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HISTÓRICO DO TRABADHO

diversas posiçoes e fisio-Trabaihanio com o desenho, as

nomias das figuras humanas me interessavam. Eram expressões marcan
Achei, então, que poderia usá-los de a_Ltes, mas isso nao bastava, 

guma maneira para fazer algo novo e particular. Para experimantar,

comecei recortan io os desenhos para fazer uma série de troncos,per

nas e cabeças móveis para um "kit". Com o movimento mudava-se a 

configuração da imagem. Mas o trabalho não estava tecnicamente so

lucionado, pois deveria colá-los numa superfície definitiva para 

sua durabilidade. Mas só eu jogava.

Passei a pintar em uma superfície maio durável e a pla-

teria. As figuras forampreviamente o movimento que a peçane jar
caracterizadas de maneira que tenhamos idéia de suas peroonalida - 

des dentro de seu realismo e seu mundo. A manipulação e rearranjo

permite a mim e ao espectador a descoberta do que nao era ainda 
possível ver. 0 abrir-feehar pode modificar a composição formal e 

dá ao trabalho uma nova aparência e até um novo possível significa 

do.

Assim, com as "pinturas variáveis", as figuras e as ima- 

gens estão em uma estrutura de jogo. Isto nao significa nem a uni- 

lateralidade do realismo, nem o formalismo da arte abstrata, 
a relaçao simbólica de figuras surrealistas, nem a equilibrada de_s 

relaçao de obras neodadaístas. 0 arranjo emerge de uma combinação 

de regras (o fator acaso) e das minhas intenções, e é mostrado em 

"pedaços de pinturas". Os elementos isolados não sao, a3sim, pintu

ras, mas mecanismos para fazer pinturas.

Rauschemberg escreveu sobre pinturas variáveis: "A rela - 
çao lógica ou ilógica entre uma coi3a e outra já não é tema compen 

sador para o artista, pois expande-se nele a consciência de que , 

mesmo nos mais devastadores e heróicos momentos faz parte da densi 

dade de um contínuo espontâneo que não começa nem acaba com qual - 

quer açao ou decisão sua".

0 espaço físico do trabalho era confundido com o do espere 

tador pois, as vezes, eram bidimensionais ou em planos. Comecei a 

querer definir melhor o seu espaço definitivo pois, colocado em ca 

da lugar, aíquiria novos contextos e, então, novas características 

próprias desse espaço. Coloque! limites através de cenários, 

por exemplo, uma paisagem com montanhas atraz de uma figura humana. 
Assim eles (os personagens) estão melhor^caracterizados.

Agora, além das figuras, outros motivos começam a ter
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maior importância, e esses com seus respectivos contextos.

SOBRE O TRABALHO

Qualquer trabalho surge de uma idéia. Nao existe um tema 

Existem varias coisas que me chamam a atençao.definido. porque se
a captam ao meu processo de criaçao. Esse contato me sugere idéias, 
das quais seleciono as que são mais bem sucedidas e, então, plane
jo e procuro o material que se adapte. A idéia que é bem sucedida 
é aquela em que, no trabalho, eLa funciona, que aparece num clima 

que é previsivelmente imprevisível a sua soluçãode curiosidade, 

final.

Enquanto a idéia amadurece, procuro pensar sobre o mate 
rial básico necessário possível para a sua realização. Isso é im - 

portante para que o material se adapte fisicamente ao que eu quero
fazer. Exemplo: Colei uma tela de pano sobre urna madeira pois 

ria pintar pelos de uma ovelha e sua superfície deveria ser dura 

A textura do pano se adapta melhor aos pelos e a superfície dura 

da madeira era necessária,pois colaria uma cabeça móvel bidimensio 

nal e estaria envolto por uma grade de madeira (o animal, está en - 
caixotado).

que-

Oom isso, posso definir para mira que o material surge em 

decorrência do problema (idéia).

Mesmo podendo sair do plano da tela, a pintura tem seu 

espaço limitado pelo contexto, 

mais claro na sua proposta.

