LEONORA WEISSMANN

PAISAGEM PARA ELEFANTE
acrílica e colagem sobre tela
2018

PAISAGEM PARA ELEFANTE
detalhes
acrílica e colagem sobre tela
2018

IRMÃOS / BROTHERS
160x160cm
acrílica e colagem sobre tela
2018

FOLHAS E OSSOS
São pinturas de paisagens estratificadas, em forma de folhagens e ossadas inventadas.
Cada estrutura aponta para silhuetas de plantas ou/e para silhuetas de ossos, ambas entrelaçadas. O olhar não consegue compreender as duas
ao mesmo tempo, oscilando entre forma e contra-forma.
A pintura acontece em camadas, estratos, como os solos e as peles. Em veladuras que velam e fazem ver somando as cores ou em sobreposições
que constroem contrastes e vedam. Esse jogo e sua consciência fazem parte do pensamento pictórico.
As composições de folhas e ossos são improvisações feitas sobre o suporte sem o desenho como prévia para a pintura e surgem basicamente
através de um estudo rítmico da cor, da forma e da contra-forma
Além desses elementos estruturais, as folhas e os ossos, também são visíveis estilhaçamentos. Cacos de cores, pedaços de continentes inventados a se afastarem lentamente em um mapa.
Uma primeira parte ou continente que a partir de uma fissura se rompe gerando um canal, um afluente de cor.
As pinturas surgem sobre telas, sobre livros e diretamente sobre a parede.

FOLHAS E OSSOS / FÓSSEIS
acrílica sobre tela
15x20cm
2018

FOLHAS E OSSOS / FÓSSEIS
acrílica sobre tela
2018

FOLHAS E OSSOS / FÓSSEIS
acrílica sobre tela
10x20cm e 200x160cm
2018

FOLHAS E OSSOS / FÓSSEIS
acrílica sobre tela
2018

FOLHAS E OSSOS / FÓSSEIS
acrílica sobre tela
40x20cm cada
2018

QUEM MATOU?
30cm x18cm
acrílica sobre tela
2018

IMPERMANÊNCIA / IMPERMANENCE
6,66x2,23m
pintura acrílica, vinílica e colagem sobre parede
2017
Local: Sesc Carlos Prates, Belo Horizonte.

IMPERMANÊNCIA / Projeto Parede – 2017
Pintura em técnica mista e colagem sobre parede na dimensão 6,66x2,23m.
Dentro do universo de minha pesquisa em artes sobre a pintura contemporânea, a paisagem e a figura humana e suas relações, proponho para
o projeto parede o trabalho “Impermanência”.
A pintura foi o resultado de uma imersão no Sesc Carlos Prates. A partir de minhas vivências no bairro e no Sesc, selecionei algumas pessoas
para serem retratadas na parede do projeto, que fica na entrada do local. Foram eles: uma família de amigos residentes no bairro (mãe, pai
e filha) ; um amigo que também vive no bairro e que habita a Casa Azul (local alternativo de extrema importância para a cultura local de Belo
Horizonte onde residem músicos), a qual sempre frequento; duas mulheres moradoras do bairro há muitos anos que conversaram comigo e
contaram sobre suas histórias; um senhor que conheci no local que é ator e figura muito presente no tradicional baile do Sesc; e um funcionário
da instituição. Além desses personagens, retratei seis pessoas da minha família, mais especificamente, da família do meu pai, que conviveram
em uma casa na Rua Patrocínio, também no bairro. A imagem foi feita a partir de uma foto de família, onde estão minha avó Lucy com meu
pai ainda bebê em seu colo e seu marido, o vovô Delê, uma irmã da minha avó, Dora, uma tia, Ruth e sua mãe Odete, minha bisavó. A foto foi
tirada na escada da casa da família. Todos que estão na foto já faleceram.
A casa da minha bisavó, localizada na rua Patrocínio sempre habitou meu imaginário com muito mistério, era uma casa onde moraram vários
artistas da família do meu pai, com muitos gatos e excentricidades. Vovó fez questão de mudar pra lá no fim de sua vida porque lá queria morrer. Assim o fez. Atualmente, a casa que foi parte fundamental da história da minha família é um espólio complexo de longa demora e está em
processo de venda. Foi motivo de muita confusão, brigas e desafetos. A vegetação já invadiu a casa e rachou suas paredes e chão.
Muitos perguntaram porque escolhi essas pessoas para compor a pintura do mural e a resposta é porque eu quis, por afeto. Elas têm relação
com o bairro, algumas com o Sesc, mas, basicamente, foi por afeto, como quase tudo que faço em pintura.
O título do painel é Impermanência. Desde o convite para participar do projeto foi um grande desafio pra mim saber que o trabalho era provisório. Busquei dialogar com essa ideia. Foi um processo que eu pouco sabia no que ia dar, com muito improviso (que eu adoro em pintura ),
muitos diálogos, alguns monólogos, trocas, visitas deliciosas e momentos emocionantes. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam e
participaram de alguma forma do processo.
Mais do que paisagens, são miragens. Penso que o resultado da vivência e da imagem inventada que não é perene traz novos desafios. A pintura foi mais rápida, com mais velocidade, a similitude dos retratados não foi tão procuradaw e o improviso foi constante. Não sabia como ia ser
o resultado final.
As figuras convivem como em uma colagem, onde não necessariamente interagem. Como eu peço que posem para a foto individualmente em
momentos distintos, trazem cada um uma situação particular e estão quase sempre observando a objetiva, o que faz com que observem o exterior da pintura e seu expectador depois de finalizada.

IMPERMANENCE . PROJECT WALL – 2017
Painting in mixed technique and collage on wall. Dimensions - 6,66x 2,23m.
Within the frame of my artistic research on contemporary paintings, landscapes, human figures and their relationships, I have proposed to Projeto Parede the work Impermanence.
Painting as a result of an immersion at SESC Carlos Prates (a cultural center that finances and supports art in its many forms). From my experience in the neighborhood and SESC, I have chosen some people to be portrayed on the project’s wall, at the entrance of the venue. They are
a family of friends who live in the area (mother, father and daughter), a friend from the same neighborhood who lives in Casa Azul (an important
place for the local culture of Belo Horizonte where I use to go, that also works as housing for some musicians), two women who had been living
in the area for many years and who told me their stories, an actor I met there, who is always a guest at the traditional SESC dance ball and a
man who is an employee from the institution.
Besides these characters, I have portrayed six people from my own family – more specifically from my father’s side, who used to live in a house
at Rua Patrocínio, in the Carlos Prates neighborhood. The image was created based on a family photo, where we can see my grandmother Lucy
holding my dad –still a baby then – and her husband, my grandfather Delê My grandaunt Dora, another aunt, Ruth and her mother Odete, my
great-grandmother. The photo was taken by the stairs of the family house. All the characters in that photo have already passed away.
My great-grandmother’s house, at Rua Patrocínio, has always haunted my memories in a very mysterious way – it was a house where many artists from my father’s side of the family used to live, with several cats and a lot of eccentricities.
My grandmother wanted to move back there as she grew older because that was where she wanted to die. And so she did. Today, the house that
played a fundamental part in the story of my family is part of a complex estate and is being put for sale. It was the reason behind family quarrels,
fights and misunderstandings. Vegetation has covered the house and cracked its walls and floors.
Many have asked about my choice of portraying these people on my wall and the answer is ‘because I wanted to, out of affection’. They are
connected to the neighborhood, some to SESC but basically, it was out of affection, as almost everything I do in painting. The title of the painting is Impermanence. From the moment I was invited for the project it was a challenge for me to know that it was going to be a temporary piece.
I started a dialogue with this idea. I wasn’t aware of the outcomes of such a project, as it involved lots of improvisation (which I love in painting),
many dialogues, some monologues, exchanges, pleasant visits and many emotional moments. I would like to thank everybody who in some way
followed me and took part in this process.
More than landscapes, they are mirages. I think the result of going through the process of creating a temporary image brings new challenges. I
painted more quickly than usual, with a pace that didn’t aim at the accuracy of the faces in the portraits and I was constantly improvising. I had no
idea what it would look like in the end.

Proponho um encontro fictício entre essas figuras que habitam ou habitaram um mesmo bairro, cada um com sua história. O meu laço familiar,
afetivo, que também é uma constante em minha pesquisa, é simbolizado por minha família.
Registrei a pintura do muro em fotografias para fazer outro trabalho que será um desdobramento deste. Ainda em projeto.

The images are placed together as a collage, not necessarily interacting among them. As I ask the subjects to pose individually and in different
moments for the photographs I take before painting, each one of them brings into the scene a specific situation and is more often than not looking into the camera, which makes them look out of the painting, and into the audience, once it’s done.

Impermanência de rostos, de memórias, de histórias, casas, laços e da própria pintura que estão dentro da variância do mundo. Apesar de criar
a ilusão de eternidade e ter sua realidade diretamente ligada à morte, a pintura de retratos está escancarando a impermanência, a passagem do
tempo e o registro do homem na paisagem, como paisagem. É um retrato de vários personagens ligados pelo recorte geográfico e afetivo e eu
e a pintura somos o eixo desse encontro.

I propose a fictional encounter between these subjects who live or lived in the same neighborhood, each one with their own story. My familiar and
affective bonds, also very present in my research – are represented by my own family. I have photographed the paintings on this wall in order to
keep them for another work that will unfold from this one. Still a work in progress.

O suporte é preparado com colagem de papéis de seda e tecidos que intervém na composição como cores já antepostas. Essas interferências
propõem camadas, transparências possíveis e acasos ao processo.

Impermanence of the faces, memories, stories, houses, bonds and the painting itself, within the variations of the world. Although it creates an
illusion of eternity and is directly connected to death, portrait painting is overtly impermanent as it portrays the passing of time and the record of
individuals in the landscape, as landscape. It’s a portrait of many characters connected by a geographic and affective approach. My painting and
I are the axis of this encounter.
The canvas support is prepared with silk paper and fabric collage – which work in the composition as previously laid colors. These interferences
suggest layers, possible transparencies and a twist of chance and randomness in the process.

detalhes/ details

detalhes/ details

detalhes/ details

detalhes/ details

detalhes/ details

RETRATO DE ILESSI - QUEBRA-CABEÇA/ PORTRAIT OF ILESSI - PUZZLE
acrílica, vinílica, têmpera e colagem sobre telas
220x170cm
2017
Montagem na exposição coletiva Aproximações na Galeria Celma Albuquerque/ BH/ 2018

UM RETRATO DE ILESSI - QUEBRA-CABEÇA/ PEÇA 1 - A PORTRAIT OF ILESSI - PUZZLE / PIECE 1
acrílica e vinílica sobre tela
212x160cm
2017

peça 2 - irmã / piece 2 - sister
40x50cm
acrílica sobre tela
peça 3 - passeio / piece 3 - tour
30x40cm
acrílica sobre tela

peça 4 / piece 4
20x30cm
acrílica sobre tela
peça 5 / piece 5

peça 6 / piece 6
20x30cm
acrílica sobre tela
peça 7 / piece 7

peça 8 - televisão 2 / piece 8 - television 2
30x20cm
têmpera ovo sobre tela em painel
peça 9 - televisão 1 / piece 9 - television 1
30x20cm
têmpera ovo sobre tela em painel

peça 10 - pai / piece 10 - dad
30x20cm
têmpera ovo sobre tela em painel
peça 11 - parabéns / piece 11 - happy Birthday
20x30cm
têmpera ovo sobre tela em painel

peça 12 - sorriso / piece 12 - smile
10cm
acrílica sobre painel, frente e verso
peça 13 - as três irmãs / piece 13 - the three sisters
30x20cm
têmpera ovo sobre tela em painel

peça 14 - casamento / piece 12 - marriage
27x35cm
acrílica sobre tela
peça 15 - pose / piece 13 - pose
15x10cm
acrílica sobre tela

peça 16 - folhas e ossos para Ilessi / piece 14 - leaves and bones for Ilessi
15x15cm
acrílica sobre tela
peça 17 - casados / piece 15 - married
21cm de diâmetro
acrílica sobre painel, frente e verso

2 LIMÕES E SOMBRA ROSA / 2 LEMONS AND PINK SHADE
acrílica e vinílica sobre madeira
30x30cm
2017

NATUREZA MORTA COM FRUTA AZUL / STILL LIFE ON PALETTE WITH BLUE FRUIT
acrílica e vinílica e colagem sobre tela
80x120 cm
2017

NATUREZA MORTA SOBRE PALETA / STILL LIFE ON PALETTE
Acrílica,vinilica e colagem sobre tela
45x60cm
2017

W
acrílica e vinílica sobre tela
41x51cm
2017

Z
acrílica e vinílica sobre tela
42x52cm
2017

W
acrílica e vinílica sobre tela
41x51cm
2017
detalhe com lateral da pintura / detail

