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Uma visão contextual de pintura pelo ponto de vista do autor.

 “Por que foi que cegamos, Não sei,
 talvez um dia se chegue a conhecer a razão,
 Queres que te diga o que penso, Diz,
 Penso que não cegamos, penso que estamos cegos,
 Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
 (Trecho do livro O ensaio sobre a cegueira - José Saramago) 

INTRODUÇÃO

        Minha principal ferramenta de expressão acontece através dos meios 

visuais, especialmente com a linguagem da pintura.

Através dessa linguagem, apresento questões ligadas às relações entre os 

indivíduos e o impacto dessas relações sobre escolhas, decisões, 

comportamentos, consequências.

Faço aqui, breve análise contextual sobre uma obra minha que faz parte de 

uma série composta por 17 trabalhos que produzi e apresentei em julho de 

2018. 

A série denominada KFÉ propõe, no conjunto, elementos pertinentes à essas 

relações citadas acima e traz questões que tratam sobre si, sobre si em 

relação ao outro e sobre o outro em relação a si.

A pintura em questão (Fig.01), entitulada “Existe poesia na borra do KFÉ”,  

tem 150 x 100 cm de tamanho e foi realizada com tinta acrílica, spray, 

caneta e stencil, sobre tela/painel.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        Durante o processo de desenvolvimento da série KFÉ, propus situações 

que envolvessem o conceito do cuidado de si (FOUCAULT, 1984), no 

sentido potencializador da construção de realidade própria, o que não isenta, 

inclusive envolve diretamente, as relações que permeiam o indivíduo em 

relação ao campo social em que se encontra.

A questão colocada aqui convida a pensar pontos em que as atitudes ou 

decisões tomadas refletem diretamente na sequência de decisões e novas 

atitudes, num processo entrelaçado de coexistência, seja do indivíduo 

consigo mesmo, em relação ao outro e também do outro em relação ao 

indivíduo.

Vale destacar que a ideia não é encontrar uma resposta definitiva, porém é 

importante pensar que a partir dessa questão, são inúmeras as 

possibilidades, infinidade de opções, consequências, escolhas e caminhos 

de pensamento.

       A partir desse conceito e falando um pouco sobre o processo criativo, o 

ponto de partida de nossa análise é considerar que toda forma de expressão 

carrega, em sua gênese, um repertório acumulado de conhecimento da 

pessoa que a produz. Esse repertório é formado a partir do conjunto de 

capitais adquiridos e/ou incorporados por cada indivíduo, ou seja, seu meio, 

educação, condição, vivência etc. Portanto, a composição como forma 

direta de expressão, permeia e está contaminada por sensações, memórias, 

recortes e combinações não lineares por parte do artista.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

      Antes, uma observação: praticamente todos os títulos das 17 obras da 

série KFÉ foram escolhidos depois da série toda estar pronta. Na maioria 

das vezes eu faço dessa forma, batizo a obra depois de pronta. É comum 

também colocar um título que chamo de provisório e que poderá ou não ser 

mantido mais tarde. A escolha do título não procura a literalidade em relação 

à composição, pelo contrário, funciona como um elemento adicional, 

provocador que servirá como complemento ao conjunto.

    Meu processo criativo lança mão, além de material de pesquisa, de 

elementos aleatórios e livres que vão formando um conjunto compositivo, 

em determinado momento guiado, em outro, livre. Assim, durante a 

experiência do fazer, acontece uma contaminação no espaço da memória e 

no espaço do acaso.

        

SKETCHBOOK

        Eu uso sketchbooks onde faço com certa frequência o que chamo de 

estudos. Vou acumulando esses estudos que podem variar entre pinturas 

elaboradas com tinta, até simples rabiscos a lápis sem um fim específico. 

Muitas vezes também faço anotações sobre livros, textos ou conceitos. 

Essas informações vão sendo acumuladas nesses cadernos de desenhos e 

anotações, formando um repositório ou mapa de ideias em formato de 

imagens e textos que ali ficam em estado latente para qualquer momento 

futuro.

      A obra que estou analisando 

neste texto nasceu de um desses 

estudos de sketchbook. Eu 

havia feito um desenho em um 

dos meus cadernos usando lápis 

de cor e costurando linhas 

vermelhas para complementar o 

desenho. E lá, no sketchbook, 

essa imagem ficou.

 Praticamente, sem eu saber, 

havia criado a base da pintura 

que seria inserida 

posteriormente na série KFÉ.

