserting everyday objects into the fields of 
contemporary and visual arts.

Each racha-cuca puzzle consists of a plas-
tic box containing 16 small square-shaped 
plastic pieces, which have fittings that allow, 
at the same time, cohesion and articulated 
mobility (horizontally and vertically), with 
the potential for the deconstruction and 
recomposition of the image printed on the 
pieces, or in the case of those containing 
letters or numbers, to form words or create 
numerical sequences.

In line with my research with modular 
elements, I considered that these pieces 
had an ideal design, with enormous po-
tential for me to advance with the idea of 
creating modularly articulated structures, 
forming a network of formal and expres-
sive possibilities. At first, I found games 
produced by the same manufacturer that 
presented a range of images printed in a 
rudimentary way on their pieces, repre-
senting cartoon characters, shields of foot-
ball teams, prehistoric animals, letters and 
numbers, among others.

The work Parts (2001) made use of var-
ying numbers of these games to compose 
a whole where the pieces are articulated 
through the free association of colours 
and graphics present in each of the small 

decipher its internal logic [...] the plans are 
not fixed; they interact, proposing a set of 
possible alternatives. The eye does not rest, 
activated by the ambiguous relations creat-
ed by the buttons, which form interchange-
able figures’.157

It is worth mentioning, in the space-time 
evolution of each work, the vibration and 
energy of the effect caused by the propaga-
tion of shapes and colours, in addition to 
the presence of a certain hybridism as the 
sculptural and three-dimensional aspect of 
the buttons is also revealed.

Other works with buttons followed differ-
ent directions in the research, such as Seven 
in Seven (2013), in which the distribution 
of the buttons occurs through a pre-es-
tablished numerical-chromatic sequence; 
White Mandala (2015) and Mandala (2016), 
which are made up of symmetrical geomet-
ric shapes, just as in a kaleidoscope; and 
the series Kinetic Progression (as of 2017), 
in which buttons of the same typology, in 
different dimensions, are fixed to a screen, 
generating an intense optical effect.

In the context of these ramifications of 
the work, I consider pertinent Cristiana 
Tejo’s comment that identifies, in the logic 
of the spiral and the labyrinth, a ‘tension be-
tween a planned and ascending path and a 
path of unpredictability and randomness’.158

In my journey of creation, order and 
chance, prediction and randomness coexist. 
In a paradoxical context of permanent ne-
gotiation between chance and control, the 
use of buttons as constitutive elements in 
objects of art underscores and reaffirms the 
ambiguity of a recurring creative strategy in 
which banal elements take on an aspect of 

parts and the whole. Each of the elements 
participates in a constructive game, an ex-
ercise in composition in constant search 
for new possibilities of arrangement and 
formal invention. Thus, a kind of resonance 
is established, generated by the concate-
nation of the different elements that are 
harmonized in the structure produced in a 
network of connections.

At this point, I refer to Gombrich’s com-
ment, when he states that ‘radiation from 
the centre is a special form of symmetry; 
gradation is a regular form of progression’,155 
to quote Herkenhoff: ‘The task of art is to ex-
tend and problematize the poetic horizons of 
symmetry’.156 Although these aspects have 
been part of my previous artistic produc-
tion, these quotes are particularly relevant 
with regard to these works with buttons, due 
to their evident regularity and the chromat-
ic gradation that radiates from the centre of 
each piece. On the other hand, there is ev-
idently an asymmetry and heterogeneity of 
the buttons themselves, which individually 
occupy the surface of each work and, from 
their interconnectedness, assume their own 
means of expression.

Among the conceptual aspects that I ob-
serve in these two series with buttons, is the 
idea of constituting a system, of represent-
ing a universe, of a totality. An artistic real-
ity built from a diversity of elements as an 
invitation to a prospective look, willynilly, to 
identify each of the buttons and partial per-
ception of the surface occupied or, as Felipe 
Scovino pointed out, when commenting on 
these works, ‘the focus is no longer at the 
centre, but lost, trying to account for the 
various possibilities that the piece offers to 

155. GOMBRICH, E. H. O 
sentido da ordem: um es-
tudo sobre a psicologia da 
arte decorativa. Porto Ale-
gre: Bookman, 2012, p. 73.
156. HERKENHOFF, Paulo. 
José Patrício: cogitações so-
bre o Número. Rio de Janei-
ro: Cobogó, 2010, p. 37.

157. Text by Felipe Scovi-
no for the catalogue of the 
solo exhibition Precision 
and Chance, which took 
place in Recife, at Museum 
of the State of Pernambuco 
(Mepe), in 2017. 
158. Text by Cristiana Tejo 
for the solo exhibition The 

Spiral and the Labyrinth, 
held in 2012 at Nara Roesler 
Gallery, in São Paulo.

In one of my first experiments in search 

of reproducing the structure of 112 Dominoes 

using different elements, the Arabic num-

bers from zero to six were printed on a 

certain number of puzzle pieces, to then 

integrate them into the standard ordering 

of series, so that these printed pieces could 

necessarily correspond to the numerical in-

formation found on dominoes. Arranged in 

order in the geometric grid and fixed onto 

the support, the sets of puzzle pieces com-

prised exactly the same numerical sequence 

found in 112 Dominoes.

Following this strict and objective logic, 

the work Numbers (2002) comprises 6,272 

puzzle pieces, which represents twice the 

number of pieces needed to compose a work 

with dominoes.

PUZZLES AND CHROMATIC CODE

Much of my artistic production relies on 

ready-made colours, inherent to the materi-

als and modular elements that I have been 

using to create chromatic compositions em-

pirically built from predetermined mathe-

matical formulas or random procedures.

