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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural 
Museu de Arte do Rio Grande do SulmfRGS1

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre/RS 

10h às 17h
Praça da Alfândega 
Visitação: de terça a domingo

DE 13 DE SETEMBRO A 5 DE OUTUBRO DE 1988

abertura dia 13 de setembro 19h



A ARTE COMO PROCESSO
Carlos Scarinci

...na feitura de obra, 
subjaz o seu sentido.

Corine Robins

depois de maio/1968 e da depressão mundial que 
seguiu, trouxe consigo um voltar-se ao indivíduo 
para mundos pessoais, para esferas eróticas, 
sexistas, étnicas, classistas, arrabaldinas, etc. Esta 
atitude politicamente alternativa, quando pretendia 
ser de vanguarda, era, mesmo se experimental 
ensimesmada. Linguagens por assim dizer autistas 
foram criadas, permitindo aos artistas darem forma a 
mundos pessoais, aproveitando materiais 
indiferentes, fossem o resultado da tecnologia 
recente, ou quase destroços da civilização.
Com isso, estes artistas tem buscado expressar uma 
identidade primordial, numa onda neo-primitiva, 
numa visão original, próxima à espontaneidade 
infantil, um balbucio que tem, no entanto, muito 
pouco a ver com a anti-cultura dadaista

Foi na busca de um dizer essencial, de uma 
linguagem irredutível, que os minimalistas dos anos 
60 valorizaram o processo de elaboração da obra, 
sua tecnologia poético-reducionista. Contudo, a 
despeito de ser uma busca metafísica, era também 
algo utópico, isto é político. Atrás do sacrifício de 
toda acidentalidade, pessoal ou histórica, havia uma 
vontade de identificar a forma material (o 
significante), o significado, e a realidade do objeto (o 
referente). Desde o século XVII, esta busca 
racionalista do "entendimento" ou linguagem 
universal foi um ideal utópico que queria fazer 
coincidir a sensibilidade, o sentimento e a razão, 
isso, se acreditava capaz de proporcionar paz 
permanente a indivíduos e nações.
O desencanto, que se abateu sobre a geração de

Sem Título — 1988 — 2,05 x 0,20m
Técnica mista sobre papel



articula, dando a quem se aproxima sentido, ou 
melhor, os sentidos nele/nela despertam, convidando 
a se tornar consciente, a se questionar sobre o 
ambiente que agora habita, e que o evento artístico 
renova, fazendo-o re-emergir significativamente.
O material, simplório, pobre; a técnica pouco 
convencional, difícil de discernir quanto à delicadeza 
paciente, feminil, da sua trama; a mensagem, 
saturada de ambivalências, quase um caos; tudo 
leva o espectador a questionar sua própria 
experiência, a redimensionar o seu sistema de sentir 
e perceber.
Assim, intimista e sonhadora, a obra de Gisela 
Martins Waetge propõe uma espécie de recomeço. 
Oferece como possibilidade a aquisição dos 
"rudimentos" de uma nova e pessoalíssima 
linguagem artística. Embora ainda em elaboração, 
esta linguagem já se auto-domina, e consegue 
impor infinitos imaginários a espaços, até há pouco, 
simplismente cotidianos.

Gisela Martins Waetge vem desenvolvendo entre nós 
uma experiência significativa com construções de 
papéis aproveitados sobrecolados. São tecidos que 
se fazem-espessuras e transparências variáveis, 
fissuras, rasgos e enrugamentos que representam 
interesse táctil às superfícies.
Neles a própria cola, algum pigmento, o branco, e a 
luminosidade e textura do papel, se fazem 
atmosferas enevoadas quase penetráveis, infinitos de 
misteriosa leveza.

Aderidas a frágeis bastidores de madeira simples, 
retangulares ou em arcos, estas membranas de 
papel entrecoladas se tensionam, se estiram em 
superfícies que, de tão esticadas, chegam a 
distorcer os formatos no seu desejo de vôo. Sopra 
nelas um vento não se sabe de onde vindo, brisa 
leve... um perfume, e feito vela, (Navio? Pandorga? 
Pássaro? Astro?) já à viração reagem, ganham 
direção... decidem um destino. E todo um espaço se

