


que me impressiona em Liana Timm é o 
seu “método”, o jeito como as formas se 
constelam no horizonte. Parece-me que ne
le as coisas são menos os objetos apresen
tados, isto é, menos as formas inteiras, aca

badas, do que partes de uma associação de imagens. 
Quero dizer - um pêndulo, um gato, um torso de 
mulher, valem sobretudo como palavras em situação.

O quadrilátero é apenas quadrilátero para o geô- 
metra, o círculo é um círculo, ora essa. Mas quadrilá
tero e círculo podem configurar também - uma tra
ma, prisão, confinamento, ou qualquer outra coisa 
que amarra e constrange. Tanto quanto o compro
misso, a ética do grupo, a vida.

Então, para Liana, o ato de desenhar segue um 
processo doído mais do que pode parecer à primeira 
vista. Os fúteis, que apenas querem o fútil, passem de 
largo. Das pupilas dessa gaúcha o transitório quer sal
tar urgentemente para um sítio no espaço, mas como 
este já foi manchado pela mão do homem, pelos arte
fatos que o nosso antecessor criou, a convivência 
com a liberdade está cada vez mais difícil. O arame 
farpado vigia os impulsos, atemoriza, fere, separa.

Ora bem: Liana Timm é uma artista do traço e 
da cor, e também da palavra. Sua comunicação poli- 
valente dirige-se à inteligência e à sensibilidade. Ra
zão por que seu método impressiona e comove. Ca
bem nele as perplexidades do som. Um pêndulo serve 
- prosaico — para marcar horas, não serve? Mas fala 
também das Profundas a quem saiba ouvir.
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verdadeiro processo artístico, por mais es
miuçado que seja, jamais se entrega de 
maneira total. E no trabalho de Liana este 
entregar-se recolher-se, é processo impor
tante, porque vincula de maneira mais 

profunda a relação entre o sujeito e o objeto estéti
co, levando aquele a debruçar-se necessariamente 
com maior atenção sobre este.

Pêndulos - símbolos antigos e cada vez mais 
onipresentes em todos nós — balançam ao lado de ve
lhas luminárias, que paradas no espaço do desenho, 
parecem estar prestes a iniciar elas também seu movi
mento pendular, numa espécie de tentativa de nos 
hipnotizar com suas monótonas idas e vindas. Gros- 

correntes, arames farpados, cordas resistentes e 
contundentes: não há dúvida alguma. A condição 
opressiva da mulher, que aqui e ah já ocorriam no 
trabalho de Liana, ganham nesta fase um valor de 
maior evidência, sobretudo se ligarmos estes elemen
tos aos dorsos nus. Da mulher, escolhe-se 
junto de maior luxúria, de maior apropriação por 
parte do universo consumista em que vivemos. Em 
torno dos dorsos, do anonimato destes dorsos femi
ninos, a opressão das cordas, das luminárias (das ve
lhas casas que oprimem enquanto levam-nas ao papel 
de “donas de casa”), dos pêndulos (a eterna espera 
de algo, nunca concretizado).

Se compararmos a série de desenhos com a de 
serigrafias, anterior a estes, verificamos que lá já es
tão basicamente os mesmos símbolos, embora mais 
dispersos. Os espaços são densos, as cores carregadas, 
o sentido de opressão está muito mais presente 
serigrafias do que na nova série de desenhos, em que 

iluminou, ganhou tonaüdades mais alegres 
e menos carregadas, os espaços abriram-se, vazados 
no branco que traz um vento de esperança. Ou seja, 
o universo se organiza, se reencontra, e alguns dos 
trabalhos inclusive, numa quebra do espaço-limite da 
própria tela, espraiam-se fora de seus limites, numa 
meta-linguagem que rompe barreiras e propõe uma 
saída, embora a barreira da linha reta ainda quebre 
tais tentativas. De qualquer forma, o medo, o desca
minho, os rótulos, vão sendo gradativamente venci
dos, o mundo se torna mais amplo, mais aberto, as 

vão-se rompendo. A cor e a textura de toda 
a obra alarga-se, abranda-se, enfim, do diálogo cons
tante e evidente que existe, da artista em suas obras e 
destas entre si, o caminho em constante evolução 
que se enriquece de si mesmo.
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