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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

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). "Há alguns anos trabalhando com artes visuais, 
representa gra�camente em suas séries as relações humanas na busca da 
identi�cação dos caminhos para o autoconhecimento, base de estudos 
pessoais do artista e que aparecem com grande força em seu trabalho 
artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
proporcionando conexões entre o mundo consciente e inconsciente, 
explorando enigmas desse grande mistério da vida."

Renato Stegun
www.stegun.com.br
renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, abril de 2019.
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.

“Existe poesia na borra do KFÉ”
100 x 150 cm | Técnica mista sobre tela.
Renato Stegun | 2018.

Fig. 01
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que 
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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). "Há alguns anos trabalhando com artes visuais, 
representa gra�camente em suas séries as relações humanas na busca da 
identi�cação dos caminhos para o autoconhecimento, base de estudos 
pessoais do artista e que aparecem com grande força em seu trabalho 
artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
proporcionando conexões entre o mundo consciente e inconsciente, 
explorando enigmas desse grande mistério da vida."
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

Desenho no sketchbook
Fig. 02

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que 
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artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
proporcionando conexões entre o mundo consciente e inconsciente, 
explorando enigmas desse grande mistério da vida."

Renato Stegun
www.stegun.com.br
renatostegun@gmail.com

Campinas-SP, abril de 2019.



Sinapses pictóricas
- possibilidades no contexto da pintura -

Renato Stegun | março/abril | 2019 | v.01

Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.

05

fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

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

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

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

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe
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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). "Há alguns anos trabalhando com artes visuais, 
representa gra�camente em suas séries as relações humanas na busca da 
identi�cação dos caminhos para o autoconhecimento, base de estudos 
pessoais do artista e que aparecem com grande força em seu trabalho 
artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

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

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

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

https://renatostegun.wixsite.com/pintura/kfe
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

Conheça mais sobre a série KFÉ e outras obras que 
compõem a série:
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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, 
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representa gra�camente em suas séries as relações humanas na busca da 
identi�cação dos caminhos para o autoconhecimento, base de estudos 
pessoais do artista e que aparecem com grande força em seu trabalho 
artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
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explorando enigmas desse grande mistério da vida."
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

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

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

Sobre o autor
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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 
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

Registros 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

Sobre o autor
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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). "Há alguns anos trabalhando com artes visuais, 
representa gra�camente em suas séries as relações humanas na busca da 
identi�cação dos caminhos para o autoconhecimento, base de estudos 
pessoais do artista e que aparecem com grande força em seu trabalho 
artístico. Frequentemente �guras des�lam por suas telas, envolvidos e 
proporcionando conexões entre o mundo consciente e inconsciente, 
explorando enigmas desse grande mistério da vida."
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“Existe poesia na
borra do KFÉ”
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Uma visão interpretativa e de construção 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 porém, converso muito com amigos, familiares e 
interessados, sobre processos de produção do meu trabalho autoral 
nas artes visuais e percebo, na maioria das vezes, que as pessoas se 
surpreendem quando temos oportunidade de falar um pouco mais 
sobre caminhos para aprofundar a “leitura” de uma obra (no caso 
me re�ro às artes visuais, mais especi�camente a pintura). Portanto, 
faço aqui um registro por escrito com o objetivo de propor algum 
direcionamento didático com o foco principalmente voltado para as 
pessoas que não tem costume de apreciar exposições porque dizem 
que “não entendem” e consequentemente não sabem como absorver 
de forma mais proveitosa o momento de contemplação de uma 
obra.

        Farei breve análise sobre possível leitura de uma obra recente 
minha. Abordarei a respeito da de�nição e escolha do título,  

processo de desenvolvimento do trabalho, intenções diretas e 
indiretas colocadas na composição etc.
           Espero com isso apontar, no mínimo, um caminho de entrada 
para enriquecer a relação que acontece entre obra e espectador 
independente do estilo do trabalho e/ou do movimento ao qual 
pertença a pintura.
      Não vou aprofundar as explanações em termos técnicos e 
�losó�cos, mas devo citá-los a �m de indicar como ocorreu o 
processo de criação da obra em questão.