My intention in reproducing, with logi-

cal rigour, the pre-existing structures of 112 

Dominoes and 279 Dominoes (derived from  

the work 280 Dominoes, because this quan-

tity allows a perfect square to be formed), 

using the colours of the numeric-chromatic 

code of the domino associated with puzzle 

pieces (usually made of white plastic), led 

me to interfere in the industrial process with 

the initial intention of ordering its manufac-

ture in seven different colours (black, white, 

orange, blue, green, yellow and red). These 

coloured pieces were used to compose 

The connection between my poetics and 

the vanitas theme is due to the discovery of 

this puzzle.

The choice to use these pieces with the 

image of the skeleton proved to be appropri-

ate for my creative process and resulted in 

several compositions, adding conceptual is-

sues to my work and unfolding through new 

experiments and formal syntheses.

For example, in the works of the Vanitas 

QR Code series (2011–19), I used coding to 

reveal Greek and Latin phrases and expres-

sions related to the vanitas theme. These 

phrases, in Latin and Portuguese, were 

transformed into QR codes.159

These codes were reproduced with black 

and white puzzle pieces, each inserted into a 

field where the pieces printed with the skel-

eton participate in the composition, corrob-

orating the coded messages.

In this way, puzzle pieces came to be 

viewed as units that refer to the idea of frac-

tals, of pixels, the points that are the small-

est part, the basic unit of an image. Just like 

dominoes, dice and other objects that I had 

already been researching and using in my 

work, these pieces proved to be constructive 

modules par excellence and started to be 

used in my creative process on a recurring 

basis, and ended up taking on significant 

importance in the visual corpus I produced.

This role led me to design works that re-

quired not only a large number of games, but 

also pieces printed with numerical signs and 

others with specific chromatic characteris-

tics, not usually thought by manufacturers.

NUMBERS

In the classic domino game, each piece 

bears two numbers, usually represented by 

spots or pips. When considering a recoding 

process, the first and most elementary asso-

ciation that can be made is precisely with 

Arabic numerals.

squares. In this piece, despite the orderly 

and regular distribution of the pieces on the 

chequered grid, the deconstruction of the 

images printed on the puzzles resulted in a 

sparse and chaotic graphic surface. Imagery 

disconnection occurred through the conti-

guity and random dispersion of the different 

fragments, without allowing any possibility 

of reconfiguration of the original images.

VANITAS

At that time, I created the work entitled 

Vanitas (2001), this time using only pieces 

of a puzzle that presented the simple figure 

of a skeleton, in addition to pieces without 

an image. The creation process to achieve 

this and other works involves dismantling 

and reassembling a certain number of games 

so that the randomly distributed pieces 

rearticulate themselves, de-composing and 

fragmenting the original image, creating 

monochromatic fields and subtle graphics 

derived from the chance layout of the mod-

ules printed with the skeleton image.

In this amalgam, the tonal variations of 

the pieces, resulting from the recycling of 

white plastic, are suggestive of tones found 

in bone matter.

The vanitas are artistic expressions linked 

to traditional genres of academic painting, 

relating in some way to still life, a category 

that became popular in the 16th and 17th cen-

turies, especially in the Netherlands, adding 

a whole symbolic universe alluding to issues 

related to vanity and earthly pleasures, the 

ephemerality of life and the finitude of the 

human being. Among the symbols connect-

ed to vanitas are the skull and, by extension, 

the skeleton.

This emblematic image, printed on ra-

cha-cuca, gave rise to the Vanitas series, 

which I have been developing ever since, 

using games of the same typology to struc-

ture numerous works.

159. The QR code (acronym 
for quick response) is a two-di-
mensional barcode that al-
lows you to store a significant 
number of characters and 
that can be easily scanned us-
ing a mobile phone equipped 
with a camera and an appli-
cation to read the texts.
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creates the colour points of the numeri-

cal-chromatic sequences.

The works Groupings in Increasing Pro-

gression (2011) and Groupings in Decreasing 

Progression (2011) were made with the use 

of puzzle pieces and synthetic enamel in 

black and white, to mark off sets of pieces 

which, grouped in centripetal and centrifu-

gal sequences, in each one of the works, are 

gradually added with a modular element.

PICTORIA — READYMADE COLOUR

Industrial synthetic enamel is present in 

most of my work, from the works of Black 

Series (1998–99), where successive layers of 

this paint covered the volumes of serial ob-

jects grouped in the same work, to the paint-

ing of the hollows that indicate the numbers 

in the domino pieces in Painting I, II and III 

(2000) and Painting (2001).

Dissociated from the tradition of paint-

ing, synthetic enamel is a slow-drying 

paint, which can take several months to dry 

completely, depending on the thickness or 

number of layers applied over the surfaces 

and cracks. In this process, a film is creat-

ed which dries from the outside inwards 

and, depending on climatic conditions, can 

acquire roughness or remain smooth. The 

colour scheme comes from the ready-made 

colours available in warehouses for con-

struction materials and are basically the 

same colours used to paint the dominoes 

that I find in the local shops.

This material has been used over the last 

few years in several technical procedures re-

lated to painting, in which the paint can at 

once be the coating, covering the protruding 

surfaces and the base of the supports, and 

the suture, filling the voids, or gaps.

