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Desenho de Lenlr de Miranda

Lenir traz seus desenhos 

para mostra no Museu
para colocar o nome de Lenir entre 
os artistas do interior que desenvol
vem um trabalho mais vigoroso.

Graduada em pintura pela Escola 
de Belas Artes de Pelotas, Lenir atua 
junto ao Instituto de Letras e Artes 
da UFP. Ela iniciou sua carreira em 
1967 e desde então já obteve inúme
ros prêmios, podendo ser destacados 
os de 1982, no Salão Cidade de Novo 
Hamburgo (Prêmio Aquisição) e 39° 
Salão Paranaense (Prêmio Assem
bléia Legislativa). Além desta mos
tra em Porto Alegre, Lenir tem pro
gramadas para esta temporada, ex
posições em São Paulo e Caxias do 
Sul.

O MARGS dará início a sua tempo
rada oficial de exposições às 20h 
30min da próxima sexta - feira, dia 4, 
quando Lenir de Miranda estará 
inaugurando individual reunindo de
senhos da série “ConVivências”. Es
ta artista pelotense já desfruta de 
certo prestígio em Porto Alegre onde 
realizou sua primeira mostra, ano 
passado, no Espaço IAB. Naquela 
ocasião apresentou a série “SobreVi- 
vências”, demonstrando sua preocu
pação com o indivíduo, partindo da 
figura humana para uma reflexão 
em torno do homem contemporâneo 
em seu habitat. Esta preocupação 
persiste em “Convivências” e serve
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★ Museu de Arte do Rio Grande do Sul,_rea- 
brindo temporada oficial depois de amanhã^ às 

| ?0h30min. com desenhos de Lenir de Miranda;
' XX Curso de Atualização Cuituraí Para a Mu

lher, reiniciando atividades a partir do dia 10 
próximo, com palestra do Prof. Jorge Furtado e 
inscrições abertas a partir de hoje (Colégio Bom 
Conselho); Profa. Cora Torres comunicando 

aulas da Academia de Yoga Arunachala

i

;
que as

: terão início dia 15 de março corrente; Banco 
- Pinto de Magalhães inaugurou sua Agência em 

Porto Alegre, dia 28 passado (Largo Cairú), sen
do seu Diretor Regional Antonio Vier; Ivo Pedro 
Wagner prevendo o "estilo aviador" como a 

j grande moda feminina de 1983. £-3?
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Lenir de 
Miranda 
inaugura 
individual, 
hoje às 
20h30min, no 
Museu de 
Arte

está apresentando Toni 
Campana, piano, e Gil
berto Gomes, batería. O 
couvert artístico é Cr$ 
200100.*

EXPOSIÇÃO : •* A artista plástica Lenir de
* Miranda inaugurou ontem
* Museu de Arte do Rio Grande
* do Sul, a mostra
* “Con/Vivências
* trabalho realizado em cima
* de fotos jornalísticas que, na
* opinião da artista, traduzem a
* realidade do homem.

noLENIR DE MIRANDA
- Museu de Arte do 
RGS (Praça da 
Alfândega) - Artista 
pelotense apresenta a 
série “Con / Vivências” 
composta por desnhos a 
pastel. Esta é a segunda 
individual da artista em 
Porto Alegre. Hoje às 
20h 30min.

, um

!

Realidade esta que chega até
ela como sugestão de formas 
plásticas, nas quais a figura 
humana é a grande 
sobrevivente.
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Lenir de Miranda no MARGS
conteúdo é riso em que o 

co de expressão, manifesta
do numa linguagem original 
e concisa. (Lenir é uma be
la escritora; poetisa de far
ta inspiração, criativa e vi
gorosa em sua mensagem 
artística. Seu raciocínio d«- 
senvolve-se instantâneo e, 

facilidade dos talen
tosos, ela o registra no pa
pel, antes mesmo de pren- 
cupar-se com o certo e o 
errado. Mas tudo, apesar do 
sentido anárquico dos ele
mentos da obra, resulta 
num conjunto harmonioso. 
É uma poetisa contemporâ- 

sincera que não se 
utiliza da palavra 
transmitir o seu recadoj seu 
material de trabalho são as 
linhas e as cores.