 

REPERTÓRIO

       Interessante notar aqui, um exemplo de como as coisas acontecem à 

partir da coleta de informações, anotações, pesquisas de interesse, 

pensamentos etc, e que ficam ligadas ao campo da memória, tornando-se 

potencialmente poéticas dentro da produção do artista.
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com a imagem proposta e, unindo informações de seu repertório próprio com 

a criação poética, dará origem a um novo pensamento, um outro conteúdo que 

não será nem o recorte de pensamento do artista, nem o recorte de 

pensamento do espectador e sim um terceiro recorte de pensamento. E será 

nesse momento que a obra se fará plena. Cada indivíduo que passar pela obra 

acrescentará algo à mesma, será estimulado visualmente através dos 

elementos colocados na pintura e fará relações com base em seus 

conhecimentos. Como disse no início do texto, não existirá, assim, uma 

resposta única à questão apresentada. A partir da imagem criada e da relação 

estabelecida com o espectador, serão inúmeras as possibilidades de 

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que compõem a série:

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe

Sobre o autor

Renato Stegun, nasceu em Campinas-SP e trabalha atualmente em seu estúdio 

de arte e design STEGUN/Studio. Iniciou sua carreira produzindo trabalhos 

para área de desenho de humor onde participou de inúmeros salões de humor 

no Brasil e no exterior. Estudou desenho e pintura com Paulo Branco e possui 

um trabalho bastante versátil, produzindo sua arte em suportes diversos 

usando técnicas convencionais como acrílica, óleo, aquarela e spray, bem 

como em técnicas digitais com trabalhos produzidos diretamente em 

computador. Participou de mais de 130 exposições no Brasil e exterior (Irã, 

Romênia, Coreia do Sul, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Itália). 

Renato Stegun

www.stegun.com.br

renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, novembro de 2019.

CONSTRUÇÃO 

      No caso da obra em questão, a construção da composição ocorreu 

previamente à existência da pintura em si. Nasceu no sketchbook e 

posteriormente foi transposta para outro formato, escala, suporte e 

linguagem. Inclusive dando liberdade à alterações ou ressignificações que 

surgiram nesse meio tempo durante o processo do fazer. Novamente a 

abertura às ideias, pensamentos, acaso, aparecem livremente no 

espaço/tempo da experiência prática. Isso faz-se fundamental para a 

construção poética durante o processo criativo.

 

SINAPSES

        Do outro lado, quando da apresentação do trabalho, o espectador, 

carregando uma outra base de repertório, terá oportunidade de envolver-se 

pensamentos, conexões, conclusões, novas questões, enfim, da obra tendo seu 

papel como proponente de novos pensamentos ou novas formas de pensar.

OLHAR PESSOAL

       A partir de um olhar pessoal frente à obra, os caminhos que se abrem 

possibilitam reflexões sobre si, sobre si em relação ao outro e sobre o outro em 

relação a si. Qualquer uma dessas reflexões abrirão outros inúmeros caminhos 

de pensamento e questionamentos, provocando uma cadeia de potencia 

criativa!

       

                                              ***
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 (Trecho do livro O ensaio sobre a cegueira - José Saramago) 

INTRODUÇÃO

        Minha principal ferramenta de expressão acontece através dos meios 

visuais, especialmente com a linguagem da pintura.

Através dessa linguagem, apresento questões ligadas às relações entre os 

indivíduos e o impacto dessas relações sobre escolhas, decisões, 

comportamentos, consequências.

Faço aqui, breve análise contextual sobre uma obra minha que faz parte de 

uma série composta por 17 trabalhos que produzi e apresentei em julho de 

2018. 

A série denominada KFÉ propõe, no conjunto, elementos pertinentes à essas 

relações citadas acima e traz questões que tratam sobre si, sobre si em 

relação ao outro e sobre o outro em relação a si.

A pintura em questão (Fig.01), entitulada “Existe poesia na borra do KFÉ”,  

tem 150 x 100 cm de tamanho e foi realizada com tinta acrílica, spray, 

caneta e stencil, sobre tela/painel.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        Durante o processo de desenvolvimento da série KFÉ, propus situações 

que envolvessem o conceito do cuidado de si (FOUCAULT, 1984), no 

sentido potencializador da construção de realidade própria, o que não isenta, 

inclusive envolve diretamente, as relações que permeiam o indivíduo em 

relação ao campo social em que se encontra.

A questão colocada aqui convida a pensar pontos em que as atitudes ou 

decisões tomadas refletem diretamente na sequência de decisões e novas 

atitudes, num processo entrelaçado de coexistência, seja do indivíduo 

consigo mesmo, em relação ao outro e também do outro em relação ao 

indivíduo.

Vale destacar que a ideia não é encontrar uma resposta definitiva, porém é 

importante pensar que a partir dessa questão, são inúmeras as 

possibilidades, infinidade de opções, consequências, escolhas e caminhos 

de pensamento.