In this sense, Julya Vasconcelos believes 

that there is, in my work, ‘an elementary 

aspect, which determines that something 

can be seen as painting or endowed with a 

necessary to occupy the grid. The Cartesian, 
mathematical and geometric character of 
the work requires care to ensure that the 
pieces are strictly in order and the works 
carefully constructed so that they thus pres-
ent the faithful and precise materialization 
of the idea expressed in the original project. 
The fact that some works are multiple and 
usually include an edition of four copies re-
quires careful verification of the quantities 
used and compliance with predetermined 
equations, placing each component in its 
proper place, with the aim of obtaining pre-
cisely the same images.

RECEPTACLES — PUZZLE PARTS 
AND SYNTHETIC ENAMEL

While dismantling some puzzles, I noticed 
that the back of each piece had a circular 
shape in high relief, a receptacle that can 
be filled with fluid paint, such as synthet-
ic enamel. This morphological peculiarity, 
originally hidden in ready-made games, 
revealed a new possibility for the creative 
use of puzzle pieces and, at the same time, 
proved opportune for the continued use of 
synthetic enamel in unconventional picto-
rial practices, a technical model that I had 
been researching and exercising for some 
time, which resurfaced more significant-
ly when the works in the series Numerous 
Painting (2007) were created.

From this discovery, the puzzle pieces 
started to be incorporated into the exper-
imental process of making works such as 
15,625 Receptacles — Increasing Chromatic 
Progression and 15,625 Receptacles — 
Decreasing Chromatic Progression (both 
2010). In these works, the pieces fit together 
regularly, and their flat faces are glued onto 
a wooden support, exposing their backs 
and the intersections between them, spac-
es  filled with synthetic enamel to create 
a monochromatic background. Then, the 
same paint used the in ‘receptacle’ hollows 

works such as, for example, 15,624 Pieces 
— Increasing Chromatic Progression (2011) 
and 15,624 Pieces — Decreasing Chromatic 
Progression (2011). That same year, ex-
panded versions of these last two works 
were made, using coloured acrylic plates to 
replace the puzzle pieces, which are perma-
nently on display at Sesc Santo Amaro (SP).

Then, I ordered pieces in white, black, 
grey and red to create works such as 
Increasing Progressive Accumulation (2014) 
and Decreasing Progressive Accumulation 
(2014), establishing, in some of them, a di-
alogue with the skeleton graphics, as is the 
case of Trajectories in Four Colours (2016).

TRAJECTORIES, PROGRESSIONS 
AND TONAL CIRCUITS

Next, in order to continue the research that I 
had been developing with tonal gradations, 
I decided to foster the manufacture of puzzle 
pieces with various shades, between white 
and black, incorporated in the plastic mate-
rial that composes them.

After several contacts and visits to an 
industrial plant in the State of São Paulo to 
carry out tests and evaluate the feasibility of 
the project, the production was completed in 
thousands of pieces that had 22 colour gra-
dations, thus constituting the material basis 
for the production of several works that are 
structured by means of circuits, spiral tra-
jectories and increasing and decreasing ton-
al progressions, as occurs in Trajectories on 
Black — Version 2 (2018), Tonal Expansion 
and Retraction I and II (2017) and in the 
works of the series Tonal Circuit (2019).

Recurrently, intuitively and objective-
ly, without a previous sketch or model, 
mathematical calculations preside over the 
sequential and spiral structuring of these 
works. For the execution of these projects, 
with a view to an equitable division of the 
modules, one must take into account the 
number of colours and the number of pieces 

significant conceptual development through 
the addition of an unprecedented relational 
component in my work. It is an installation 
where the environment was specially de-
signed and adapted for the practice of domi-
no games, creating a seductive and inclusive 
living space, a meeting place that intends to 
take the viewer to assume the role of play-
er and actively participate, interacting in a 
context of stimulating interpersonal rela-
tionships, permeated by playfulness and 
guided by chromatic interplay between the 
elements that are distributed over the cir-
cumscribed space.

Half of the living room wall was painted 
green, tables and benches outside coated 
with synthetic enamel in chromatic combi-
nations that include green, blue, yellow and 
red. These same colours are also present in 
the Formica bench seats and tabletops, in 
the acrylic of the score markers and in the 
coloured resin dominoes used in the game. 
Spotlights fall on each table, keeping the 
room in a semi-darkness that highlights the 
luminous beam directed at the locus of play.

Furniture, painting, spatial arrangements 
and chromatic games are designed to conjure 
up a popular game inserted in a context that 
reaffirms, in new ways, a constructive move 
to reinvent the space and time of the game.

As a model of sociability, the installation 
favours interaction between spectators and 
participants, generating meetings and con-
vivial relationships that would otherwise 
not take place.

In this same curatorial context, as a coun-
terpoint to Colour Game, the work Zero Game 
(2005) was presented in an adjoining room. 
The walls of this second room were entirely 

is the case in the works Spatial Dynamics I 
(2007), which presents random chromatic 
combinations, and Seven Colour Painting or 
the Great Butterfly (2007), with the colours 
ordered in pre-established equations.

IMAGO MUNDI

The works in the Imago Mundi (2007) se-
ries use 279 domino games, that is, 7,812 
pieces, to form a perfect square. The basic 
rule for its assembly involves making the 
pieces connect numerically, as in the dom-
ino game, and continuously spiral. In this 
way, the work can present a multiplicity of 
configurations according to the choices that 
are made gradually, with each tile added in 
a linear and random sequence.

Originally, the pieces have the concave 
spots painted black. After being fixed on a 
wooden support, the dots are painted with 
synthetic enamel according to the colour as-
signment for each number, which is always 
the same: 1 – white; 2 – orange; 3 – blue; 4 
– green; 5 – yellow; and 6 – red.