cenário de conturbação 
O homemO Museu de Artes do 

Rio Grande do Sul abre 
hoje, às 20h30min, a 
mostra de Lenir Garcia 
de Miranda, constituída 
da série de desenhos a 
pastel denominada “Con 
lVivênciaDe Pelotas, 
cidade natal da artista, 
o professor e crítico de 
Arte Nelson Abott de 
Freitas envia as im
pressões que se seguem 
sobre os trabalhos de 
Lenir de Miranda, que 
compõem sua segunda 
mostra individual em 
Torto Alegre:

Quem passar pelo Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, lá na Praça da Alfân
dega, vai ter o prazer de 
sentir a grandeza do dese
nho de Lenir Garcia de Mi
randa.

São dezenas de trabalhos 
da sua última fase — Con/ 
Vivências — em que a de
senhista se entrega por in
teiro, num testemunho de 
que é dona de profunda 
sensibilidade que lhe permi
te penetrar nos meandros 
do clima de desordem e de 
aflição que tem circundado 
o homem nestes últimos 
tempos.

À distância, a sua obra 
já nos apresenta uma rea 
lidade contemporânea em 
que não existe o romantis
mo, a musicalidade e nem 
o lirismo. Tudo fala de um 
tempo de tensão, de crises 
internacionais, de dificul
dades e desordens. Os epi
sódios se sucedem: Guerra 
nas Malvinas, greves, guer
rilhas, cenas de ruas, pro
blemática estudantil, con 
versas sigilosas e reuniões 
misteriosas. E a artista con
segue nos dizer que são fi
guras entristecidas e preo
cupadas, movimentando-se

num
e dificuldades, 
convivendo com os seus 
problemas do dia-a-dia, ten 
tando se libertar para so
breviver — um quadro rea- 
lístico e sofrido da nossa 
história de hoje.

Mas, no caso, nada disso 
teria a menor importância 
se a autora apenas buscasse 
no mundo os seus proble- 

não tivesse a capaci-

com a

m as e
dade de transformá-los cm 
acontecimento estético. E- 
ela não só o faz, como o 
faz muito bem, usando uma 
linguagem repleta de valo
res plásticos, moderna e 
condizente com a nossa é-

nea e
para

poca.
Lenir procura na impren- 

íatos do quotidiano.sa os
Quem seria capaz de forne
cer mais rapidamente esses 
dados, com precisão e rea
lismo, do que a imprensa? É 
nela, através do folhear de 
revistas, que a artista vai 
coletando imagens e anali
sando noticias. É uma artis
ta que tem influências da 
“Pop Art” — não só pela 
procura do assunto nas 
vistas, mas pela maneira 
como executa o seu traba-

É um desenho para ser 
pensado. Nele, a presença 
do símbolo, do inusitado, 
das formas estranhas nas
cidas de uma linha que a 
artista sabe valorizar, evi
tando o supérfluo e o monó
tono. É um desenho gestual, 
soberbo em sua plena liber
dade, onde os elementos da 
composição fluem espontâ
neos, rápidos e soltos, de
nunciando nervosismo e a- 
gitação. Estamos diante de 
uma artista do gesto e do 
impulso.

Num primeiro instante 
sofremos um impacto dian
te das formas, das cores e 
do grafismo que se apresen
tam aos nossos olhos com 
toques do misterioso e do 
indecifrável, nos interro
gando, nos desafiando, nos 
sugerido, nos convidando a 

de perto aquele ema
ranhado de elementos que 
escondem verdades e men
tiras de um mundo que a- 
final também é um emara 
nhado de fatos sombrios e 
confusos. — Nelson Abbot 
de Freitas.

♦
re-

Iho.
Sua primeira preocupa

ção com relação às fotos 
procuradas evidentemente é 

estética. Analisa compo
sições, observa detalhes, po- 

e expressões. Seleciona 
termos e frases que acom
panharão as figuras -- a 
presença do grafismo em 

obra atual é marcante 
e significativa. Depois. * 
artista finalmente se põe a 
desenhar com o pastel — 
um material que lhe per
mite dar maior vazão ao seu 
instinto — relegando o nan- 
quim, até agora sempre 
presente em seu trabalho.