       A partir desse conceito e falando um pouco sobre o processo criativo, o 

ponto de partida de nossa análise é considerar que toda forma de expressão 

carrega, em sua gênese, um repertório acumulado de conhecimento da 

pessoa que a produz. Esse repertório é formado a partir do conjunto de 

capitais adquiridos e/ou incorporados por cada indivíduo, ou seja, seu meio, 

educação, condição, vivência etc. Portanto, a composição como forma 

direta de expressão, permeia e está contaminada por sensações, memórias, 

recortes e combinações não lineares por parte do artista.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

      Antes, uma observação: praticamente todos os títulos das 17 obras da 

série KFÉ foram escolhidos depois da série toda estar pronta. Na maioria 

das vezes eu faço dessa forma, batizo a obra depois de pronta. É comum 

também colocar um título que chamo de provisório e que poderá ou não ser 

mantido mais tarde. A escolha do título não procura a literalidade em relação 

à composição, pelo contrário, funciona como um elemento adicional, 

provocador que servirá como complemento ao conjunto.

    Meu processo criativo lança mão, além de material de pesquisa, de 

elementos aleatórios e livres que vão formando um conjunto compositivo, 

em determinado momento guiado, em outro, livre. Assim, durante a 

experiência do fazer, acontece uma contaminação no espaço da memória e 

no espaço do acaso.

        

SKETCHBOOK

        Eu uso sketchbooks onde faço com certa frequência o que chamo de 

estudos. Vou acumulando esses estudos que podem variar entre pinturas 

elaboradas com tinta, até simples rabiscos a lápis sem um fim específico. 

Muitas vezes também faço anotações sobre livros, textos ou conceitos. 

Essas informações vão sendo acumuladas nesses cadernos de desenhos e 

anotações, formando um repositório ou mapa de ideias em formato de 

imagens e textos que ali ficam em estado latente para qualquer momento 

futuro.

      A obra que estou analisando 

neste texto nasceu de um desses 

estudos de sketchbook. Eu 

havia feito um desenho em um 

dos meus cadernos usando lápis 

de cor e costurando linhas 

vermelhas para complementar o 

desenho. E lá, no sketchbook, 

essa imagem ficou.

 Praticamente, sem eu saber, 

havia criado a base da pintura 

que seria inserida 

posteriormente na série KFÉ.

 

REPERTÓRIO

       Interessante notar aqui, um exemplo de como as coisas acontecem à 

partir da coleta de informações, anotações, pesquisas de interesse, 

pensamentos etc, e que ficam ligadas ao campo da memória, tornando-se 

potencialmente poéticas dentro da produção do artista.

04

com a imagem proposta e, unindo informações de seu repertório próprio com 

a criação poética, dará origem a um novo pensamento, um outro conteúdo que 

não será nem o recorte de pensamento do artista, nem o recorte de 

pensamento do espectador e sim um terceiro recorte de pensamento. E será 

nesse momento que a obra se fará plena. Cada indivíduo que passar pela obra 

acrescentará algo à mesma, será estimulado visualmente através dos 

elementos colocados na pintura e fará relações com base em seus 

conhecimentos. Como disse no início do texto, não existirá, assim, uma 

resposta única à questão apresentada. A partir da imagem criada e da relação 

estabelecida com o espectador, serão inúmeras as possibilidades de 

Desenho no sketchbook
Fig. 02

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que compõem a série:

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe

Sobre o autor

Renato Stegun, nasceu em Campinas-SP e trabalha atualmente em seu estúdio 

de arte e design STEGUN/Studio. Iniciou sua carreira produzindo trabalhos 

para área de desenho de humor onde participou de inúmeros salões de humor 

no Brasil e no exterior. Estudou desenho e pintura com Paulo Branco e possui 

um trabalho bastante versátil, produzindo sua arte em suportes diversos 

usando técnicas convencionais como acrílica, óleo, aquarela e spray, bem 

como em técnicas digitais com trabalhos produzidos diretamente em 

computador. Participou de mais de 130 exposições no Brasil e exterior (Irã, 

Romênia, Coreia do Sul, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Itália). 

Renato Stegun

www.stegun.com.br

renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, novembro de 2019.

CONSTRUÇÃO 

      No caso da obra em questão, a construção da composição ocorreu 

previamente à existência da pintura em si. Nasceu no sketchbook e 

posteriormente foi transposta para outro formato, escala, suporte e 

linguagem. Inclusive dando liberdade à alterações ou ressignificações que 

surgiram nesse meio tempo durante o processo do fazer. Novamente a 

abertura às ideias, pensamentos, acaso, aparecem livremente no 

espaço/tempo da experiência prática. Isso faz-se fundamental para a 

construção poética durante o processo criativo.

