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DESENHOS m LIANA MAHFTO TXMK 

:sm sxposiglo nesta tbbça-fsim
NO MUSEU DE ARTE

Sera! inaugurada nesta terça-feira9 dia 6S as 20H50m3 no 

Museu de Arte d© Ri© Grande d© sal9 a expôs iça© de desenhos a nanquim 

© crayon de Liam Mahfuz Timms da serie intitulada NAinarxae^o
Liana Timm iniciou suas atividades no campo das Arte® Plásti

ca®- em 1969 atrases da experimentação de formas executadas em alumínio 

®. cimentOo Mais tarde realizou trabalhos em relevo e esculturas da 

tematica abstrata9 fez- desenhos a partir da levantamento fotográfico 

da cidade cí© Ri© d© Janairo9 incux3ionau p©l© Mesign** através d© es» 

culturas ©m material transparente a utilizem -também © grafism© alíad© 

a elementos de linguagem poética o Formada em Arquitetura^ lecionou 

© desenvolveu pesquisas no campo da Comunicação Visual dentro da disci
plina de Desenhos n& Universidade do Vaie dos Sinos e realizou axperiên 

cias formais no setor d© PXastica da Faculdade Canosns© d© Arquitetura 

@ Urbanismo o Atualmente9 Liana coordena © Gabinete Experimental d© 

Comunicação Visual d© Laboratorio de Ensina e Pesquisa da Criatividade 

na Faculdade d© Arquitetura da UFRGS © ministra a disciplina d© Es to
do da Forma no Departamento de Expressão Grafica rk mesma Faculdade0 

F-ntre as exposições individuais que malizcms a d© 1973 marca © início 

da temática qm vai caracterizar sua linha õ& trabalhos um abordagem 

da bípolaridade homem-sulher partindo d© individual enquanto vivência9 

indo a© coletivo enquanto realidade social o
Liana Mahfus Tiram alem de atividades docentes ligadas às Artes 

Visuais9 © também cola borad ora d® Caderno c*e Sabado d© Correio d©
Povo com suas ilustrações © poesiaso Faz parta da diretoria da Associa
ção Báograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa©
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* O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, órgão da Secretaria de 

Cultural, Desporto e Turismo, pros
segue movimentando a temporada 
com inúmeras exposições. Para es
te mês estão progratnadas três in
dividuais de conhecidos artistas 
gaúchos. Ontem, inaugurou a 
primeira exposição, com desenhos a 
nanquim e crayòn de Liana Mahfuz
Tmm-trc Wéf/<?o
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Como Geni que lutou pelos oprimidos englobados 
na sociedade, Berta acha-se na linha de frente con
tra a extinção de uma raça marginalizada pela mes
ma brutalidade das mesmas minorias. — De Edu
ardo Maffei, a propósito de “Diário do Xingu”, de 
Berta Gattai. à página 4.
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LIANA MAHffUZ TIMM 

"série amarras"
í . *-'-**•' ü?
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Liana Mahfuz Timm está expondo individualmente uma 
nova série de trabalhos,, abrangendo obras de 
1979 é 1980, sob a denominação geral de “Amarras”, 
que enfoca, ao lado da excelência da técnica 
que a caracteriza, temas da condição feminina, através 
de imagens metgfórias como dçr^os. nus, candelabros,

pêndulos, cordas, cojrentes e outros objetos.
A continuidade da obra de Liana é evidente, e isso 
bem diz da unidade que suas pesquisas 
guardam, mostrando o equilíbrio e a constância da 
artista. A mostra pode ser vista no 
Museu dcArle do Ru, Çrandr do Sn!.
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A humanizaçao dos 

objetos em “Amarras”
A artista plástica Liana Mahfuz 

Timm está com sua sétima exposição 
individual rio Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Na Série “Amarras”, 
o universo que Liana nos apresenta se 
desdobra na configuração de símbo
los eternos.

