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RESUMO'

A!conexão!de!natureza!histórica!entre!as!Artes!Visuais!e!a!tecelagem!acaba!por!

justificar!e!delimitar!os!meios!da!tecedura.!Objetiva?se!com!este!estudo!conjugar!os!

textos!e!os!têxteis!da!artista!Anni!Albers,!artista!expoente!do!Modernismo!e!integrante!

da!escola!Bauhaus,!com!os!conceitos!vindos!da! filosofia!de!Gilles!Deleuze!e!Félix!

Guattari.!Traz!à!mesma!ordem!fibras!e!palavras,!trata!de!histórias!e!propriedades!que!

caracterizam!o! tecido! como! linguagem,! e! que! territorializam!sua! fala.!A! arte! têxtil,!

destituída!de!um!lastro!filosófico!que!a!afirme,!muitas!vezes!recebe!exclusivamente!o!

status!de!artesanato.!Não!se!sabe!precisar!o!momento!da!história!em!que!se!deu!a!

invenção!da!tecelagem,!mas!sabe?se!de!sua!presença!em!múltiplas!partes!do!mundo,!

já!no!período!Paleolítico,!há!dezenas!de!milhares!de!anos!atrás.!Em!algumas!culturas!

a!arte!têxtil!substituiu!a!escrita!e!tornou?se!uma!linguagem!suplementar!à!fala.!E!ao!

tecer! sua!matéria! como! um! texto,! comunicou! ideias! e! transmitiu! aprendizados.! O!

intuito!dessa!pesquisa!não!é!elencar!motivos!que!qualifiquem!ou!desqualifiquem!a!

peça! têxtil! como!arte,! desta! forma!o!método! adotado! e! estabelecido! foi! hipotético!

dedutivo,!contemplando!pesquisa!exploratória!bibliográfica!e!iconográfica.!!Conclui?se!

que!há!mais!a!ser!dito!sobre!a!obra!de!arte!têxtil,!assinalando!que!domínios!lhe!foram!

negados.!

PALAVRAS,CHAVE:!Texto.!Tecido.!Linguagem.!Anni!Albers!(1899?1994)!

!

INTRODUÇÃO'

A!partir!da!afirmação!“texto!quer!dizer!tecido”!pode?se!pensar!que!existem!relações!

análogas!entre!as!estruturas!textuais!e!têxteis,!que!elas!tanto!se!espelham!quanto!se!

traduzem.! Tanto! tecer! como! escrever! associam! exercícios! mentais! às! práticas!

manuais,! e! tem! na! linha! o! seu! agente! ativo.! As! palavras! e! as! fibras! fiadas,! ora!

apresentam?se!frágeis!como!a!paina!do!algodão,!ora!mais!resistentes!como!os!caules!

da!planta!do!linho,!mas!são!seus!entrelaçamentos!que!constroem!os!significados!e!

lhes!dão!força.!

Etimologicamente!a!palavra! texto!quer!dizer! tecido,!e!a!palavra!
linha,!um!fio!de!um!tecido!de!linho.!Textos!são,!contudo,!tecidos!
inacabados:!são!feitos!de!linhas!(da!corrente)!e!não!são!unidos,!
como!tecidos!acabados!por!fios![...]!quem!escreve!tece!fios,!que!
devem!ser!recolhidos!pelo!receptor!para!serem!urdidos.!Só!assim!
o!texto!ganhará!significado.!(VilémFlusser)!
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A!tessitura!desse!ensaio!se!desenvolveu!no!intuito!de!pensar!se,!artesanato!como!

é!aplicado!para!a!tecelagem,!assemelha?se!ao!conceito!de!medium!como!aplicado!a!

pintura,!uma!vez!que!ambos!associam!e!descrevem!propriedades!materiais,!práticas!

e!suas!habilidades.!!