 

SINAPSES

        Do outro lado, quando da apresentação do trabalho, o espectador, 

carregando uma outra base de repertório, terá oportunidade de envolver-se 

pensamentos, conexões, conclusões, novas questões, enfim, da obra tendo seu 

papel como proponente de novos pensamentos ou novas formas de pensar.

OLHAR PESSOAL

       A partir de um olhar pessoal frente à obra, os caminhos que se abrem 

possibilitam reflexões sobre si, sobre si em relação ao outro e sobre o outro em 

relação a si. Qualquer uma dessas reflexões abrirão outros inúmeros caminhos 

de pensamento e questionamentos, provocando uma cadeia de potencia 

criativa!

       

                                              ***
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Uma visão contextual de pintura pelo ponto de vista do autor.

 “Por que foi que cegamos, Não sei,
 talvez um dia se chegue a conhecer a razão,
 Queres que te diga o que penso, Diz,
 Penso que não cegamos, penso que estamos cegos,
 Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
 (Trecho do livro O ensaio sobre a cegueira - José Saramago) 

INTRODUÇÃO

        Minha principal ferramenta de expressão acontece através dos meios 

visuais, especialmente com a linguagem da pintura.

Através dessa linguagem, apresento questões ligadas às relações entre os 

indivíduos e o impacto dessas relações sobre escolhas, decisões, 

comportamentos, consequências.

Faço aqui, breve análise contextual sobre uma obra minha que faz parte de 

uma série composta por 17 trabalhos que produzi e apresentei em julho de 

2018. 

A série denominada KFÉ propõe, no conjunto, elementos pertinentes à essas 

relações citadas acima e traz questões que tratam sobre si, sobre si em 

relação ao outro e sobre o outro em relação a si.

A pintura em questão (Fig.01), entitulada “Existe poesia na borra do KFÉ”,  

tem 150 x 100 cm de tamanho e foi realizada com tinta acrílica, spray, 

caneta e stencil, sobre tela/painel.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        Durante o processo de desenvolvimento da série KFÉ, propus situações 

que envolvessem o conceito do cuidado de si (FOUCAULT, 1984), no 

sentido potencializador da construção de realidade própria, o que não isenta, 

inclusive envolve diretamente, as relações que permeiam o indivíduo em 

relação ao campo social em que se encontra.

A questão colocada aqui convida a pensar pontos em que as atitudes ou 

decisões tomadas refletem diretamente na sequência de decisões e novas 

atitudes, num processo entrelaçado de coexistência, seja do indivíduo 

consigo mesmo, em relação ao outro e também do outro em relação ao 

indivíduo.

Vale destacar que a ideia não é encontrar uma resposta definitiva, porém é 

importante pensar que a partir dessa questão, são inúmeras as 

possibilidades, infinidade de opções, consequências, escolhas e caminhos 

de pensamento.

       A partir desse conceito e falando um pouco sobre o processo criativo, o 

ponto de partida de nossa análise é considerar que toda forma de expressão 

carrega, em sua gênese, um repertório acumulado de conhecimento da 

pessoa que a produz. Esse repertório é formado a partir do conjunto de 

capitais adquiridos e/ou incorporados por cada indivíduo, ou seja, seu meio, 

educação, condição, vivência etc. Portanto, a composição como forma 

direta de expressão, permeia e está contaminada por sensações, memórias, 

recortes e combinações não lineares por parte do artista.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

      Antes, uma observação: praticamente todos os títulos das 17 obras da 

série KFÉ foram escolhidos depois da série toda estar pronta. Na maioria 

das vezes eu faço dessa forma, batizo a obra depois de pronta. É comum 

também colocar um título que chamo de provisório e que poderá ou não ser 

mantido mais tarde. A escolha do título não procura a literalidade em relação 

à composição, pelo contrário, funciona como um elemento adicional, 

provocador que servirá como complemento ao conjunto.

    Meu processo criativo lança mão, além de material de pesquisa, de 

elementos aleatórios e livres que vão formando um conjunto compositivo, 

em determinado momento guiado, em outro, livre. Assim, durante a 

experiência do fazer, acontece uma contaminação no espaço da memória e 

no espaço do acaso.

        

SKETCHBOOK

        Eu uso sketchbooks onde faço com certa frequência o que chamo de 

estudos. Vou acumulando esses estudos que podem variar entre pinturas 

elaboradas com tinta, até simples rabiscos a lápis sem um fim específico. 

Muitas vezes também faço anotações sobre livros, textos ou conceitos. 

Essas informações vão sendo acumuladas nesses cadernos de desenhos e 

anotações, formando um repositório ou mapa de ideias em formato de 

imagens e textos que ali ficam em estado latente para qualquer momento 

futuro.

