
SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/PEDRO IVO VERÇOSA



Fui criado em Brasília desde os 2 anos de idade e em junho de 2015, aos 29 anos, me mudei para São Paulo. Minha 
pesquisa se baseia no retrato das pessoas ao meu redor e na percepção do tempo através da fotografia, desenho 
e pintura.

Como um retratista reage quando não tem mais ninguém para retratar e se encontra isolado em uma casa de 
concreto e vidro no subúrbio de São Paulo? Qual seria a motivação para a continuidade de seu trabalho?

Essas respostas poderiam ser encontradas em outros suportes... Talvez no desenho, talvez na própria pintura...

O vazio do ateliê, assim como os cômodos inabitados da casa, ressaltam esse momento de solidão. O silêncio  
só é rompido por um latido ou a buzina do vigia da rua.  A falta de contato, o isolamento absoluto nas noites e a 
melancolia do barulho das árvores ao vento só amplificam essa sensação.

Acho que nada mais justo que falar dos vazios que me permeiam...

Mas de que forma transformar esse vazio em matéria? Não é uma questão nova... Está muito mais para um clichê 
da produção em momentos de crise de qualquer artista... 

Os dias que se parecem os mesmos e os espaços que se repetem fazem com que o tempo seja um fator que não 
se discerne mais... As caixas seguem empilhadas, a sensação é que o tempo parou no momento que mudei para 
esta casa. 

A relação com o tempo é ainda mais confusa quando me vejo absorvido pela estática do espaço, então percebo 
que, ao não sair da cama após 3 dias, estar ali não fez a menor diferença.  Fica a certeza de que ninguém virá e 
que me tornei mais uma caixa empilhada no canto do quarto. 

Então, ao retratar esses espaços tais quais são, donos de uma imobilidade que mora na fotografia ou na pintura, 
estaria mais próximo de um autorretrato... Um autorretrato do que deixou de existir para  o mundo.

O contraste mora nas plantas dos dois terrenos baldios e do pequeno quintal em desnível da casa, onde ao seu 
tempo, um tempo diferente das pessoas, crescem e invadem muros.  O movimento das árvores possui muito mais 
mobilidade que os ambientes abandonados da casa. 

O processo de construção das obras que nascem desse isolamento, resulta de uma assimilação natural do espa-
ço, do tempo e suas tentativas em transformar cada gesto cru em um trabalho de significância para o presente 
momento. Todas as manifestações foram captadas e amplificadas, e então transformadas em formas, objetos e 
imagens.

SOBRE TODOS MEUS VAZIOS

“Certa vez, ele sentiu o terror do vazio; durante meses, ia e 
vinha acompanhado de um abismo; era o espaço que tomava 
consciência, nele, de sua esterilidade desolada.” 

Jean-Paul Sartre.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/INCÔMODO DE UM CÔMODO VAZIO

O ateliê do artista pronto e à espera do início de uma nova série de trabalhos é representado nessas telas. A falta 
de motivo para uma nova série de pinturas se torna o assunto da própria série.

Série de 5 pinturas no formato de 200cm x 130 cm.



Oleo s/ tela
200cmx130cm



Oleo s/ tela
200cmx130cm



Oleo s/ tela
200cmx130cm



Oleo s/ tela
200cmx130cm



Oleo s/ tela
200cmx130cm

FOTO EM BAIXA QUALIDADE - a cor não 
está fiel a original.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/VENDO A GRAMA CRESCER

Após dias ou meses alheio a uma rotina que lhe impusesse a percepção natural da passagem do tempo, tal como 
compreendido hoje, a contagem dos dias já não fazia diferença assim como se fora segunda-feira ou sábado.

Com a percepção alterada do tempo, a única forma de entender se havia  passado poucas horas ou semanas, era 
observando o mato dos terrenos baldios que circundam a casa, em algum momento capinados, pareciam, do dia 
para noite, ter invadido os muros.

12 telas de formatos variádos. ( entre 40x60 cm e 120x120 cm). 



Oleo s/ tela
80cmx80cmx4cm

Oleo s/ tela
120cmx80cmx6cm

Oleo s/ tela
80cmx80cmx4cm

Oleo s/ tela
120cmx80cmx6cm



Oleo s/ tela
60cmx80cmx8cm

Oleo s/ tela
40cmx60cmx12cm

Oleo s/ tela
60cmx80cmx8cm

Oleo s/ tela
40cmx60cmx12cm



Oleo s/ tela
120cmx120cmx3cm

Oleo s/ tela
60cmx60cmx10cm

Oleo s/ tela
120cmx120cmx3cm

Oleo s/ tela
60cmx60cmx10cm



As telas tem formato caixa. As suas profundidaddes variam entre 3cm x 12cm



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/SOM AMBIENTE

A atmosfera do  estado do artista é ambientada pelos sons da rua, onde se localiza sua morada e isolamento. O 
silêncio só é interrompido pelo uivo dos cachorros e os caminhões de venda de ovos e produtos de limpeza.