O! início! da! fabricação! dos! têxteis! tem! sido! objeto! de! inúmeras! pesquisas!

acadêmicas!desde!o!início!do!séc.!XX.!Sabe?se!que!o!tecido!acompanha!o!homem!

desde!o! período!Paleolítico! e! sua! figuração! já! estava!presente! nos! desenhos!dos!

homens!das!cavernas.!O!próprio! trançar!era!algo!que!poderia!ser!praticado!desde!

muito!cedo,!nos!próprios!fios!de!cabelo.!

Nas!mais!diversas!culturas,! depois!do!parto,! enrola?se!o! recém?nascido!em!um!

pano!fino,!e!talvez!por!isso!a!sua!presença,!colada!em!nossos!corpos!durante!toda!a!

vida,!não!nos!cause!desconforto.!Temos!relações!afetivas!com!a!matéria!têxtil!que!

propicia!um!de!nossos!primeiros!exercícios!para!o!tato.!Exercício!sensorial!que,!por!

vezes,!nos!provoca!uma!sensação!inédita,!geradora!de!conhecimento,!de!sentimentos!

e!de!vontades.!Além!de!sua!presença!nos!momentos!iniciais!da!vida,!o!tecido!também!

se!faz!presente!em!outros!momentos!singulares!como!no!matrimonio!e!na!morte.!!

Embora! tecidos!específicos!possam! ter!características!próprias,!estruturais!e!de!

uso,!em!suas! linhas!é!que!os!termos!da!sua! identidade!são!sempre!contados.!É!a!

maneira!de! tecer!que! faz!com!que!o!mesmo! fio!de!seda!ganhe!maleabilidade!e!a!

leveza!na!trama!da!gaze,!ou!a!dureza!e!a!robustez!na!trama!do!tafetá.!Sendo!a!arte!

uma!ferramenta!criada!pelo!homem!para!registrar!suas!sensibilidades!na!história,!as!

práticas!do!têxtil!são,!por!definição,!práticas!artísticas.!!

Uma!amostra!de!tecido,!cuja!confecção!se!dá!nos!limites!de!um!período!de!tempo!

determinado,!contribui!como!exemplo!material!da!forma!como!o!homem!lida!com!o!

seu!tempo.!Na!pré?história,!a!confecção!do!têxtil!evocou!a!presença!humana!e!sua!

força!física!como!combustível.!Exigia!o!conhecimento!sobre!a!natureza!de!um!tempo!

em!duração,!que!é!vivido!e!não!contado.!Nesse!período!da!história,!a!linha!do!tempo!

era! fiada! pelas! próprias!mãos.!Nos! têxteis! antigos,! como!os!Pré?Colombianos,! ao!

tencionar?se!a!linha!no!quadro!da!urdidura,!já!se!sabia!o!que!viria!dali:!manta,!túnica,!

cesta...!O!momento!da!confecção!era!ritualizado!e!uma!mesma!peça!poderia!receber!

as!mãos! de! várias! tecelãs! da! família.!O! ponto! certo! de! atar! os! fios,! bem! como!a!

geometria!que!eles!configuravam,!tinha!sempre!algo!a!dizer.!!
!
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OBJETIVOS'

!O!objetivo!geral!é!investigar!e!conhecer!o!modo!como!a!artista!Anni!Albers!(!1899!

?1994)!desenvolveu!suas!práticas!de!paridade!entre!a!escrita!e!a!tessitura,!a!medida!

que!espelhava!e!resolvia!problemas!aparentemente! tão!distantes,!mas!que!por!ela!

eram!levados!à!mesma!ordem.!!

Pensar!o!têxtil!pelos!pressupostos!da!arte!e!da!filosofia,!mediando!a!obra!da!artista!

Anni!Albers!com!alguns!dos!conceitos! trazidos!por!Deleuze!e!Guattari,!e!com! isso!

apontar! para! o! trânsito! percorrido! entre! seus! territórios! e! seus! processos! de!!

“desterritorialização”.1!

Carregar! o! têxtil! para! além! das! suas! fronteiras! sociais.! Evidenciando! que! sua!

materialidade!convoca!o!campo!das!ideias.!Ultrapassar!as!suas!fronteiras!implica!em!

uma!abordagem!diferente,!mais!atenta!às!descobertas,!que!às!invenções.!

