Rafael
Dambros
S

por Filipe Chagas

er artista não é fácil. Ser artista no Brasil, então…
E o que dizer de ser professor nesse país?
Agora imagina ser um apaixonado professor
de Arte? Pois é… esse é Rafael Dambros, que,
além disso tudo, enfrentou a onda de censura
que atingiu com força a arte nos últimos anos (a mesma
que foi o gatilho dessa revista). Em 2018, sua exposição
Santificados foi cancelada e depois realocada, onde sofreu
intimidações verbais, linchamento virtual e publicaram
vídeos difamatórios feitos por políticos incultos. Teve até
grupo de reza do lado de fora da exposição!
Por isso, as palavras dele devem ser lidas primeiro:
Fui incentivado a trabalhar com arte desde criança por
toda a minha família de todas as formas possíveis, de
cursos a mini exposições caseiras. Isso me deu coragem
para buscar o que queria.
Iniciei meus estudos em Artes Plásticas em Caxias do Sul,
mas desisti para passar um ótimo período de sete anos
no Rio de Janeiro. Cursei produção audiovisual, retornei
para casa e finalmente me assumi como artista.

A última ceia 2, esferográfica em papel, série Santificados, 2017.

São Sebastião, esferográfica em papel, série Santificados, 2017.
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Criação, esferográfica
e acrílica sobre tela,
série Santificados, 2017.

Ser artista é como ser gay.Você nasce artista, mas
precisa assumir isso pra você em algum momento.
E é tão difícil quanto assumir a homosexualidade,
pois, a partir desse momento todo mundo te cobra
qualidade, conceitos, opiniões, exposições e afins.
Demorou um bom tempo para entender o que eu
realmente queria produzir e ainda me “assumi”
como desenhista, uma arte vista como inferior perto
de outras técnicas.

Busquei um equilíbrio entre o masculino e o feminino,
mais pela opinião dos outros do que por vontade
própria. Então, precisei criar um diálogo sincero
com a arte, o que envolve uma honestidade muito
grande com você mesmo. Conhecer tuas qualidades
e teus defeitos e aceitar a fluição disso para a arte
é bastante complicado. Fui criando coragem de
produzir apenas o que acho interessante e hoje me
sinto seguro com minha arte, pesquisas e falhas.
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Série Santificados (2017). Acima, nesta página, Baco e Sérgio (esferográfica, hidrocor e
folha de ouro sobre papel) e na outra página, São João Batista (esferográfica sobre papel).

Abaixo, São Roque (acrílica e PVA sobre tela), São Francisco (esferográfica sobre papel), São Judas Tadeu (esferográfica
sobre papel), Salve Jorge (esferográfica sobre papel) e Santo Expedito (esferográfica, acrílica, PVA e folha de ouro sobre tela).

Após ficar conhecido por seu trabalho usando
caneta esferográfica – onde a forma é moldada
pelos efeitos esperados da técnica –, muitas
pessoas passaram a se oferecer para posar
para Rafael. Mas é claro que ele ganhou fama
de voyeur tarado quando começou a buscar
modelos… afinal, nada poderia ser fácil na
trajetória do artista. Tanto mulheres quanto
homens tinham restrições a mostrar certas
partes do corpo por receio de opiniões alheias,
mas os modelos masculinos apresentavam
menos desconforto por estarem nus na presença
de outro homem. As reações aos resultados
também eram semelhantes: para o desenho
feminino ouvia “que desenho lindo!”, já para o
desenho masculino era “olha, um pênis!”
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Acima, Ecce homo (2013) e, ao lado, Abraço (2014), ambos
em esferográfica sobre papel, série Humano Esferográfico.

Sede, esferográfica sobre papel, série Humano Esferográfico, 2013.

Amor original, esferográfica e aquarela, série Meus, 2020.

Passado, esferográfica e aquarela, série Meus, 2020.
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Índio, Conquistador e Invasor, esferográficas e aquarelas, série Meus, 2020.
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Apesar dos obstáculos, Rafael
credita uma naturalidade a seu
discurso hiperrealista. Retrata
pessoas na máxima realidade que
sua técnica permite, ao mesmo
tempo que retira interferências de
paisagem ou ambiente para que seus
personagens sejam vistos pelo que
são a partir do sua visão particular.
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A figura masculina surgiu para ele
como forma de inspiração primária,
fosse pelo desejo (“é onde meu
olhar se deita com mais facilidade)
ou para marcar uma identidade
homoerótica questionadora. Quando
cria uma imagem feminina é porque
aquela forma se faz necessária, como
algumas releituras da iconografia
católica de Santificados.

O universo artístico é,
historicamente, machista.
O nu masculino sempre
foi visto como algo vulgar
ou secundário, enquanto a
mulher foi objetificada de
todas as formas possíveis
e dentro da arte. Insisto na
imagem do homem porque
busco a representatividade
do masculino com todas as
suas nuances e, às vezes,
quero criar o caminho
inverso, o de objetificá-lo.

Pecado, acrílica em MDF, 2017.

Série Men (2015/2016). Acima, Vermelho número 1.
Ao lado, Pink. Abaixo, Amarelo número 1. Todos em
esferográfica, caneta posca e acrílica sobre tela.
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Olhar número 2, esferográfica
sobre papel, série Meus, 2019.

20

Série Pop Porn (2014/2015). Acima, Wilhelm Von Gloeden 1900(02).
Abaixo, Wilhelm Von Gloeden 1900 e A. Calavas (detalhe) 1895. Todos em acrílica sobre tela,

Para isso, Rafael
criou duas linhas
de trabalho: em
uma, desenha a partir
de fotos recebidas; e, na
outra, a partir de pesquisa
e estudos, elabora esboços
mentais para suas próprias
criações, onde o rosto e o olhar
se destacam, independente do corpo
(“muitas vezes um corpo nu é apenas
suporte para o olhar”).
Prefere, então, retratar o pênis flácido, para que
uma ereção não quebre a harmonia da composição
(“sou um pouco grego ou renascentista nesse ponto”).
Também acredita que a normalização da representação do
pênis e do corpo masculino na Arte passa inevitavelmente
pelas redes sociais, uma vez que, mesmo que ainda exista censura
nelas, é essa nova forma de compartilhamento e comunicação que
acaba aproximando e também ampliando o alcance dos artistas. É com
imagens de Instagram, por exemplo, que o artista está experimentando o
bordado como um desdobramento de sua arte com desenho e linhas.
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Esse histórico de preconceitos e censuras, não assombra Rafael,
que segue produzindo, cada vez mais ligado ao questionamento
social, cultural, político e religioso. “Façam o que tiverem
vontade de fazer” é seu maior conselho, bem libertário e
extremamente subversivo para os tempos que vivemos. 8=D
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