      A obra que estou analisando 

neste texto nasceu de um desses 

estudos de sketchbook. Eu 

havia feito um desenho em um 

dos meus cadernos usando lápis 

de cor e costurando linhas 

vermelhas para complementar o 

desenho. E lá, no sketchbook, 

essa imagem ficou.

 Praticamente, sem eu saber, 

havia criado a base da pintura 

que seria inserida 

posteriormente na série KFÉ.

 

REPERTÓRIO

       Interessante notar aqui, um exemplo de como as coisas acontecem à 

partir da coleta de informações, anotações, pesquisas de interesse, 

pensamentos etc, e que ficam ligadas ao campo da memória, tornando-se 

potencialmente poéticas dentro da produção do artista.
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com a imagem proposta e, unindo informações de seu repertório próprio com 

a criação poética, dará origem a um novo pensamento, um outro conteúdo que 

não será nem o recorte de pensamento do artista, nem o recorte de 

pensamento do espectador e sim um terceiro recorte de pensamento. E será 

nesse momento que a obra se fará plena. Cada indivíduo que passar pela obra 

acrescentará algo à mesma, será estimulado visualmente através dos 

elementos colocados na pintura e fará relações com base em seus 

conhecimentos. Como disse no início do texto, não existirá, assim, uma 

resposta única à questão apresentada. A partir da imagem criada e da relação 

estabelecida com o espectador, serão inúmeras as possibilidades de 

Registros fotográficos do início do processo de pintura da tela. Fig. 03

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que compõem a série:

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe

Sobre o autor

Renato Stegun, nasceu em Campinas-SP e trabalha atualmente em seu estúdio 

de arte e design STEGUN/Studio. Iniciou sua carreira produzindo trabalhos 

para área de desenho de humor onde participou de inúmeros salões de humor 

no Brasil e no exterior. Estudou desenho e pintura com Paulo Branco e possui 

um trabalho bastante versátil, produzindo sua arte em suportes diversos 

usando técnicas convencionais como acrílica, óleo, aquarela e spray, bem 

como em técnicas digitais com trabalhos produzidos diretamente em 

computador. Participou de mais de 130 exposições no Brasil e exterior (Irã, 

Romênia, Coreia do Sul, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Itália). 

Renato Stegun

www.stegun.com.br

renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, novembro de 2019.

CONSTRUÇÃO 

      No caso da obra em questão, a construção da composição ocorreu 

previamente à existência da pintura em si. Nasceu no sketchbook e 

posteriormente foi transposta para outro formato, escala, suporte e 

linguagem. Inclusive dando liberdade à alterações ou ressignificações que 

surgiram nesse meio tempo durante o processo do fazer. Novamente a 

abertura às ideias, pensamentos, acaso, aparecem livremente no 

espaço/tempo da experiência prática. Isso faz-se fundamental para a 

construção poética durante o processo criativo.

 

SINAPSES

        Do outro lado, quando da apresentação do trabalho, o espectador, 

carregando uma outra base de repertório, terá oportunidade de envolver-se 

pensamentos, conexões, conclusões, novas questões, enfim, da obra tendo seu 

papel como proponente de novos pensamentos ou novas formas de pensar.

OLHAR PESSOAL

       A partir de um olhar pessoal frente à obra, os caminhos que se abrem 

possibilitam reflexões sobre si, sobre si em relação ao outro e sobre o outro em 

relação a si. Qualquer uma dessas reflexões abrirão outros inúmeros caminhos 

de pensamento e questionamentos, provocando uma cadeia de potencia 

criativa!

       

                                              ***
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Uma visão contextual de pintura pelo ponto de vista do autor.

 “Por que foi que cegamos, Não sei,
 talvez um dia se chegue a conhecer a razão,
 Queres que te diga o que penso, Diz,
 Penso que não cegamos, penso que estamos cegos,
 Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
 (Trecho do livro O ensaio sobre a cegueira - José Saramago) 

INTRODUÇÃO

        Minha principal ferramenta de expressão acontece através dos meios 

visuais, especialmente com a linguagem da pintura.

Através dessa linguagem, apresento questões ligadas às relações entre os 

indivíduos e o impacto dessas relações sobre escolhas, decisões, 

comportamentos, consequências.

Faço aqui, breve análise contextual sobre uma obra minha que faz parte de 

uma série composta por 17 trabalhos que produzi e apresentei em julho de 

2018. 

A série denominada KFÉ propõe, no conjunto, elementos pertinentes à essas 

relações citadas acima e traz questões que tratam sobre si, sobre si em 

relação ao outro e sobre o outro em relação a si.