Z
acrílica e vinílica sobre tela
42x52cm
2017
detalhe / detail

A PEQUENA IDADE DO GELO (PIG, ILA – ice little age)
Deleuze e Guatarri: O quadro não é a delimitação de uma superfície pictórica mas o estabelecimento de uma relação imediata com o exterior.
Assim, a arte é o lugar da insatisfação e da insegurança.
Ela tem um nome: destruição de si mesmo, desagregação infinita, e um outro nome: ventura e eternidade.
Blanchot, 1997
Acredito que a arte apresenta-se como fundadora de sua própria realidade e atribui a essa realidade um caráter especificamente ambígüo, obscuro e enigmático.
Ela passa a ser promotora do que chamaremos de estranhamento, essa sensação de que se prefere falar de um lugar que está além ou à margem do mundo.
Em meu processo as imagens surgem a partir de necessidades nem sempre claras a princípio, mas logo estabeleço uma rede de conexões que
formam algum eixo.
A primeira pintura desse recorte, intitulado posteriormente “A pequena idade do gelo” surgiu na exposição Estranho Mundo Próximo.
Trata-se de uma fase, ou momento que creio ser a pequena idade do gelo de minha própria pintura. A própria pintura tem os seus períodos,
necessidades e porque não, climas.
A paisagem de neve me fascina desde a infância quando via os quadros de Peter Bruegel o Velho, em especial “Os caçadores na neve” e
“Paisagem de Inverno com patinadores e armadilha para pássaros”. Naturalmente são imagens instigantes, por serem cenas de neve cheias de
crianças, por possuírem uma estranheza hipnótica com seus mil detalhes e simbolismos. E a armadilha armadapara pássaros que se encontra
nas duas pinturas, em uma no primeiro plano e em outra lá longe na paisagem.
As pinturas de Bruegel fazem uma reflexão sobre a existência e sobre a moral. Tudo o que é vivo é representado por uma cor escura, em contraste com o gelo, o que reforça a ideia de desolação. Em Winter Landscape with Skaters and Bird Trap a armadilha para pássaros está em
primeiro plano na pintura e os humanos, as crianças, estão ao fundo na paisagem em escala reduzida equiparada à dimensão dos pássaros em
primeiro plano. Os humanos e animais habitam a paisagem sem hierarquia, mas a armadilha está lá, armada a aguardar. A partir dessas pinturas alguns cientistas puderam ter a prova do início de uma pequena idade do gelo que começou no século XVI e interferiu diretamente na vida
de todos gerando muita fome e morte.
As representações das cenas de inverno se originam nos calendários dos Livros de Horas. Pode ser que o artista alude ao inverno de 156465, que foi particularmente grave, de acordo com os cronistas da época. No entanto, esta cena provavelmente contém um significado mais
profundo, associado a uma interpretação alegórica da existência humana que foi generalizada no século XVI. De acordo com este conceito, a
pessoa devotada é um peregrino, atravessando uma vida semeada com perigos e tentações, que deve evitar para chegar à salvação. Assim, as
armadilhas de pássaros, como a do primeiro plano, simbolizaram na literatura do tempo as iscas do diabo para almas descuidadas (o pássaro
sendo tradicionalmente o símbolo da alma). Da mesma forma, os artistas freqüentemente usavam cenas de patinagem para expressar a natureza incerta (escorregadia) da existência. Os patinadores e os pássaros se encontram aqui com sua insatisfação e sua vulnerabilidade em relação
aos perigos que enfrentam.
Quando encontrei imagens na internet, fotos de professores que registraram os alunos brincando e aprendendo, explorando a floresta congelada logo me interessei e comecei a coleciona-las. Já havia pintado inúmeras crianças na floresta mas nunca na floresta branca. Assim iniciou-se
a série que intitulei de A Pequena Idade do gelo, por já conhecer e associar com as pinturas de Bruegel.
Além de todas as questões simbólicas e inconscientes que me fizeram pintar essas imagens, o branco em contraste com o preto, o recorte que
a luz branca da neve gera nas composições faz os elementos como galhos, pedras, pássaros e pessoas virarem linhas e silhuetas sobre o papel, como um desenho. A pintura torna-se mais gráfica. É fascinante.
Os figuras, em sua maior parte crianças, em minha “pequena idade do gelo” em alguns momentos parecem astronautas em um planeta desconhecido, explorando a paisagem, a superfície, buscando constantemente algo que não se apresenta. Elas apontam para caminhos possíveis.
A partir das pinturas comecei a fazer intervenções nos livros e gravuras de Bruegel com grafismos que chamo de “folhas e ossos”. São silhuetas
de folhagens inventadas que criam um jogo entre a forma e a contra-forma. Ou vê-se as folhas ou o vazado que na verdade é a forma e remete
à ossos.
Também surgiram dois objetos chamados “Jardins para Peter Bruegel the Elder” que são caixas transparentes. Uma com ampulhetas de areia
branca emaranhadas e outra com bastões de carvão vegetal emaranhados.
a)O homem e seus eternos problemas morais.
b)Buscar o sentido espiritual ou humano que se distancia cada vez mais.

PEQUENA IDADE DO GELO I THE LITTLE ICE AGE I
Acrílica e vinilica sobre tela
180x170cm
2017

KRISTOFF SILVA E O HIMALAYA /
KRISTOFF SILVA AND THE HIMALAYAS
Acrílica e vinilica sobre tela
220x170cm
2016

KRISTOFF SILVA E O HIMALAYA / KRISTOFF SILVA AND THE HIMALAYAS
detalhes/ details

A PEQUENA IDADE DO GELO VIII / THE LITTLE ICE AGE 8
Acrílica colagem e vinilica sobre tela
120x 90cm
2017

A PEQUENA IDADE DO GELO II / THE LITTLE ICE AGE 2
Acrílica colagem e vinilica sobre tela
80x100cm
2017

A PEQUENA IDADE DO GELO III / THE LITTLE ICE AGE 3
Acrílica colagem e vinilica sobre tela
80x100cm
2017

A PEQUENA IDADE DO GELO IV / THE LITTLE ICE AGE 4
Acrílica colagem e vinilica sobre tela
60x80cm
2017

A PEQUENA IDADE DO GELO V / THE LITTLE ICE AGE 5
Acrílica colagem e vinilica sobre tela
80x100cm
2017

A PEQUENA IDADE DO GELO VII
Acrílica e colagem sobre tela
9x12cm
2018

A PEQUENA IDADE DO GELO VI
Acrílica e colagem sobre tela
20,3x30cm
2018

Montagem da exposição A PEQUENA IDADE DO GELO
no Escritório de arte Múltiplos, de Martha Pagy
Rio de Janeiro - 2018

FOLHAS E OSSOS EM CAÇADORES NA NEVE DE PETER BRUEGEL 1
pintura acrílica sobre reprodução de “Caçadores na neve” de Pieter Bruegel 27,3cm x 38,1cm
2018

FOLHAS E OSSOS EM CAÇADORES NA NEVE DE PETER BRUEGEL 2
pintura acrílica sobre reprodução de “Caçadores na neve” de Pieter Bruegel
27,3cm x 38,1cm
2018

JARDIM DE INFINITOS DE COR PARA PETER BRUEGUEL
Ampulhetas brancas em caixa de acrílico
15x15x15cm
2018

JARDIM DE CARVÃO PARA PETER BRUEGUEL
Bastões de carvão em caixa de acrílico
15x15x15cm
2018

QUINTAL IMPROVISADO / IMPROVISED YARD
Acrílica,vinilica e colagem sobre tela
60x80cm
2016

AVARANDADO / BALCONY
Acrílica,vinilica e colagem sobre tela
80x100cm
2016

ESPADA DE SÃO JORGE / SAINT GEORGE’S SWORD
Acrílica,vinilica e colagem sobre tela
135x190cm
2016

FORTE COMO A PEDRA /
STRONG AS THE STONE
acrílica e vinílica sobre tela
200x170cm
2015

ESTRANHO MUNDO PRÓXIMO / STRANGE NEAR WORLD
Acrílica,vinilica e colagem sobre tela
300x170cm
2016

detalhes / details

detalhe / detail

THEO, MEU FILHO / THEO, MY SON
acrílica e vinílica sobre tela
120x80cm
2016

ISADORA, MINHA FILHA / ISADORA, MY DAUGHTER
acrílica e vinílica sobre tela
160x120cm
2016

LUCAS
acrílica, colagem, pastel e vinílica sobre tela
170x170cm
2016

SELMA WEISSMANN, MINHA MAE / SELMA WEISSMANN, MY MOTHER
Acrílica e colagem sobre tela
160x70cm
2016

OFÉLIA - Floresta submersa
Série de pinturas de paisagens de águas e reflexos, com colagens de fotografias de retratos anônimos
de mulheres.
Ofélia (em inglês Ophelia) é uma personagem da obra Hamlet de William Shakespeare. É uma jovem
da alta nobreza da Dinamarca, filha de Polónio, irmã de Laertes, e noiva do Príncipe Hamlet. Ofélia
nutriu o imaginário de diversos pintores e poetas da antiguidade e ainda hoje, continua a incitar o interesse de artistas atuais.
A personagem longe do irmão Laertes se vê rejeitada pelo seu grande amor e órfã em vista do assassinato de seu pai. A jovem que estava sendo atormentada ha muito tempo pela loucura de Hamlet,
por fim cai ela mesma na loucura, mas numa loucura real e corrosiva que a leva a perder totalmente
o senso de realidade.
A jovem e bela Ofélia atormentada pela sua loucura é, enfim, levada a afogar-se num rio. Um afogamento acidental ou um suicídio? Essa é uma das mais interessantes discussões nesta obra de Shakespeare. A Rainha ao dar a notícia do falecimento de Ofélia ao seu irmão Laertes diz: “Acumulam-se as
desgraças, e repetem-se com assustadora rapidez. Laerte, tua irmã suicidou-se, afogando-se.”. Mas
na narrativa que se segue a Rainha narra o acontecido e ali podemos notar uma leve atenuação dos
fatos.
“Na margem da vizinha ribeira cresce um salgueiro, cuja prateada folhagem se reflete nas águas
cristalinas. Tua irmã aproximou-se daquele sitio, sempre tecendo grinaldas de rainúnculos, ortigas,
malmequeres, e dessas flores a que os nossos pastores dão um nome bem grosseiro, mas que as
nossas castas donzelas denominam poeticamente “dedo da morte”. Quando procurava ornar com as
suas inocentes grinaldas as argênteas frondes do salgueiro, oh! desgraça! descuidosa foi envolvida na
corrente, cercada dos ornatos que lhe serviam como de corôa virginal. Algum tempo suspensa pelas
vestes sobre a corrente, assimilhava-se a uma sereia, cantando incoerentes trechos, inconsciente do
próprio risco, como se estivesse no seu nativo elemento. Mas tudo tem um fim, e em breve, sossobrando pelo peso das encharcadas vestes, cessou de cantar, e tornou-se cadáver levado pela corrente.”
A literatura e os limites entre realidade e ficção são uma fonte que recorro constantemente para fazer
alguns trabalhos.

OFÉLIA I / FLORESTA SUBMERSA / OFÉLIA I / SUBMERGED FOREST
acrílica, colagem e vinílica sobre tela
170x170cm
2016

O QUE É A METAFÍSICA? I / WHAT IS METAPHYSICS? I
acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2015

ISADORA E A ÍNDIA / ISADORA AND THE INDIAN
acrílica, colagem e vinílica sobre tela
170x160cm
2016

detalhe / detail

O QUE É A METAFÍSICA? II / WHAT IS METAPHYSICS? II
acrílica, vinílica e colagem sobre tela
160x120cm
2015

FELICIDADE / HAPPINESS
acrílica, vinílica e colagem sobre tela
170x200cm
2015

O AVESSO DO ESPELHO /
THE REVERSE SIDE OF THE MIRROR
acrílica e colagem sobre tela
200x180cm
2014

SÉRGIO PERERÊ À BEIRA DA FLORESTA / SÉRGIO PERERÊ AT THE EDGE OF THE FOREST
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
220x175 cm
2014

PAI E FILHA / FATHER AND DAUGHTER
Acrílica sobre tela
3 x 1,70 m
2016

PAI E FILHA / FATHER AND DAUGHTER
Acrílica sobre tela
3 x 1,70 m
2016
detalhes / details

AUTORRETRATO COM CABELO VERMELHO / SELF PORTRAIT WITH RED HAIR
acrílica e vinílica sobre tela
200x170cm
2015

AUTORRETRATO COM CABELO VERMELHO / SELF PORTRAIT WITH RED HAIR
acrílica e vinílica sobre tela
200x170cm
2015
detalhe / detail

THIAGO AMUD E AS RAÍZES / THIAGO AMUD AND THE ROOTS
acrílica e vinílica sobre tela
170x150cm
2015

ANTONIO LOUREIRO
acrílica e vinílica sobre tela
120x80cm
2015
detalhe / detail

ANTONIO LOUREIRO
acrílica e vinílica sobre tela
120x80cm
2015

ALEXANDRE FONSECA
acrílica e vinílica sobre tela
120x80cm
2017

ÁRVORE
Retratos em pequeno formato circular.
A vontade de fazer esses pequenos retratos circulares surgiu pelo contato com os miniaturistas do renascimento, em especial o inglês da era Isabelina, Nicholas Hilliard (c. 1547 – enterrado em 7 de janeiro de 1619).
Os retratos eram realizados por encomenda para galanteios entre pretendentes e em memória dos familiares, o formato reduzido proporcionava o envio em cartas e o afeto de guardar as imagens em pequenas
caixinhas, de segurá-las na palma da mão ou de carregá-las em pingentes de joias e anéis sobre o corpo.
Nicholas Hilliard retratou sua família e a si mesmo em uma coleção de minirretratos, criando um nicho familiar.
Árvore é uma genealogia fictícia e afetiva em que retrato a mim, minha família, amigos e ídolos.
Está sempre em crescimento e em processo.
TREE
Portraits in a small, circular shape.
My desire to make these little circle-shaped portraits came from the contact with the Renaissance miniaturists,
particularly English artist Nicholas Hilliard from the Elizabethan era (born circa 1547- buried in 1619).
The portraits were commissioned, intended for suitors in their courtship or in loving memory of dear relatives
– the small size allowed for posting , for being kept in small boxes or easily held in the palm of one’s hand or
alternatively to be worn as pendants and pieces of jewelry.
Nicholas Hilliard portrayed his family and himself in a collection of mini-portraits, creating a family niche.
Tree is a fictional and affective genealogy in which I portray myself, my family, friends and idols. It’s always
growing and it’s a work in progress.

