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RESUMO

Giuseppe Penone, no afã por fazer de suas obras arquiteturas possíveis a partir de sua imaginação re-criadora, vê e toca a natureza, retirando dela: árvores, pedras e rios,

elementos necessários para construir suas estruturas improváveis sustentadas por coisas de um mundo maravilhoso. Como na “foglie di pietra” (2013), uma estrutura de galhos

sustenta pesados capitéis de mármore amarrados a eles. Modelares aparentemente frágeis, mas que se sustentam como uma arquitetura possível. Sua poética nos permite

acessar muitas outras estruturas imaginárias de organismos humanos, animais e vegetais, combinados e dispostos caprichosamente sobre um livro como gravura ou sobre uma

fonte

como ornamento para suas bicas. Dessa forma, buscamos com nosso trabalho analisar e discriminar uma série de ornamentos usados para a decoração de mobiliários aquáticos:

a fonte-lavabo para o uso ritual nas abluções do sacerdote antes e depois das celebrações litúrgicas. Os lavabos foram decorados com elementos fantasiosos e oníricos ao longo

de todo o século XVIII até a primeira metade do século XIX, no período colonial com figuras fantásticas, que se sustentam umas as outras. Conforme Gaston Bachelard insiste, o

elemento água nos permite acessar um universo poético sempreaberto à imaginação. Nesse sentido, não é por acaso que os lugares da água passam a ser povoados por essas

figuras híbridas. Assim, quando as grotescas re-aparecem, um mundo de coisas impossíveis

se une às possíveis. Giorgio Vasari, por exemplo, já advertia quanto a moda da representação de um mundo as avessas na decoração mural de palácios na renascença,

considerando-a licenciosa e ridícula, e, portanto, fantasiosa em demasiado. Dessa forma, aqueles que viam essas coisas falsas erradamente se deleitavam, não importando se

elas existissem ou não. Sendo nesse sentido que a fonte-lavabo também se torna esse espaço de deleite, por excelência. Ao lavar as mãos, ao cumprir o rito, portanto, se

relacionava com um espaço metamorfoseado pela presença estranha e cativante de exemplares remanescentes de um mundo maravilhoso ainda em pleno século XVIII, de

sereias, tritões, delfins e serpentes marinhas. Nosso interesse pelas formas grotescas e híbridas não se dá como um regresso ou retorno fetichista e nostálgico ao uso de

ornamentos e motivos decorativos do passado, mas sim de uma aproximação e um acercamento a alguns deles. Na tentativa de compreender o que pode haver de produtivo ali

para propor apropriações e novos desdobramentos para uma análise sobre a ornamentação de fontes-lavabos.

Em nosso primeiro arrolamento de chafarizes construídos nas vilas e distritos mineiros podemos perceber que uma grande quantidade deles ainda foi pouco conhecida e

estudada. Quiçá foram agrupados para uma melhor compreensão da produção arquitetônica no período colonial com a construção de monumentos da água para abastecimento

de água e embelezamento das vilas. Dessa forma, as perguntas que orientarão nossa pesquisa serão: O conjunto de grotescas esculpidas e entalhadas em chafarizes nas

cidades coloniais correspondiam às ideias formais emblemáticas difundidas entre os cânones do período com a prática da observação no aprendizado tradicional nas oficinas? Os

artistas podiam gozar de zonas de autonomias, não estando sua imaginação submetida a qualquer exigência? Quais as referências no mundo luso-brasileiro para a escolha dos

ornamentos de volutas vegetais com grotescas de monstros, mascarões e todo tipo de figuras híbridas? Quais as repercussões das grotescas na Minas colonial?
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