The nomadism of the signs and the con-
nections and adjacency of the pieces gen-
erate surface effects akin to maps, due to 
the free distribution and association of the 
numerical-chromatic information, creating 
fields where the colours combine to gener-
ate a woven effect.

Imago Mundi symbolizes and comments 
on the concept of unity, of totality, of the 
whole of what is reconfigured and manifest-
ed, the result of a permanent creative action. 
The production of all is a recurring idea in 
my work. Other works may also fit into this 
idea, but I think the Imago Mundi series is 
definitive in its ability to demonstrate these 
aspects. Always the same, always different.

COLOUR GAME / ZERO GAME 

Commissioned by the Malakoff Tower, un-
der the curation of Cristiana Tejo, the exhi-
bition of Colour Game (2005) represents a 

pictorial character: this kind of basic drive, 

which includes painting as a thick layer of 

colour that envelops the volumes’.160 In this 

case, the idea of expanded painting would 

be, from the point of view of an experi-

mental practice that accumulates objects 

extracted from everyday life to insert them 

in pictorial contexts, a transgression of the 

canons of painting, as it ignores limits and 

challenges parameters and conventions.

NUMEROUS PAINTING

I believe that the numerous paintings 

(2007), which revisit an idea embodied in 

Untitled (2000), are the most significant 

works, in terms of the affirmation of the pic-

torial sign in my work. I no longer consider 

dominoes the material used in those works 

where the numbers are hidden. The num-

bered faces of the tiles are disregarded, as 

they are glued to the wooden support. The 

hollow domino pieces serve as plastic mod-

ules, each one as a rectangular recipient that 

is glued and centrally nailed on, and then 

has synthetic enamel applied to it through a 

tube. In the presentation text of the individ-

ual exhibition Numerous Painting, held in 

2008, at Nara Roesler Gallery, in São Paulo, 

Michael Asbury considers that, ‘by applying 

paint to inverted cavities, the artist erases 

their readymade character and inscribes 

them in the field of painting’.161 Through 

this creative strategy, which does not negate 

the manual aspect of painting, the spaces of 

these modules have been occupied by paint, 

which, when slowly spreading over the sur-

faces, fills the voids on the back of the dom-

ino pieces. The containment of fluid matter 

in these small ‘receptacles’ results in the dis-

continuity of the pictorial layer, generating 

a compartmentalized and fragmented paint-

ing, which is structured with the pieces reg-

ularly organized on a geometric mesh, fixed 

on the support and filled with the paint, as 

160. From the text A es-
pessa camada que envolve 
os volumes, written for the 
exhibition Pictoria: José 
Patrício and Delson Uchôa, 
held in 2019 at Amparo 60 
Gallery, in Recife.
161. ASBURY, Michael. José 
Patrício – pintura numero-

sa. Exhibition brochure. São 
Paulo: Galeria Nara Roesler, 
2008, p. 5–7.
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finding boosted the exercise of experimen-
tation in a continued search for novelty, 
based on the repetition of these standard 
structures and the use of various objects to 
replace domino tiles.

I believe that resorting to pre-existing 
structures, through research, appropriation 
and the use of new constitutive elements, 
reinforces the ideas of difference and repe-
tition, among other conceptual aspects pres-
ent in these and other works.

From this perspective, it was by using var-
ious serial elements that the scope of inven-
tions was expanded and, by extension, the 
formal outcome of the works carried out that 
would meet the eye.

According to Gombrich, ‘the need for 
the standardized and the repeatable makes 
itself felt in the sign, which must be com-
pletely controlled’.162 Thus, new approaches 
proved possible thanks to the use of ma-
terials and procedures that permitted the 
reproduction of structural patterns through 
signs associated with numbers, continu-
ing the poetics of numerical and chromatic 
progressions, with their dynamics and their 
rhythms guided, above all, by the Number 
coded in dots and colours.

At first, the domino game sign system 
found new syntaxes from the discovery 
of dominoes with coloured spots, since 
the numerical-chromatic code used in 
the game industry became an important 
reference for the development of the crea-
tive process. ‘Although the Number recurs 
significantly in José Patrício’s language, 
in this respect, it also becomes a meaning 
of the coded colour’, summarizes Paulo 
Herkenhoff.163 Among other works, 15,624 
Pieces — Increasing Chromatic Progression 
(2011) and 15,625 Nails — Decreasing 
(2010) exemplify the process of coding 
the Number in colour, using, respectively, 
coloured puzzle pieces and nails painted 

In Vuco-Vuco I, white and ivory alternate 

in the frame and bottom of the support. In 

Vuco-Vuco II, the colours blue, green, yellow 

and red are combined in the frames and the 

bottom of the 28 supports. In both Vuco-

Vucos, the chromatic content of each set of 

pieces is the same. Each work is unique in 

its combinations. The fate of the 56 Vuco-

Vucos of the two works is to disperse. There 

would be no justification for maintaining 

ownership of the complex. This would not 

make sense, because the idea at the origin 

of the work was the sharing of collections.

VIRTUAL DOMINOES

The paradigmatic structures of 112 Dominoes 

and 279 Dominoes have been regularly ex-

perimented with in my creative process due 

to their power of synthesis, simplicity and 

formal harmony, allowing a permanent re-

newal of the game and a new configuration 

to emerge, derived from procedures and var-

ious materials articulated in the correspond-

ing geometric grids.