ÁRVORE (NÃO GENEALÓGICA)
TREE (NON-GENEALOGICAL)
aproximadamente 50 pinturas acrílicas,
sobre tela colada em madeira.
10x10, 15x15, 20x20 cm
2016 ...
work in progress

ÁRVORE / TREE
VIVIENNE WESTWOOD
15x15cm

ÁRVORE / TREE
ÍNDIO RIKBAKSTA BRASIL
10x10cm

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ
“Não é a fotografia que devora a pintura, como se temia, mas a pintura que digere pouco a pouco a fotografia.”
Gilles Néret / Arte Erótica
Série de têmperas ovo feitas a partir de acervo fotográfico de meu avô, que era músico, compositor, maestro e fotógrafo.
Delê iniciou a carreira artística na década de 1930. Do final dos anos 1930 até 1946, quando ocorreu o fechamento dos cassinos no Brasil, sua
orquestra tocou regularmente no Cassino da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Teve sua primeira composição gravada em 1940, o
samba “Um Verdadeiro Amor”, na voz de Murilo Caldas, pela Victor. Em 1942, o samba “Retratinho dele”, com Pedro Caetano e Claudionor Cruz,
foi gravado na Odeon por Dircinha Batista. Em 1945, teve dois sambas gravados: “Direito de Amar”, com Artur Costa, lançado por Nelson Gonçalves, pela Victor, e “Eu pulo a janela”, pelo grupo Quatro Ases e Um Curinga, na Odeon. Além desses exemplos, há muitos outros registros e
parcerias.
Eu – neta de Delê, artista plástica e também letrista e cantora – fiz essa homenagem-retrato que inclui 33 pinturas em pequeno formato a partir
das fotos originais do acervo herdado.
A apropriação, nova configuração e montagem dessas memórias registradas e sobreviventes contam novas histórias, são novamente incorporadas e revividas em uma simbiose pictórico-fotográfica.

MY GRANDFATHER – THE CONDUCTOR DELÊ
“It’s not the photography that devours the painting
as we would have feared,
but it’s the painting that digests the photography,
little by little.” (Gilles Néret / Erotica Universalis)
A series of egg temperas made from a collection of photographs that belonged to my grandfather, who was a musician, a composer, a conductor
and a photographer.
Delê started his career as an artist in the 1930’s. From then to 1946, when the casinos were permanently closed by law in Brazil, his orchestra
played regularly at Pampulha Casino in Belo Horizonte, Brazil. One of his compositions, a samba “Um Verdadeiro Amor” (One True Love) was first
recorded in 1940, by Murilo Caldas with the label Victor. In 1942 another samba, “Retratinho Dele” (His Little Photograph), with Pedro Caetano
and Claudionor Cruz was recorded at Odeon by Dircinha Batista. In 1945, two of his sambas were recorded: “Direito de Amar” (The Right to Love)
by Delê and Artur Costa was sung by Nelson Gonçalves with the label Victor and “Eu Pulo a Janela” (I Jump out of the Window) by Grupo Quatro
Ases and “Um Curinga” (A Joker) again with the label Odeon. Besides these recordings, there are many others, as well as various partners in
songwriting.
I, Leonora – Delê’s granddaughter, artist and also songwriter and singer – have made this portrait-tribute that includes 33 small paintings inspired
by the photographs I inherited from my grandfather’s collection.
The appropriation, the new configuration and displaying of these memories that were recorded and survived through time, tell new stories that are
incorporated and experienced again, in a pictorial-photographic symbiosis.

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ
Série de pinturas realizadas a partir de fotos de família, são expostas em conjunto / Series of paintings made from family photos. they are exhibited together
têmpera ovo sobre tela montada
40x30cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ
MONTAGEM / VIEW OF THE EXHIBIT

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ

o cortejador/ wielder
o casamento / the wedding
o cortejador 2 / wielder 2

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - JOSÉ BRAS DE ANDRADE I, II, III, IX, X
MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - JOSÉ BRAS DE ANDRADE I, II, III, IX, X
têmpera ovo sobre madeira
20x10cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - NAQUELE TEMPO / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - IN THAT TIME
têmpera ovo sobre madeira
13x8cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - O CASAMENTO / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE WEDDING
têmpera ovo sobre papel
30x40cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A FAMÍLIA ANDRADE / EM AZUL / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE ANDRADE FAMILY / IN BLUE
têmpera ovo sobre madeira
30x40 cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A FAMÍLIA ANDRADE / EM VERMELHO / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE ANDRADE FAMILY / IN RED
têmpera ovo sobre madeira
30x40 cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - O FILHO MANOEL
MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE SON, MANOEL
têmpera ovo sobre papel
10x20cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - MULHER E FILHOS
MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ- WIFE AND CHILDREN
têmpera ovo sobre papel
20x30cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - MATÉRIA DE CAPA / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - NEWSPAPER COVER STORY
têmpera ovo sobre papel
20x30cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - FERIAS EM GUARAPARI / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - HOLIDAY IN GUARAPARI
têmpera ovo sobre papel
10x20cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - AS CUNHADAS / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE SISTERS-IN-LAW
têmpera ovo sobre papel
10x20cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A ESPOSA LUCY / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - LUCY, THE WIFE
têmpera ovo sobre papel
20x30m
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - MAESTRO BATERISTA / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - DRUM MAESTRO
têmpera ovo sobre madeira
20x20cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - CORTEJADOR / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE WIELDER
têmpera ovo sobre papel
20x15 cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - AO CARNAVAL / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE CARNIVAL
têmpera ovo sobre papel
20x18cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A ORQUESTRA 1 E 2 / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE ORCHESTRA 1 AND 2
têmpera ovo sobre papel
8x14cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A ORQUESTRA 3 E 4 / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE ORCHESTRA 3 AND 4
têmpera ovo sobre papel
8x14cm
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - O MAESTRO / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE MAESTRO
têmpera ovo sobre papel
12x12cm cada
2016

MEU AVÔ MAESTRO DELÊ - A NOIVA LUCY / MY GRANDFATHER, MAESTRO DELÊ - THE BRIDE
têmpera ovo sobre papel
3x4 cm cada
2016

AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO

AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO
SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD

Trabalho iniciado em 2007 é uma instalação que engloba: 12 pinturas em formatos variados, reprodução de 4 textos científicos, 2 monocromos em tecido.
Proponho o projeto sobre quatro obras etnográficas de Albert Eckhout. São autorretratos: Autorretrato com Índia Tarairiu, Autorretrato com Theo e Negra, Autorretrato com Isadora e
Índia Tupi e Autorretrato com filhos e Mameluca. Aproveitando o tom classificatório do bestiário humano proposto pelas pinturas, as quais falam mais da dominação holandesa no Brasil
do que do próprio Brasil, produzo autorretratos incluindo meu universo íntimo, como mulher, mãe e artista. Uma proposta que trata de forma direta da história real da mulher brasileira.
Trata-se da relação entre o mapeamento etnográfico pintado por um viajante estrangeiro para apresentar à corte holandesa e as pinturas contemporâneas que são o mapeamento
afetivo e íntimo de uma artista do Brasil que, ao se colocar no lugar das figuras femininas retratadas, assume a porção mestiça brasileira, em que todos são um pouco índios e negros,
e com essa sobreposição de significados, estereótipos e tempos proporciona um encontro com a pintura desse país.
O primeiro núcleo cultural brasileiro que se assemelhou a uma corte europeia foi fundado em Recife, em 1637, pelo conde holandês Maurício de Nassau que trouxe uma comitiva de
cientistas, humanistas e artistas que produziram uma brilhante cultura profana no local. Sua presença resultou na elaboração, pelo homem branco nos trópicos, de um trabalho cultural
sem paralelos em seu tempo e muito superior ao que vinha sendo realizado pelos portugueses. Seu lema “até onde o mundo alcança” mostra a extensão de sua curiosidade e intenção.
Na comitiva de Nassau, estava Albert Eckhout (1610-1666), dividindo com Frans Post e Georg Marcgraf a tarefa de documentar a paisagem, a vida e os costumes dos índios e escravos.
Entre seus oito clássicos e emblemáticos retratos etnográficos, Eckhout visou apresentar as mulheres do Novo Mundo: Mulher Tupi, Mulher Mameluca, Mulher Tapuia e Mulher Negra.
A extensa pesquisa que se fez dessas obras gerou um rico e complexo conjunto de interpretações. Hoje se sabe que uma intrincada relação entre ideal e realidade deu origem a essas
pinturas. Toda essa gênese das pinturas de Albert E., sua relação com a pintura brasileira e o gráfico hierárquico de civilidade dos habitantes do Novo Mundo que traçavam – na base
menos civilizada estavam os índios canibais Tapuia, depois os Tupi e os Negros; no topo estavam o Mestiço e a Mameluca – além de diversos outros detalhes simbólicos internos e
externos às pinturas, levaram-me a criar uma relação afetiva, como brasileira, com as imagens.
A proposta trata da história verídica e inventada da mulher brasileira, da relação entre o mapeamento etnográfico do gênero feminino pintado por um viajante estrangeiro e as pinturas
contemporâneas que são o mapeamento afetivo e íntimo de uma jovem artista. O conceito de diluição é pertinente para essa afetiva relação, se pensarmos que as imagens das quatro
mulheres propostas por Albert E. são realmente diluídas nas apropriações das minhas pinturas, ressignificadas com novas simbologias, novos ares de um “novo mundo”. A presença
das crianças nas pinturas de Eckhout, seja como filhos em primeiro plano ou na fazenda, no panorama, trouxe para mim um elo entre o “presente” e o “futuro” da formação do povo
brasileiro; a mãe como figura feminina principal em duas das pinturas históricas traz uma conexão afetiva muito intensa, que encarnei em minhas pinturas, apresentando meus filhos,
brasileiros recentemente gerados.
As viagens ao Novo Mundo são histórias intrínsecas à realidade dos brasileiros. Nós somos parte do Novo Mundo que foi encontrado e ao mesmo tempo o perdemos para sempre. Assim, surge um outro encontro impossível: entre as pinturas de um jovem artista que viajava em um proposto e suposto Novo Mundo e as pinturas que retratam o mundo contemporâneo,
feitas por uma jovem artista brasileira
SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD
This work that began in 2007 is a display that includes 12 paintings in various shapes, the reproduction of 4 scientific texts and 2 monochromes on fabric.
I propose this project based on four ethnographic works by Albert Eckhout. They are self-portraits: Self-portrait with India Tarairiu*, Self-portrait with Theo and Negra, Self-portrait with
Isadora and India Tupi* and Self-portrait with children and Mameluca**. Using the tone of scientific classification from the ‘human bestiary’ proposed by the paintings, which speak more
of the Dutch domination in Brazil rather than Brazil itself, I make self-portraits including my own private universe as a woman, mother and artist. It’s a proposal that deals very directly
with the actual History of the Brazilian woman. It’s about the relationship between the ethnographic map painted by a foreigner artist meant to be presented before the Dutch royal court
and the contemporary paintings that are an emotional and intimate mapping of a woman artist from Brazil. As she places herself as one of the feminine images portrayed, she embodies
a share of Brazilian mixed races, in which everyone has a little bit of indigenous and African blood in themselves; and by juxtaposing meanings, stereotypes and eras, she creates an
important connection between the paintings of the country.
The first Brazilian cultural guild that was somewhat like an European court was founded in Recife, in 1637, by the Dutch Count Maurice of Nassau, who brought a group of scientists,
humanists and artists who contributed to the creation of a brilliant and profane culture in that area. His presence resulted in the production, by the white man in the tropics, of unpreceded works, of a level that was much higher than the artistic production from Portugal at that time. His motto ‘as far as the world can reach’ shows how great his curiosity and intentions
were. Among Nassau’s entourage there was Albert Eckhout (1610-1666), sharing with Franz Post and Georg Marcgraf the task of documenting the landscape, life and customs of the
indigenous and enslaved peoples. Among his eight classic and emblematic ethnographic portraits, Eckhout aims at presenting the women of the New World: the Tupi* Woman, the Mameluca** Woman, the Tapuia* Woman and the Black Woman. The extensive research carried out on these works created a rich and complex set of interpretations. Today we know that
these paintings have their roots in an intricate relationship between ideals and reality. The whole ‘genesis’ of Albert Eckhout’s paintings, his relationship with Brazilian art and the hierarchic
dynamic of the inhabitants of the New World depicted in his works (at the most ‘uncivilized’ layer of society there were the cannibal Tapuias, then the Tupis and the African people; at the
top there were the Mestiços and the Mameluca) together with many other symbolic details, both internal and external to the paintings, have led me to create, as a Brazilian Woman, an
affective relationship with the images.

