
SECRETARIA DE 'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

» DESENHOS DE NAURA TIMM " ( RS )

Promoção : SCDT /DC

- Governo do Distrito Federal

- Secretaria de Educação e cultura

- Fundação Cultural do Distrito Federal

MargsLocal :

NS de peças : 13

_07/ 05y _8l a Jl/ _05y JlPeríodo i

Observações :



J . ...ai ;
O.xta:..... Q-? / oS /..Ai

3--a-sin*:
-SoAowvt* Be* * ;í| v^cov 
- Wtttt rft-r tVAWr—Ass-jn t

ART1LS
MARGS inaugura individuais 

de duas artistas gaúchas
dos, através dc inúmeras 
exposições, Na ura Ti mm go* 
za de prestígio no México, 
onde atualmente realiza sua 
oitava individual, no Museu 
de Arte Moderna de Guada- 
lajara. Tendo iniciado seus 
estudos no Centro de Artes 
da UFSM„ ela concluiu-os 
no Rio, passando a dedicar- 
se à gravuras Através des
ita técnica, obteve notorieda
de e prêmios em salões.

Transferindo-se para 
Goiás, iniciou a desenvolver 
a temática ‘"carajás” no de
senho. Em Brasília, envol
vida pelo misticismo da ca
pital federal, seu trabalho 
ficou mais telúrico. “Cada 
vez que me mudo, muda 
tudo em meu trabalho", 
confessa Naura que, para 
esta exposição, trouxe 13 de
senhos (7ocm x 100 cm) on
de continua explorando a 
temática do eentro-oeste, 
mas conservando muito de 
suas raízes, bem como te
mas místicos afro-Indígenas.

Em muitos aspectos, seus 
desenhos se aproximam dos 
realizados por artistas con
temporâneos mexicanos. Es
te fator auxiliou-a a proje
tar-se naquele país, ao pon
to de participar de exposi
ções ao lado de artistas co
mo Cuevas. Tanto Naura 
como Salomé vêm de bem 
sucedidas exposições em 
Brasília, na Galeria Parna
so. Naura expôs a série ‘ A- 
lice no País das Maravilhas” 
e Salomé “O Evangelho da 
Selva’’, da qual trouxe três 
para a exposição do Museu 
de Arte do RGS. com apoio 
do Governo do Distrito Fe
deral. (DP)
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Desenhe de Naura Timm João Batista e Salomé na Mesma Bandeja''/tapeçaria 
de Salomé

alomé BerrymRnn e 
Naura Timm, duas 
artistas gaúchas ra
dicadas em Brasilia, 

estão em Porto Alegre pa
ra inaugurar individuais, 
em duas salas do MARGS. 
hoje, às 20h30min. Há vá
rios anos fora do Rio Gran
de do Sul, esta é a segunda 
vez que expõem em se 
tado natal. Salomé é 
eeira e durante muito

S po morou nos Estados Uni
dos. Naura iniciou com gra
vura e agora ocupa-se ex 
olusivamente com o dese
nho

lementos de sua pintura. A 
partir dc entãp, nunca mais 
parou, sempre utilizando lã “escultura”, “Faço tapetes
(de todas partes do mun- pelo prazer. Não estou in
do). fios dourados, artigos 
indígenas, artesanato popu
lar, etc...

Ela define seu trabalho

çarias, incluindo o que ela 
denomina de ‘‘casacos’’ o«

teressada cm vender ou se 
as- pessoas gostam ou não. 
Minha satisfação é traba
lhar com as cores, sozinha, 
sem o auxílio de tecelãs.

Desde os 15 anos moran 
do era divertas partes do 
mundo, Salomé teve opor
tunidade de conviver 
arte de museus importantes 
e até viu Picasso and anão 
muna rua em Paris. Duran
te o período que residiu 
nos Estados Unidos, divul
gou muito a arte brasileira 
através de uma galeria que 
possuía e agora continua 
nas mãos de seu filho. Em 
novembro último, voltou pa
ra Brasilia, onde está liga
da à Prodi-Arte, do MEC.

