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A ideia de um Brasil esplendoroso mesmo que precário não é estranha à obra 
de Marcelo Jácome. Ainda que não se dê manifestamente. As pesquisas do 
jovem artista são governadas pela abstração e a ele interessa, 
primordialmente, examinar a noção de autonomia das cores e explorar a 
relação entre pintura e espaço. No próprio cerne de sua investigação, 
entretanto, e na escolha de alguns de seus materiais, dois universos 
convergem. Um, dos questionamentos estéticos e, outro, da experiência do 
cotidiano. É justamente nessa adjeção que esplendor e precariedade se 
inscrevem. 
 
Ainda quando seu trabalho se enquadrava na categoria tradicional da 
pintura, Jácome já tinha como referência as manifestações pictóricas livres 
do limite do quadro, em particular, o grafite e a aplicação informal dos 
lambe-lambes em espaço urbano, com suas sobreposições e desprezo às 
normas. A partir do questionamento quanto ao lugar da pintura, esta foi 
reapreciada em sua relação com a superfície pictórica, o espaço expositivo e 
o urbano, assim como com a própria vida. O consequente reposicionamento 
de sua obra em muito foi conduzido pela viviência da cidade, das ruas e 
esquinas, dos muros, dos morros, do céu do Rio de Janeiro e também das 
cores que lhes transformam. O que contribuiu igualmente para a postura 
tomada junto à noção mesmo de pintura expandida.  
 
A pintura vista como uma prática para além da tinta e da superfíce da tela 
vivificou a pesquisa de artistas, mesmo antes de Rosalind Krauss abrir 
caminho para se discutir a arte no campo expandido. Mas, na última década, 
essa noção vem sendo reanimada e aplicada à mídias diversas, da pintura à 
colagem, da fotografia ao cinema. Mais do que hibridismo e quebra de 
categorias artísticas, a expansão do campo da pintura seria antes a abertura 
desta a outros meios de representação, que contudo guardam a lógica da 
pintura e os questionamentos que a norteiam como ponto de partida de sua 
concepção.  
 
Incluídos nessas pesquisas estão trabalhos que chegam a abandonar tanto as 
telas quanto o gesto do pintor e a tinta, ao radicalizar a problematização 
entre plano e tridimensionalidade e a cor como matéria. Os critérios do que 
constituiria pintura são ampliados a outras mídias e técnicas por meio dos 
quais a pintura como ideia pode se apresentar e ser percebida como tal. Mais 
especificamente à essa linha de pesquisa que a obra de Jácome vem se 
alinhando. As cores são materializadas por objetos do dia-a-dia que têm o 
potencial de alterar nossa experiência do espaço, que por sua vez é definido 
pelo mundo a nossa volta. A pintura é, com efeito, reestabelecida como 
constituinte das experiências cotidianas. 
 
Embora tinja eventualmente certos elementos que emprega, Jácome costuma 
recorrer a objetos pertencentes ao dia-a-dia da cidade como materialidade 
cromática, cuja forma original pode ou não ser alterada na composição da 



 

 

obra. Alguns desses objetos, como as fitas, velas e pipas, são também 
apropriações simbólicas. Com estreita relação com o espaço público, elas 
fazem referência, respectivamente, às práticas religiosas de raiz africana ou 
sincrética e às atividades lúdicas – ou criminais – das favelas cariocas. 
Jácome é informado, não apenas por referências históricas da arte, mas 
também por um cotidiano que, embora não faça parte de sua experiência 
direta, é indissociável da vivência da cidade em que nasceu.  
 
Transpostos para as obras, esses objetos, que em si são banais e dados a 
universalidade, se prestam, uns mais do que outros, à diluição de sua 
atribuição figurativa em prol de suas formas simples e rasas. Tornados 
abstrações, eles protagonizam superposições, impregnações e 
atravessamentos em que planos se interpelam e, como unidade, favorecem, 
por vezes, a tridimensionalidade. Suas formas, majoritariamente 
geométricas, servem a um construtivismo intuitivo que, como queriam os 
Neoconcretistas, dá ênfase à liberdade e expressão criativa, à subjetividade. 
Como se guiado pelo acaso, pela espontaneidade contida no instante mesmo 
do ato construtivo, Jácome é guiado, gesto a gesto, pela conjunção e 
espacialização de cores. Na intenção de “pintar” o vazio, mais do que as 
formas, são as cores como corporalidade e espacialidade que a obra de 
Jácome explora. 
 
Contradições são vitais à dinâmica da arte. Da dialética típica aos anseios 
estéticos da pintura tradicional, surgem àquelas projetadas pela expansão de 
seu campo, que por sua vez geram novas contradições em cada 
manifestação artística em particular. No caso específico das obras de Jácome 
compostas por fitas, velas e pipas, a contradição nasce justamente com 
essas escolhas. E não apenas pela condição de objeto figurativo ser mantida 
em sua individualidade, mas suprimida na totalidade da obra. Se, por um 
lado, as obras pretendem privilegiar a reflexão sobre as cores, a abstração e 
a pintura como ideia, por outro, as origens simbólicas das apropriações - 
por serem conhecidas por meio do discurso que extrapola a obra ou 
reconhecidas por meio de uma vivência similar da cidade –, inevitavelmente, 
propõem uma articulação entre abstração e vida e, potencialmente, se fazem 
significar.  
 
Em adição, essas pipas, fitas e velas se constituem de materialidades 
modestas e ordinárias, mas que não se atêm às cores primárias, ao 
contrário, são múltiplas, luminosas e vibrantes. E é justamente nessa 
paridade – ou nessas cores em suas dimensões físicas e materiais – que 
esplendor e precariedade se fazem significar. Sua associação à origem 
simbólica das apropriações, logo, ao contexto socio-cultural que estimulou a 
produção da obra, potencializam tal ideia. Enquanto a fragilidade da matéria 
evoca a precariedade da estrutura social, a sensualidade e tatilidade da 
explosão de cores, assim como sua espacialização por vezes monumental, 
cumprem com a ideia de um Brasil festivo, de manifestações culturais 
fulgurantes. Esplendor e precariedade não se encontram em campos opostos 
e, por isso mesmo, encerram uma tensão no corpo social e no da obra.  
 