“Embora muito do que está representado nessas pinturas espelhe um mundo já perdido, também nos lembra
uma verdade ainda pertinente: que nos vemos e vemos os outros a partir de perspectivas contemporâneas. Este
insight pode nos ajudar a questionar nossos próprios valores e julgamentos, tornando-nos mais abertos a outras
perspectivas e visões de mundo.” 1
1 - Introdução de Barbara Berlowicz para o catálogo da exposição “Albert Eckhout volta ao Brasil 1644-2002”

“Although much of what is represented in these paintings mirrors an already lost world, it also reminds us of a still relevant
truth: that we see ourselves and others from contemporary perspectives. This insight can help us question our own values
and judgments, making us more open to other perspectives and worldviews. “1
1 - Introduction of Barbara Berlowicz to the catalog of the exhibition “Albert Eckhout returns to Brazil 1644-2002”

The proposal is connected to the real and the fictional narratives about the Brazilian women, to the ethnographic mapping of their gender painted a foreign traveler, and the contemporary
paintings that are a young artist`s emotional and intimate mapping of.
The concept of blending or dillution is pertinent to this affective relationship, if we think that the images of those four women presented by Eckhout are in some way dilluted or blended
into my own appropriation of his work, re-signified with new symbolism, new takes from a New World. The presence of kids in Eckhout’s paintings, be it as a family’s children in the
foreground or children on a farm in the background, has brought me a link between present and future in the formation of the Brazilian people - the mother as the main female character
in two of the historical paintings brings an intense affective connection which I have incorporated into my own paintings where my own children are featured, young Brazilians recently
brought about the world.
The travels to the New World are stories deeply connected to the reality of the Brazilian people. We are part of this New World that was found and at the same time that we lose it forever.
Thus, we have another impossible encounter - between the paintings of a young artist who travelled to and around a supposedly New World and the paintings that depict our contemporary world, made by a young Brazilian artist.
*Tarairiu, Tupi and Tapuia are names for different indigenous Brazilian tribes.
** Mameluca/Mameluco - a Brazilian mestizo; specifically : the offspring of a white man and an American Indian woman (Definition by Merrieam-Webster Dictionary)

Panorama da montagem do trabalho AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO / PANORAMA OF THE MONTAGE OF WORK SELFPORTRAITS IN THE NEW WORLD
11 pinturas, sendo 4 principais e em grande formato; 4 textos emoldurados, 2 tecidos monocromos montados
área total da montagem: 2,20x14metros { a montagem varia de acordo com o espaço }
2007 - 2014

Detalhe do trabalho AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO; Montagem de AUTORRETRATO COM ÍNDIA TARAIRIU
Detail of THE WORK SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD; MONTAGE OF SELF-PORTRAIT WITH INDIA TARAIRIU
Acrílica e vinílica sobre tela
240x160cm
Tecido 70x120cm
Texto de Luiz Emygdio Filho
2007

Índia Tarairiu
A mulher, ainda jovem, tem o corpo desnudo porém com o sexo protegido por um maço de folhagens sustentado
por cordão de material vegetal, que lhe rodeia as ancas.Segura, na mão direita, a parte distal de um braço humano
e, na outra, carrega um feixe de ramos. Em sua cabeça pode–se ver o típico corte de cabelo em prato, idêntico
ao que é possível observar nos atuais Timbira.Ainda na cabeça está apoiada uma faixa (testeira) que sustenta um
cesto trançado que aparenta ser de folha de palmeira. No antebraço há uma pulseira de sementes. Os pés temnos protegidos por tipo de sandália cujo material poderia ser retirado dos gravatás (Bromelia sp. – Pseudananas
sagenarium Camarg.) ou outras bromeliáceas conforme referência de Markgraf acerca da feitura de alpercatas
dessa natureza pelos Jê do Nordeste.
O componente biológico é assinalado pela presença marcante de uma árvore, em estado frutífero, que é possível
assimilar à Cassia grandis L., a maior dentre as Cassia encontradas no Nordeste, com intensa floração rósea que
irrompe de maneira mais comum em seguida à queda das folhas, o que empresta à árvore um aspecto de grande
efeito cênico. Os frutos, bem visíveis, são vagens indescentes, de textura lenhosa, pesadas, de comprimento
variável, podendo alcançar a dimensão da ordem de 60cm.
À esquerda aparece uma planta indicadora da proximidade do mar, crescendo em locais sempre inundados.É a
arácea Montrichardia linifera Schott, aninga ou aningaçu. Sua altura, variável com as condições ambientais, pode
atingir até 5-6 metros. O caule erguido , verde acinzentado, exibe as cicatrizes transversais das folhas caídas,
de colorido mais claro. A inflorescência, minuciosamente desenhada por Eckhout, é uma espádice obovoidal,
figurado na pintura em estado subseqüente à queda da bráctea protetora (espata). A infrutescência resultante é
uma reunião de frutos baciformes e com numerosas sementes. Em plano posterior e no curso da mesma levada
aparecem exemplares de outra espécie paludícola, a Thypha domingensis Pers., a tabua. Envolvendo o tronco da
Cassia há uma trepadeira, a passiflorácea Passiflora cincinnata Mart., um dos maracujás encontradiços na região
nordestina e até hoje ocorrente na vegetação de suas dunas paralitorâneas. Frutos e flores têm suas características
evidentes.
Aos pés da mulher, parada à beira do regato, num ponto em que parece ele represado, possivelmente para apanha
de peixes (seria o feixe de ramos em sua mão algum timbó ou tingui, de ação ictiotóxica?), vê-se um cão negro
de patas brancas em atitude de beber. Os Jê, de modo geral, são extremamente afeiçoados a seus cães e isto é
ressaltado por Pinto¹ que aponta seu papel na vida familiar, como xerimbabos ou na caça.
No cesto, referido no início, pode se ver um pé humano, atestando os hábitos de canibalismo da tribo. Entretanto é
preciso considerar que o canibalismo dos Tarairiu correspondia a uma forma de endocanibalismo, Os mortos eram
repartidos e comidos sob a justificação de que não haveria melhor sepultura do que o corpo dos sobreviventes.
O cadáver era lavado, assado e comido. Os ossos recolhidos e depois reduzidos a pó eram misturados com
farinha e ingeridos em outra oportunidade. Depois que o cadáver tinha sido inteiramente consumido cessavam as
lamentações e gritos que acompanhavam o repasto fúnebre.
Em plano posterior e silhuetado na linha do horizonte, um grupo de índios caminha para a planície, onde é
possível reconhecer indícios de atividade agrícola.
(1)PINTO,Estevão. Os indígenas do Nordeste II: 64-65. Brasiliana 5.S/112, S. Paulo, 1938.

VALLADARES, Clarival do Prado; ECKHOUT, Albert van der; MELLO FILHO, Luiz Emygdio de. Albert Eckhout : a presença da
Holanda no Brasil - seculo XVII. Rio de Janeiro: Edições Alumbramento, 1989. 141p.

O primeiro dos 4 textos que integram o conjunto do trabalho, de Luiz Emygdio Filho impresso sobre papel e emoldurado com vidro, dimensão A4
The first of the four texts that integrate the whole of the work, by Luiz Emygdio Filho printed on paper and framed with glass, A4 size

AUTORRETRATO COM ÍNDIA TARAIRIU / SELF-PORTRAIT WITH INDIA TARAIRIU
Acrílica e vinílica sobre tela
240x160cm
2007

AUTORRETRATO COM THEO E MULHER NEGRA COM CRIANÇA / SELF-PORTRAIT WITH THEO AND BLACK
WOMAN WITH CHILD
Acrílica e vinílica sobre tela
220x175cm
2014

AUTORRETRATO COM ISADORA E INDIA TUPI E CRIANÇA / SELF-PORTRAIT WITH ISADORA AND INDIA
TUPI AND CHILD
220x175cm
acrílica e vinílica sobre tela
2014

AUTORRETRATO COM THEO, ISADORA E MAMELUCA / SELF-PORTRAIT WITH THEO,
ISADORA AND MAMELUCA
220x175cm
acrílica e vinílica sobe tela
2014

Negra com Criança

A figura central é uma mulher negra, descalça, jovem, de tórax desnudo exibindo os seios robustos e bem conformados. Seu braço direito, levantado, sustém na palma da mão uma cesta cujo trançado sugere material originário
de alguma palmeira (Raphia). A cesta e belamente decorada com desenhos em preto e vermelho sobre o fundo alvacento. O padrão dos desenhos se desenvolve em três barras paralelas, com arabescos geometrizados separados
por duas faixas de colorido vermelho contendo pequenas conchas (Cyprea sp.) em três ou quatro fileiras alinhadas
segundo o eixo maior das conchas. A cesta contem frutas tropicais (bananas, laranjas, coco e ramos floridos de um
maracujá (Passiflora sp.))que, por estilizado, dificulta uma determinação botânica a nível específico.
Veste a mulher negra saia curta de pano de Benguela, quadriculado em azul, e sustentada por um pano vermelho
que lhe rodeia a cintura à maneira de cinto e é cerrado por um laço.
Essa indumentária é complementada por um rico chapéu cuja aba é formada de penas de pavão (Pavo cristatus
L. 1758). A copa se termina por um capitel ornado com pequenas conchas e fortes presas. Trata-se assim de um
chapéu de tipo oriental que evidencia o comércio praticado por mercadores holandeses que o trouxeram da Ásia
para o reino aliado de Sonho, na embocadura do rio Congo.
Traz adereços na forma de colares, um de pérolas e outro de contas rubras parecendo de coral (Corallium rubrum
L. 1758). Pérolas piriformes maiores são vistas nos brincos e no pingente do colar de pérolas. O pulso direito
tem-no cingido por várias fiadas de pérolas e, no esquerdo, há uma pulseira metálica cujo material se assemelha
ao latão.
A riqueza dos enfeites dessa mulher negra de face sensual, lábios carnudos e olhar estático, faz cogitar que não se
trate de uma simples escrava. Contudo Wagener, ao reproduzir esta figura, apresenta-a com uma diferença como
é acentuado no texto do catálogo da Mauritshuis den Haag, que reside na presença de uma marca a fogo, acima
de seu seio esquerdo, com o monograma de Maurício de Nassau, com que eram então marcados os escravos importados e que não é visível na pintura de Eckhout.
A mão esquerda repousa na cabeça de um menino. A figura infantil tem na mão direita uma espiga de milho tostada
e na outra uma ave ornamental empoleirada em seu indicador. Seus caracteres permitem identificá-la. Trata-se de
um periquito pertencente ao grupo chamados periquitos inseparáveis ou periquitos-do-amor. Pelo colorido e pelo
desenhos corresponde a Agapornis roseicollis (Vieillot, 1817), o inseparável cara-rosada cuja área de dispersão se
estende, aproximadamente, entre a foz do rio Congo e o norte da Namíbia, no leste africano.
No plano posterior destacam-se dois coqueiros (Cocos nucifera L.) que o catálogo da Mauritshuis den Haag
chama equivocadamente de cacao-palmen por coco-palmen e um mamoeiro de elevado porte. Uma massa vegetal
indistinta dá fecho ao cenário. Mais além o mar com embarcações, o céu, o horizonte.
Do ponto de vista geológico percebe-se um solo argiloso, friável, formando uma mulola ou barreira de erosão,
como é conhecida em Angola, e arrecifes contra os quais vêm as ondas a arrebentar.
Em termos de atividade humana aparece ao fundo um grupo de pescadores arrumando as redes e uma escada de
atalaia com o vigilante no topo, perscrutando o mar em busca de cardumes.