!
METODOLOGIA'

A!primeira!fase!da!pesquisa!iniciou?se!com!as!leituras,!fichamentos,!e!discussões!

dos! textos! de! Gilles! Deleuze! e! Félix! Guattari.! Construiu?se! no! decorrer! desse!

processo,!analogias!com!o!universo!têxtil!à!ser!pesquisado.!!

Estabeleceu?se!o!método!hipotético!dedutivo,!construindo!hipóteses!e!críticas.!A!

argumentação!surgiu!desse!diálogo.!Pesquisa!exploratória!bibliográfica,!iconográfica,!

de!campo!e!exercícios!de!práticas.!!

Uma! tabela! conceitual! foi! formada! elencando! conceitos! em! palavras?chaves.!O!

conceito!de!“desterritorialização”!trazido!pelas! leituras!foi!sublinhado!nessa!fase!da!

pesquisa.!

Trata?se!na!segunda!fase!da!pesquisa!de!um!recorte!Moderno!da!História!da!Arte!

têxtil! estudando! a! obra! da! artista! Anni! Albers,! com! a! leitura! e! a! tradução! para! o!

português,! de! alguns! dos! seus! textos.! Esta! fase! da! pesquisa! foi! principalmente!

norteada!pela! leitura!e! fichamento!da! tese!de!doutorado!da!canadense!T’ai!Smith,!

editada!em!livro!sob!o!título!de!Bauhaus!Weaving!Theory.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !A! desterritorialização! de! Deleuze! vem! a! ser! a! outra! metade! da! dinâmica! da!
territorialização.!Significa!romper!valores!através!da!destituição!dos!seus!laços.!É!o!
movimento!de!abandono!do! território!ao!encontro!do! inesperado:!é!a!operação!da!
linha!de!fuga.!
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A! terceira! e! ultima! fase! da! pesquisa! foi! onde! estabeleceram?se! as! relações! de!

proximidade! e! afastamentos! entre! os! relatos! de! uma! prática,! as! ideias! e! seus!

conceitos!envolvidos.!

Durante!todo!o!desenvolvimento!da!pesquisa,!foram!realizados!ensaios!práticos!de!

escrita!e!tecedura,!utilizando!teares!manuais,!máquinas!de!costura!e!de!datilografia.!

!

DESENVOLVIMENTO'

Ao!contarmos!uma!história!falamos!do!seu!“fio!da!meada”,!do!“pano!de!fundo”,!do!

“desenrolar!da!sua! trama”:! indícios! linguísticos!de!que!o! tecido!vira! texto.!O!objeto!

livro! desenvolveu?se! com! princípios! oriundos! da! tecelagem,! pois! a! encadernação!

implica!na!amarração!das!páginas,!a!própria!criação!do!papel!está!atrelada!às!fibras!

do!tecido.!!

Anni! Albers! (Annelise! Fleischmann! 1899?1994)! encontrou! a! tecelagem!

acidentalmente.!No!ano!de!1923,!ao!ser!aceita!na!Bauhaus,!sua!primeira!escolha!teria!

sido!a!oficina!de!vidro.!No!entanto,!em!função!do!pré?direcionamento!das!mulheres!

para!tarefas!que!não!necessitassem!de!força!física,!comum!à!época,!ela!acabou!por!

se!dedicar!ao!tear.!Dessa!forma,!o!destino!reservava!para!as!suas!mãos!a!maciez!e!

a! aspereza! dos! fios! e! das! palavras! uma! vez! que! durante! toda! sua! carreira,! Anni!

Albers,!além!de!exímia!tecelã,!também!foi!uma!teórica!prolífica.!Na!escola!Bauhaus!

encontrou!o! lugar!certo!para! iniciar!suas!atividades!que,! já!de! início,! relacionavam!

procedimentos!artesanais!aos!oriundos!do!intelecto.!Para!ela,!o!tecido!era!linguagem,!

um!diagrama!para!uma!fala!que!se!expressa!por!signos,!traços!e!códigos!que!ressoam!

em!conjunto.!!Seus!textos!tornaram?se!basilares!para!entender!o!têxtil!no!campo!das!

ideias,!e!provocaram!muitas!aprendizagens.!!

