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3.32 As cores de Endi Poskovic: para além da 
materialidade 

Luciana Martha Silveira* 
 

Abstract. This article reports the observations made on Endi Poskovic’s woodcut 
work.The methodology used was based on Color Theory, either its physical, physiological or 
symbolic aspects. This is a visit to the chromaticity of the work taken from some strategic 
viewpoints 
Keywords: color, woodcut, Endi Poskovic.  
 

Resumo. Este artigo relata as observações feitas a partir da obra em xilogravura de 
Endi Poskovic. A metodologia utilizada foi baseada na Teoria da Cor, em seus aspectos 
físicos, fisiológicos e simbólicos. A partir de pontos estratégicos fez-se uma visita à 
cromaticidade da obra. 
Palavras chave: cor, xilogravura, Endi Poskovic. 
 
Um artista da sensibilidade na gravura e na música 
Este artigo tem como objetivo visitar a obra de um grande artista da 

gravura, Endi Poskovic, buscando na percepção da cor uma das muitas 
possibilidades de leitura. 

Nascido em Sarajevo, Bósnia, em 1969, Endi Poskovic estudou 
artes gráficas e música desde muito cedo. Começou sua formação em 
Sarajevo, continuando na Noruega, antes de concluir seus estudos nos 
Estados Unidos. Trabalhou como professor de gravura e desenho em 
Los Angeles e Chicago antes de se tornar Professor Associado da 
Universidade de Michigan, USA, onde exerce atualmente, com extrema 
sensibilidade, ambas as tarefas, a de professor e a de artista. Seu 
trabalho tem sido exposto em diversos lugares pelo mundo, da Bélgica 
à Califórnia, de Toronto à Barcelona. 

Endi Poskovic mostra intimidade com a cor em sua obra. Por isso, 
para este artigo, uma metodologia de análise baseada na Teoria da Cor, 
em seus aspectos físicos, fisiológicos e culturais será utilizada para 
fundamentar os comentários. 

                                                      
* Brasil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologia (PPGTE). Artista visual e professora. Graduação em Artes Plásticas 
(UNICAMP). Mestrado em Multimeios (UNICAMP). Doutorado em Comunicação e 
Semiótica (PUC-SP). Pós-doutorado pela University of Michigan. 
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A obra de Endi Poskovic é densa e sedutora, impondo a 
necessidade de um recorte antes de qualquer análise. Foram escolhidas 
três obras que fazem parte do tema ‘If this be not I’, feitas com cinco 
blocos esculpidos na madeira para cada cópia. A figura 1 traz a 
primeira imagem escolhida para este trabalho de análise. 

 

 

Figura 1. Endi Poskovic, If this be not I in Green with Purple. Xilogravura em cores, 
impressa a partir de 5 blocos em Kozo Okawara washi, publicada pelo artista, 
produzida no McColl Center for Visual Art, Charlotte, North Carolina, USA. 

 
 

A imagem da figura 2 traz a segunda imagem escolhida para uma 
análise neste trabalho, denominada por sua vez de ‘If this be not I in 
Green and Orange’.  

A última das imagens escolhidas para esta breve análise em forma 
de artigo é a imagem representada na figura 3, denominada ‘If this be 
not I in Red and Light Blue’.  

Os comentários a seguir estão divididos em três momentos, 
concentrados em diretrizes advindas da Teoria da Cor. O primeiro 
momento trará os seus aspectos físicos, localizados nas obras 
escolhidas. O segundo momento terá seu foco nos aspectos 
fisiológicos. Uma análise fundamentada nos aspectos de construção 
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simbólica dos significados das cores estará no terceiro momento deste 
artigo, que se finalizará em uma breve conclusão. 

 

 
Figura 2. Endi Poskovic, If this be not I in Green and Orange. Xilogravura em cores, 
impressa a partir de 5 blocos em Kozo Okawara washi, publicada pelo artista, 
produzida no McColl Center for Visual Art, Charlotte, North Carolina, USA. 
 
 
1. A cor como matéria do sonho de grandes artistas 
Os aspectos físicos da cor dizem respeito ao resultado da luz 

incidente no objeto colorido, refletindo certos raios monocromáticos e 
absorvendo outros.  

Assim, a cor em uma obra de arte pode ser observada a partir da 
sua colocação em um determinado suporte. Por este ponto de vista, 
uma cor existe numa obra independente da interpretação de qualquer 
observador.  

Quase todas as cores do círculo cromático estão presentes na 
imagem da figura 1. Pode-se localizar especificamente o verde e o roxo 
do título desta obra respectivamente no céu e na janela da frente do 
submarino. Seria o céu a importância do sonho dos grandes artistas? 
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As outras cores nesta mesma obra (figura 1) formam uma escolha 
em esquema de combinações de cores Consonante (Pedrosa, 2002), 
viajando pelo círculo uma após a outra, sem intervalos bruscos. 

 

 
Figura 3. Endi Poskovic, If this be not I in Red and Light Blue. Xilogravura em cores, 

impressa a partir de 5 blocos em Kozo Okawara washi, publicado pelo artista, 
produzido no McColl Center for Visual Art, Charlotte, North Carolina, USA. 
 
 
Albert Munsell (1954), se refere a três atributos da cor que a 

determinaria fisicamente: o matiz, a saturação e o croma. O matiz é o 
que determina cada uma das cores do círculo de cores puras. A 
saturação é a luminosidade de cada cor, que corresponde a uma 
extensa gradação de cinzas entre o preto e o branco puros. O croma 
seria a distância de cada cor do círculo cromático ao eixo de cinzas. 
Endi Poskovic utiliza as cores localizadas no próprio círculo 
cromático, não variando o seu croma e nem a saturação. 

