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A rquiteta e artista gráfica, Liana 
Timm volta à cena na próxima 

semana em dose dupla: na terça, 
dia 16, ela lança o livro (Revela
ções do Olhar - Recortes do Processo 
Criativo (Território das Artes Edi
tora) e inaugura uma exposição no 
Margs, em Porto Alegre. Segundo 
volume da coleção Arte & Psicaná
lise, o álbum é fartamente ilustrado 
e oferece textos da professora Emí- 
lia Viero e dos psicanalistas Jaime 
Betts e Lenira Balbueno Fleck.
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Olhar
• O trabalho da artista plástica e arquiteta Liana Timm 
poderá ser duplamente apreciado na noite de lançamen
to do livro “(Re)velações do Olhar - Recortes do Processo 
Criativo com Liana Timm”, em 16 de maio, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. Na mesma oca
sião, será inaugurada uma mostra das obras da artista. O 
livro tem como autores a arte-educadora Emília Viero e os 
psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno Fleck. 
vida o leitor a passear pelas entrelinhas, principalmente 
no que se refere ao ato criativo.

e con-
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PALESTRA - “Revelações do 
olhar: recortes do processo criati
vo com Liana Timm” e a palestra 
gratuita que o Margs (Praça da 
Alfândega, s/nfl promove hoje as 
18h30min, no seu auditono. par
ticipam a artista e outros dois 
autores da obra recentemente 
publicada com o mesmo ütulo, 
Jaime Betts e Lenira Fleck.
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Um dos trabalhos da série As Dimensões 
da casa, pintura digital de 2004

ção^ue^^TiLt^ístíc6; tN° Cf° de Liana’ 0 pro-
eom interpretação psioa“a Í™ VÍer°’ Betts e ^
recebe sessão de autógrafos às 19h tiJl desdobra por conta das múl- 
de hoje, na Sala Iberê^am^go do Snvo lo ^ a enfocada 
Museu de Arte do Rio Grande do ’ J que e artlsta plás-
Sul Ado Malagoli (Praça da Aifân tnr ’ ar,qmteta e composi- 
dega, s/n9). (Re)vdações do OlhTr' í^*Atravesdos símbolos que se 
Recortes do Processo Criativo com ha?í ^ 6 Voltam em outros tra- 
Liana Timm (Território das Artes h°S 6 qUG a avaIiaÇao dos au- 
edição trilíngüe portZês-in^Is ’ ™ f 86 C°nstrói; No caso de Lia- 
francês,208páginas,R$ 40 00^ da femi^í™8 mit.olo^cas’ Vagens 
série Arte & Psicanálise tem como xlZT™ 6 ° traç° clássico «ão 
autores a arte-educadora Fmír ^ f?as características que se Viero e os pSSffiSSS? ZZf™ “ !?ng° de três décadas 
ts e Lenira Balbueno FteA Na fin?r -Clda 6m í 947 6m Sera- 
oportunidade, uma exposição da r c°™, ja realizou mais de 
artista plástica será aberteno lo dna?c dez®nas de mostras indivi- 
cal e poderá ser visitada até 18 de nitai! h C° e,tlvas’ em diversas ca- 
junho, de terças a dominas das ^ bras^iras e na Espanha e 
lOh às 19h. g°S’ das em Israel. (Re)velações do Olhar

(Re)velações do Olhar é um con l^re-lançamento em Paris, no
vite para se olhar o lado Tscurõ de PaSSado’ na Galería S£ 9
de todo artista, o que o leva a cri de Fra?Ç°ls Mansart do Cen-

Elefantes e série de guarda-chuvas dividem
a cena nesta obra de Liana Timm
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Desenhos de Pasquetti em mostra
Revelações do olhar 

e desenhos para ver
Duas exposições e o lançamento 

de um livro ocupam hoje o Margs e a 
Bolsa de Arte. A partir das 19h, a 
mostra “(Re)velações do olhar", de 
Liana Timm, começa a apresentar 
no museu da Praça da Alfândega 
uma releitura da segunda parte da 
‘Trilogia do olhar”, série em técnica 
mista (pintura acrílica, assemblage 
e impressão digital). Na mesma oca
sião. Liana lança e autografa o livro 
“(Re)velações do olhar: Recortes do 
processo criativo com Liana Timm . 
Até 18 de junho, de terçãsTdomin- 
gos, das lOh às 19h. Já Carlos Pas
quetti mostra a série “Só desenhos , 
na Bolsa de Arte (Quintino Bocaiu
va, 1115), às 20h. O artista plástico 
gaúcho mostra um conjunto de 
obras executadas a partir de 2000.
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Painéis que Liana Timm desenha com auxílio do computador estão em exibição a partir de hoje, no Margs, na Capital

Arte na parede e na prateleira
A vocação múltipla de Liana Timm confirma- ro. Eles propõem uma leitura da obra de Liana na pers- 

se hoje à noite, no Margs, em Porto Alegre, com pectiva dos bastidores da criação, 
dois eventos simultâneos em torno da obra da 
artista gaúcha.