detalhe de AUTORRETRATO COM INDIA TARAIRIU / detail of SELF-PORTRAIT WITH INDIA TARAIRIU
Acrílica e vinílica sobre tela
240x160cm
2007

detlahe de AUTORRETRATO COM THEO E MULHER NEGRA COM CRIANÇA /
detail of SELF-PORTRAIT WITH THEO AND BLACK WOMAN WITH CHILD
Acrílica e vinílica sobre tela
220x160cm
2013

detalhe de AUTORRETRATO COM ISADORA E INDIA TUPI / detail of
SELF-PORTRAIT WITH ISADORA AND INDIA TUPI AND CHILD (mulher tupi e criança de Albert Eckhout, 1641)
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
220x175 cm
2014

detalhe de AUTORRETRATO COM THEO, ISADORA E MAMELUCA / detail of SELF-PORTRAIT WITH THEO,
ISADORA AND MAMELUCA (mulher tupi de Albert Eckhout, 1641)
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
220x175 cm
2014
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O segundo dos 4 textos que integram o conjunto do trabalho, de Luiz Emygdio Filho impresso sobre papel e emoldurado com vidro, dimensão A4
The second of the four texts that integrate the whole of the work, by Luiz Emygdio Filho printed on paper and framed with glass, A4 size

DETALHE DE AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO / Detail of THE WORK SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD
Texto do biólogo Luiz Emygdio Filho sobre a pintura Mulher Negra de Albert Eckhout - A4 / Text of the biologist Luiz Emygdio Filho about the painting Black
Woman by Albert Eckhout - A4
BANANA PRATA / Silver banana - pintura sobre madeira - 23x30cm
tecido monocromo montado com garras de metal / Monochrome fabric mounted with metal claws-20x20cm
2014

detalhe de AUTORRETRATOS DO NOVO MUNDO - AUTORRETRATO COM THEO E MULHER NEGRA COM CRIANÇA / Detail of THE WORK SELFPORTRAITS IN THE NEW WORLD - SELF-PORTRAIT WITH THEO AND BLACK WOMAN WITH CHILD
220x175cm
Texto do biólogo Luiz Emygdio Filho sobre a pintura Mulher Negra de Albert Eckhout - A4 / Text of the biologist Luiz Emygdio Filho about the painting Black
Woman by Albert Eckhout - A4
BANANA PRATA/ Silver banana - pintura sobre madeira - 23x30cm
tecido monocromo montado com garras de metal / Monochrome fabric mounted with metal claws -20x20cm
2014

detalhe da montagem do trabalho AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO / Detail of THE WORK SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD
Texto de Luis Emygdio Filho (Mulher Tupi com criança) / Text of the biologist Luis Emygdio Filho about Albert Eckhout’s painting India Tupi - A4 size
Série de pinturas na técnica gouache, título:“deslocamento”, dimensão 20x20cm cada / 4 gouache paintings on wood 20x20cm each - SHIFTING

Detalhe do trabalho AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO - AUTORRETRATO COM ISADORA E INDIA TUPI E CRIANÇA / Detail of THE WORK SELFPORTRAITS IN THE NEW WORLD - SELF-PORTRAIT WITH ISADORA AND INDIA TUPI AND CHILD
220x175cm
Texto do biólogo Luis Emygdio Filho sobre a pintura India Tupi e criança de Albert Eckhout - dimensão A4 / Text of the biologist Luis Emygdio Filho about
Albert Eckhout’s painting India Tupi and child - A4 size
4 pinturas gouache sobre madeira 20x20cm cada - DESLOCAMENTO / 4 gouache paintings on wood 20x20cm each - SHIFTING
2014

Mulher Tupi com criança
Mulher jovem, de porte baixo, descalça, segurando cesta quadrangular (panacu) sobre a cabeça, mantida em
posição pela mão esquerda. A outra mão sustém uma criança contra o flanco. Do pulso pende, presa por cordel,
cabaça cortada para transporte de água. Tem o busto desnudo. Os seios são fartos e caídos. Veste saia branca de
tecido grosso, de algodão, rematada por um enrolamento do pano na cintura. Lateralmente vê-se a ponta de uma
faixa de material semelhante usada à maneira de cinto.
A pele e de cor amarelada e a fisionomia da fronte alta e lábios finos exprime, em seu conjunto, seja a mansidão de
espírito seja um sentimento de resignação. O cabelo tem-no espetado, com franja, longo e terminado num par de
tranças realçadas pelo entrelaçamento com um cordão branco. Exibe um discreto buço. Schaden chama a atenção
para o fato de que a mulher retratada por Eckhout não possuiria tranças e sim, apenas, um cordão decorativo. O
exame de fotografias e de suas ampliações parece, em contrário, dar razão a Wagener quando diz “os seus cabelos
negros trazem-nos habitualmente em tranças, que lhes pendem sobre o corpo”. Com efeito, as ampliações fotográficas mostram uma imagem cuja interpretação indica o cabelo da trança enrolado com cordão branco e brilhoso.
Na extremidade da trança é reconhecível o cabelo desfiado das pontas. É curioso que as feições índias da “Mulher
Tupi” e da “Criança” , na reprodução de Wagener, adquiram nítidos traços europeus. Quanto ao mais, usa brincos
e, na face, são visíveis manchas de sujeira e crostas de cicatrização.
A criança, desnuda, tem o cabelo penteado para trás e contido por faixa frontal. O componente biológico do
plano proximal apresenta, à direita, uma robusta bananeira com frutificação, com o cacho em avançado estado
de maturação e permitindo notar o colorido arroxeado dos frutos. Isso conduz a identificá-la como um exemplar
de banana-figo (Musa Paradisíaca L. subsp. sapientum O. Ktze.). A sua volta aparece um pseudocaule cortado e
renovos de diferentes idades. Na extremidade da inflorescência é figurado o mangará, com suas flores e brácteas,
cuja precisão de detalhes e colorido é digna das melhores iconografias botânicas.
A cesta, em material de taquara, primorosamente tecida, de tom claro, de feitio quadrangular e fundo chato, é
valorizada pelo bordo reforçado abaixo do qual há uma faixa trançada em cauda de andorinha e por duas listras
em diagonal com motivos em grega, de colorido branco e preto. Em seu interior estão uma rede dobrada, duas
tigelas de cabaça (Lagenaria siceraria (Molina) Standl. ), e um outro volume de significado não reconhecido.
O plano posterior mostra a paisagem de um sítio ribeirinho com uma casa de fazenda aprazíve1, com cobertura de
palha, ao sabor de Post. A sua frente esta um pátio limitado de cada lado por dois ranques arbóreos, os internos de
árvore latifoliada e os externos de palmeira que, pe1as folhas arqueadas, flexuosas, não se identifica ao coqueiro
(Cocos nucifera L.). Como hipótese de trabalho pode-se, tentativamente identificá-la ao coco baba-de-boi (Syagrus romanzoffiana (Chan. m) Glass) ou mesmo à palmeira imperial (Roystonea oleracea (Jacg.) Cook.) em estado jovem com o que teríamos aberto mais uma controvérsia quanto à primeira introdução desse ilustre vegetal,
até aqui atribuída ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conforme a saga da “Palma Mater”, hoje desaparecida.
No pátio há animais domésticos, vacas, uma delas amarrada ao tronco e sendo ordenhada por mulher sentada ao
chão. Uma outra mulher, negra, de pé no meio do caminho parece estar grávida. À esquerda há duas figuras armadas de espada e espingarda. Em outros pontos grupos de aves domésticas.

VALLADARES, Clarival do Prado; ECKHOUT, Albert van der; MELLO FILHO, Luiz Emygdio de. Albert Eckhout : a presença da
Holanda no Brasil - seculo XVII. Rio de Janeiro: Edições Alumbramento, 1989. 141p

O terceiro dos 4 textos que integram o conjunto do trabalho, de Luiz Emygdio Filho impresso sobre papel e emoldurado com vidro, dimensão A4
The third of the four texts that integrate the whole of the work, by Luiz Emygdio Filho printed on paper and framed with glass, A4 size

Mameluca
Retrato de mulher jovem, de formas exuberantes, descalça, vestida em camisolão branco de fazenda brilhante,
decotado e de mangas largas e panejantes. A mão esquerda soergue a veste acentuando-lhe o drapejamento. Na
espádua direita vê-se uma ombreira caprichosamente bordada com ilhoses e pontos cheios. As feições são um
tanto grosseiras e o cabelo se apresenta algo eriçado e rebelde.
As mamelucas eram dotadas de um vigor físico talvez explicável pelo efeito da heterose ou mistura racial, filhas
que eram de branco com índia. Gozavam de apreço e freqüentemente, pelo casamento ou pelo concubinato, ascendiam a níveis sociais mais elevados. Wagener se ocupou desse fato.
Seus adornos compreendiam um pequeno barrete axadrezado com bordadura de pérolas, no alto da cabeça, prendendo um buquê de ramos floridos, possivelmente de laranjeira, brincos, colar e anel (na mão esquerda) com
aspecto de bijuterias. Cingindo o pulso direito, há um colar enrolado com quatro fiadas de contas.
A mão direita erguida e espalmada sustenta uma cesta com flores. Nela e possível reconhecer, não obstante a
acentuada estilização, flores de maracujá (Passiflora sp.) de Hibiscus, de Plumbago, de Ixora, de Solanum, de
nenúfar (Nymphaea sp. ) e de algo que se assemelha ao jasmim (Jasminum). A cesta tem formato hemisférico e
é trançada com fitas de taquara.
Ainda no plano próximo salienta-se uma árvore, um cajueiro (Anacardium occidentale L.) abundantemente frutificado e com os cajus em diferentes estados de maturação, havendo mesmo vários deles tombados ao chão. À esquerda há um pé de mamona ou carrapateira (Ricinus communis L.) em plena produção de frutos. Do outro lado,
ao pé do cajueiro, temos um conjunto de plantas onde é possível reconhecer o pinhão-de-purga ou pinhão-bravo
(Jatropha curcas L.) cm sua s flores alvas, algumas flores campanuladas de um belo azul celeste (possivelmente
uma Jacquemontia, da família das convolvuláceas) e, finalmente, aquilo que dá a este quadro uma extraordinária
importância botânica. Isto porque é esta seguramente a vez primeira em que o gênero Helicônia L., das musáceas, é registrado pela iconografia botânica. O material retratado com flores novas de um vermelho alaranjado e
uma inflorescência velha, descorada, corresponde a Heliconia psittacorum L.f., a paquivira ou pacovira, espécie
comum na costa brasileira ao norte do Espírito Santo.
O componente animal se reduz a um casal de cobaios (Cavia porcellus L. 1758).
O plano posterior ilustra uma várzea na planície aluvionar com canaviais, de tonalidade verde claro, permeados
aqui e acolá por massas mais altas e mais acentuadamente verdes da vegetação ciliar dos cursos d’água ali presentes.

Detalhe do trabalho AUTORRETRATOS NO NOVO MUNDO - AUTORRETRATO COM THEO, ISADORA E MAMELUCA
Detail of THE WORK SELF-PORTRAITS IN THE NEW WORLD - detail of SELF-PORTRAIT WITH THEO, ISADORA AND MAMELUCA (mulher mameluca de
Albert Eckhout, 1641)
220x175cm
Texto do biólogo Luiz Emygdio Filho sobre a pintura Mulher Mameluca de Albert Eckhout - dimensão A4 / Text of the biologist Luis Emygdio Filho about Albert Eckhout’s painting Mameluca - A4 size
Céu de cajus - pintura sobre madeira - 40cm diâmetro / Cashew Sky - Painting on Wood - 40 cm diameter
2014
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O quarto e último dos 4 textos que integram o conjunto do trabalho, de Luiz Emygdio Filho impresso sobre papel e emoldurado com vidro, dimensão A4
The fourth and last of the four texts that integrate the whole of the work, by Luiz Emygdio Filho printed on paper and framed with glass, A4 size