As cores têm relação com as formas onde estão contidas. Segundo 
Kandinsky (2000), vermelhos são reforçados perceptivamente quando 
estão em formas recortadas, amarelos em formas pontudas e azuis em 
formas circulares. Quando essas cores são reforçadas pela forma, sua 
qualidade aumenta. Na imagem da figura 3, o azul do céu está 
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colocado em uma forma retangular, anulando-o em qualidade. Os 
amarelos também estão colocados em formas recortadas, anulando-os 
em luminosidade. Os vermelhos desta obra estão colocados em dois 
momentos, sendo o primeiro no submarino, em formas recortadas, 
assegurando-lhe um ‘extra’ em qualidade, enquanto as letras do texto 
estão na forma orgânica, anulando a qualidade daquele vermelho. 

 
2. Diferenças e aproximações entre ‘enxergar’ e ‘ver’ 
Os aspectos fisiológicos da observação da cor em uma obra é uma 

ponte do mundo visual para o mundo da interpretação simbólica. 
Quando a cor acontece fisicamente, alguns raios monocromáticos 

são refletidos a partir do objeto, atingindo os olhos, que traduzem esta 
informação em códigos fisiológicos. 

No mundo visual fisiológico, o que se vê como delimitação de 
objetos são continuidades e descontinuidades (Livingstone, 2008). Isto 
é, enxerga-se uma porta delineada em uma parede porque percebe-se 
onde acaba o marrom texturizado da madeira e onde começa o branco 
da parede e não um contorno da porta em preto. Endi Poskovic coloca 
contornos em preto como se quisesse o controle das continuidades e 
descontinuidades. Nas imagens da figura 1, 2 e 3 pode-se perceber 
visualmente a delimitação dos contornos em preto. Nas nuvens, que na 
realidade não conteriam os contornos, Endi parece querer controlar as 
curvas e o caminho pelo céu. Uma tentativa de controle do sonho? 

A percepção da cor pelos olhos é frouxa, isto é, não se consegue 
delimitar com precisão onde termina a cor (Wandell, 1995). Sendo 
assim, na imagem da figura 1, a cor é espalhada na nossa percepção 
como por exemplo na cor roxa tomando conta de todo o céu e 
também da sombra do submarino. 

Ainda pode-se detalhar alguns pontos em relação às chamadas 
‘afterimages’, que acontecem quando uma cor complementar aparece 
depois que a retina é exposta a determinada cor primeira. Na imagem 
da figura 1, a cor do céu, roxo, provoca a cor quente amarela no 
retorno, colaborando para que a luz de dentro do submarino pareça 
mais brilhante. Na imagem da figura 2, a cor do céu, laranja devolve 
um azul arroxeado, de onde pode-se perceber um reforço importante 
na sombra do submarino. 
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3. A cor como símbolo 
Nos aspectos simbólicos da Teoria da Cor encontra-se a construção 

dos significados das cores nas diferentes culturas e seus possíveis 
efeitos nos observadores. 

Na obra de Endi Poskovic, como na imagem da figura 3, o azul do 
céu traz um significado construído de transcendência e paz. O azul é a 
cor preferida de mais da metade da população ocidental (Pastoreau, 
1997), tendo também na sua construção de significados como sendo a 
cor do infinito, do longínquo e do sonho, cor da fidelidade, do amor e 
da fé, cor do frio, da frescura e da água, cor real e aristocrática. A 
construção destes significados na cultura ocidental leva a alguns efeitos 
quando uma imagem como a figura 3 é observada. Por estar localizado 
no céu, este azul causa no observador a percepção de um infinito 
espacial, expandindo a própria superfície e dando ao mesmo tempo o 
sentido de infinitude. O azul do céu de Endi Poskovic também causa o 
efeito de luxo, requinte, sofisticação e sobriedade.  

No caso da imagem da figura 3, o submarino todo é construído 
com as cores quentes do círculo cromático. O vermelho tem na sua 
construção simbólica como a cor por excelência, a mais bela das cores, 
sendo também a cor do signo, da marca, do perigo e da proibição, do 
amor e do erotismo, do dinamismo e da criatividade, da alegria e da 
infância, do luxo e da festa, do sangue, do fogo e da matéria 
(Pastoreau, 1997). Esta construção causa o efeito do calor do fogo, dos 
vulcões e das lavas, aquecendo a sensação de quem observa o 
submarino desta imagem. Ao mesmo tempo, também traz o calor 
dinâmico e barulhento das labaredas, isto é, o calor da ação, do 
impulso, dando uma dinâmica alegre ao submarino, movimentando-o 
na direção do ‘sonho dos grandes artistas’, um sonho regado à 
erotismos e criatividade, marcando a vida de quem segue esta 
trajetória, escrevendo-a com o próprio sangue. O texto também está 
em vermelho. É um sonho que pulsa, mas que deve ser 
cuidadosamente planejado e sobriamente controlado. 

 
À guisa de uma conclusão 
Por todos os lados que se olhe, as imagens em xilogravura de Endi 

Poskovic são sedutoras, imprevisíveis e recheadas de significado. Pelo 
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viés da Teoria da Cor, pôde-se observar uma minúscula ponta de um 
enorme iceberg de significados na obra deste sensível artista.  

Os cinco blocos de madeira esculpidos para cada uma das imagens 
analisadas brevemente neste artigo somam muito mais que cinco cores. 
Antes, sim, se mostram um universo de misturas e purezas que 
somados às cores do observador se mostram dinâmicas e generosas em 
possibilidades de interação. 

Qual seria o sonho de grandes artistas? Pelas cores de Endi 
Poskovic, uma resposta possível advém da construção de seus 
significados. • 
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