- Os autores ficaram um mês no meu ateliê, acom
panhando o desenvolvimento das obras - revela a ar
tista. - A sensibilidade deles me fez descobrir coisas 

O primeiro é a exposição (Re)velações do Olhar, na que nem eu mesma sabia sobre o meu trabalho. 
Galeria Iberê Camargo, no segundo andar, com 14 A publicação trilingüe - em português, inglês e ffan- 
obras inéditas. As imagens são produzidas em compu- cês - já foi lançada em Paris em novembro do ano pas- 
tador e impressas em grande formatos. Seis delas, tríp- sado. Agora, juntamente com a exposição, excursiona- 
ticas, têm pouco menos de três metros de comprimen- rá por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Re
to por quase um de altura, e podem ser desmembra- cife. No segundo semestre, deve chegar à Berlim, Bor
das em duas ou três peças. deaux e Paris.

O segundo momento é o lançamento do livro (Re)ve- 0 livro (Re)velações do Olhar: Recortes do Processo 
lações do Olhar: Recortes do Processo Criativo com Lia- Criativo com Liana Timm (Territórios das Artes Edito- 
na Timm. O volume, com dezenas de reproduções de ra, 208 páginas, R$ 40) pode ser adquirido no local. A 
imagens, traz artigos dos psicanalistas Jaime Betts e mostra segue em cartaz até 18 de junho, sempre com 
Lenira Balbueno Fleck e da arte-educadora Emüia Vie- entrada franca, na Praça da Alfândega, s/n°.
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O trabalho da artista plástica e arquiteta .Liana 

Timm pôde ser duplamente apreciado na noite de lan
çamento do livro (Re)velações do Olhar - Recortes do 

’ Processo Criativo com Liana Timm, esta semana, no 
Museu de Arte do Rio Grande. Na mesma ocasião, foi 
inaugurada uma mostra das obras da artista que per
manecerá em exposição até 18 de junho. O livro, povo
ado de imagens e poesias, tem como autores a arte- 
educadora Emüia Viero e os psicanalistas Jaime Betts 
e Lenira Balbueno Fleck.
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(Re)velações do Olhar, mostra de Liana Timm na 
Galeria Iberê Camargo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/
ne), permanece no local com visitação até o próximo 
domingo, das lOh às 19h. A exposição apresenta 
uma releitura da segunda parte da Trilogia do 
Olhar, série em técnica mista (pintura acrílica, 
assemblage e impressão digital) que a artista 
plástica desenvolve desde 1995, em 14 trabalhos em 
grandes formatos.

Juntamente com as obras, foi lançado um livro 
sobre o processo criativo de Liana, de autoria dos 
psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno Fleck e 
da arte-educadora Emília Viero. Entre outras 
exposições, ela já levou seus trabalhos - que 
transitam por linguagens multimídias - ao Memorial 
da América Latina, em São Paulo, ao Espaço 
Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, e à 
Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília.

Exposição permanece no Margs até domingo
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Cuts from the eye

Recortes 

do olhar
Está aberta no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (MARGS) a mos
tra inédita (Re)velações do Olhar, 
de Liana Timm, artista plástica, 
arquiteta, designer e poeta ligada 
a linguagens multimídias. A expo
sição consiste em uma releitura da 
segunda parte da "Trilogia do 
Olhar”, série desenvolvida desde 
1995 e produzida a partir de téc
nica mista (pintura acrílica, as- 
semblage e impressão digital). São 
14 obras, que ocupam a Galeria 
Iberê Camargo. Até 18 de junho. 
Entrada franca.
It’s open, at the Rio Grande do Sul Art 
Museum (MARGS), the original exhi- 
bition (Re)velations of the Eye, by 
Liana Timm, a plastic artist, archi- 
tect, designer and connected to mul- 
timedia languages. The exhibition 
comprises a new interpretation of 
the second part of "Trilogy of the Eye", 
a series developed since 1995 and 
produced with a mixed technique 
(acrylic painting, assemblage, and 
digital printing). There are 14 works,