To compose the first works of the 112 

Dominoes and 279 Dominoes Series, I used a 

range of dominoes with different sizes and 

colours, of different materials, such as plas-

tic, resin or wood. In some of these works, the 

use of painting sought to bring a sense of uni-

ty to the whole by filling the gaps between the 

tiles and the concave dots of the numbering 

on each one with synthetic enamel. In some 

cases, the surfaces were entirely painted and, 

when dried, carefully sanded to cause a wear 

effect on the pictorial layer.

Research and the discovery of new mod-

ular elements revealed that the essence of 

the two structures could be preserved not 

only by using a variety of domino games, 

but also by replacing their tiles with objects 

with meaning and the ability to reproduce 

virtually the game pieces and their numer-

ical information in new configurations. This 

covered with wallpaper printed with the im-

age of domino pieces, without any markings, 

arranged in a regular manner, suggestive of 

a continuous structure.

Zero Game is for two players and consists 

of a table and two stools covered with dom-

inoes installed in the centre of the room. On 

the Formica tabletop lie 28 identical tiles, 

without numbering. Zero Game shows us that 

there is no room for desire in a game with no 

chance of there being a winner or a loser.

At the exhibition at Torre Malakoff, Colour 

Game and Zero Game are presented as com-

plementary installations, but they were ex-

hibited independently in later showings.

VUCO-VUCO

After some time in search of dominoes in the 

commercial centres of several cities, I man-

aged to put together a collection of domino 

games and decided to do a piece later called 

Vuco-Vuco (2006). In Recife, ‘vuco-vuco’ is 

the popular shopping area in the neighbour-

hoods of São José and Santo Antônio. There 

I found a good many of the dominoes used 

in my works.

I decided that I would make two series: 

Vuco-Vuco I, with 28 domino games of more 

homogeneous tones between white and ivo-

ry, and Vuco-Vuco II, with 28 domino games 

of different colours. I separated one tile from 

each of the 28 games to create complete sets 

in which each piece was different but all the 

respective numbers in the domino game were 

present. The entire collection was thus divid-

ed into 28 new sets of tiles, each one duly ar-

ranged as complete and fixed onto a wooden 

support, the bottom and the frame of which 

were painted with synthetic enamel.

162. GOMBRICH, E. H. O 
sentido da ordem: um es-
tudo sobre a psicologia da 
arte decorativa. Porto Ale-
gre: Bookman, 2012, p. 13.
163. HERKENHOFF, Paulo. 
José Patrício: cogitações so-
bre o Número. Rio de Janei-
ro: Cobogó, 2010, p. 15.

Nails — Decreasing Chromatic Progression 

(2008), which follow the same logic of vir-

tuality, but which present a conversion of 

their constituent elements. The creation of 

these works involves the fixing and painting 

of thousands of nails used to reproduce the 

dots present in the graphics of 112 Dominoes 

and 279 Dominoes. Then, the synthetic 

enamel is applied over the bottom of the 

support to result, upon drying, in a black 

film that covers the entire area. The final 

appearance suggests a fusion of the domino 

pieces, eliminating the original fragmenta-

tion and creating a continuous rough surface 

from which the domino nails/dots emerge. 

The conceptual ambiguity present in these 

works can lead the eye to an impasse when 

trying to discern between the real and the 

simulacrum. Its mode of materialization 

produces a dubious three-dimensionality 

that juxtaposes the tactile and the visual, 

possibly causing a kind of perceptual-senso-

ry disturbance.

STICKERS

Some of the dominoes that I found for sale 

came with stickers to be applied to the 28 

plastic tiles, prior to the use in the game to 

enable the handling and functionality of the 

pieces in this playful activity. After buying 

dominoes of this kind, I realized that I could 

incorporate these stickers into the creative 

process, adapting them to the projects I had 

been developing.

The opportunity to use ‘adhesive-domi-

noes’ came in 2008, following the invitation 

I received from curator Michael Asbury to 

hold a solo exhibition in Cyprus. Faced with 

the logistical difficulties of transporting 

works to another continent, I decided that I 

would take with me, in my luggage, enough 

stickers to carry out interventions on the 

walls of the Pharos Centre for Contemporary 

Art, in Nicosia, where I even used the 

on the two-dimensional surface, on which 
there was no longer the fragmentation and 
discontinuity caused by the domino pieces. 
In this work, I was able to choose the size 
of the ‘piece’ and the diameter of the dots 
to produce an image of the domino tile with 
two perfect squares juxtaposed, despite 
what occurs when I use real dominoes, be-
cause the pieces always present a minimal, 
that is, millimetric difference. I like the pre-
cision, sharpness and power of synthesis 
that the work acquires when it is reproduced 
in this way, showing the combination of 
opposite aspects in the same structure: in-
creasing and decreasing movement, open-
ing and closing, expansion and retraction.

After Painting, came Organic Projection 
(2002) and Organic Projection, Chromatic 
Progression (2002), also belonging to the 112 
Dominoes series. In domino pieces in which 
the numerical information appears as circu-
lar holes, electrical wires were introduced 
into the hollow dots, resulting in works with 
a ‘hairy’ appearance. With accentuated re-
lief, they are works in which the threads 
project and create, as the viewer moves, a 
kinetic effect of chromatic saturation, vary-
ing according to the viewing angle and the 
greater or lesser concentration of the wires. 
For the first work, I used white electrical 
wires and, for the second, coloured wires, 
according to the domino colour code.

Other ‘hairy’ works consisted of spirals 
where the domino pieces are lined up and 
attached one by one through telephone 
wires, as in White Spiral (2003), and, us-
ing various metal wires, in Spiral II (2003). 
Then, as they take on the shape of a spiral, 
they are tied with the same type of thread, 
structuring and giving cohesion to the en-
tirety of the circular spirals.