A pintura em questão (Fig.01), entitulada “Existe poesia na borra do KFÉ”,  

tem 150 x 100 cm de tamanho e foi realizada com tinta acrílica, spray, 

caneta e stencil, sobre tela/painel.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        Durante o processo de desenvolvimento da série KFÉ, propus situações 

que envolvessem o conceito do cuidado de si (FOUCAULT, 1984), no 

sentido potencializador da construção de realidade própria, o que não isenta, 

inclusive envolve diretamente, as relações que permeiam o indivíduo em 

relação ao campo social em que se encontra.

A questão colocada aqui convida a pensar pontos em que as atitudes ou 

decisões tomadas refletem diretamente na sequência de decisões e novas 

atitudes, num processo entrelaçado de coexistência, seja do indivíduo 

consigo mesmo, em relação ao outro e também do outro em relação ao 

indivíduo.

Vale destacar que a ideia não é encontrar uma resposta definitiva, porém é 

importante pensar que a partir dessa questão, são inúmeras as 

possibilidades, infinidade de opções, consequências, escolhas e caminhos 

de pensamento.

       A partir desse conceito e falando um pouco sobre o processo criativo, o 

ponto de partida de nossa análise é considerar que toda forma de expressão 

carrega, em sua gênese, um repertório acumulado de conhecimento da 

pessoa que a produz. Esse repertório é formado a partir do conjunto de 

capitais adquiridos e/ou incorporados por cada indivíduo, ou seja, seu meio, 

educação, condição, vivência etc. Portanto, a composição como forma 

direta de expressão, permeia e está contaminada por sensações, memórias, 

recortes e combinações não lineares por parte do artista.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

      Antes, uma observação: praticamente todos os títulos das 17 obras da 

série KFÉ foram escolhidos depois da série toda estar pronta. Na maioria 

das vezes eu faço dessa forma, batizo a obra depois de pronta. É comum 

também colocar um título que chamo de provisório e que poderá ou não ser 

mantido mais tarde. A escolha do título não procura a literalidade em relação 

à composição, pelo contrário, funciona como um elemento adicional, 

provocador que servirá como complemento ao conjunto.

    Meu processo criativo lança mão, além de material de pesquisa, de 

elementos aleatórios e livres que vão formando um conjunto compositivo, 

em determinado momento guiado, em outro, livre. Assim, durante a 

experiência do fazer, acontece uma contaminação no espaço da memória e 

no espaço do acaso.

        

SKETCHBOOK

        Eu uso sketchbooks onde faço com certa frequência o que chamo de 

estudos. Vou acumulando esses estudos que podem variar entre pinturas 

elaboradas com tinta, até simples rabiscos a lápis sem um fim específico. 

Muitas vezes também faço anotações sobre livros, textos ou conceitos. 

Essas informações vão sendo acumuladas nesses cadernos de desenhos e 

anotações, formando um repositório ou mapa de ideias em formato de 

imagens e textos que ali ficam em estado latente para qualquer momento 

futuro.

      A obra que estou analisando 

neste texto nasceu de um desses 

estudos de sketchbook. Eu 

havia feito um desenho em um 

dos meus cadernos usando lápis 

de cor e costurando linhas 

vermelhas para complementar o 

desenho. E lá, no sketchbook, 

essa imagem ficou.

 Praticamente, sem eu saber, 

havia criado a base da pintura 

que seria inserida 

posteriormente na série KFÉ.

 

REPERTÓRIO

       Interessante notar aqui, um exemplo de como as coisas acontecem à 

partir da coleta de informações, anotações, pesquisas de interesse, 

pensamentos etc, e que ficam ligadas ao campo da memória, tornando-se 

potencialmente poéticas dentro da produção do artista.
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com a imagem proposta e, unindo informações de seu repertório próprio com 

a criação poética, dará origem a um novo pensamento, um outro conteúdo que 

não será nem o recorte de pensamento do artista, nem o recorte de 

pensamento do espectador e sim um terceiro recorte de pensamento. E será 

nesse momento que a obra se fará plena. Cada indivíduo que passar pela obra 

acrescentará algo à mesma, será estimulado visualmente através dos 

elementos colocados na pintura e fará relações com base em seus 

conhecimentos. Como disse no início do texto, não existirá, assim, uma 

resposta única à questão apresentada. A partir da imagem criada e da relação 

estabelecida com o espectador, serão inúmeras as possibilidades de 

Fig. 04Registros fotográficos do processo de pintura da tela.

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que compõem a série:

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe
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Renato Stegun, nasceu em Campinas-SP e trabalha atualmente em seu estúdio 

de arte e design STEGUN/Studio. Iniciou sua carreira produzindo trabalhos 

para área de desenho de humor onde participou de inúmeros salões de humor 

no Brasil e no exterior. Estudou desenho e pintura com Paulo Branco e possui 

um trabalho bastante versátil, produzindo sua arte em suportes diversos 

usando técnicas convencionais como acrílica, óleo, aquarela e spray, bem 

como em técnicas digitais com trabalhos produzidos diretamente em 

computador. Participou de mais de 130 exposições no Brasil e exterior (Irã, 

Romênia, Coreia do Sul, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Itália). 
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www.stegun.com.br

renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, novembro de 2019.

