




As múltiplas faces 
da emoção 

uita coisa já foi dita, é dita e será 
dita sobre a Arte ao longo da histó-
ria da humanidade, porque acima 
de tudo ela é parte da vida como 

o seu mais amplo reflexo. Pode-se supor 
que o artista cria a partir da emoção, ten-
do o cuidado de observar fundamentos téc-
nicos. Ao sentir, imaginar, pretender uma 
mensagem, surge também a necessidade de 
estabelecer forma, estilo e l inguagem para 
a sua transmissão. Por fim, a obra "pron-
ta" ainda corre o risco de ser "recriada" na 
interpretação que lhe dá cada espectador, 
identificando-se ou não com ela. 

"A obra de arte é primeiro obra, depois 
obra de arte", disse Fernando Pessoa. E qual 

será essa tênue linha que 
separa uma coisa da ou-
tra? O poeta por tuguês 
não explicou. Muitos fi-
lósofos f a z e m as s u a s 
reflexões sobre o tema, 
mas, a rigor, nada é de-
finitivo, porque inexis-
te a ponte entre a arte, 
o originário e a verdade. 
A obra e a arte, a criação 
e o produto têm seu pon-
to de partida ao transfor-
m a r a n a t u r e z a do ho-
m e m na sua referência 
exis tencia l . Mas fica a 
p e r g u n t a : pode h a v e r 
uma só e mesma verdade 
na obra e na arte? 

A ORIGEM 
Renina Katz nasceu no Rio de Janeiro, em 
30 de dezembro de 1925. Não enfrentou a 
comum resistência familiar da época quan-
do optou pela carreira artística. Assim, in-
gressou na Escola Nacional de Belas Artes 
(Eriba), licenciando-se, mais tarde, em De-
senho pela Faculdade de Filosofia, ambas da 
Universidade do Brasil. Embora desenhas-
se e pintasse, logo cedo apaixonou-se pela 
gravura. Aprendeu as suas diferentes técni-
cas com grandes mestres: o austríaco Axel 
Leskoschek e o italiano Carlos Oswald. 

Renina nunca desistiu de estudar, apren-
der e descobrir. Buscou aprofundar o seu co-
nhecimento nas técnicas da gravura oriental 
e ocidental. Suas pesquisas lhe permit i ram 
desenvolver um trabalho art ís t ico de tal 
relevância em qualidade que expôs e par-
ticipou de coletivas e bienais nacionais e 
internacionais, e suas obras integram im-
por tantes acervos par t iculares e públicos 
em vários países do mundo. 

Nesse mesmo período, quando o Rio de 
Janeiro era a capital do Brasil, o ambien-
te intelectual intenso permit iu que Reni-
na convivesse com poetas, músicos e ou-
tros art is tas plásticos de expressão como, 
por exemplo, Portinari. Dele, inclusive, ela 
mereceu um texto para o catálogo de sua 
primeira exposição, em 1949. 



A CONSCIÊNCIA 
Em 1950 Renina Katz se transfere para São 
Paulo. Leciona "Gravura" no Museu de Arte 
de São Paulo (Masp); "Desenho" no curso 
voltado à formação de professores da Fun-
dação Armando Álvares Penteado (FAAP) 
e no curso de Arquitetura e Urbanismo na 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo (Fe-
basp); e "Programação Visual" na Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo (FAU-USP). Foi t ambém 
na FAU que a artista concluiu mestrado e 
doutorado, de manei ra até então inédita, 
tendo seu próprio trabalho como tema de 
tese. Lecionou na instituição por quase 30 
anos, e então se aposentou, tendo formado 
gerações de artistas. 

Seus primeiros trabalhos, nos anos 1950, 
em razão de uma consciência política e mili-
tância nos movimentos estudantis, apresen-
tam temática comprometida com o chama-
do Realismo Social. Tal movimento, surgido 
na ex-URSS no início dos anos 1930, objetiva-
va realismo na forma e no conteúdo. 

No Brasil, podemos mencionar Carlos 
Scliar, Mário Gruber, Candido Port inar i , 
Virginia Artigas e Abelardo da Hora como-
ar t i s tas que t a m b é m passa ram por essa 
fase. Em 1956, Renina publicou o seu pri-
meiro álbum de gravuras, "Favela", tendo 

como tema as sub-habitações dos morros 
cariocas. Mais tarde, vieram outros traba-
lhos trazendo a realidade dos camponeses 
sem terra, dos ret irantes nordestinos e de 
outros grupos de desassistidos. 

0 ENCONTRO 
A artista já havia concluído a fase do Rea-
lismo Social quando deu uma guinada em 
sua carreira. A criação e a temática são am-
pliadas e, neste momento, a sua produção — 
mantendo a apurada técnica de sempre —, 
cresce e encontra a mesma e única verda-
de tão procurada na obra e na arte. Renina 
busca inovações e alcança resultados sur-
preendentes. Como se abrisse um baú na 
memória da vida, liberta imagens ricas em 
força e magia, valorizando cores, transpa-
rências e luminosidades. Cria superfícies 
t rans lúcidas nas vár ias mat r izes biográ-
ficas e amplia seu reper tór io cromático. 
As retas e curvas na arte de Renina não são 
geometria, são instigantes e emocionados 
caminhos que nos levam à reflexão. 

É a obra de uma pessoa tornando-se arte 
de toda a humanidade. 
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