These works are related to those made 
with nails, such as 46,872 Nails — Increasing 
Chromatic Progression (2008) and 46,872 

with synthetic enamel, in the colours cor-
responding to the Numbers.

During the creative process, works started 
to emerge from the discoveries I made in the 
markets I frequented in search of new mate-
rials. It was there that I would find, at a low 
price, in addition to domino games, a variety 
of elements that could be used to compose 
my installations, functioning as units that 
replaced the numerical information pres-
ent in the pieces, as occurs, for example, 
in Piercing I, Chromatic Progression (2004), 
which uses coloured glass-headed pins.

Another simplified possibility permits 
the conversion of dominoes into objects, 
bringing together, in a single work, the same 
amount of numerical information existing in 
a given structure by means of elements with-
out numerical-chromatic signification. This 
is the case of Tacks (2005) and Blind Work 
(2014), which feature reliefs, with accentu-
ated tactile appeal obtained by repeating the 
gesture of nailing, with millimetric precision, 
perforating objects, such as tacks and nails.

Several other modular elements have 
been used to replace game pieces and nu-
merical signs. Objects such as dice, beads, 
buttons, nails, tacks, pins, puzzle pieces and 
plastic-coated wires have become part of the 
composition of several works.

The concept of virtual dominoes appears 
with Painting (2002), the first work that 
managed to virtually reproduce the graphics 
of 112 Dominoes through painting done with 
automotive paint on a metal plate painted 
in black. The project was developed on the 
computer, using a program that allows the 
domino dots/numbers to be cut on an ad-
hesive vinyl film. The task was to create a 
‘mask’ that would leave the dominoes’ num-
bering points hollow. The vinyl was attached 
to the metal sheet, the dots were painted 
with white paint. When removing the vinyl, 
the grid design of 112 Dominoes was evident 
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from the Peg Lig puzzle, and the Piercing 
series (2005) consists of glass — or plastic 
— headed pins.

A significant example is the works that 
use felt tip pen tubes, an element with spe-
cific characteristics that I started to use, 
above all, for the chromatic richness that 
they present, offered in packets of 12, 24 or 
36 colours. Following this same logic, I also 
used wooden coloured pencils.

Prior to use, the felt tip pens are stripped 
of all but their coloured plastic tubes, which 
are chained in a continuous spiral line, 
obeying random or predefined chromatic 
sequences.

The issue of ‘dry painting’ resurfaces, 
from another perspective, with the postage 
stamps I accumulated to carry out the works 
in the series Chromatic Connections (2016). 
They have a varied range of shades, which 
have been selected and classified according 
to their chromatic content. Each work in 
this series uses stamps of the same typology 
printed in different colours and shades, or-
dered and pasted on a regular grid, printed 
on the support.

PICTORIA — CHAMELEON

At different times and with a view to as-
sociating the chromatic singularity of the 
works to the variety of configurations they 
can assume through different materials and 
procedures, the works Chameleon (2006) 
and Chameleon 2 (2019) were conceived as 
an attempt to synthesize and demonstrate 
the formal potential of the structures of the 
series 112 Dominoes and Chromatic Affinities. 
The digital records of works from each of 
the series were assembled and had their di-
mensions standardized so that they could be 
displayed through an animation programme 
that allows successive and randomly se-
quenced visualization, the effect of a grad-
ual fusion of the works. 

with a kaleidoscopic effect, integrated with 
the architecture of the place.

‘DRY PAINT’ — READYMADE COLOUR

When commenting on the pictoriality of 
the Number in my work, Paulo Herkenhoff 
states that ‘colour on the body of objects 
takes on the pictorial value of industrial 
synthetic materiality [...] José Patrício paints 
with pre-given pictorial things. This is paint-
ing that seems to dismiss subjectivity in fa-
vour of the objectivity of the code’.164 This 
observation is objectively connected with 
works that I made using coloured objects, 
such as dominoes, dice, pins, tacks, jewel-
lery beads, buttons, metallic wires, and elec-
trical or plastic-coated telephone wires. All 
of these materials were available in popular 
shopping areas, haberdasheries and con-
struction warehouses, and were used exten-
sively throughout my research.

The conceptual unfolding of the work 
with serializing objects that I had been in-
vesting in led me to organize them in order 
to create chromatic compositions that would 
recall ‘dry painting’, initially expressed in 
the pieces with plastic dominoes, in the 
different colours used in the Circuits and 
Rhythms series (2001–2002), in turn, part 
of the 112 Dominoes series.
Without the aid of brushes or paint and in-
volving the appropriation of peculiar ma-
terials and invoice as an alternative to the 
‘handmade’, this strategy denies the arti-
sanal content of conventional painting pro-
cesses and constitutes a pictorial procedure 
shaped through readymade colours, ob-
tained by the addition of synthetic pigments 
to the surface of whichever material the var-
ious industrial objects used are made of.

This aspect is also present in works made 
with dice and resin cubes, in the series Dice 
(2002) and Image (2004), respectively. The 
Puzzle series (2006) uses plastic pieces 

stickers in a version of 112 Dominoes. The  

ease of logistical and exhibiting conditions 

drew my attention. In addition to the stick-

ers, I took a number of wallpapers with 

images of dominoes that had already been 

used in another exhibition.

On the wall, these stickers function as an 

epidermis, without the volume of dominoes. 

As a result of a simulation, dominoes cease 

to be a three-dimensional object, to high-

light their conceptual aspect. The works thus 

produced retain the ephemeral character of 

floor installations with dominoes. However, 

once glued, the stickers cannot be reused.