Audio da captação dos sons da rua, aproximadamente 4 horas de duração. 



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/A CAIXA

Do entendimento da unicidade do artista com o espaço habitado. A influência exercida pela geometria da arqui-
tetura da casa. O concreto, o vidro e o cubo como elementos de reestruturação e recomeço do trabalho.  

9 blocos compostos de 20 placas de vidro com desenhos feitos a tinta a óleo sobrepostos nas medidas de 20cm 
x 20cm x 20cm.





SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/ORIGAMIS ABSTRATOS

Um gesto que se repete desde o ingresso na faculdade, o hábito de dobrar flyers de festas, sentado numa mesa 
de bar. Ao se deparar com uma folha em branco, essa mesma ação se torna o ponto de partida para uma nova 
série de objetos. 

30 Folhas de papel resinadas e pintadas derivadas do formato A4.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/DESDOBRAMENTO

O azulejo é um dos símbolos da arte candanga e sua influência está arraigada no processo criativo do artista. 
Observando as dobraduras feitas no papel, a transposição se faz para um painel de azulejos onde o padrão é de-
rivado dos origamis abstratos. 

15 estampas desenvolvidas a partir das dobraduras feitas no papel.

Padrões pintados em ceramica formato A4



Acrilica s/ ceramica
22cmx32cm



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/MEMÓRIAS

A distância entre a atual realidade do artista e as imagens documentadas da transição para a nova cidade, feitas 
através do instagram, o fazem questionar a veracidade da mémoria.

Série de desenhos feitos com marcador sobre papel, a partir das fotos do instagram. Para esse trabalho seriam 
expostas duas telas, uma com o instagram original e outra com uma conta criada com as imagens desenvolvidas 
nessa série dispostas na mesma ordem. 

Outra possibilidade seria expor os 197 desenhos de 20cmx20cm como painel em sanduiche de acrilico.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/OS OUTROS

O outro é trazido para dentro do ateliê, no entanto, sem ser encarado. O retrato é feito de costas. Nas imagens, 
partes do rosto: a ponta de um nariz, a nuca, a maça do rosto, sem revelar muito mais que isso da cabeça cap-
turada. Não é possível ainda assimilar suas feições. O outro ainda não tem um rosto, mas  espaço volta a ser 
ocupado.

3 pinturas a óleo de 80 x 120cm.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/VESTÍGIOS

Mesmo imerso nesse isolamento, novas pessoas passam a surgir. Seus vestígios começam a contaminar o espa-
ço. Ainda que aparecendo de forma sutil, são elementos estranhos à casa, e através deles o artista percebe que 
talvez já não esteja tão só. 

5 fotografias de 45cmx60cm impressas em fine art com tiragem de 5 cópias cada.



SOBRE TODOS MEUS VAZIOS/DE VOLTA AO INÍCIO

Minha primeira série de trabalhos data de 2005/2006. Naquele momento eu havia desistido do curso de desenho 
industrial da UnB e tentava uma vaga no curso de artes da Usp. Foram três meses em São Paulo, onde dei início 
à minha primeira série de fotos, feitas com o celular, de pessoas caminhando pelas ruas. Acabei não passando 
no vestibular, e voltei para Brasília. Mais tarde, naquele mesmo ano, ingressei no curso de artes, na UnB, essas 
imagens acabaram virando minha primeira série de pinturas “gestos do cotidiano”. 

Minha sensação é de ter chegado ao ponto de saturação do meu trabalho, então desconstruí cada parte dele, 
chegando a resumir a  pintura a óleo figurativa, presente na série anterior “ensaio dos dias”, à geometria abstra-
ta, que pode ser vista no trabalho “a caixa” dessa série “sobre todos meus vazios”.

Como no fim de um ciclo e em adaptação à nova cidade, me sinto agora como se acabasse de chegar ao mesmo 
ponto de 10 anos atrás. Ao descobrir novamente o retrato no meu trabalho, estou também descobrindo novas 
pessoas e, uma vez mais, o sentido de colocá-las em um quadro.

Dezenas de telas no formato 120 x 80 cm preparadas com gesso e cola  