á na primeira fase de seu processo cria- 
rivo. Liana Mahfuz Timm esboçava, ainda 
que de uma forma inconsciente, aquilo 
que agora nos apresenta com sua Série 
•‘Amarras’. Voltada para o ambiente do 
cotidiano, começou a humanizar os obje

tos do dia a dia: suas cadeiras, tristes e choro
sas. e os relógios, nostálgicos, povoavam a casa 
com uma conformação menos material.

Através disso, Liana começa a fazer uma 
análise e descobre que seu objetivo era atin
gir a pessoa até então encoberta pelos objetos. 
Em 1973, já totalmente consciente da intenção 
social de sua temática, passa a dominar o as 
fiunto que naturalmente se apresentava. 0 pên
dulo, ainda agora tão importante na simbologia 
de Liana, vem desde a série “Pendulares”. on
de a sua maior preocupação consistia no relacio
namento com o tempo, .fa aí se apresentava a 
figura da mulher e os seus condicionamentos 
naturais.

principal é Uma mudança de mentalidade de to
do social, onde os dois sexos procurarão unidos 
uma saída. Liana não se considera feminista da 
mesma forma com que se considera expressio- 
nista ou qualquer outra coisa.

A mulher dos desenhos a nanouim e erayon 
de Liana é uma mulher sem identidade, símbo
lo coletivo, veste que qualquer um pode sentir 
aderindo-se ao seu próprio corpo. O cruzamen
to das linhas desdobra o tabuleiro de iwn jogo 
em que tempo e os animais convivem entre a- 
rames farpados e cercas. São cachorros, galinhas, 
gatos, vacas, pato e porco, domésticos e dramá
ticos, por vêzes trágicos, dividindo impassíveis 
ao lado da mulher o espaço de uma casa. retân
gulo do quarto ou da folha branca.

Sempre limitado, sublinhado, restringido • 
quase ampliado como aue por uma lupa , pelo 
filtro da cor, o órgão sexual feminino aparece 
dentro de contornos mais rígidos que os da pró
pria moldura. Balançam as redes, ou caem. du
ras e pesadas, cheias de anzóis, mais definitivas 
que o próprio corpo que aprisionam.

É esse o trabalho de Liana Mahfuz Timm na sé
rie “Amarras”; segundo suas próprias palavras. 
“Amarras” toma essa configuração- “O vestido 
impregnado de femininas heranças é nosso mar
tírio Caladas por cansaço no tempo, desistimos 
de abrir a boca na defesa do direito de optar até 
pela miséria da pornografia. Nos enfiamos em
baixo de cobertas à chorar num minuto tudo 
o que a íritura se encarrega de fazer com nos
so corpo Oleosamente arrastamos o dever da ca
sa, o dever da rua, que não cessa em hora al
guma. Mora onde não há pausa, e a causa é a 
tradição das calças encobrindo a vertente de 
renúncias.”

Os desenhos de Liana Mahfuz Timm pros
seguem em exposição no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul até dia 31 de maio. de terça a 
domingo, das 10 às 17 hs.
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Nessa série “Amarras”, duas linguagens se 
mesclam — o traço livre e a linha reta — para 
indicarem um universo em que as coisas são. 
por um lado, enquanto que por outro apenas 
poderíam ser. Sempre jogando com o fundo do 
papel, o branco é resguardado: é através delo 
que todo o desenho respira, chama, instituindo 
um pacto entre os traços e os olhos do espec
tador. O espaço de quadro não está limitado à 
moldura, a massa branca se expande, derrama, 
escapa na direção de quem olha da mesma for. 
ma com que a mulher já não fica mais limita
da às suas restrições seculares-

SÍMBOLOS

Segundo a própria Liana, seu trabalho “tem 
a preocupação de constatar uma luta da mulihei 
em se posicionar em relação a seus valores in
telectuais dentro da sociedade.” Considerando 
que mais importante que atitudes pessoais, e
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