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AGENDA

Por Catharina Wrede e Suzana Velasco

ARTES VISUAIS

PINCELADAS OBRA EM PROGRESSO • Maria Lynch

SEGUNDA-FEIRA
Artes Visuais

QUARTA-FEIRA
Artes Cênicas

QUINTA-FEIRA
Cinema

SEXTA-FEIRA
Transcultura

TERÇA-FEIRA
Música

Exposição de Iole de Freitas tensiona a relação com o espaço e o corpo em novas esculturas
Divulgação

A ESCULTURA “SAFO”: obra da artista convida o público a experimentar o espaço da Galeria Raquel Arnaud de uma forma diferente

sua fatura e instalação, mas
também para museus e cen-
tros culturais. Em uma época
na qual, em muitos casos, a ar-
quitetura dos museus parece
ser a grande obra de arte, e o
que será colocado dentro tor-
na-se secundário, a artista for-
mula a pergunta sobre qual
área é “delimitada” para a arte
quando se projeta o espaço
para ela destinado — museus
e instituições culturais. A ca-

pacidade de tensionar essas
delimitações é uma das maio-
res potências em jogo nos sis-
temas criados pela artista.

Quando as peças saem do
espaço interno e ganham, ao
mesmo tempo, o espaço exter-
no — caso das peças exibidas
na Documenta de Kassel 12 e
no Centro Cultural Helio Oitici-
ca, por exemplo –— está posto
o questionamento: como a arte
pode extrapolar o âmbito que

lhe foi dado a priori e negociar
um espaço para além desse. O
mesmo ocorre quando ela se
infiltra de forma imponente e
cirúrgica, precisa, em um espa-
ço tombado e repleto de restri-
ções. Ou seja, um trabalho que
numa primeira visada nos ofer-
ta uma nova forma de experi-
mentar o corpo no espaço, que
pode parecer demasiadamente
formal se visto de maneira
apressada, em um segundo

momento surge com uma alta
voltagem política na sua busca
por pensar criticamente as ins-
tituições e os territórios desti-
nados para a cultura e para a
arte, coisas distintas, mas que
se misturam de forma míope
na contemporaneidade.

Estamos falando aqui de uma
artista cuja obra vem sendo de-
senvolvida há 40 anos, ou seja,
esses trabalhos surgem dentro
de uma longa investigação poé-

tica. Em 1972, quando Iole inicia-
va o seu percurso e realizava fil-
mes e fotografias, encontram-se
obras como “Light work” e “Ele-
ments”. Nelas, as questões pos-
tas hoje, dos sutis atravessa-
mentos entre dentro e fora, e da
presença da luz como elemento
decisivo na experiência da per-
cepção, já estavam presentes.
Nas décadas de 1980 e 1990, no-
vamente as diversas camadas
para o olhar, o embate com a ar-
quitetura e a relação decisiva
com o corpo estavam colocados
em obras de caráter barroco,
opulentas, intencionalmente ex-
cessivas. Naquelas, a mão da ar-
tista estava presente de maneira
evidente, tudo era fruto do ma-
nuseio, de escolhas que conta-
vam mais com o acaso, sendo
assim menos calculadas, mais
turbulentas do que as que ve-
mos hoje.

Entre os filmes e as fotos dos
anos 1970 e hoje, a artista vem
construindo um campo poético
singular. Ao mesmo tempo em
que é possível enxergar um fio
condutor que perpassa toda sua
obra, chama atenção as mudan-
ças de linguagem pelas quais o
trabalho passou e sua falta de
receio em arriscar novos cami-
nhos para dizer o mesmo. Ainda
está por ser feita uma reunião
das obras de Iole de Freitas dos
últimos 40 anos. Esse momento,
creio, poderá nos dar a ver mais
claramente a coerência dessa
poética do espaço e do corpo te-
cida com tamanho rigor. Dos fil-
mes e fotos às esculturas-siste-
mas de hoje, estamos diante de
uma artista ímpar cuja obra nos
oferta uma experiência simulta-
neamente prazerosa para o
olhar e o corpo, e instigante pa-
ra o pensamento. Essa simulta-
neidade parece óbvia, mas é ra-
ra e encontra-se com uma imen-
sa e delicada potência na obra
de Iole de Freitas. ■

Malu em Munique
● Malu Fatorelli está em
Munique, numa residência
artística no Domak, espaço
com cem ateliês, onde ter-
minará a série de desenhos
“Em trânsito”, como parte
de um intercâmbio com a
Escola de Artes Visuais do
Parque Lage. As obras esta-
rão na mostra “Distância e
proximidade”, que será
aberta no próximo dia 21,
na instituição Gedok.