UMA DENTRE VÁRIAS POSSIBILIDADES

        De início, preciso contextualizar a obra (�g.01) e informar que 
ela é uma das 17 telas que compõem a série chamada KFÉ. Série essa 
criada entre 2017 e 2018, onde explorei, sob meu ponto de vista, 
questões dos processos de consciência entre os planos físico 
(racional/consciente) e não-físico (subjetivo/intuitivo).
    Nas exposições normalmente existem textos introdutórios 
escritos, geralmente por alguma outra pessoa que não o autor das 
obras, que �cam expostos logo no início da mostra e que auxiliam e 
posicionam o espectador no contexto da exposição.

        Dentro da linha de desenvolvimento da série KFÉ, polarizei o 
conceito descrito acima pela questão da Fé (processo subjetivo) 
versus o ritual de tomar café (processo racional).
       Para começarmos a entender sobre a construção do processo 
criativo, o ponto de partida de nossa investigação é considerar que 
toda forma de expressão carrega, em sua gênese, um repertório 
acumulado de conhecimento da pessoa que a produz. Não entrarei 
aqui no mérito desse conhecimento ter sido adquirido consciente 
ou inconscientemente, apesar de explorar fortemente essa 
possibilidade em várias obras da série.
      Dito isso, a forma como cheguei ao conceito ou linha de 
pensamento para constituição da série KFÉ, envolveu muita coisa 
relacionada a pesquisa que faço, desde muito cedo, sobre fenômenos 
extrafísicos e suas relações e in�uências em nossa consciência no 
plano físico.

EXISTE POESIA NA BORRA DO KFÉ

        Esse é o título da obra que selecionei para desenvolver esse 
texto: “Existe poesia na borra do KFÉ”
          Antes, uma observação muito importante: praticamente todos 

os títulos das 17 obras 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.
    Vejamos como as coisas acontecem frequentemente em meu 
processo criativo. Esse “fenômeno” é registro prático da construção 
inserida no conceito do intuitivo x racional.
        
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 
�m especí�co. Muitas vezes também faço anotações sobre livros, 
textos ou conceitos. Essas informações vão sendo acumuladas nesses 
cadernos de desenhos e anotações, formando um repositório de 

ideias em formato de 
imagens e textos que �cam à 
disposição para trabalhos 
futuros.
      A obra que estou 
analisando nasceu de um 
desses estudos de sketchbook. 
Eu havia feito um desenho 
em um dos meus cadernos 
onde acrescentei sobre o 
mesmo algumas linhas 
vermelhas usando agulha 
para costura. Depois, criei 
um texto sobre a ideia da 
imagem (�g. 02). Quando 

�z esse desenho ainda não pensava em criar a série a qual a pintura 
faria parte. Mais para frente, quando estava no meio da produção da 
série, inclusive já havia de�nido o tema central que trabalharia nas 
pinturas, revisitei meus cadernos de esboços e encontrei essa 
imagem. Fiz uma relação entre a linha com a leitura da borra de café 
e encontrei então o ponto central para desenvolver a pintura.
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fatos para conseguir deixar o texto mais claro possível.

CONSTRUÇÃO 

      Na série KFÉ inseri frases e palavras em várias obras como recurso 
adicional para servirem também como pistas mais diretas ao 
espectador. Imaginei, no caso, a leitura da borra do café sendo feita 
através de palavras sobre uma linha. E como arte de “advinhação” ou, 
se preferir, premonição, a interpretação será feita sobre 
possibilidades e não certezas. Esse é um ponto crítico �losó�co e, 

que fosse como uma poesia sobre o assunto. Acrescentei então, no 
centro da obra, a seguinte frase:
“Escreve a borra do KFÉ sobre a linha das possibilidades”.
          Essa frase é a chave que estabelece a relação direta entre o polo 
racional, o ato de tomar o café para posterior interpretação da borra 
– um ato físico/racional – e o polo intuitivo que é a interpretação da 
borra – um ato subjetivo. O ritual de tomar café é o ato concreto, 
racional, fato. Já a leitura da borra do café envolve subjetividade, 
dispondo da intuição, porém navega pelo mar das possibilidades. Aí 
aparece a questão da Fé, de acreditar em algo (ainda) subjetivo. São 
esses os elementos principais do tema central de minha proposta de 
re�exão na série KFÉ, onde essa obra está inserida.
 