E as idéias brotam copio- 
sas, resultando num discur-

a

ses

sua

ver
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ARTE/CRÍTICA
%Lenir de Miranda

o temário de Convivência, 
já comentados aqui por 
NeJson Abbot de Freitas.

Ê um panorama de gra- 
fismos compostos e pesqui
sados, de um lado e, de ou
tro, com motivos do quoti
diano repassados com fan
tasia, em composições múl
tiplas em cada 'enquadra
mento, com a sugestão da 
mosca irritante e um sua
ve colorido.

É uma técnica em voga 
e que nos tem aparecido 
nas últimas temporadas 
por vários desenhistas, sen
do o labor de Lenir Miran
da bem sensível em 
configurações humanas, de 
elaboração atual e influxo 
da Pop Arte e de humor 
crítico delicado e feminil.

O Museu de Arte é 
centro de várias salas em 
tomo da grande galeria 
centrai de seu grande acer
vo selecionado e de certo 
rodízio. Numa das salas — 
a de fotografia — temos 
mais uma representação do 
apreciável artista da" foto
grafia que é Luís Carlos 
Felizardo, também 
um conjunto de dezoito 
trabalhos, em preto e bran
co, com a íotogenia e ex
pressão que lhe são pe
culiares, enquanto aguar
damos a vindoura mostra 
fotográfica e a dinamiza- 
ção das outras salas para o 
evolver da temporada de 
outono, em cujas vésperas 
já estamos.

ALDO OBINO

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul atravessou 
janeiro e fevereiro com 
uma seletiva mostra do a- 
cervo que constitui a du
pla pinacoteca Rubem Ber- 
ta^ e Aldo Locatelli, patri
mônio da Prefeitura de 
Porto Alegre, a qual, por 
convênio, pôs sob a custó
dia do Margs, por motivos 
técnicos, o singular patri
mônio artístico.

O diretor Roberto Pi- 
memtel reuniu em duas ga
lerias nada menos de uma 
centena de trabalhos, sen
do o acervo de proporções 
muito maiores.

Agora, 'às vésperas da 
temporada de outono, o 
referido acervo está expos
to e reduzido numa só sa
la, a outra acolhendo a 
mostra pessoal de desenhos 
e pastel de Lenir Garcia de 
Miranda, desenhista, pinto
ra e professora pelotense, 
cuja trilha artística come
çou em 1967, na pintura e, 
a partir de 79, se tem de
dicado ao desenho e que 
já participou de vinte mos
tras coletivas, tendo sido 
premiada. Em Porto Ale
gre, surgiu em 67 e 68 e 
individualmente em 1982 

• no Espaço, Livros e Artes 
do M>, estando agora no 
Margs com um conjunto 
de duas dezenas de dese
nhos a pastel bem enqua
drados e reflexivos e com

suas

um

com



Opinião

A partir 

do real, 

desenho 

caótico
série “Con / Vivências”. O 
tema continua sendo o mes
mo, mas houve modifica
ções no tratamento. Dei
xando a caneta (nanquim), 
utilizando o pastel oleoso, 
ela libertou mais seu dese
nho, além de incluir alguns 
elementos novos. Existente 
uma dubialidade em suas 
figuras, quase sempre 
agrupadas, envolvidas nu
ma atmosfera caótica, on
de sempre existe o cuidado 
na utilização das cores.

São desenhos que ultra
passam os limites da sim
ples leitura. Exigem do es
pectador uma participação 
mais profunda, para que 
haja a devida compreensão 
da narrativa pretendida pe
la artista. (DP).

LENIR DE MIRADA -
Técnica: desenho (pastel 
oleoso) — Nos trabalhos 20; 
Ano produção: 1982 / 83; Di
mensões: diversas; Preços: 
Cr$ 16 mil e Cr$ 18 mil; Lo
cal — Museu de Arte do 
RGS (Io andar), até 25 de 
março, de terça a domingo, 
dasl0hàsl7h.