As pinturas continuam sendo variáveis, 
sibilidades de composição para o espectador.

que, por sua vez torna o trabalho

dando várias pos-



Ter idéias* Inventar.
Escolher o material. 0 que se adapta melhor? 
pode ser tinta a óleo com aviãozinho de plástico. Pode ser 

tinta acrílica, madeira e arame. Pouco importa; idéia é idéia. 
Trabalhar.

preguiçosa. Imagina se não fosse. Ela es- 
ixando, colando, furando e pintando muito* 

Pintar o óbvio; anatureza em série. E mais.
G atelier vive cheio de revistas. 'Televisão, rádio, revis

ta são tão realidade quanto entrar num super mercado. E, assim 
somos superbombardeados. porque não reproduzir o produto?

A gente conhece tão bem ilhas distantes. Soníferas ilhas. 
Pássaros raros. A vida no mar. Mil fotos (lindas), documentá
rios globais e não globais. A natureza esábia.

0 dia-a-dia não é mais só edificios'e carros passando. Até 
já falaram em janelas para o mundo. Canal por canal. A questão 
é sintonizar.

A Luísa diz que 
tá'sempre serrando,

(Texto de Marijane Ricacheneisky, de maio/1986)



PAISAGENS SELVAGENS - SPOPS - de Luísa Meyer

paisagens Selvagens são trabalhos de arte que representam

o espaço geográfico da "selva"*

Represento-os com ajuda de revistas, fotos, livros,

se possível, com o modelo ao vivo, retirado de seu ambiente natural# 

Sao pinturas que, às vezes,invadem a terceira dimensão pa

ra provocar um outro tipo de ilusão#

A maneira específica abordada provoca uma sensação de cho

que e estranheza, porque o lógico da pintiira entra em conflito com 

o ilógico da representação dimensional#

ou,

0 carácter lúdico das peças é devido à mobilidade na ter

ceira dimensão#

São soluções estranhas para o real, mas possíveis e coeren

tes na obra#

SPOFS é um nome, e é um sobrenome dado a um trabalho da 

exposição# Ele poderia ser o sobrenome de todo conjunto de trabalhos* 

A familia SPOPS é apresentada nesta mostra.



Características âao Obras a serem expostas:

1. "Ilha da Fantasia'8: óleo a/ tela, pedestal com umi avião(1986). . 

vs99cm h:l64cm

2,"A Carne”:acrilica s/ tela b/ eucatex, com sobreposições de ma

deiras formando uma grade (1986). 

v:62cm h:92cm

3c"Hibisco”:acrílica s/ madeira, hibisco em 3 dimensões. 

v:62cm h:92cm

4."Terra":acrílica s/ eucatex recortado montado em pedestal. 

v:90cm h:73cm

5-"Jogos de Amor":acrílica s/ tela recortada

v:48cm h:69cra

acrílica s/ eucatex e s/ eucatex recortado 

v:34cm h:37cm

6."Esquimó":óleo s/ eucatex e acrílica s/ pelego. 
' .v:29cm h:29cm

7."Canyon":óleo s/ tela. 

v:73cm h:96cm

8."Cobra SPOPS”:acrílica s/ madeira recortada em pedestal. 

v:94cm h:37cm

9. "Discos-voadores":acrílica s/ tela s/, eucatex com discos-voado- 

res na terceira dimensão, com sua base paralela ao chão. 

v:62cm h:92cm

/
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 
convida para a abertura da mostra de pinturas de

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 
convida para a abertura da mostra de pinturas de

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 
convida para a abertura da mostra de pinturas de
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às 19 horas do dia 6 de agosto.às 19 horas do dia 6 de agosto.às 19 horas do dia 6 de agosto.

Período de Exposição: 06 a 31 /8/1986 
Local: Espaço Investigação — \ ? andar 
Museu de Arte do Rio Grande do Su!
Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas

Período de Exposição: 06 a 31 /8/1986
Local: Espaço Investigação — 1 ? andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas

Período de Exposição: 06 a 31/8/1986
Local: Espaço Investigação — 1? andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas
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"Paisagens Selvagens" no Museu de Arte do RS
4V9» da Associação dos Ex' 
Alünos do Instituto de Artes.