SINAPSES

        O espectador, com base em seu repertório fará, logicamente, sua 
própria interpretação captando ou não, sendo induzido ou não pela 
proposta visual criada. Não precisa de forma alguma ver pela mesma 
linha de raciocínio que descrevi nesse texto e muito menos concordar 
com minha ideia, porém pode fazer um auto questionamento a partir 
de suas convicções, tirar suas conclusões sobre a obra que está a sua 
frente e será nesse momento que a obra se fará plena. Cada pessoa que 
passar pela obra acrescentará algo à  mesma, será estimulada 
visualmente através dos elementos colocados na pintura e fará 
relações com base em seus conhecimentos. O aprofundamento ou 
não dessa leitura dependerá somente do espectador e o nível de 
atenção que dedicará para cada elemento que está ali em sua frente.

O TÍTULO COMPLEMENTA

      O título da obra é uma ferramenta muito importante que 
dispomos para provocar re�exão. E por isso que acontece muito 
comigo de de�ní-lo depois da obra �nalizada.

        “Existe poesia na borra do KFÉ”. Esse título amarra o conteúdo 
da obra, ou seja, se há possibilidade de leitura da borra do café, há 
possibilidade de existir poesia nessa leitura.

OLHAR PESSOAL

      Dissequei aqui alguns aspectos desse meu trabalho para tentar 
mostrar mais claramente ou de forma “didática” uma possível leitura 
para uma obra. Nessa tela há texto, informação direta além de ser um 
trabalho �gurativo onde podemos identi�car pessoa(s) e objetos. Essa 
é a parte visual-racional-objetiva, a que é captada por nosso sentido da 
visão.
        Tentei, com essa narrativa, desvendar um pouco da visão subjetiva 
contida no processo todo de composição desse trabalho.
Espero com esse ensaio ajudar, de alguma forma, na construção ou 
reforço da educação das pessoas que não sabem ou tem di�culdade em 
fazer a leitura de uma obra. Lembrando que não há o certo ou errado, 
cada pessoa fará sua interpretação com base em seu próprio repertório 
e deverá construir uma história para cada obra com sua(s) 
característica(s) e particularidade(s), �gurativas, abstratas etc.

       Quando estiver frente a uma pintura, lembre sempre que está 
olhando para muito mais que um monte de tinta espalhada sobre uma 
tela. As vezes o conteúdo será mais direto e de fácil leitura e muitas 
vezes poderá lhe oferecer possibilidades in�nitas de leitura.
Aproveite para re�etir sobre seu mundo.
       
                                    ***

 
REPERTÓRIO

       Civilizações árabes desenvolveram a chamada cafeomancia onde 
previam o futuro de quem tomava o café através da interpretação das 
�guras produzidas pela borra de café que �cava na xícara. Há alguns 
anos eu tinha estudado um pouco sobre o assunto e esse 
conhecimento ajudou a fazer as conexões de ideias entre o desenho 
do sketchbook e a tela que viria a ser pintada para a série.
       À princípio eu iria pintar a tela, partindo da composição 
existente no caderno de esboços mas faltava ali ainda algo que queria 
acrescentar para induzir o espectador mais diretamente sobre a 
re�exão que queria propor a partir desse trabalho, ou seja, a ligação 
entre a intuição (cafeomancia) e a realidade (físico/racional).
          As coisas durante a produção não acontecem exatamente em 
uma sequência lógica, estou organizando aqui numa hierarquia de 

como disse anteriormente, a ideia aqui não é aprofundar sobre os 
temas e sim sobre uma possibilidade de leitura da obra. Preciso 
registrar que esse é um ponto de vista meu com base em estudos e 
pesquisas que faço há muitos anos, porém produzo a obra justamente 
para expor essa linha de re�exão.
        Durante a produção, muitos períodos de questionamentos com 
tomadas de decisão e escolhas precisam ser feitas o tempo todo para a 
concretização da obra física (a pintura em si). Essas re�exões 
acontecem em várias camadas, normalmente partindo da conceitual 
(conteúdo) culminando na forma (estética).
      Em determinado momento decidi colocar uma frase nessa obra. 
Não queria uma coisa totalmente explícita e nem 100% linear mas 

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

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