Pastel oleoso de Lenir de Miranda

irônico capta com bastante 
propriedade aspectos do ho
mem contemporâneo. Utili
zando elementos do concei
tuai, através de anotações 
gráficas, ela permite a par
ticipação do esçectador na 
conclusão das idéias.

Tratando - se de uma ar
tista que vive no interior 
(Pelotas), Lenir apresenta 
uma linguagem bastante 
cosmopolita, cuja inspira
ção são fatos e notícias pu
blicadas por jornais e re
vistas. São eles que servem 
de ponto de partida, aos 
poucos sendo tranforma- 
dos, tomando forma 
anárquica, onde a figura s.e 
mescla com palavras, si
nais, tornando o desenho 
bastante tenso.

Decorridos alguns meses 
de sua apresentação ao pú
blico de Porto Alegre, 
Lenir está de volta com a

A no passado, quando 
/\ realizou sua primeira 

JL Jl individual em Porto 
Alegre, no Espaço IAB, 
Lenir de Miranda demons
trou, com a série ‘‘Sobre / 
Vivência”, ser uma artista 
que através do desenho

JLAAS* ----------

★ LENIR de Miran- 
da apresentará seus 
desenhos na sexta - fei- 
ra no Museu de Arte.; 
do Rio Grande do Sul,^ 
que tem à frente Ro-w 
bertoPimentel.

11 DE MARÇO DE 1983v.T. P

'U;;. Desenhos de Lenir de 

Miranda no MARGS, 

a partir de amanhã

V*

“Con/Vivências’' denomina-se a série de desenhos a pastel 
que Lenir Garcia de Miranda expõe no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a partir das 20h30min de amanhã.

Esta é a segunda individual desta artista pelotenseem Porto 
Alegre, sendo a sexta que realiza desde o inicio de sua carreira 
há mais de 15 anos. Graduada em Pintura pela Escola de Belas 
Artes de Pelotas, atualmente responde pela técnica no Instituto 
de Letras e Artes da UFPEL. Ano passado, além de Menção 
Honrosa no II Salão de Arte de Santa Maria, eia obteve prê
mios no I Salão de Arte ‘‘Cidade de Novo Hamburgo” e no 39° 
Salão Paranaense (Curitiba).

Comentando o atual estágio de seu trabalho, Lenir diz: ‘‘A 
realidade do homem está também nas fotos jornalísticas. As
sim ela chega até mim como sugerente de formas plásticas nas 
quais a figura humana é a grande sobrevivente. O que acontece 
depois é o resultado das n<*sas convièncias.A foto, o mundo, 
que a enolve, o grafismo das palavras e a íntima relação entre 
a imagem da foto e eu mesma, que sou testemunha”.
A exposição “Con/Vivências” permanecerá no MÂRGS até o 
próximo dia 25, podendo ser visitada de terça a domingo, das 10 
às 17 horas.
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Lenir Garcia de Miranda e sua obra

Expressão
Convivências como 

tema de uma artista
Mantenho um fichário com as 
anotações, rabiscos e fotos que 
deram origens aos meus traba
lhos.”

Graduada em pintura pela Es
cola de Belas Artes de Pelotas, 
Lenir lamenta que em sua cidade 
a receptividade ao seu tipo de arte 
seja ainda restrita. A agressivi
dade e modernidade da obra não é 
muitas vezes compreendida pelos 
conterrâneos, ainda arraigados, 
em grande parte, a uma arte mais 
acadêmica. Lecionando paralela
mente na Universidade de Pe
lotas, lembra ter tido o interesse 
pelas artes despertado quando 
ainda criança. Já nos tempos de 
estudante, pesquisava tendências 
fora dos moldes estéticos vigen
tes.

Tendo trabalhado em publicida
de, já expôs duas vezes em Porto 
Alegre. A série mais recente — 
“Con / Vivências” 
uma temática ampla que é a so
brevivência.