CONSTRUÇÃO 

      No caso da obra em questão, a construção da composição ocorreu 

previamente à existência da pintura em si. Nasceu no sketchbook e 

posteriormente foi transposta para outro formato, escala, suporte e 

linguagem. Inclusive dando liberdade à alterações ou ressignificações que 

surgiram nesse meio tempo durante o processo do fazer. Novamente a 

abertura às ideias, pensamentos, acaso, aparecem livremente no 

espaço/tempo da experiência prática. Isso faz-se fundamental para a 

construção poética durante o processo criativo.

 

SINAPSES

        Do outro lado, quando da apresentação do trabalho, o espectador, 

carregando uma outra base de repertório, terá oportunidade de envolver-se 

pensamentos, conexões, conclusões, novas questões, enfim, da obra tendo seu 

papel como proponente de novos pensamentos ou novas formas de pensar.

OLHAR PESSOAL

       A partir de um olhar pessoal frente à obra, os caminhos que se abrem 

possibilitam reflexões sobre si, sobre si em relação ao outro e sobre o outro em 

relação a si. Qualquer uma dessas reflexões abrirão outros inúmeros caminhos 

de pensamento e questionamentos, provocando uma cadeia de potencia 

criativa!

       

                                              ***
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Uma visão contextual de pintura pelo ponto de vista do autor.

 “Por que foi que cegamos, Não sei,
 talvez um dia se chegue a conhecer a razão,
 Queres que te diga o que penso, Diz,
 Penso que não cegamos, penso que estamos cegos,
 Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
 (Trecho do livro O ensaio sobre a cegueira - José Saramago) 

INTRODUÇÃO

        Minha principal ferramenta de expressão acontece através dos meios 

visuais, especialmente com a linguagem da pintura.

Através dessa linguagem, apresento questões ligadas às relações entre os 

indivíduos e o impacto dessas relações sobre escolhas, decisões, 

comportamentos, consequências.

Faço aqui, breve análise contextual sobre uma obra minha que faz parte de 

uma série composta por 17 trabalhos que produzi e apresentei em julho de 

2018. 

A série denominada KFÉ propõe, no conjunto, elementos pertinentes à essas 

relações citadas acima e traz questões que tratam sobre si, sobre si em 

relação ao outro e sobre o outro em relação a si.

A pintura em questão (Fig.01), entitulada “Existe poesia na borra do KFÉ”,  

tem 150 x 100 cm de tamanho e foi realizada com tinta acrílica, spray, 

caneta e stencil, sobre tela/painel.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        Durante o processo de desenvolvimento da série KFÉ, propus situações 

que envolvessem o conceito do cuidado de si (FOUCAULT, 1984), no 

sentido potencializador da construção de realidade própria, o que não isenta, 

inclusive envolve diretamente, as relações que permeiam o indivíduo em 

relação ao campo social em que se encontra.

A questão colocada aqui convida a pensar pontos em que as atitudes ou 

decisões tomadas refletem diretamente na sequência de decisões e novas 

atitudes, num processo entrelaçado de coexistência, seja do indivíduo 

consigo mesmo, em relação ao outro e também do outro em relação ao 

indivíduo.

Vale destacar que a ideia não é encontrar uma resposta definitiva, porém é 

importante pensar que a partir dessa questão, são inúmeras as 

possibilidades, infinidade de opções, consequências, escolhas e caminhos 

de pensamento.

       A partir desse conceito e falando um pouco sobre o processo criativo, o 

ponto de partida de nossa análise é considerar que toda forma de expressão 

carrega, em sua gênese, um repertório acumulado de conhecimento da 

pessoa que a produz. Esse repertório é formado a partir do conjunto de 

capitais adquiridos e/ou incorporados por cada indivíduo, ou seja, seu meio, 

educação, condição, vivência etc. Portanto, a composição como forma 

direta de expressão, permeia e está contaminada por sensações, memórias, 

recortes e combinações não lineares por parte do artista.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

      Antes, uma observação: praticamente todos os títulos das 17 obras da 

série KFÉ foram escolhidos depois da série toda estar pronta. Na maioria 

das vezes eu faço dessa forma, batizo a obra depois de pronta. É comum 

também colocar um título que chamo de provisório e que poderá ou não ser 

mantido mais tarde. A escolha do título não procura a literalidade em relação 

à composição, pelo contrário, funciona como um elemento adicional, 

provocador que servirá como complemento ao conjunto.