Arte africana na Tate
● Um banco da Nigéria vai
investir na coleção de arte
africana da Tate Modern,
em Londres. O montante
não revelado será destina-
dos para um fundo de
aquisição de obras, a con-
tratação de um curador
africano e um programa
de intercâmbio entre a
África e o Reino Unido, pa-
ra colecionadores, insti-
tuições e jovens artistas.

● Em setembro, o visitante
do Paço Imperial terá que
tirar os sapatos se quiser
entrar numa de suas salas,
para ter uma experiência vi-
sual e sensorial num am-
biente completamente dife-
rente do que se espera de
um espaço expositivo insti-
tucional. O chão, o teto e to-
das as paredes de um espa-
ço de cerca de 3m x 4m se-
rão cobertos por uma obra
da artista plástica Maria
Lynch, que cria formas co-
loridas em tecido com en-
chimento, costuradas umas
às outras, nas quais se po-
derá tocar, andar e deitar.

— Será uma interferência
que brinca com a rigidez de
um espaço arquitetônico
tão cartesiano — diz Maria.
— Já defini uma linguagem
com essas formas, mas es-
se trabalho não será uma
escultura, e sim uma ocupa-
ção maciça, que vai criar
outro ambiente.

Essas formas de que a ar-
tista fala são recorrentes
em suas pinturas, escultu-
ras e performances. Ela vai
diariamente ao ateliê, onde
trabalha com a costureira
que a acompanha desde
que ela começou a criar es-
ses elementos. Hoje, um
canto do local está tomado
pelas pequenas peças inter-

ligadas, já criadas como
uma simulação da sala que
será coberta no Paço Impe-
rial. É um trabalho minucio-
so, e, entre uma costura e
outra, Maria pinta.

— Funciona muito bem
para mim, não sou daque-
las pintoras que precisam
passar 12 horas pintando
— diz a artista.

Hoje
• Quatro exposições abrem no Oi
Futuro do Flamengo (3131-
3060), às 19h30m: “Órbita —
Poética — Xico Chaves —”, uma
síntese da produção do artista
que, desde a década de 1970,
vem trabalhando com diversas mí-
dias simultaneamente; “Confian-
ça”, de Brígida Baltar, que traz pe-
ças apropriadas da história da ar-
te recodificadas através da ideia lú-
dica do voo; “Preparação”, de Le-
tícia Parente, retrospectiva da
obra em vídeo da artista baiana,

uma das precursoras da videoarte
no país; e “Expofoto”, da fotógrafa
Paula Huven.
• A Caixa Cultural (2262-5483)
inaugura, às 19h, a exposição
“Jogos de guerra — Confrontos e
convergências na arte contem-
porânea brasileira”, sob a cura-
doria de Daniela Name. A mos-
tra reúne trabalhos de alguns
dos maiores nomes da arte con-
temporânea brasileira em ativi-
dade, como Nelson Leirner, Cil-
do Meireles, Antonio Dias,
Adriana Varejão, Lenora de Bar-

ros, Nuno Ramos, Rosana Pala-
zyan, Dias & Riedweg e Daniel
Senise.
• A estética punk é tema da mos-
tra “I am a cliché — Ecos da es-
tética punk”, que abre no CCBB
(3808-2020), às 19h30m.(Leia
mais na página 10).
•Às 19h, Paulo Sergio Duarte pro-
move debate na Galeria Maria de
Lourdes Mendes de Almeida (2523-
4141), sobre a exposição “Percurso
luminoso 3”, de Edna Kauss.
• Os excessos são tema da mos-
tra “Pé na jaca”, do coletivo de fo-

tógrafos O Estendal, que abre na
Galeria do Convento (3543-
6436), às 12h. Com curadoria de
Walter Firmo, a exposição integra
o FotoRio

Amanhã
• O artista plástico Cabelo lança li-
vro sobre sua trajetória na Livraria
da Travessa de Ipanema (3205-
9002), às 19h.
•A curadora de “I am a Cliché —
Ecos da Estética Punk”, Emma La-
vigne, dá palestra sobre a mostra
às 18h30m, no CCBB.