The adhesives obey the rule of multiple 

expansion to create perfect rhythms and 

squares from multiples of 28 equal pieces. 

The idea of expansion is strengthened, since 

we can intuitively imagine that any surface 

in the environment can be covered by stick-

ers, which proliferate.

WALLPAPER

As part of the research with a collection of 

dominoes that comprised a significant range 

of games, the work Wallpaper (2002), was 

produced as part of the 45th Salon of Visual 

Arts of Pernambuco. The idea arose on see-

ing that the site of the exhibition building, 

the former Tacaruna Factory, was in ruins. 

The wallpaper served as a coating for those 

remaining walls, which had resisted the ele-

ments, but which were quite rundown. That 

is how I designed a symmetrical wallpaper, 

printed with a photographic image detail 

that featured a variety of domino pieces 

mounted on a table. Once juxtaposed on the 

wall, glued side by side, the papers generat-

ed a rhythmic cadence and created patterns 

164. HERKENHOFF, Paulo. 
op. cit., p. 27.

Based on my personal creative journey, 
I have sought to reflect on my work, 
establishing a structured narrative, in 
which action and thought jointly establish 
a strategy based on the dialogue between 
artistic praxis and theoretical reflection. It 
is hoped that this process will contribute, 
in broad terms, towards highlighting the 
dynamics of creation in contemporary art 
and, specifically, towards a better under-
standing of my creative process and my 
work as a whole.
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1987 He curates the exhibition Brazil Paper, 

held at Oficina Guaianases de Gravura, in Olinda, 

and at Santa Rosa Theatre, in João Pessoa.

He creates the first pieces in the Compositions 

series, using handmade paper.

Between 1987 and 1989, he takes part in 

the three exhibitions held by the collective 

Carasparanambuco, together with artists 

Alexandre Nóbrega, Eduardo Melo, Félix 

Farfan, João Chagas, Marcelo Silveira, Maurício 

Silva and Rinaldo, all working in Pernambuco.

He receives the Mural Art Award from the 

Contemporary Art Salon of Pernambuco, which 

resulted in a ceramic mural located at the 

Palmares bus terminal, a city in the Zona da 

Mata Sul of Pernambuco.

1988 Internship at the Laboratory of 
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coloured 280 Dominoes, at Pabellón Cuba, and 

Ars Combinatoria, at La Cabaña Fort.

He holds the exhibition Ars Combinatoria/112 

Dominoes at the Museum of Contemporary Art 

of Ceará (MAC) – Dragão do Mar Centre of Art 

and Culture, in Fortaleza.

Participation in the Panorama of Brazilian 

Art, whose exhibition was curated by Gerardo 

Mosquera, at the Museum of Modern Art of 

São Paulo (MAM-SP) and at Paço Imperial, 

in Rio de Janeiro. In the following years, the 

exhibition travelled to Mamam, in Recife 

(2004); to Museum of Contemporary Art of 

Vigo, in Spain (2005); and to the museum of 

the Art Collection of the Bank of the Republic, 

in Colombia (2008).

2004 Patrício holds the solo exhibition 

112 Dominoes at the Anna Maria Niemeyer 

Gallery, in Rio de Janeiro, being represented 

by the gallery until 2012, when the space 

activities closed.

Artist’s catalogue launch: José Patrício: Ars 

Combinatoria/112 Dominoes, which presents an 

overview of his production and critical texts by 

different authors.

He participates in the inaugural group exhibi-

tion at Mariana Moura Gallery, in Recife.

Participation in the exhibition Northeasts, 

held at Sesc Pompeia, in São Paulo, where he 

presents the work 280 Dominoes.

He receives the award for the VI Bahia Salon 

with the work 224 Dominoes, incorporated into 

MAM-BA’s collection.

He starts working with the Fundaj’s Visual Arts 

Coordination, attached to the Culture Institute.

2000 Patrício presents, at the Museum of 

Modern Art Aloisio Magalhães (Mamam), the 

exhibition The Unstable Place, in which works 

from Black Series and 280 Dominoes are pre-

sented, in addition to Ars Combinatoria. On this 

occasion, a catalogue and the artist’s website 

are also launched.

He participates in the VII Bahia Salon, at 

MAM-BA.

2001 He takes part in the exhibition The 

Trajectory of Light in Brazilian Art, curated by 

Paulo Herkenhoff, at Itaú Cultural São Paulo.

Participation in the exhibition Northeast 

of Brazil: Popular Matrix and Constructive 

Awareness, curated by Marcus Lontra, within 

the scope of Pará Art Salon, held at the Museum 

of the State of Pará, in Belém.

Participation in the III Mercosur Biennial, 

with the installation Dominoes, exhibited at 

Santander Cultural, in Porto Alegre.

Patrício presents the work 280 Dominoes 

in the Politics of Difference – IberoAmerican 

End-of-Century Art, at Pernambuco Convention 

Centre, in Olinda, curated by Aracy Amaral. 

In Argentina, the work 112 Dominoes takes part 

in the same exhibition at the Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

He performs the first works with puzzle pieces.

He presents the installation Ars Combinatoria 

at Paço Imperial, in Rio de Janeiro.

He takes part in the exhibition Blind Mirror, 

curated by Márcia Fortes, based on selected 

works from the Marcantonio Vilaça Collection. 
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Explosion at Ling Institute, in Porto Alegre, 

curated by Eder Chiodetto.

He holds the solo exhibition Precision 

and Chance at the Museum of the State of 

Pernambuco, presenting a synthesis of his most 

recent production. Curated by Felipe Scovino, 

the exhibition travels in 2018, passing through 

Brasília and Belo Horizonte.

