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 Texto de Barbara Machado - 
UMA POSSÍVEL LÓGICA DO SENSÍVEL: UKYO-E TRANSITA PELOS 

OLHOS DE RUDRA, DE JOÃO TORRACCA  
João Torracca é um construtor, no sentido mais fundamental da 
palavra. Ele nos apresenta Ukyo-e transita pelos olhos de Rudra, 
trazendo elementos próprios da discussão sobre a dissolução e 

preservação da matéria. Ao resgatar arquétipos e símbolos 
apresentados em diversas culturas, nosso autor age como uma 
espécie de bricoleur, construindo sua narrativa sensível a partir 

da justaposição de elementos carregados de conotações 
místicas, de uma longa história de significações  

No centro está Rudra, o grande deus hindu da destruição, que 
observa com seus três olhos a roda do templo de Surya Konarak, 

que transporta as delicadas pétalas presentes na paisagem de 
Ukyo-e. Em uma samsara – das narrativas sobre morte e 

renascimento – cultural, o artista mescla duas propriedades 
diametralmente opostas: a leveza e a destruição. Ora, o discurso 

tradicionalmente contido nos Ukyo-e é exatamente esse: a 
consonância entre espiritualidade e hedonismo, como faces da 

mesma moeda.  
Tais elementos sobressaem em uma leitura mais particular, 
sobretudo por conta da presença do portão do Oráculo de 

Delfos – com sua famosa divisa, “conhece- te a ti mesmo”. A 
representação gradualmente retorna aos olhos de Rudra e às 
pétalas decoradas pelo padrão persa, que aponta, com a sua 

simbologia do infinito, para além do mundo material e visível. É 
desse modo que Torracca faz emergir dos elementos sensíveis 
de sua obra a ideia do intangível, do que não se deixa capturar 

numa representação.  
Produzida em técnica mista – acrílica, nanquim, impressão e 

esferográfica – a obra exibe também um notável cuidado 
processual. Com todo esse cuidado, poderíamos nos perguntar 

o que distingue nosso artista de um engenheiro do sensível? 
Talvez a lógica de partida: a própria destruição.  

 
 
 
 

Ukyo-e transita pelos olhos de Rudra 
Técnica mista: (Acrílica, nanquim, impressão e 

caneta esferográfica sobre papel canson)  
A3 

2014 



Ressurreição 
Óleo sobre tela 

80x60 
2015 



Ajuda Vinda do Alto 
Óleo sobre tela 

80x60 
2016 



Cremação de Manosij 
Óleo sobre madeira 

80x60 
2016 



A Gênese da consciência 
Técnica mista: (Acrílica, Óleo alquidico, Colagem e Madeira sobre Tela) 

60x80 
2016 



Hypnos-No-See 
Óleo sobre madeira  

80x38;5 
2016 



História de uma psiquê (Atualização de arquétipo) 
Óleo sobre tela e escultura em gesso 

Quadro - 40x30 
Escultura -  178,5 cm de alt 

2016 - 2017 



Remoção do véu da ilusão  
Técnica mista: óleo, madeira e tapete sobre 

tela  
160x130 

2016 - 2017 



Maui tenta imortalidade 
Técnica mista: Óleo e spray sobre tapete  

207,5x74,5 
2017 



Antropofagia Tupinambá atravessa  as 
rochas em direção a coroa 

Óleo e colagem sobre madeira 
154x85,5 

2017 



Serpen-tear como o movimento sinuoso do réptil 
esguio através dessa pesquisa rondo e circundo 

dentre as diversas e ermas culturas e etnias 
pertinentes ao ser humano, impregnando os fios de 
meu fazer artístico com os simbolismos e arquétipos 

mais arcaicos, ligando-os no objeto de fabricação 
têxtil uma teo-odisséia de uma malha mitológica 

que expressa a linguagem atribuída pela psicologia 
analítica ao inconsciente coletivo. 

 Antropofagiando arquétipos antropológicos em um 
movimento endogâmico em direção a subjetiva  
ligação arquetípica do ser de escamas a figura 

feminina divinificada, maternal e trancendental. 
Padrão repetitivo da iconografia do inconsciente.  

Serpen-tear não só uma alegoria do arquétipo mais 
presente na mitologia pessoal de minhas obras, mas 

sim também uma representação poética da 
arquitetura processual da linguagem artística de 

minha persona. 
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Exposições 
• Exposições de Pinturas e Desenhos – 

Dez. 2012 e 2013 – Severus Artes e 
Galeria 

 
• Exposição V Bienal da EBA – Participação 

com o Trabalho “Ukyo-e Transita Pelos 
Olhos de Rudra” – Centro Municipal de 
Artes Hélio Oiticica - 2016  

 
• Exposição no Centro Cultural Jardim das 

Artes – 2016 
 

• Exposição da Galeria Fortes D’a Aloia & 
Gabriel no espaço Carpintaria Rj- 
Carpintaria para todos – Participando 
com o trabalho “ Maui Tenta 
Imortalidade” - 2017 
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