Assim como Salomé tem 
seu trabalho in t ensa mente 
divulgado nos Estados Uni-

Autodidata, Salomé come
çou na técnica do tear 
quando foi residii nos EUA, 
em 1965. Empolgada corn o 
trabalho do artista norte- 
americano Frank Stella, re
solveu íazer um casaco em

como ‘ tapeçaria do incons
ciente”. Necta segunda in
dividual em Po*-'-' Alegre 
(a anterior foi c

sua homenagem, usando e- AL) estão reunidas 17 tape-
976. na
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no Museu de Arte
Bom público foi atè o Museu de Arte 
do Estado, noite da última quinta- 
feira, prestigiar a abertura da mostra 
das tapeçarias de Salomé Berrymann 
e dos desenhos de Naura Timm, duas 
artistas gaúchas, agora radicadas em 
Brasilia.
Entre as muitas presenças, Antonieta 
Barone, Albino de Bem Veiga, Paulo 
Hecker Filho, Graciema Pacheco, Luiz 
Carlos Cunha, Wilson Müller, Carla 
Obino, Zequinha Martins, Jussara 
Cime de Souza, Ingeborg Friedrich, 
Clarice Jaeger, Roberto Cidade, 
Dionéa Ruediger e Maria Helena 
Rambor.
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reavaliam, num esforço humanístico de 
primeira grandeza, os valores das raças 
indígenas ultrajadas e desmerecidas, uma 
obra como a de Naura Timm, que representa 
um elo numa corrente de corajosa 
atualidade, vem restaurar a dignidade do 
nosso relacionamento em pé de igualdade, 
com os que nos antecederam no dominio da 
terra e da natureza. índio não é moda, é 
consciência revisitada. As antenas dos 
criadores se encarregam de manter 
despertos os que tentam se acomodar sobre 
teonas de gabinete. Afinal, a vida é mais 
forte que tudo, e o compromisso com a vida e 
que confere energia a obras como as de 
Naura Timm, nas quais o grito selvagem e 
íntimo dos soterrados surge numa nata de 
cultura que configura um nobre conceito de 
raça. Artisticamente somos todos a mesma 
raça: a figura Karajá, Alice, Tarô - 
nacionalidade da fantasia, que disfarça um 
longo percurso de triunfo e sacrifício, 
confirmando a predominância do espirito 
sobre a circunstância histórica. Expressão 
legítima do Centro Oeste, a arte de Naura 
Timm é hoje predominantemente americana, 
continental, irradiada. Será entendida, como 
tem sido, nas regiões andinas, pode decorar 
as ruinas de Machu Pichu, amortaíhar as 
urnas funerárias, fragmentar-se nos 
sambaquis, com a afetiva sinceridade de 
um eco imemorial. Sobretudo impor-se, a 
nível internacional, como linguagem e 
temperamento equilibrados, possivelmente 
na dimensão social do muralismo mexicano, 
a serviço do homem como célula viva da 
comunidade. Este breve preâmbulo servirá 
talvez para estimular um pensamento mais 
comprometido com esta obra que inaugura 
as novas catacumbas, onde o homem rezará 
a pleno vento, impregnado da natureza, com 
ela identificado e dela renascido

Naura Timm nasceu no Rio Grande do Sul e, 
na maturidade, enraizou-se no Centro Oeste 

: brasileiro. Desta dualidade nasceu sua 
pintura luxuosa e signográfica. repleta de 
intenções magicas, quevaoda interpretação 
da leitura do tarô à absorção das formas 
ameríndias, tangenciando a liturgia mística 
das vivências primitivas, nas quais as franjas 
da vida e da morte se confundem. Para este 
levantamento memorial de um 
subconsciente arcaico, que esta no vento e 
nas montanhas, nc culto solar e no conceito 
genesíaco das águas, foi oportuna a 
infiltração telúrica e regional da artista, em 
seu transplante geográfico. Na sua 
percepção gráfica dos elementos figurativos 
que protagonizam a grande ópera de sua 
saga, ressaiíou o conceito latinoamericano 
deste mapa mitológico. Assim sua pintura e 
seu desenho irradiam toda a pujança de 
uma civilização massacrada, e cujos 
resíduos palpitam virginalmente entre a 
sacralidade dos museus e uma ainda 
incipiente arqueologia. Como as 
preocupações da artista são da origem e 
potencialidade expressiva da terra, 
entende-se o entrosamento com a fábula 
falsamente infantil de Lewis Carro!, ao criar 
Alice, a ac Pais das Maravilhas, surgido 
depois do tunel, desdobrado a partir do 
abismo, labiríntico, vertiginoso espaço, 
onde as metamorfoses e os alvos lúdicos 
contracenam com a inocência. Neste 
horizonte de revelçáo, Naura Timm exercita 
seu saber fazer, dominio técnico que se 
confirma no elán de tornar presente e 
contemporâneo todo o elenco de imagens 
atávicas depositadas no sangue e na cultura. 
Um desenho de Naura Timm e um universo, 
observem. Agiiiza-se na fronteira do 
desenho e da pintura, ousa com rara 
sapiência o dourado e o prata, esboça 
visagens e expressões totêmicas, veste de 
antigo aparato os fragmentos anatômicos 
da fabula No momento em que os artistas
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Rio de Janeiro, fevereiro de 1981 
WALMIR AY ALA
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