A exposição de Luísa po
de ser apreciada de terças- 
feiras a domingos, a partir 
de hoje e até o final do mês, 
das 1 0 às 17 horas.

A artista plástica Luísa Cursou ainda Criatividade,
Meyer realiza a partir de Desenho e Cerâmica no Ate-
hoje sua primeira individual lier Livre da Prefeitura e
no Espaço Investigação, que Gravura em Diamantina,
fica no 1? andar do Museu tendo participado de semi-
de Arte do RS.

São' oito trabalhos de pe
quenas e de médias dimen
sões, em óleo e em acrílico 
sobre madeira e sobre tela, 
reunidos sob o título “Paisa
gens Selvagens - Spops", 
cuja característica mais mar
cante é a possibilidade de 

é dada ao

nário sobre o Modernismo e 
estagiado na Escolinha de

manuseio que 
espectador e que altara a 
composição formal das pe
ças. A própria artista explica 
que “minhas figuras são ca
racterizadas de maneira que 
tenhamos uma idéia de sua 
realidade de seu mundo. A 
manipulação e o rearranjo 
permite a mim e ao público a 
descoberta do que imediata
mente antes não era possível 
ver, uma nova aparência e 
até mesmo um novo signifi
cado".

Luísa Meyer é formada 
Artes Plásticas com habili

tação em Desenho pela 
UFkGS. Já participou de co
letivas no Centro Municipal 
de Cultura, no 16- Festival 
de Diamantina, na Galeria 
Arte & Fato, no 8° Salão 
Nacional do MAM no Rio de 
Janeiro e na própria UFRGS.
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aisagens selvagens
sua personalidade dentro do realismo de 
seu mundo. A manipulação e o rearranjo 
das obras permitem a mim e ao especta
dor a descoberta do que não era possível 
ver. O abrir e o fechar pode modificar a 
composição formal e dá ao trabalho uma 
nova aparência e até um novo e possível 
significado.

■ Ás 19h de hoje o Espaço Investigação do 
Margs abre para a exposição Paisagens 
Selvagens de Luíza Meyer. Luíza expõe oi
to trabalhos em pequenas e médias dimen
sões, em óleo e acrílico sobre madeira e so
bre tela. Falando sobre o seu trabalho, 
Luíza diz que “as figuras foram caracteri
zadas de maneira que tenhamos idéia de
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ARTES PIÁSTICAS

As selvas 

vistas por 

quem vive 

na cidade
“Paisagens Selvagens — 

Spops’’ representa um visão 
urbana de ver o espaço geo
gráfico da selva. É com um 
grupo de dez peças, pinturas 
em óleo e acrílico sobre tela, 
eucatex e objetos, que desde 
ontem Luísa Meyer está 
ocupando o Espaço Investi
gação do Margs para mos
trar essa idéia em sua pri
meira exposição individual. 
São construções plásticas, 
onde a artista — recém-for- 
mada pelo Instituto de Artes 
da UFRGS - conjuga ima
gens tridimensionais com 
pinturas planas. Ela sobre
põe figuras recortadas sobre 
o quadro ou simplesmente 
faz a tela pular o limite do 
chassi — armação de madei
ra.

No circuito de exposição 
há pouco mais de um ano, 
com a coletiva “Oi Tenta", 
Luísa Meyer evoluiu do de
senho para a pintura, pas
sando por uma fase interme
diária — a descoberta do 
movimento da dimensão 
“para dar o contexto que fal
tava. Mas cada trabalho 
tem uma solução diferente, 
embora pertençam à mes
ma família", brinca. Luísa 
realiza sua primeira indivi
dual depois de integrar cole
tivas também no Centro Mu
nicipal de Cultura. Fora do 
estado, ela participou do 16? 
Festival de Diamantina, Mi
nas Gerais e do 8? Salão Na
cional de Artes Plásticas, 
realizado no ano passado pe
la Funarte no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.