INFINITOS DE COR
INFINITOS DE COR EM EXPANSÃO
INFINITOS DE COR ENTRELAÇADOS
Os Infinitos foram expostos pela primeira vez na exposição “Provocando o Infinito” que fiz no espaço cultural da Mannesmann, em Belo Horizonte. Pinturas,
objetos e fotografias formavam o conjunto.
As ampulhetas são antigos medidores do tempo, um tempo que se mede com o fluxo da matéria de um espaço para outro. A forma do objeto ampulheta é
semelhante ao infinito.
Quando colocada horizontalmente na paisagem, a ampulheta cristaliza esse fluxo, esse tempo que para de escoar.
Quando colocada em caixas com pigmentos, as cores entram em diálogo formando um ritmo. Infinitos eternizados. A pergunta se seria possível eternizar algo
ou alguém por meio da imagem continua em fluxo.
As 9 caixas são de madeira mogno, com vidro, pigmentos, e ampulhetas
36x36x10cm o conjunto das 9 caixas
2014
A partir dos Infinitos de cor surgiram desdobramentos. A fotografia dos infinitos repete outra tentativa de eternização, de permanência e, quando desfocada,
essa cor que está confinada dentro do espaço se dissipa em expansão. A imagem se dissipa junto com a cor em uma lenta expansão registrada graças à fotografia. É também uma redundância proposital, visto que o infinito por assim ser está sempre em expansão.
As fotografias têm tamanho 15x22,58 cm
2014
Os Infinitos entrelaçados são esses mesmos infinitos de cor em uma dança ou abraço. Sua configuração é múltipla e pode variar, como em um jogo de cores.
Um infinito sustenta o outro.
Os conjuntos têm geralmente têm 13x13x13cm, mas variam de acordo com a dimensão das ampulhetas.
2014
INFINITIES OF COLORS
INFINITIES OF COLORS EXPANDING
INFINITIES OF COLORS INTERTWINED
The Infinitos (Infinities) were first displayed at the exhibition “Provocando o Infinito” (Teasing Infinity) that I did at Espaço Cultural Mannesmann, in Belo Horizonte, Brazil. Paintings, objects and photographs were part of the set.
Hourglasses are old tools for measuring time, a time that is measured through the flowing of matter, from a space to another. The shape of an hourglass is very
similar to the symbol that represents infinity.
When placed horizontally in the landscape, the hourglass crystallizes this flux, this time that stops flowing out. When placed inside boxed with pigments, the
colors create a dialogue that leads to a rhythm, a pace. Eternalized infinities. The question of whether it would be possible to eternalize someone of something
remains at play.
The 9 wooden boxes are made of mahogany with glass, pigment and hourglasses. 36cmX36cmX10cm – set with 9 boxes (2014)
From Infinitos Entrelaçados (Intertwined Infinities) new things have unfolded. The photography of the Infinities emulates another attempt towards the eternal, the
permanence, and when out of focus, the color that was once confined inside that space dissipates in expansion. The image is dissipated together with the color
in a slow expansion which is captured thanks to photography. It’s intentionally redundant, given that our Universe is always in constant expansion.
The photographs are sized 15cmX22,5cm (2014)
Intertwined Infinities are these same infinities of color in the middle of a dance or an embrace. Their configuration is multiple and may vary, as in a game of colors.
One Infinity supports the other.
The sets are mostly 13cmX13cmX13cm but may vary according to the size of the hourglasses. (2014)

INFINITOS DE COR / INFINITE OF COLOR
objeto
9 caixas de madeira, pigmentos, ampulhetas de vidro com areia colorida / 9 wooden boxes, pigments, glass hourglass with colored sand
36x36x9cm
2015

INFINITOS DE COR ENTRELAÇADOS / INTERTWINED INFINITE OF COLORS
objeto
ampulhetas de vidro com areia colorida / glass hourglass with colored sand
10x10x10cm
2015

INFINITOS DE COR EM EXPANSÃO / EXPANDING INFINITE OF COLORS
fotografia / photography
18 fotografias 15x20cm cada montadas em caixa de acrílico transparente ou diretamente na parede
2014
montagem total / sugestão de montagem / full assembly / assembly suggestion

INFINITOS DE COR EM EXPANSÃO / EXPANDING INFINITE OF COLORS
Montagem na exposiçao Afluentes em Belo Horizonte - Galeria Mamacadela
fotografia
15x20cm cada montadas em caixa de madeira
2014

INFINITOS DE COR EM EXPANSÃO - PRETO E VERMELHO / EXPANDING INFINITE OF COLORS - BLACK AND RED
fotografia
15x20cm cada montadas em caixa de madeira branca
2014

INFINITOS DE COR EM EXPANSÃO - VIOLETA E AMARELO / EXPANDING INFINITE OF COLORS - VIOLET AND YELLOW
fotografia
15x20cm cada montadas em caixa de madeira branca
2014

PROVOCANDO O INFINITO / PROVOKING THE INFINITE
objeto/instlação
tigelas que foram utilizadas para limpar pincel, quebradas ao meio, com tintas secas e marcas de decantação / bowls that were used to clean brush, broken
in half, with dry paints and decantation marks
20 tigelas em formatos diversos
aproximadamente 2,5 metros
2004 ... 2014

PROVOCANDO O INFINITO / PROVOKING THE INFINITE
fotografia / photography
fotografia de tigelas que foram utilizadas para limpar pincel, quebradas ao meio, com tintas secas e marcas de decantação
21x15cm cada
2014

“MAR DE ROSAS”/ “SEA OF ROSES”
objeto / object
caixa de papel de presente escrito “felicidades”, garrafa com paisagem de areia e papel de presente / paper gift box written “congratulations”, bottle with sand
landscape and gift paper
15x15x8cm
2010

COLEÇAO DE PINTURAS ENCONTRADAS, I E II / COLLECTION OF PAINTINGS FOUND, I AND II
técnica mixta desconhecida / mixed media unknown
40x20cm
20x50cm
2008

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR
8 pinturas sobre diversos suportes encontrados / 8 paintings on various supports found
40x 400cm no total
2014 ... 2016
montagem variável de acordo com o espaço

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR
Série de pinturas work in progress. São pinturas de naturezas mortas feitas em suportes encontrados, sobre pinturas encontradas.
São estudos de observação da interação das cores.
As cores aparecem nas composições em reflexos, uma dentro da outra, como a sombra de uma fruta na mesa, nos reflexos de um objeto no outro e também em resquícios de
pinturas que já estavam no suporte.
Essa série aborda a pintura em si, a pesquisa constante e insaciável da cor e o próprio ato de pintar (faço um autorretrato no reflexo de bolas de vidro registrando o momento em
que pintava).
A natureza morta, gênero clássico da pintura, é abordada e desdobrada constantemente na história da arte e na arte contemporânea. Os objetos surgem o mais próximo possível
de suas formas básicas: círculos, quadrados, cones e triângulos e, por isso, sua simplicidade é muito forte e a composição mais evidente.
Uma cor nunca é só uma cor, em vários sentidos. A pintura constrói seu significado primordialmente por meio da cor, e a poética da pintura, seu pensamento, se dá por meio da
sensação das cores construindo as composições que afetam os sentidos.
Além de significar e formar as composições, estão em constante movimento e mutação devido à luz e também devido ao reflexo de uma cor na outra, em contaminação mútua.
Um cor nunca está congelada no espaço, ela é mutável, uma sensação em movimento. Segundo Josef Albers em A interação da cor, quase nunca se vê uma cor como ela realmente é fisicamente e isso faz com que a cor seja o meio mais relativo entre os empregados pela arte.

A COLOR IS NOT JUST A COLOR
Series of work-in-progress paintings. They are still life paintings made onto supports, other paintings that I have found.
They are studies upon the observation of the interaction of colors. The colors appear in these compositions as reflections, one within the other, as the shadow of a fruit on a
table, as in the reflection of an object on to the other and also in the remains of the old painting that was originally on that support canvas.
This series approaches the painting itself, the constant and insatiable research of color and the act of painting per se (I have made a self-portrait in the reflection of glass
balls, a record of that very moment when I was painting.)
Still life, a classic painting genre, is constantly approached and developed in the history of art as well as in contemporary art. Objects come as close to their basic forms as
possible: circles, squares, cones and triangles and, because of that, they convey a very strong sense of simplicity and the most evident sort of composition.
A color is never just a color, in many senses. Painting conveys its meaning mainly through the colors and its poetry, its thoughts, come from the feelings generated by these
colors creating the compositions that affect the senses.
Besides bringing meaning and being part of the compositions, colors are in constant movement and mutation due to Light also due to the reflection of one color on to the
other, in mutual contamination. A color is never frozen or fossilized in space, it’s mutant, it’s a moving sensation. According to Josef Albers in “Interaction of Color”, we hardly
ever see a color as it really is physically, and that makes the color the most relative means among those used by Art.

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR II / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR II
acrílica sobre madeira e moldura
40x30cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR III / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR III
acrílica sobre madeira e moldura
30x40cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR IV / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR IV
acrílica sobre madeira e moldura
30x20cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR V / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR V
acrílica sobre suporte encontrado
20x20cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR VI / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR VI
acrílica e colagem sobre tela encontrada
30x20cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR VII / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR VII
acrílica sobre madeira e moldura
40x30cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR I / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR I
acrílica e colagem sobre tela montada em madeira
50x30cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR VIII / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR VIII
acrílica sobre madeira e moldura
40x30cm
2016

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR VII / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR VII
acrílica sobre madeira e moldura
40x30cm
2014

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR X / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR X
acrílica sobre madeira e moldura
30x30cm
2016

UMA COR NÃO É SÓ UMA COR XI / A COLOR IS NOT JUST A/ONE COLOR XI
acrílica sobre caixa de madeira
15x15x15cm
2016

NILZA E A FLORESTA SEM FIM / NILZA AND THE ENDLESS FOREST
acrílica e colagem sobre tela
220x120cm
2014

ROÇA / FARM
acrílica e colagem sobre tela
200x220cm
2014

RETIRO / RETREAT
acrílica e colagem sobre tela
220x120cm
2014

MARCELO E O MAR / MARCELO AND THE SEA
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
60x80 cm
2014

ISADORA E O VULCÃO / ISADORA AND THE VOLCANO
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x150 cm
2014

MARCELA E A PAISAGEM JAPONESA /
MARCELA AND THE JAPANESE LANDSCAPE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x150 cm
2012

PERSONA - AUTORRETRATO / PERSON - SELF PORTRAIT
acrílica sobre madeira
40cm diâmetro
2014

ESPELHO ESPELHO MEU... / MIRROR MIRROR MY ...
Acrílica e vinílica sobre tela
40x30cm
2010

AS IRMÃS II / THE SISTERS II
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x170cm
2013

SOPA DE BONECAS / DOLL SOUP
Acrílica e vinílica sobre tela
100x70cm
2013

MIRAGEM / MIRAGE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
120x170 cm
2013

EUFORIA - Parte II / EUPHORIA
Acrílica e vinílica sobre tela
220x160cm (díptico)
2013

ECHO | DISFORIA - Parte I / ECHO | DYSPHORIA - PART I
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x140cm (díptico)
2013

AUTORRETRATO COM THEO E A GRUTA / SELF-PORTRAIT WITH THEO AND THE GROTTO
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2012

MÚSICOS GUARDIÃOS DA FLORESTA - Parte II
MUSICIANS GUARDIANS OF THE FOREST - PART II
Acrílica, vinílica sobre tela
80x100 cm (díptico)
2012

MÚSICOS GUARDIÃOS DA FLORESTA - PARTE I
MUSICIANS GUARDIANS OF THE FOREST - PART I
Acrílica, vinílica sobre tela
80x100 cm (díptico)
2012

BOI DA CARA PRETA
“OX BLACK FACE”
Acrílica e tecido sobre tela
180x130 cm
2014

O SONHO DE THEO / THEO’S DREAM
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela; cantoneiras de garras de urso em
metal
180x150cm
2012

PINTURA ADENTRO - PAINT INSIDE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x200cm
2012

TOCA / LAIR
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
80x100cm
2012

E FORAM FELIZES PARA SEMPRE...(parte I) / AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER I
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela sem chassi
190x420cm cada (díptico)
2012

E FORAM FELIZES PARA SEMPRE...(parte II) / AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER II
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela sem chassi
190x420cm cada (díptico)
2012

ONDE ESTÁ VOCÊ? / WHERE ARE YOU?
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2010

UM BELO DIA .../ ONE FINE DAY ...
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2012

PELA ESTRADA AFORA / ON THE ROAD
Acrílica sobre tela
200x180 cm
2011

TIO WINIEFRIED WEISSMANN E O MURO DE PEDRAS / TIO WINIEFRIED WEISSMANN AND THE STONE WALL
Acrílica sobre tela
200 x 180 cm
2011

YASMINI LEVANDO FLORES PARA A VOVÓ / YASMINI TAKING FLOWERS FOR GRANDMA
Acrílica sobre tela
200 x 180 cm
2011

CIDA E LUCAS / CIDA AND LUCAS
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
110 x 70 cm
2011