Sob!quais!condições!as!estruturas!emergem?!!“Há!estrutura!onde!há!linguagem”,!

apontaram!Gilles!Deleuze!e!Félix!Guattari.!Os!filósofos!lançaram!mão!das!estruturas!

da!matéria!têxtil!para!figurar!territórios!reais!e!de!pensamento!e!falaram!em!como!os!

tecidos!e!os!anti?tecidos! representam!bem!os!espaços0 lisos0e0estriados2.!Por!mais!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2!“!O!estriado!é!o!que!entrecruza! fixos!e!variáveis,!ordena!e! faz!suceder! formas!
distintas,!organiza!as!linhas!melódicas!horizontais!e!os!planos!harmônicos!verticais.!
[...]!as!linhas,!os!trajetos!têm!tendência!a!ficarem!subordinados!aos!pontos:!vai?se!de!
um!ponto!a!outro.!O!espaço!liso!é!ocupado!por!acontecimentos!ou!hecceidades,!muito!
mais!que!por! coisas!e! formas!percebidas.!É!uma!percepção!háptica,!mais!do!que!
optica![...](DELEUZE!E!GUATTARI!1995,!p.!65).!
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complexas!e!densas!que!suas!ideias!possam!parecer,!no!momento!em!que!eles!as!

associam! à! técnica! de! patchwork,! por! exemplo,! Deleuze! e! Guattari! nos! dão! as!

ferramentas! para! criarmos! formas! para! algo! que! até! então! parecia! puramente!

abstrato.!

Escritos! de! artistas! nos! falam! pelo! lado! de! dentro,! suas! reflexões! tratam! das!

propriedades,! daquilo! que! é! particular! dentro! do! todo.! Para! escrevê?los! se! faz!

necessária!uma!sabedoria!adquirida!através!da!experiência.!É!por!isso!que!a!obra!de!

Anni!Albers!é!trazida!para!conjugação!ao!lado!dos!conceitos!de!Deleuze!e!Guattari.!

Certamente! os! filósofos! não! dispenderam! seu! tempo! nas! práticas! do! tear,! se! o!

fizessem,!teriam!outras!referências!visuais!para!aqueles!acidentes!que!condicionam!

e!resolvem!uma!trama.!Poderiam!tomar!novas!figurações!para!o!sutil!trânsito!entre!o!

espaço!liso!e!o!estriado.!

Os! “tecidos! experimentais”3!de! Anni! Albers! seriam! algo! que,! para! ela,! estavam!

entre!a!coisa!e!a!teoria,!eram!resultado!de!uma!livre!experimentação!manual.!Uma!

experiência! realizada! em! condições! controladas,! que! se! davam! testando! e!

estabelecendo!hipóteses!em!um!espaço!afetivo,!afim!de!descobrir!algum!efeito!ou!lei!

desconhecidos.! “Os! afetos! atravessam! o! corpo! como! flechas,! são! máquinas! de!

guerra”!(DELEUZE!E!GUATTARI!1995,!p.!18).!!

Estes!objetos!descreviam!momentos!de!colisão!entre!métodos!rígidos!e!o!acaso,!

permutavam!o!atirador!e!o!alvo.!Seus!revides!e!resistências!conferiam!ao!objeto!têxtil!

o!caráter!de!uma!outra!coisa.!Neles,!Anni!Albers!provocou!certos!“soluços”!na!trama,!

causados!pela!manipulação!solta!das!ferramentas.!Como!resultado,!constatou?se!que!

alguns!fios!não!se!enlaçam,!eles!deslizam!e!escapam.!São!os!caminhos!já!aprendidos!

pelas!mãos!que!permutam!com!o!cérebro!o!ato!da!criação,!e!é!na!fricção!dessas!duas!

formas!de!saber,!uma!vivida!e!a!outra!apreendida,!que!surgem!as!novas!formas.!Estes!

exercícios!experimentais!poderiam!perfeitamente!desenhar!uma!certa! tendência!ao!

desvio,! vontade! intrínseca! ao! têxtil! de! “desterritorializar2se”! no! sentido! trazido! por!

