
PROPOSTA POÉTICA



ICONOLOGIA

PARA ASSISTIR:

Iconologia é o estudo dos ícones, imagens e símbolos. Historicamente surgiu vinculado 
ao estudo dos quadros e obras ligados à religião católica no período Renascentista para 
a promoção da catequização e colonização de povos tidos como ‘analfabetos’ através de 
leituras visuais. 

Para a compreensão iconológica é necessário fazer estudo multidisciplinar  em torno do 
contexto histórico, político, econômico, étnico, religioso, etc, buscando compreender do 
que se trata o tema, mensagem e significado da obra. Com isso, conseguimos compreen-
der as obras como resultado de seu tempo por meio de pistas simbólicas.

https://www.youtube.com/watch?v=rOA0iXUIEu8

REFERÊNCIAS: PANOFSKY, Erwin. Iconografia e iconologia. In: O significado nas artes visuais. 
São Paulo: Perspectiva, 2001 [1955], pp. 47-87. 

Ícone de São Jorge, Museu Cristão-Bizantino, 
Atenas. Séc. XIV.

São Jorge, 2021. Foto com colagem digital. 
Revoage
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https://www.youtube.com/watch?v=rOA0iXUIEu8


RUBEM 
VALENTIM

PARA ASSISTIR:

O artista Rubem Valentim trabalha com a simetria e elementos geométricos inspirados em 
elementos simbólicos da Umbanda e do Candomblé. Sua produção artística detém obras 
como totens, esculturas, altares e emblemas. 

Considerado importante expoente da arte contemporânea e do Modernismo Baiano, seu 
trabalho é resultado do sincretismo religioso brasileiro. Cetros de Xangô, Exu, Oxóssi são 
elementos simbólicos constituintes de sua estética artística.

https://www.youtube.com/watch?v=3DrifdxPqJo

  REFERÊNCIAS: SANTOS, Ricardo. HERANÇAS AFRICANAS NA PRODUÇÃO PLÁSTICA DE RUBEM VALENTIM.  CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, São Paulo, 2015. Disponível em: <https://www.conic-semesp.org.br/anais/files/2015/

trabalho-1000019439.pdf>. 

Rubem Valentim, Emblema Logotipo Poético, Acrílica sobre tela, 70x50cm, 1974.
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“A flecha, ou Ofá, é simbolizada pelo orixá Oxóssi, 
que nas tradições religiosas africanas é denomi-
nado como um caçador habilidoso que tem como 
domínio as matas e os animais. Diferente de Xan-
gô, Oxóssi possui personalidade mais tranquila e 
equilibrada. Enquanto Xangô é justiceiro, agressivo 
e autoritário, Oxóssi é calculista, observador e sé-
rio em busca do momento apropriado para atirar 
a flecha em sua caça. A agressividade de Xangô 
está sintetizada na cor vermelha e a serenidade de 
Oxóssi na cor azul que compõe a obra.”

“Dessa forma o processo criativo de Rubem Valentim 
e sua linguagem plástico visual está associada não 
apenas ao resgate cultural em busca da criação 
de uma identidade artistica brasileira, o que já po-
demos chamar de resgate de memória coletiva, 
mas também ao resgate de memórias pessoais. 
Memórias do próprio artista que buscava na 
religiosidade uma maneira de expressar seus 
sentimentos e a forma como enxergava o mundo 
na intenção de dizer e defender uma causa.” 
ROBERTO AZEVEDO MOREIRA DOS SANTOS

https://www.youtube.com/watch?v=3DrifdxPqJo


REVOAGE

PARA ASSISTIR:

“Revoage”, nome aparentemente despretensioso para uma evocação tão poderosa de um 
certo inconsciente coletivo. Desejos de posse firmados em múltiplos tripés. Erick Peres e 
Santiago Pooter montam uma espécie de vitrine sentimental de um frame importante do 
olhar periférico. A jaca, a peita, a camisa de time na vitrine – o deep narcotic sleep da vila 
– que surge como manifestação sublime de uma arte territorial. 

P1, Restinga, errâncias & adjacências – lugares onde andar bem trajado com o bolso cheio 
das verdes é parte de um programa-estético-comportamental. 

“Paraísos artificiais” de uma juventude periférica real. Cosmogonia contemporânea: so-
nhos, fetiches e paisagens da profusão de símbolos pertencentes à grande rede globali-
zada do capital de consumo, encruzilhados num paradoxo que funde, ao mesmo tempo, 
crítica e celebração do objeto. Mas é justamente o paradoxo que importa. 

Duan Kissonde

https://www.instagram.com/reel/CQjbACVB_cb/

Jogando nas onze, 2021. Revoage. Acrílica e spray sobre tela. 305 x 210 cm.
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REFERÊNCIAS: Indumentária Funk: https://www.scielo.br/j/ha/a/9m9Jpdywt3BsbTcWJJ7Wjrk/?format=pdf &lang=pt 
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A partir dos textos apresentados sobre iconologia, Rubem Valentim e a visita virtual à Expo-
sição Revoage pela plataforma SpatialChat, propomos aos estudantes a reflexão sobre os 
símbolos e imagens que nos cercam e os significados que elas expressam na construção 
do imaginário social do nosso dia-a-dia. 

Retratar a partir de uma foto, desenho ou pintura autoral algo que represente o seu 
cotidiano, seja sua família, seus amigos, seu bairro ou seus interesses, relacionando 
com seus conhecimentos sobre Iconologia. 

Quais símbolos/imagens você identifica 
como parte da sua história?

Pedimos para que você coloque sua imagem no Padlet e descreva o porquê da ima-
gem produzida possuir esse vínculo com a sua realidade. Os artistas do duo Revoage 
irão selecionar 10 trabalhos para serem expostos no carrossel do feed do instagram 
da Fundação Força e Luz (@cccev_cultura).