PROJETO PERSONAS - ÍDOLOS
Projeto de pinturas - work in progress
PERSONAS – ÍDOLOS
Imago / Máscara
Projeto de pinturas – work in progress
Ídolo. Um ídolo (do grego antigo εἴδωλον, “simulacro”, derivado de εἶδος, “aspecto”, “figura”) é, originalmente, um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina, e frequentemente é associado a ele poderes sobrenaturais, ou a propriedade de permitir uma comunicação entre
os mortais e o outro mundo. A idolatria é, portanto, a prática de adoração de ídolos.
Na atualidade, especialmente após os avanços tecnológicos do século XX que permitiram maior acesso da pessoa comum a trabalhos de artistas, políticos,
e personalidades importantes, o termo “ídolo” expandiu-se da esfera divina para a esfera humana. É lugar comum a menção de pessoas famosas ou de destaque em sua área de atuação profissional como “ídolos”, personalidades que se tornam, por meio da aclamação popular espontânea ou pela atuação direta
da própria mídia, objetos de adoração e devoção não religiosa.
Persona, no uso coloquial, é um papel social ou personagem vivido por um ator. É uma palavra italiana derivada do Latim para um tipo de máscara feita para
ressoar a voz do ator (per sonare significa “soar através de”), permitindo que fosse bem ouvida pelos espectadores, bem como para dar ao ator a aparência
que o papel exigia. A palavra latina deriva da palavra etrusca “phersu”, com o mesmo significado, e seu significado no último período Romano foi alterado
para indicar um “personagem” de uma performance teatral.
Imago. A palavra latina imago ganhou no ocidente um variado número de sentidos no decorrer dos séculos. A teologia cristã refere-se à imago Dei como a
imagem de Deus semelhante à qual os humanos foram criados, e com que devem esforçar-se por se conformar. A expressão imago mundi remete para a
ideia religiosa de uma ordem cósmica. E, já no século XX, a psicanálise introduziu o conceito de imago para se referir à imagem idealizada de alguém (normalmente um parente), formada na infância e que se mantém inconscientemente na idade adulta, como uma espécie de Eu ideal. Imago, em latim, etimologia da palavra imagem, designa a máscara mortuária levada nos funerais da antiguidade romana. A imagem é então espectro ou alma.
A arte desde os primórdios está diretamente ligada à morte, pois tenta constantemente compreendê-la e conviver com a sua presença. Criar, inventar, fruto
de uma curiosidade infinita sobre a natureza é também uma tentativa de imortalidade. A pintura de retratos e sua história tem uma ligação mais que direta
com as questões da morte, da preservação da imagem, do corpo, da presença de ausência, da memória. A impermanência desses rostos, de memórias, de
histórias, casas, afetos e da própria pintura estão dentro da variância do mundo.
PERSONAS – IDOLS
Imago/Mask
Painting Project – work in progress
Idol. An idol (from ancient Greek εἴδωλον, “simulation”, derived from εἶδος, “aspect”, “figure”) is, orginally, an adoration object, the concrete representation of
a spiritual or divine entity, and is frequently associated to supernatural powers or the ability of allowing communication between this world and the afterlife.
Idolatry is, therefore, the practice of worshipping idols.
Nowadays, especially after the advances of technology throughout the 20th century that allowed people to have easy access to works of art, their authors,
artists, politicians and celebrities, the term idol has expanded from the divine to the mundane. It is common to refer to famous people or to someone who is
admired in their field as idols – individuals who become objects of non-religious devotion or worship through popular appeal or by some direct action of the
media.
Persona, colloquially speaking, is a social role or character played by an actor. It is an Italian term derived from Latin for a kind of mask through which the
actor`s voice would sound (per sonare means literally “to sound through”), allowing the performers to be heard by the audience. It also helped to change the
appearance of the different characters accordingly. The Latin word probably derived from the Etruscan word “phersu”, with the same meaning which in the latter Roman period changed to indicate a “character” of a theatrical performance.
Imago. The Latin word imago, in the West, has been associated with a series of meaning along the centuries. Christian theology refers to Imago Dei as the
image of God, similar to the one humankind was created, and to which we should look up. The expression imago mundi refers to the religious idea of a cosmic
order and, in the 20th century, psychoanalysis came up with the concept of imago as the idealized image one has of a person (such as a relative), usually created during childhood and that remains subconsciously in their mind till adulthood, as some sort of ideal self. Imago, in Latin, being the ethymologic origin of
the word image, refers to the death masks used in Ancient Rome funerals. Image is, therefore, a specter or soul.
Since its beginnings Art has been connected to Death, as it is constantly trying to understand death and live with its presence. A creation, an invention, coming
from an endless curiosity about nature, is also an attempt towards immortality. The painting of portraits and their stories are directly connected with the subject
of death, of keeping the image, the body, the presence and absence, the memory. The impermanence of these faces, of memories and stories, houses, affections and the paintings themselves are placed within the variability of the world.

MICHAEL
Acrílica sobre tela
40x30 cm
2017

MICHAEL 2
Acrílica sobre tela
40x30 cm
2017

HERMETO CAMPEÃO / CHAMPION HERMETO
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
30x30 cm
2012

HERMETO CAMPEÃO II / CHAMPION HERMETO 2
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
20x30 cm
2012

BJORK - WHERE IS THE LINE WITH YOU?
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
30x30 cm
2012

CRIOLO - FIQUE ATENTO / STAY TUNED
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
20x18cm
2012

HENDRIX - ARE YOU EXPERIENCED?
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
35x25 cm
2012

FREDDIE EM ÊXTASE - FREDDIE IN ECSTASY
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
60x120 cm
2012

GIL - GILENGENDRAEMGILROUXINOL
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
120x70 cm
2015

AS FLORESTAS ENCANTADAS
Série de pinturas realizadas em 2009 e 2010 e relógio objeto.
As pinturas de retratos e paisagens em grandes formatos mostram crianças, amigos e familiares dentro do ambiente da floresta que também é uma personagem em si. As figuras habitam a floresta mas têm uma relação de deslocamento, assombramento, desconforto e estranhamento.
As árvores têm títulos que as conectam, mesmo que através da imaginação do observador, com formas de animais.
Esse ambiente da floresta é a realidade da própria pintura para mim, o processo de intimidade com a técnica, a umidade, a riqueza de formas, cores e imagens,
a experimentação rumo ao desconhecido do imaginário e da invenção. A presença eterna da infância.
O relógio marca o tempo da floresta encantada, onde os ponteiros circulam sobre uma roleta de jogo infantil que estipula os passos dentro da trilha que leva
ao fim. No caminho, há a bruxa e o príncipe encantado, o bem e o mal, a vida e a morte.
THE ENCHANTED FOREST
Series of paintings held in 2009 and 2010 and object clock.
Portrait paintings and large-scale landscapes show children, friends and family within the forest environment that is also a character in itself. The figures inhabit
the forest but have a relation of displacement, haunting, discomfort and estrangement.
Trees have titles that connect them, even through the observer’s imagination, with animal forms.
This forest environment is the reality of my own painting, the process of intimacy with technique, humidity, the richness of forms, colors and images, the experimentation towards the unknown of imagery and invention. The eternal presence of childhood.
The clock marks the time of the enchanted forest, where the hands circulate over a children’s game roulette wheel that stipulates the steps within the path that
leads to the end. On the way there is the witch and the enchanted prince, good and evil, life and death.

O TEMPO NA FLORESTA ENCANTADA / THE TIME AT THE ENCHANTED FOREST
objeto - relógio e roleta de jogo infantil
30x30cm
2010

DENTRO DA FLORESTA / INTO THE WOODS
Acrílica e vinílica sobre tela
70x100cm
2009

FLORESTA ENCANTADA / ENCHANTED FOREST
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2010

ESTRADA BRANCA / WHITE ROAD
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2010

TAPETE MÁGICO / MAGIC CARPET
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
120x50
2010

NUNO NA FLORESTA / NUNO AT THE FOREST
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
160x60cm
2010

ÁRVORE CROCODILO / CROCODILE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x150 cm
2013

ÁRVORE CAMELO / CAMEL TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2012

ÁRVORE ELEFANTE II / ELEPHANT TREE 2
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2011

ÁRVORE GIRAFA / GIRAFFE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2011

ÁRVORE PATO / DUCK TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
160x180cm
2011

ÁRVORE MACACO / MONKEY TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x220cm
2010

ÁRVORE TARTARUGA / TURTLE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x220cm
2010

ÁRVORE ZEBRA / ZEBRA TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2010

ÁRVORE PEIXE TELESCÓPIO JAPONES / JAPANESE TELESCOPE FISH TREE
Acrílica e vinílica sobre tela
120x180cm
2013

ÁRVORE BORBOLETA / BUTTERFLY TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x180cm
2013

À MARGEM / THE MARGIN
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
80x180cm
2013

UMIDADE / MOISTURE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x200cm
2012

ÁRVORE COBRA / SNAKE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2011

ÁRVORE ELEFANTE / ELEPHANT TREE 1
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x210cm
2010

ÁRVORE GALINHA / CHICKEN TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2010

ÁRVORE BALEIA / WHALE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2010

ÁRVORE FORMIGA / ANT TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
120x200cm
2009

LAGOA / LAGOON
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
160x200cm
2008

ÁRVORE CAVALO / HORSE TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
220x200cm
2010

ÁRVORE PEIXE / FISH TREE
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x220cm
2010

NEBLINA / MIST
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2009

ÁRVORE AMARELA / YELLOW TREE
Acrílica e vinílica sobre tela
160x210cm
2007

MENINOS / BOYS
Acrílica e vinílica sobre tela
200x120
2010

STELA, PERTO DA FLORESTA / STELA, NEAR THE WOOD
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2010

GRUTA PARA MAMÃE / GROTTO FOR MOM
Acrílica e vinílica sobre tela
250x160cm
2010

A CAMINHO / ON HER WAY
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2010

ÚLTIMO ANDAR, AUTORRETRATO PARA PAPAI / TOP FLOOR - SELF PORTRAIT FOR DAD
Acrílica, vinílica sobre tela
250x300cm
2009

FÉRIAS DE MARCELO PRETTO PARTE I - DÍPTICO / MARCELO PRETTO’S HOLIDAYS, PART 2
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x160cm
2009

FÉRIAS DE MARCELO PRETTO PARTE I - DÍPTICO / MARCELO PRETTO’S HOLIDAYS, PART 1
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
220x180cm
2009

FLORESTA ÁGUA I / WATER FLOREST 1
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2010

FLORESTA ÁGUA II / WATER FLOREST 2
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2011

FLORESTA ÁGUA IV / WATER FLOREST IV
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x150 cm
2013

FLORESTA ÁGUA III / WATER FLOREST III
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2011

ONDA III / WAVE III
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
180x200cm
2011

ONDA II / WAVE II
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x200cm
2009

ONDA I / WAVE I
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x200cm
2009

MENINAS E A MATA / GIRLS AND THE WOOD
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x200cm
2009

QUEM TEM MEDO DO LOBO MAU? / WHO IS AFRAID OF THE BIG BAD WOLF?
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
100x150cm
2013

ESTRADA VERMELHA / RED ROAD
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
200x180cm
2011

VALE ENCANTADO / ENCHANTED VALLEY
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
150x200cm
2010

JÚLIA
Acrílica, vinílica e colagem sobre tela
110x60cm
2009

MARTHA E A GRUTA / MARTHA AND THE GROTTO
Acrílica sobre tela
180x90cm
2006

O ENCONTRO PARTE I E II / THE MEETING PART I AND II
Acrílica e vinílica sobre tela
210x100cm cada
2007

ÁRVORE TRANSPARENTE / TRANSPARENT TREE
Acrílica e vinílica sobre tela
200x200cm
2007

CHUVA / RAIN
Acrílica e vinílica sobre tela
150x200cm
2007

MURO BRANCO / WHITE WALL
Acrílica e vinílica sobre tela
160x210cm
2007

ÁRVORE DIAGONAL / DIAGONAL TREE
Acrílica e vinílica sobre tela
140x200cm
2008

AUTORRETRATO SOBRE MAR AZUL / SELF-PORTRAIT ON BLUE SEA
Acrílica e vinílica sobre tela
200x150cm
2007

RAFAEL MARTINI SOBRE BRANCO / RAFAEL MARTINI ON WHITE
Acrílica sobre tela
220x170cm
2006
Detalhe

AUTORRETRATO DE PAULA NO ESPELHO DO AVÓ
Projeto de entrelaçamento entre os trabalhos em pintura de Leonora Weissmann e em fotografia de Paula Huven.