Deleuze.!

A!desterritorialização!para!Deleuze! vem!a! ser! o! rompimento! valores!através!da!

destituição!dos!seus!laços.!!

!É! o! movimento! de! abandono! do! território! ao! encontro! do!
inesperado:!é!a!operação!da!linha!de!fuga!(...)A!linha!de!fuga!é!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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uma! desterritorialização.! O! Grande! Erro.! O! único! erro! seria!
acreditar!que!uma!linha!de!fuga!consiste!em!fugir!da!vidas!a!fuga!
para!o! imaginário!ou!para!a!arte.!Fugir,!porém!ao!contrário,!é!
produzir!algo!real,!criar!vida,!encontrar!uma!arma![...].!Fugir!não!
é!absolutamente!renunciar!a!ações,!nada!é!mais!ativo!que!uma!
fuga.!É!o!contrário!do!imaginário.!É!igualmente!fazer!fugir,!não!
obrigatoriamente!os!outros,!mas!fazer!fugir!algo,!fazer!fugir!um!
sistema!como!se!arrebenta!um!tubo...!fugir!é!traçar!uma!linha,!
linhas,! toda!uma!cartografia! (...)!as! formas,! tanto!de!conteúdo!
quanto!de!expressão,!tanto!de!expressão!quanto!de!conteúdo,!
não! são! separáveis! de! um! movimento! de! desterritorialização!
que!as!arrebata.!Expressão!e!conteúdo,!cada!um!deles!é!mais!
ou! menos! desterritorializado,! relativamente! desterritorializado!
segundo!o!estado!de!sua!forma.!A!esse!respeito,!não!se!pode!
postular! um! primado! da! expressão! sobre! o! conteúdo,! ou! o!
inverso.! Os! componentes! semióticos! são! mais!
desterritorializado! que! os! componentes! materiais,! mas! o!
contrário!também!ocorre.!(DELEUZE!E!GUATTARI!1996,!p.!224)!
!

O!plano!ortogonal,!com!a!urdidura!fixa!e!a!trama!móvel!ascendente,!exemplifica!

claramente!o!espaço!estriado,!enunciado!pela!filosofia!Deleuziana.!Trata?se!daquele!

espaço!que!pode!ser!medido,!que!tende!a!reproduzir?se,!caminha!fixamente!e!entre!

cercados!?!e!que!remete!a!um!modelo!de!trabalho,!à!um!dispêndio!de!forças.!Já!nos!

tecidos!experimentais!de!Anni!Albers,!a!medida!que!a!trama!avança!ela!se!faz!sujeita!

à! sorte! da! arbitragem! da! artista.! Além! disso,! seus! soluços! (intervalos! não!

programados!entre!os!fios),!devém!como!acontecimentos!inesperados,!sem!medida!

prévia,! resultantes! de! deslizamentos.! Soluços! que! existem! em! metamorfose,! que!

revezam,!cujos!números!são!seus!sujeitos!e!cujo!corpo!se!desloca!para!o!espaço!liso.!
São!por!fim,!operações!desviantes!que!sinalizam!sua!potência.!

Anni!Albers!confrontou!as!dificuldades!da!tradução,!abriu!uma!rede!e!relacionou!

diferentes! linguagens,!no!que!diz! respeito!aos!seus!aspectos!concretos,!práticos!e!

teóricos.!Sua! tentativa!era!encontrar!na! tecelagem,!com!seu!modo!de!estruturar!a!

linha! no! tear,! arranjando! e! combinando! seus! tópicos,! um! modelo! para! a! escrita.!