He participates in the exhibition Purity Is a 

Myth: the Monochrome in Contemporary Art, 

conceived by Nara Roesler Gallery, in São 

Paulo, curated by Michael Asbury.

He participates in the special project ArtReview 

Asia – XIÀN CHǍNG, held during the West 

Bund Art & Design fair, in Shanghai, in China.

He holds the solo exhibition Algorithm in 

‘Object Recognition’ at Pearl Lam Galleries, in 

Hong Kong, curated by Sarina Tang.

He participates in the exhibition Southern 

Geometries, from Mexico to Tierra del 

Fuego, held by the Cartier Foundation for 

Contemporary Art, in Paris, in France, with the 

work Rupture (2002), which belongs to the 

institution’s collection.

2019 Patrício holds the exhibition Pictoria at 

Amparo 60 Gallery, in Recife, together with the 

artist Delson Uchôa.

He participates in the exhibition JRSLM – 

Paradise Lost Again, in celebration of the 50th 

anniversary of the Free University of Brussels, 

in Belgium, where he exhibits the work 280 

Dominoes, curated by Hans De Wolf.  

2021 The solo exhibition José Patrício: Infinite 

Creative Power is held at Nara Roesler Gallery, 

in São Paulo, curated by Paula Braga .

Donation of Blind work (2014), for the São 

Paulo Museum of Art Assis Chateaubriand 

Collection (Masp), wich now houses the work.

Launch of the book José Patrício: cogitações so-

bre o Número, by Paulo Herkenhoff. The essay 

explores conceptual issues raised by the artist.

2011 Patrício takes part in the exhibition Art in 

Brazil (1950–2011), held at Palais de Beaux Arts, 

in Brussels, in Belgium, as part of the Europalia 

Brasil festival.

He participates in the exhibition 1911–2011 

Brazilian Art and Later in the Itaú Collection, 

which travelled through Rio de Janeiro (Paço 

Imperial), Belo Horizonte (Palácio das Artes) 

and Curitiba (Oscar Niemeyer Museum).

He exhibits two large panels commissioned by 

Sesc Santo Amaro, in São Paulo, where they are 

on permanent display.

2012 He holds the solo exhibition The Spiral 

and the Labyrinth at Nara Roesler Gallery, in 

São Paulo, curated by Cristiana Tejo.

Ars Combinatoria is exhibited at HK Art 

Projects, curated by Yuko Hasegawa, during the 

International Art Fair, in Hong Kong.

2013 Patrício presents the solo exhibition 

Chromatic Affinities at the Chácara do Céu 

Museum, in Rio de Janeiro, within the pro-

gramme Os Amigos da Gravura.

2014 The solo exhibition Chromatic Affinities 

is held at Nara Roesler Gallery, in São Paulo.

2015 The solo exhibition One-Offs is held at 

Nara Roesler Gallery, in Rio de Janeiro.

2016 Patrício concludes his master’s degree 

of the Associated Postgraduate Programme in 

Visual Arts of the Federal University of Paraíba 

and the Federal University of Pernambuco 

with the dissertation Dos imperativos da ordem 

à afirmação do acaso em Ars combinatoria 

(in free translation, From the Imperatives 

of Order to the Affirmation of Chance in Ars 

Combinatoria).

2017–2018 He presents the solo exhibitions 

Zero Point, at Sesc Santo Amaro, in São Paulo, 

curated by Adolfo Montejo Navas; and Fixed 

Brazilian Art at Santander Cultural, in Porto 

Alegre, both conceived with works belonging 

to the Gilberto Chateaubriand Collection.

2007 The work Ars Combinatoria is shown in 

the exhibition Lo[s] cinético[s], curated by Osbel 

Suárez, held at Reina Sofía National Art Centre 

Museum, in Madrid, in Spain. The exhibition 

brought together the main artists of the kinetic 

movement, such as Julio Le Parc, Abraham 

Palatnik, Jesús Rafael Soto and Carlos Cruz-

Díez. In the same year, the show was presented 

at Tomie Ohtake Institute, in São Paulo.

He exhibits the installation Colour Game at Casa 

da Ribeira, in Natal.

2008 Patrício exhibits the installation 

Multiple Expansion at Pinacoteca of São Paulo, 

in the Octógono Arte Contemporânea project, 

curated by Ivo Mesquita.

Solo exhibitions Connections, at Pharos Centre 

for Contemporary Art, in Nicosia, in Cyprus, and 

Numerous Painting, at Nara Roesler Gallery, in 

São Paulo, both curated by Michael Asbury. Also 

in Cyprus he takes part in the collective exhibition 

Pharos – TEN, at Nicosia Municipal Arts Centre.

He participates in the exhibition Brazil 

Contemporary Art, through the Mariana Moura 

Gallery, and also has works presented at the 

stand of Nara Roesler Gallery, in the year of 

Brazil at Arco – 27th International Contemporary 

Art Fair in Madrid, in Spain.

He participates in the exhibition Art for the 

Amazon, at the pavilion of the São Paulo 

Biennial Foundation.

2009 Patrício takes part in the exhibition 

MAM-Bahia Collection: 50 Years of Brazilian Art, 

held at the Museum of Modern Art of Bahia.

2010 He holds the solo exhibition The 

Number, curated by Paulo Herkenhoff, at Caixa 

Cultural in Rio de Janeiro and at the Cultural 

Centre of Banco do Nordeste in Fortaleza and 

Juazeiro do Norte, in Ceará.
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