Nós, ao mesmo tempo, sós
Encontro estas duas em meio a um caminho cruzado de cartas. Uma delas, de mais perto, declara: “No mesmo dia em que desisti de fazer o retrato (...), acabei
conseguindo”. A outra, mais de longe, continua: “Escolhi uma foto para mandar para você fazer o retrato, não sei se é isso mesmo, porque não é exatamente
o corpo inteiro, faltam as pernas...”.
Caminho em meio a estas duas, vejo corpos enormes, maiores que elas, vejo detalhes íntimos, menores que todos nós. E leio, em uma delas: “ao mesmo
tempo, ouvimos os ruídos e os murmúrios”.
Lembro, ainda perdida entre os retratos maiores que eu, das palavras de Deleuze: o escritor é justamente aquele “ que viu e ouviu coisas grandes demais”. E
penso: “E o artista? Dos ruídos e murmúrios, o que será o artista ainda capaz de ver?’.
Assim, me perco, ao mesmo tempo em que me encontro entre dois, entre duas: são os namorados lado a lado, são as amigas posadas sobre o ladrilho hidráulico, são a moça de fundo branco , a moça de fundo preto. E, do outro lado, aquela senhora só, entre o rastro imperceptível de seus gatos e o beijo impossível
de suas bonecas.
Antes, muito antes de Leonora e Paula, já havíamos aprendido, com Pessoa, que uma autopsicografia se escreve de um eu tornado outro, ou do outro que o
eu sempre é. Agora, com o auto-retrato de Paula pintado por Leonora, aprendemos que uma mulher e outra mulher podem se encontrar em um si mesmo que
jamais fará, de duas, uma só. Ou jamais fará, de uma, uma só. Como um dia pudemos ler em Clarice: “Não me posso resumir porque não se pode somar uma
cadeira e duas maçãs. Eu sou uma cadeira e duas maçãs. E não me somo”.
Assim permanecemos sós, entre estas duas, irremediavelmente juntas e, ao mesmo tempo, absolutamente sós. Felizmente há a paisagem, essa que atravessa
tudo - da imensidão dos retratos de Leonora à minúscula dimensão de seus jardins: jardim do homem, jardim da mulher. Mas a paisagem por ser também, como
nos ensina Gabriela Llansol, o terceiro sexo: “ os três sexos que movimentam a dança do vivo: a mulher, o homem, a paisagem”.
Eis que estamos salvos. Pela dança do vivo, escapamos à infinitização a que os espelhos e seus duplos nos condenam, E então podemos entender, finalmente,
que o trabalho da paisagem entre elas - entre nós - foi o de reunir, pouco a pouco, os absolutamente sós.
Lucia Castello Branco - 2008
Escritora, psicanalista e professora da Faculdade de Letras - UFMG

Texto de Lucia Castello Branco para a exposição “Ao mesmo tempo” de Leonora Weissmann e Paula Huven no Palácio das Artes, Galeria Arlinda Corrêa Lima
em Belo Horizonte - 2008
Text by Lucia Castello Branco for the exhibition “At the same time” by Leonora Weissmann and Paula Huven at the Palácio das Artes, Arlinda Corrêa Lima
Gallery in Belo Horizonte - 2008

AUTORRETRATO DE PAULA NO ESPELHO DA AVÓ / PAULA’S SELF PORTRAIT IN GRANDMOTHER’S MIRROR
Acrílica e vinílica sobre tela
170x130cm
2008

ENCONTRO / METTING
Panorama da montagem do trabalho realizado em conjunto pela fotógrafa Paula Huven e Leonora Weissmann
pintura, fotografia, cartas. / Panorama of the assembly of the work done jointly by the photographer Paula Huven and Leonora Weissmann
painting, photography, letters.
170x130cm
2008
Galeria Arlinda Correa Lima - Palácio das Artes - Belo Horizonte

ENCONTRO / METTING
PAULA HUVEN
fotografia sobre pintura de Leonora Weissmann / photography on painting by Leonora Weissmann
170x130cm
2008

CIRCUNSTÂNCIA NA GRUTA - PARTE I - díptico / CIRCUMSTANCE IN THE GROTTO - PART I - diptych
Acrílica e vinílica sobre tela
204x295cm
2008

CIRCUNSTÂNCIA NA GRUTA PARTE II - díptico / CIRCUMSTANCE IN THE GROTTO - PART II - diptych
Acrílica e vinílica sobre tela
160x85cm
2008

JARDINS DE MÃO
Os Jardins de mão são pequenos objetos manuseáveis.
São cubos com a mesma estrutura externa, que basicamente é uma ou mais lentes que mostram seu interior
e um acrílico leitoso que propicia a passagem da luz.
Internamente possuem composições variadas, desenhos que se formam com colagens, fotografias, objetos e
pinturas.
A luz e o manuseio são os responsáveis pela variação das imagens percebidas em seu interior.
Vêm sendo construídos desde 2004, são work in progress

HAND GARDENS
Hand Gardens are handy little objects.
They are cubes with the same external structure, which is basically one or more lenses that show its interior
and a milky acrylic that allows the passage of light.
Internally they have varied compositions, drawings that are formed with collages, photographs, objects and
paintings.
The light and the handling are responsible for the variation of the images perceived inside.
They have been built since 2004, are work in progress

Do pequeno quadrado da tela: o jardim
As pinturas e os objetos de Leonora Weissmann abrigam o encanto do artifício, de onde surgem, pelo efeito do pincel, das lentes e do espelho, a magia das imagens
desdobradas, repetidas, desfocadas. A poética dos reflexos traz-nos pela possibilidade de inversão e rebatimento das imagens uma ordem labiríntica, o equívoco do
princípio e do fim, transformando o determinado em indeterminado.
É essa poética que permite Leonora sustentar em sua pesquisa os cenários-miragens, “os espaços vagamente delimitados”. Seu olhar ora se volta para a imensidade
da tela, retratos sob paisagem, ora para um pequeno quadrado, para as imagens fugidias, que parecem deslocar-se da paisagem para o interior dos volumes.
Nas pinturas, vêem-se retratos e auto-retrato sob paisagem. Uma lente perambula pela superfície da tela, como que delimitando alguns canteiros, aproximando-se
de um detalhe e dele se afastando, desfocando-o até o apagamento, até o branco e o vazio da tela: a colheita de toda a espécie de imagem. Essa colheita para além
da percepção estética abre a experiência artística à exploração das pequenas impressões, sensações ínfimas, imperceptíveis que acompanham necessariamente a
apreensão de uma forma pictural. Imagens despojadas de sua significação verbal, aquelas que advêm da fantasia dos sonhos e associadas aos pensamentos imperceptíveis, pensées volantes que formam o material imagético de todas as artes, e com os quais Leonora circunscreve os “espaços vagamente delimitados”.
Os canteiros construídos no interior de caixas coloridas recebem, como nos livros, títulos, textos-ícones que antecipam ao leitor, através das letras impressas, a imagem do que está dentro: “O Jardim Invisível mostra a paisagem que se quer ver”; “O Jardim dos Sussurros: também invisível, porém não mostra a paisagem que se
quer ver”; “O Jardim das Sombras guarda a memória de uma paisagem”; “Jardim: dedicado aos jardins, é uma pintura abstrata”.
Jardins e paisagens se reenviam nos espaços vagamente delimitados instigando-nos a procurar seus contornos, as semelhanças e diferenças que os caracterizam.
Na leitura de Jean-Luc Nancy, a paisagem começa pela noção vaga e confusa de longínquo e de um perder de vista que atinge tanto o olho físico quanto o do espírito.
Com relação à paisagem, talvez a questão que se coloque seja a de uma mistura do próprio e do inapropriável, do comum, partilhado, e do impartilhado, isolado, delimitado... Ou ainda: como a paisagem distingue o indistinto e indistingue o distinto?
No jardim não pode haver paisagem. Ele pode somente propor lembranças, citações de tipos de paisagem (o princípio dos jardins chineses). Não se trata somente
de uma questão de dimensão: é uma questão relacionada ao longínquo, para além do sentido de distância. Existem jardins, parques, de grandes dimensões e cujas
perspectivas, regulares ou não, podem ir a perder de vista. Mas se a vista se perde nele, a consciência nele permanece como consciência do domínio e como uma
certeza de que nele não se perderá jamais.
Ao lado da concretude fechada do objeto, contrasta a abertura dada pela efemeridade com qual Leonora nomeia seus jardins. As notas explicativas e/ou subtítulos,
ao contrário de esclarecer, desmancham o sentido, para acolher a ambigüidade da palavra poética, aquela que não se decide de uma vez por todas, e de onde é possível à palavra invisível mostrar ou não mostrar a paisagem que se quer ver. Entra-se no jogo proposto por Leonora: aparecer/desaparecer, velar/desvelar, movimento
de oscilação sem fim, que mantém o fluxo ininterrupto entre imagem e texto. “O que Texto expõe, Imagem põe e depõe. O que Imagem configura, Texto desfigura.
Mas é isso mesmo sua coisa e causa comum, o que distintamente oscila entre os dois em um espaço fino como uma folha: frente o texto e verso a imagem, ou vice
(imagem)-versa (texto)”. (NANCY, 2003. p. 144)
Veja-se o Jardim de Sombras – aquele que guarda a memória de uma paisagem. Não seria igualmente justo dizer que a paisagem é o abrigo da memória de todos os
jardins?
Talvez essa medida de contorno seja a medida artística e filosófica por excelência: aquela que define o infinito no finito, eis a mágica de Leonora – nosso olhar tanto
é aprisionado em suas caixas e telas quanto se liberta – a perder de vista – no longínquo do jardim e da paisagem.
*
Contemplo ainda uma vez o auto-retrato com o mar ao fundo e no pequeno quadrado da tela vejo uma caixa azul, talvez um espelho d’água que reflete a imagem
da artista, de onde Narciso me olha sob outro ponto de vista, tal como o vê Blanchot: Narciso não se reconhece na miragem fluida que lhe reenvia a água, não é um
apaixonado por si mesmo, mas um fascinado pela imagem, pelo desconhecido e pela instabilidade de algo representado. Ele não morre, dissolve-se no imaginário,
sem presença e sem modelo.
NANCY, Jean-Luc. Au fond des images. Paris: Galilée, 2003.
Daisy Turrer - 2006

JARDINS DE MÃO / HAND GARDENS
1. JARDIM INSONE / 1. INSOMNIA GARDEN
2. JARDIM ATÉ ONDE O MUNDO ALCANÇA / 2. GARDEN AS FAR AS THE WORLD REACHES
3. JARDIM INFINITO PARA ANAIS (MINHA AVÓ) / 3. INFINITE GARDEN FOR ANAIS (MY GRANDMOTHER)
objetos manuseáveis
caixas de madeira com tampo de acrílico fosco e lente; técnicas mistas em seus interiores
A imagem interna, observada atraves da lente, se modifica de acordo com a luz e o movimento do observador.
15x15x15 cm cada
2014

JARDIM INFINITO PARA ANAIS (MINHA AVÓ) JARDIM ATÉ ONDE O MUNDO ALCANÇA - ponto de vista através da lente / GARDEN AS FAR AS THE WORLD REACHES objeto manuseável
caixa de madeira com tampo de acrílico fosco e lente; espelho, fotografia, colagem e pintura
15x15x15 cm
2014

point of view through the lens

the lens

ponto de vista através da lente

/ INFINITE GARDEN FOR ANAIS (MY GRANDMOTHER) -

objeto manuseável
caixa de madeira com tampo de acrílico fosco e lente; fotografia, espelho, colagem e pintura.
15x15x15 cm
2014

point of view through

ponto de vista através da lente

ponto de vista através da lente

JARDIM PARA GABRIEL/ ANUNCIAÇÃO
GARDEN FOR GABRIEL / ANNUNCIATION
objeto
ovo, espelhos, pintura e caixa de madeira com
acrílico fosco e 2 lentes
14x14x20cm
2007

JARDIM PARA NOSSA SRA. DOS CORAÇÕES ponto de vista através da lente / GARDEN TO OUR LADY OF HEARTS
objeto
santa, caco de azulejo, fitas e corações, pintura e caixa de madeira com acrílico fosco e 2 lentes
16x16x16cm
2007

viewpoint through the lens

ponto de vista através da lente

ponto de vista através da lente

JARDIM PARA A MORTE / GARDEN TO DEATH
objeto
fotografia, ampulheta, caixa, guizo, pintura e caixa de madeira com acrílico fosco e 2 lentes
14x14x20cm
2006

JARDIM DE CHUVA / RAIN GARDEN
objeto
espelhos, pintura e caixa de madeira com acrílico fosco e lente
12x12x12cm
2006

ponto de vista através da lente

ponto de vista através da lente

JARDIM PARA O HOMEM E JARDIM PARA A MULHER / GARDEN FOR MAN AND GARDEN FOR WOMAN
objeto
espelhos, pintura e caixa de madeira com acrílico fosco e lente
14x14x20cm
2006

JARDIM INVISÍVEL / INVISIBLE GARDEN
objeto
Esse Jardim excepecionalmente não possui acrílico leitoso e sim um acrílico transparente que mostra o enquadramento da paisagem externa que se projeta
através da lente, como uma câmera fotográfica./ This garden exceptionally does not have milky acrylic but a transparent acrylic that shows the framing of the
external landscape that projects through the lens, like a camera.
caixa de madeira e lente
18x18x18cm
2004

ponto de vista através da lente

ponto de vista através da lente

JARDIM DE SOMBRAS / SHADOWS GARDEN
objeto
pintura em caixa de madeira com acrílico fosco e lente
12x12x12cm
2004

JARDINS PARA MÁRCIO (PARA MÁRCIO SAMPAIO) / GARDEN FOR MÁRCIO
objeto
pena, foto e caixa de madeira com acrílico fosco e lente
18x18x18cm
2004

ponto de vista através da lente

ponto de vista através da lente

JARDIM PARA O INFINITO / GARDEN FOR INFINITE
objeto
espelhos, foto, pintura, furo e caixa de madeira com acrílico fosco e lente
18x18x18cm
2004

JARDIM DE AÇÚCAR (PARA DUCHAMP) / SUGAR GARDEN (FOR DUCHAMP)
objeto
cubos de isopor, caixa de madeira com acrílico fosco e lente
12x12x12cm
2004
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