Ambos! os! agenciamentos! apresentam! características! que! agrupam! sentidos,!

qualidades!hápticas,!como!se!os!olhos!pudessem!traduzir!as!sensações! táteis.!De!

maneira!tangencial,!ela!falou!à!todas!as!outras!linguagens!que!também!se!deparam!

com!“problemas!têxteis”.!

A!oficina!têxtil!da!escola!Bauhaus!foi!a!primeira!da!instituição!que,!mesmo!antes!de!

sua! abertura! na! República! de! Weimar,! já! estava! totalmente! equipada! com! seus!
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teares.!Anni!Albers!ingressou!como!aluna!e!finalizou!sua!carreira!ali,!como!orientadora!

na!escola.!Em!um!período!margeado!por!guerras!e!sob!a!sequela!do!poder!destruidor!

da!máquina,!as!tecelãs!nasciam!de!uma!matriz!rica!teoricamente,!onde!a!articulação!

das!ideias!era!tão!importante!quanto!a!prática.!Estavam!atentas!a!afirmativa!de!Paul!

Klee,!de!que!“a!forma!final!do!trabalho!não!é!mais!importante!que!o!processo!que!o!

conduz”.!Paul!Klee,!em!tradução!livre,!Apud,!“Bauhaus!Weaving!Theory”,!(T’ai!Smith!2016,!
p.XX)!
A!escola!Bauhaus!tinha!significativa!voz!política!e!as!alunas!tecelãs!colaboraram!

para!a!produção!de!uma!escola!discursiva,!estabelecendo!o!léxico!da!sua!linguagem!

tecida.! Conquista! que! servia! tanto! para! desenvolver! os! parâmetros! do! seu! ofício,!

fortalecendo?o!como!uma!prática!artística,!quanto!para!que!os!seus!produtos!tivessem!

validade!aos!olhos!da!escola.!Utilizavam!as!suas!“ferramentas0como0armas.”!O!maior!

número!de!textos!produzidos!pelas!oficinas!da!Bauhaus!veio!da!tecelagem.!!

!!!!Sempre! se! pode! distinguir! as! armas! e! as! ferramentas!
segundo!seu!uso![...]!!Numa!primeira!aproximação,!as!armas!
tem! uma! relação! privilegiada! com! a! projeção.! Tudo! o! que!
lança!ou!é!lançado!é!em!princípio!uma!arma,!e!o!propulsor!é!
seu! momento! essencial! [...]! quanto! mais! mecanismos! de!
projeção! uma! ferramenta! comporta,! mais! ela! mesma! age!
como!arma,!potencial!ou!simplesmente!metafórica,![...]!não!é!
a!ferramenta!que!define!o!trabalho,!mas!o!inverso.!(DELEUZE!
E!GUATTARI!1995,!p.!77,!81,82)!

!
RESULTADOS'

Série!de!objetos!têxteis!produzidas!pelo!autor,!dentre!eles!aqueles!realizados!partir!

de!técnicas!livres!de!experimentação!no!tear!(figura!1)!!como!os!exercícios!relatados!

nos! textos! de! Anni! Albers,! e! outros! utilizando! a! escrita! à! máquina! de! escrever!

diretamente!sobre!o!tecido!e!o!papel!carbono!(figura!2)!,!para!produzir!uma!espécie!

de!estampa!textual.!

Um! vídeo?arte! (acesso! pela! figura! 3)! produzido! pelo! autor,! propõe! através! de!

imagens!em!movimento,!uma!fusão!visual!visual!dos!assuntos!abordados!no!ensaio.!

O!verbo!construir!entra!em!campo!permutando!!texto!com!tecido.!Também!disponível!

em:!https://www.youtube.com/watch?v=c3cXY6tnVrA&t=3s!

!

!

!
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!
Figura!1:!!Tecedura!manual!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figura!2:!Datilografia!sobre!Linho!!!!!!!!!!Figura!3:!QR!code!para!acesso!ao!vídeo!!!!!!!!!!

1! !!!2!! !!!!!3 !
fonte:!(!o!autor!2017)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!fonte!(!o!autor)! !

!

