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Julian Campos, Brasil
Posted by DaP Londrina (http://www.uel.br/cc/dap/?author=1)

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/2C7CD499-D970-4E6A-BB51-CC1BE4983888.jpeg)
Quando eu tinha 12 anos, ganhei da minha avó materna um dicionário ilustrado herdado da mãe dela. Além da
finalidade básica, esse dicionário trazia entre os mais de 10 mil verbetes um segundo tomo sobre figuras históricas,
mitologia e geografia. Sendo uma criança introvertida, muito do que eu não conhecia de mim, das coisas e do outro
me foi apresentado através destas e de outras ilustrações de livros, enciclopédias e materiais gráficos. No processo de
me entender como artista e dar forma a uma produção, percebi o quanto estas imagens povoam o meu imaginário e
como muitas das minhas experiências são conhecidas e mediadas através do desenho. As imagens aqui apresentadas
fazem parte da série em andamento “Avesso do avesso”, iniciada em 2018, onde as toalhas de mesa utilizadas foram
encontradas em brechós e bazares de caridade da minha cidade e compradas por R$1,00 cada. Elas trazem bordados
realizados em diferentes técnicas artesanais cujos autores(as) são desconhecidos(as). Para criação de cada uma das
obras, realizei uma espécie de performance para mim mesmo onde estiquei cada uma das toalhas em um bastidor
para bordar e fotografei as minhas mãos executando gestos característicos de bordado – desde colocar a linha na
agulha, realizar os pontos até fazer o arremate da linha. Usando as fotografias como referência, redesenhei estas
imagens, transferi os desenhos para as respectivas toalhas e as bordei. Junto dos bordados feitos por mim, me
apropriei de fotografias de materiais de bordado e costura encontrados na internet e em manuais de bordado e as
transferi para os tecidos da série. Nos procedimentos de criação destas obras, onde reflito sobre o meu fazer artístico
e o meu lugar como artista homem que utiliza o bordado como técnica, o desenho, que permeia várias etapas do
projeto, é a finalidade, por meio do redesenho com a linha bordada. No contexto da pandemia do COVID-19, em que
dei continuidade à série, estas imagens ganharam outras potências através da percepção do desenho como uma
manifestação do meu universo particular.

Julian Campos (Santos/SP) é artista visual e ilustrador. Graduado em Comunicação Social pela Universidade Santa
Cecília de Santos, realiza trabalhos em diversas técnicas que prezam o fazer manual, como gravura, bordado, cerâmica
e colagem, tendo o desenho como assunto e linguagem artística sempre presente em sua produção. É artista
residente do Gravurar, espaço voltado às artes gráficas localizado em Santos-SP e artista colaborador do Núcleo de
Livros de Artista da Casa Contemporânea, em São Paulo/SP, onde coordena o Grupo de estudos e produção em
bordado e arte têxtil – Entre Pontos. Ministra oficinas e cursos na rede Sesc-SP e em outros centros culturais. Tem
participado de exposições, mostras e salões de artes no Brasil e no exterior com sua produção voltada à linguagem
gráfica – gravura, desenho, bordado e livro de artista.
juliancampos.com.br (http://juliancampos.com.br/)
cargocolIective.com/juliancampos (http://cargocoliective.com/juliancampos)
facebook.com/juliancamposs (http://facebook.com/juliancamposs)
Siga Julian Campos no Instagram @juliancampos (http://instagram.com/juliancampos)
Compartilhe pelo nosso perfil @DaPLondrina (https://www.instagram.com/daplondrina/)

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Desenho-Avesso-do-avesso-I.jpg)
Avesso do avesso I
Técnica: grafite sobre papel
Ano: 2018
Materiais: grafite e papel Fedrigoni Marcate Old Mill Bianco 130g
Dimensões: 21x21cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Bordado-Avesso-do-avesso-I.jpg)
Avesso do avesso I
Técnica: Bordado em tecido
Ano: 2018
Materiais: toalha de mesa bordada antiga, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
Dimensões: 46x42cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Desenho-Avesso-do-avesso-II.jpg)
Avesso do avesso II
Técnica: grafite sobre papel
Ano: 2018
Materiais: grafite e papel Fedrigoni Marcate Old Mill Bianco 130g
Dimensões: 21x21cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Bordado-Avesso-do-avesso-II.jpg)
Avesso do avesso II
Técnica: Bordado em tecido
Ano: 2018
Materiais: toalha de mesa bordada antiga, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
Dimensões: 32x31cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Desenho-Avesso-do-avesso-III.jpg)
Avesso do avesso III
Técnica: grafite sobre papel
Ano: 2018
Materiais: grafite e papel Fedrigoni Marcate Old Mill Bianco 130g
Dimensões: 21x21cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Bordado-Avesso-do-avesso-III.jpg)
Avesso do avesso III
Técnica: Bordado em tecido
Ano: 2018
Materiais: toalha de mesa bordada antiga, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
Dimensões: 35x48cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Desenho-Avesso-do-avesso-IV.jpg)
Avesso do avesso IV
Técnica: grafite sobre papel
Ano: 2019
Materiais: grafite e papel Fedrigoni Marcate Old Mill Bianco 130g
Dimensões: 21x21cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Bordado-Avesso-do-avesso-IV.jpg)
Avesso do avesso IV
Técnica: Bordado em tecido
Ano: 2019
Materiais: toalha de mesa bordada antiga, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
Dimensões: 42x29cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Desenho-Avesso-do-avesso-V.jpg)
Avesso do avesso V
Técnica: grafite sobre papel
Ano: 2020
Materiais: grafite e papel Fedrigoni Marcate Old Mill Bianco 130g
Dimensões: 21x21cm

(http://www.uel.br/cc/dap/wp-content/uploads/2021/10/Bordado-Avesso-do-avesso-V.jpg)
Avesso do avesso V
Técnica: Bordado em tecido
Ano: 2020
Materiais: toalha de mesa bordada antiga, linha de algodão e transferência de imagens xerocopiadas apropriadas
Dimensões: 42x41cm
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