Quarta, dia 13
• Visita guiada à exposição "Car-
toon", com a artista Ana Linne-
mann e o curador Fernando Coc-
chiarale, na Galeria Laura Alvim
(2332-2016), às 19h.

Sábado, dia 16
• Inauguração da exposição “An-
na Bella Geiger circa MMXI”, no
Arte Sesc (3138-1343), às 15h.
A mostra reúne cerca de 60 traba-
lhos dos mais variados períodos
da artista.
• Último dia para conferir as expo-

sições “Andamento”, de Ana Vito-
ria Mussi, e “Desalinho”, de Mar-
cia Thompson, na galeria Merce-
des Viegas (2294-4305). Às
16h, acontece bate-papo de Ana
Vitória com a crítica de arte Mari-
sa Flórido e convidados.
• Visita guiada à mostra “Saul
Steinberg: as aventuras da linha”,
no Instituto Moreira Salles (3284-
7400), às 17h, com a curadora Ro-
berta Saraiva. Em seguida, o cartu-
nista Claudius Ceccon e convidados
farão uma mesa-redonda falando
sobre a trajetória de Saul Steinberg.
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“Indico a Maíra das
Neves por sua
inquietação e vontade
experimental. Seu
projeto ‘1m2’ sintetiza,
de forma simples,
contradições de nossa
época — mais
especificamente a
especulação imobiliária
que o Rio sofre. Numa
época em que a
complacência anda de
mãos dadas com
carreirismos, sua obra
nos força a pensar a
arte além do binômio
fama e dinheiro

Divulgação

Imponência delicada

AS PEÇAS já costuradas da obra que ocupará uma sala do Paço

Quem acompanha a
obra de Iole de Frei-
tas nota, mesmo que
à distância, a pre-

sença recorrente ao longo da úl-
tima década de um mesmo tipo
de trabalho. Esse tipo de traba-
lho na verdade se trata de um
mesmo sistema sobre o qual a
artista implementa variações a
cada montagem. A visita à expo-
sição (sem título) em cartaz na
Galeria Raquel Arnaud (SP)
apresenta mais uma aparição
desse sistema que traz como
elementos recorrentes planos
retorcidos de policarbonato li-
gados por meio de linhas retas
feitas de tubos de aço. Esses ele-
mentos básicos dão forma a es-
culturas que mobilizam ques-
tões como arquitetura, a presen-
ça do corpo, luz e as relações
entre arte e espaços culturais.

Obra contemplativa e relacional
Ao entrarmos na galeria, as

peças surgem imensas, mas
não nos oprimem, existe uma
economia e uma delicadeza
presentes na sua fatura que fa-
zem com que a escala intensa
não nos acanhe, pelo contrá-
rio, somos chamados a chegar
mais perto e entender o lugar
no qual estamos de uma forma
distinta. Trata-se de uma obra
ao mesmo tempo contemplati-
va e relacional. Uma sucessão
de planos retorcidos, ora
transparentes, ora opacos, um
deles verde, presos por gran-
des tubos de aço, instaura
uma nova forma de se viven-
ciar o espaço interno e exter-
no da galeria.

Essas esculturas se consti-
tuem em desafios para enge-
nheiros pela complexidade de

ARTES

CRÍTICA

‘Iole de Freitas’
Iole de Freitas

Luisa Duarte

Cauê Alves faz seleção para a Arco
● O paulistano Cauê Alves, curador associado da
próxima Bienal do Mercosul, será um dos seis
curadores da seção Solo Projects Latinamerica da
próxima feira de arte Arco, em fevereiro de 2012, em
Madri. Projetos de galerias que queiram ocupar seus
estandes com obras de apenas um artista latino-
americano serão selecionados por Cauê, Sonia Becce
(Argentina), Patrick Charpenel (México), Alexia
Dumani (Costa Rica) e Manuela Moscoso e José
Ignacio Roca (Colômbia), além de um comitê da Arco.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 julho 2011, Segundo Caderno, p. 4.