O! têxtil! é! um! híbrido,! tanto! materialidade! quanto! conceito,! tanto! verbo! como!

substantivo,!ele!é!pintura,!escultura!e!poesia!e!ao!longo!da!história,!suas!estruturas!

serviram!para!desenvolver!e!organizar!ideias.!Acabando!por!representar!muitos!dos!

modelos!de!pensamento!que!alicerçaram!os!saberes!do!homem!moderno.!!

!!!!!
CONSIDERAÇÕES'FINAIS'

Atrelado!ao!devir02feminino4,!o!têxtil!foi!visto!na!história!da!arte!como!possuidor!de!

certa!ausência!de!linguística,!uma!sutil!forma!de!calar!a!mulher.!Somando!isso!ao!fato!

de!não!existirem!histórias!de! longas! indagações!que!o!qualifique!como!Arte,!como!

aquelas!feitas!no!campo!da!pintura!por!exemplo,!generalizou?se!a!matéria!tecida!como!

arte!aplicada,!menor,!como!artesanato.!

O!têxtil!industrial!é!produzido!sem!medida!prévia!em!si,!seus!quilômetros!de!tecido!

são!armazenados!em!enormes!bobinas,!que!permanece!em!repouso!até!encontrar!a!

medida!de!outra!coisa.!A!Moda,!dita!a!medida!do!corpo!humano,!a!Arquitetura,!dita!a!

medida!dos!seus!espaços,!o!Design,!dos!seus!objetos.!Na!Arte,!essa!medida!do!têxtil!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!"Devir!é,!a!partir!das! formas!que!se! tem,!do!sujeito!que!se!é,!dos!órgãos!que!se!
possui!ou!das!funções!que!se!preenche,!extrair!partículas,!entre!as!quais!instauramos!
relações!de!movimento!e!repouso,!de!velocidade!e!lentidão,!as!mais!próximas!daquilo!
que!estamos!em!vias!de!tornarmos,!e!através!das!quais!nos!tornamos”.!(DELEUZE!E!
GUATARRI!1995,!p.64)!
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parece! ser! dimensionada! a! partir! dos! seus! processos! de! “desterritorialização”! no!

sentido!trazido!por!Deleuze!e!Guattari.!Os!experimentos!de!Anni!apontam!para!essa!

direção.!

A!tecelagem!implica!um!vai!e!vem,!ao!amarrar!as!linhas!sempre!do!mesmo!lado!

constrói?se!o!lado!do!avesso.!Se!“texto!quer!dizer!tecido”,!na!via!oposta!tecido!quer!

dizer!texto,!isso!faz!pensar!que!existe!o!avesso!da!linguagem!escrita,!a!parte!de!trás!

onde!as!ideias!se!amarram,!e!que!o!tecido!também!possui!rimas!no!seu!verso.!

A! intimidade! entre! os! verbos! tecer! e! construir! se! relaciona! com! uma! força! de!

expressão!ligada!às!forças!do!trabalho,!ao!homo0faber0(!o!trabalhador!da!fábrica),!às!

ações!que!se!estendem!no!tempo!e!dão!à!vida!um!sentido!de!temporalidade.!Assim!a!

lida!com!o!tecido,!parece!ser!também,!uma!lida!com!o!tempo.!!

Ao!pensarmos!na!gênese!da!pintura!de!cavalete,!a!mais!tradicional!das!Belas!Artes,!

nos! depararemos! com! soluções! encontradas! para! problemas! de! ordem! têxtil,! não!

apenas!pictórico.!O!anteparo!da!tinta!é!uma!trama!ortogonal,!e!foi!para!a!sua!tensão!

que!se!fez!necessário!um!quadro!constituído!de!chassi,!travas!e!cunhas!de!madeira.!

No!quadro!da!pintura,!o!tecido!precede!a!tinta!e!isso!nos!faz!pensar!que,!diferente!da!

condição!de!arte!menor,!o!têxtil!não!é!um!eco!para!a!pintura!e!sim!o!ambiente!ideal!

para!que!ela!ressoe.!
!
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