TTm desenho nervoso e agitado, 
U contendo palavras, observa
ções rápidas e signos gráficos ex
traídos do dia - a - dia aconteceu 
recentemente no MARGS. A auto
ra — Lenir Garcia de Miranda — 
nasceu em Pedro Osório e reside 
em Pelotas, de onde vem se proje
tando pela qualidade, vanguar- 
dismo e coragem de seu trabalho.

“Parto sempre da figura huma
na”, explica ela. “Uso fotos jorna
lísticas e elementos extraídos da 
notícia, associados a setas e ou
tros signos. A còmplementação 
vem do espectador e as anotações 
gráficas funcionam como elemen
to visual. A mensagem hoje em 
dia é cada vez mais multievocati- 
va, todas as imagens e textos têm 
relação entre si. Além disso, sem
pre encaro meu trabalho como al
go não-acabado, como uma propos
ta que se completa com a apreci
ação de quem o vê”.

No mundo agitado e tenso dos 
nossos dias, Lenir sente não exis
tir mais espaço para a inocência, 
os sorrisos e a simplicidade. As 
transformações são, no entender 
da artista, conseqüências do mun
do agitado em que vivemos. Sen
sível aos problemas das pessoas 
que andam pelas ruas, que transi
tam nos ônibus, fazem greves e 
enfrentam filas, ela extrai dos 
Jornais a matéria-prima de sua 
criatividade.

medida em que revela dados de 
sua obra e de seu temperamento, 
Lenir, ao contrário da maioria dos 
artistas, gosta de discorrer sobre 
seu trabalho, esclarecer suas in
tenções e analisar verbalmente o 
que faz. Por outro lado, sente 
enorme prazer em ouvir o que as 
pessoas descobrem diante de sua 
obra.

Tanto a exposição realizada no 
Espaço IAB, quanto a mostra re
centemente organizada pelo 
MARGS receberam o incentivo e o 
aplauso da critica especializada e 
das vertentes vanguardistas da 
arte. '

Quanto à técnica empregada, 
Lenir diz de forma sintética: deixo 
fluir o gesto. Contudo, deixar fluir 
o gesto não é suficiente. Para ex
pressar-se, ela usa uma técnica 
de pastel oleoso sobre nanquim 
com caneta, o que lhe permite 

abrange criar efeitos de cor sobre cor, com 
base em contornos definidos de 
forma nervosa.

Casada com um arquiteto e mãe 
de dois filhos ainda pequenos, a 
artista sente diretamente as difi
culdades de acumular, simultanea
mente, os papéis de esposa, mãe, 
professora e artista plástica.

Sentindo-se testemunha dos fa
tos mostrados diariamente nas 
páginas dos jornais, Lenir colocou 
em texto a síntese de sua propos
ta: “Deixo que vejam toda a 
anarquia resultante do empenho 
de sobrevivência da imagem, que 
se dissolve, perde a identidade, 
entre a náusea, entre setas opres
soras e manipuladoras de distân
cias. Todo inquérito da sobrevi
vência da figura humana se de
senrola nesse caos objetivo / sub
jetivo, no qual tento manter ilesa 

Falando muito e rapidamente, à uma forma comunicativa”.

CONVIVÊNCIA/
SOBREVIVÊNCIA

No início, o enfoque dado por 
Lenir Garcia de Miranda ao tema 
era mais ecológico, denunciando 
as ameaças crescentes do progres
so ao meio ambiente. Depois a 
conotação passou a ser mais in- 
timista. Hoje, diante das pressões 
vividas pela comunidade, o cará
ter é mais social.

“Para sobreviver é preciso con
viver”, reconhece ela. “Isto evi
dentemente diz respeito às rela
ções do homem consigo mesmo e 
com as pessoas ao seu redor. Não 
sou pessimista, acredito que haja 
uma saída.”

JOGO DE FIGURAS

“Nos meus quadros, as figuras 
se compõem, decompõem, for
mam e deformam. A coisa é mui
to gestual. Vou desenhando sem 
qualquer projeto, procuro não ra
cionalizar durante a execução, pa
ra ser o mais espontânea possível.