    Meu processo criativo lança mão, além de material de pesquisa, de 

elementos aleatórios e livres que vão formando um conjunto compositivo, 

em determinado momento guiado, em outro, livre. Assim, durante a 

experiência do fazer, acontece uma contaminação no espaço da memória e 

no espaço do acaso.

        

SKETCHBOOK

        Eu uso sketchbooks onde faço com certa frequência o que chamo de 

estudos. Vou acumulando esses estudos que podem variar entre pinturas 

elaboradas com tinta, até simples rabiscos a lápis sem um fim específico. 

Muitas vezes também faço anotações sobre livros, textos ou conceitos. 

Essas informações vão sendo acumuladas nesses cadernos de desenhos e 

anotações, formando um repositório ou mapa de ideias em formato de 

imagens e textos que ali ficam em estado latente para qualquer momento 

futuro.

      A obra que estou analisando 

neste texto nasceu de um desses 

estudos de sketchbook. Eu 

havia feito um desenho em um 

dos meus cadernos usando lápis 

de cor e costurando linhas 

vermelhas para complementar o 

desenho. E lá, no sketchbook, 

essa imagem ficou.

 Praticamente, sem eu saber, 

havia criado a base da pintura 

que seria inserida 

posteriormente na série KFÉ.

 

REPERTÓRIO

       Interessante notar aqui, um exemplo de como as coisas acontecem à 

partir da coleta de informações, anotações, pesquisas de interesse, 

pensamentos etc, e que ficam ligadas ao campo da memória, tornando-se 

potencialmente poéticas dentro da produção do artista.
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com a imagem proposta e, unindo informações de seu repertório próprio com 

a criação poética, dará origem a um novo pensamento, um outro conteúdo que 

não será nem o recorte de pensamento do artista, nem o recorte de 

pensamento do espectador e sim um terceiro recorte de pensamento. E será 

nesse momento que a obra se fará plena. Cada indivíduo que passar pela obra 

acrescentará algo à mesma, será estimulado visualmente através dos 

elementos colocados na pintura e fará relações com base em seus 

conhecimentos. Como disse no início do texto, não existirá, assim, uma 

resposta única à questão apresentada. A partir da imagem criada e da relação 

estabelecida com o espectador, serão inúmeras as possibilidades de 

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que compõem a série:

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe

Sobre o autor

Renato Stegun, nasceu em Campinas-SP e trabalha atualmente em seu estúdio 

de arte e design STEGUN/Studio. Iniciou sua carreira produzindo trabalhos 

para área de desenho de humor onde participou de inúmeros salões de humor 

no Brasil e no exterior. Estudou desenho e pintura com Paulo Branco e possui 

um trabalho bastante versátil, produzindo sua arte em suportes diversos 

usando técnicas convencionais como acrílica, óleo, aquarela e spray, bem 

como em técnicas digitais com trabalhos produzidos diretamente em 

computador. Participou de mais de 130 exposições no Brasil e exterior (Irã, 

Romênia, Coreia do Sul, França, Espanha, Estados Unidos, Portugal e Itália). 

Renato Stegun

www.stegun.com.br

renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, novembro de 2019.

CONSTRUÇÃO 

      No caso da obra em questão, a construção da composição ocorreu 

previamente à existência da pintura em si. Nasceu no sketchbook e 

posteriormente foi transposta para outro formato, escala, suporte e 

linguagem. Inclusive dando liberdade à alterações ou ressignificações que 

surgiram nesse meio tempo durante o processo do fazer. Novamente a 

abertura às ideias, pensamentos, acaso, aparecem livremente no 

espaço/tempo da experiência prática. Isso faz-se fundamental para a 

construção poética durante o processo criativo.

 

SINAPSES

        Do outro lado, quando da apresentação do trabalho, o espectador, 

carregando uma outra base de repertório, terá oportunidade de envolver-se 

pensamentos, conexões, conclusões, novas questões, enfim, da obra tendo seu 

papel como proponente de novos pensamentos ou novas formas de pensar.

OLHAR PESSOAL

       A partir de um olhar pessoal frente à obra, os caminhos que se abrem 

possibilitam reflexões sobre si, sobre si em relação ao outro e sobre o outro em 

relação a si. Qualquer uma dessas reflexões abrirão outros inúmeros caminhos 

de pensamento e questionamentos, provocando uma cadeia de potencia 

criativa!

       

                                              ***
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Registros fotográficos do processo de pintura da tela.

“Existe poesia na
borra do KFÉ”
150 x 100 cm | tinta acrílica,
spray, caneta e stencil sobre tela.
Renato Stegun | 2018.