Sem título - 1988 - 2,20 x 3,20
técnica mista sobre papel



AS CORES PÁLIDAS (Século XII — ZEN — "A influência do Zen na pintura causa o 
sentido da naturalidade, e a pintura se liberta dos cânones da 
pintura religiosa. A pintura tradicional dependia da técnica que fazia 
com que cada pincelada já estivesse pré-concebida e a obra era 
executada em poucos minutos; o que contava era a habilidade, o 
virtuosismo e uma pré-concepção clara, enquanto que a pintura 
Zen deveria ser caracterizada por qualidade criativa".
Século XX — JOSEPH BEUYS em um diálogo com Simmen diz que 
ele "procura a possibilidade de colocar as pessoas em geral como 
testemunhas de substâncias, como uma única criação — um 
princípio de criatividade, que até se apresenta na natureza". Beuys 
procura alcançar uma outra camada (do mundo) e "não mais a 
camada superficial onde o mestre medieval retrata o exterior 
(fachada) buscando a plenitude de forma pelas mais variadas 
maneiras, até conseguir o que na sua concepção é a sua 
obra-prima".
ZEN "... China — primeiro se mostra como ele procura a vaca, 
depois ele descobre as suas pegadas, aí então ele vê o próprio 
animal...”).

K. — Sendo mãe, artista e mulher, tu integras teu 
trabalho no teu viver? Teu trabalho é 
influenciado pelas crianças? E elas por ti? Eu 
pergunto isso porque te acompanho desde 84 
e assim sempre te observei e gosto desta 
parte, quem sabe o gerador, essa parte que 
flui, que as vezes é muito lúdica. Teu trabalho 
já se misturou com a festa de aniversário das 
crianças e tu não colocou limites: um farol no 
bolo com luz, um livro, uma careta pintada no 
Pedro... Eu acho certo, se o homem primitivo 
para celebrar um acontecimento pinta o 
corpo... e aí é "um todo" (Arte), por que o ser 
civilizado não pode resgatar esse "todo" e 
criar relações interdependentes, sendo criativo 
no dia a dia e com isso mais feliz e mais 
simples (ou mais complexo diante da história)? 
Pelo menos será mais subversivo (porque a 
criatividade permite ao ser humano não virar 
máquina, máquina que reproduz mentiras).
Eu gosto do teu trabalho, que nasce de uma 
emoção calada. São papéis as vezes com 
rasgos, transparentes, quase brancos, pálidos... 
Ele não faz parte da festa das crianças (mas 
aprende com elas). Mas responde, como tu 
vês essa relação Arte, Mulher e Mãe? Toda 
mulher quando mãe pode ser Maria?

G. — Acho possível as três coisas, não sinto que 
uma exclua a outra — todas fazem parte da 
vida. O que eu vivo com as crianças e com o 
Flávio de alguma forma se revela no me' 
trabalho e o que eu vivo no meu trabalho 
tamtém é vivido por eles de alguma forma. 
Agora esta história de Maria, Karin, eu não 
entendo bem. A virgem, mulher de José e que 
se dedicou a Jesus? Eu não quero ser Maria 
nesse sentido, quero ser mãe, mulher e me 
realizar profissionalmente.

iKarin Lambrecht

Enquanto o vento frio do Sul sopra, a pipa pode 
voar, uma pipa grande, transparente e leve. As 
crianças soltam a pipa, que pode passar por cima 
de muros. A pipa, quando perde a corda, é aí então 
uma pipa livre. Mas o trabalho da Gtsela não é uma 
pipa que voa porque está preso ao chão. A leveza 
dele (essa sensação causada em mim, de pipa) 
pode ser o desejo humano de voar, de romper a 
rigidez, a ordem e chegar ao espaço sem a matéria. 
Mas reais são a fragilidade, a vulnerabilidade, a 
palidez, a fraqueza... Condições Humanas que não 
soam bem, mas nesta aparência está a "atmosfera" 
do trabalho e respectivamente sua força, e se 
quebra mais uma vez o conceito tradicional e 
acadêmico de "beleza" e "bem-acabado" ou 
"bem-resolvido" (pronto).

K. — Maria como gerador de amor é assim que eu a 
vejo. Não existe mãe virgem na Natureza. É 
um esterótipo. Eu valorizo o ser humano, como 
ser real, talvez por uma condição que ainda 
não exista. É uma questão de conquistar a 
verdadeira liberdade, o rosto original. Acho 
bonito quando as crianças estão integradas ao 
meio. E a Arte é um bom meio para elas, e 
elas podem ser benéficas ao meio artístico.

O trabalho é a pintura ou o objeto, a mancha e o 
papel juntos fundidos. Gisela trabalha com pouco; 
economia de material — i 
forma é uma decorrência.

redução das coisas, a

Como tu vês o futuro?
Sabe, de vez em quando eu vejo o futuro um 
pouco negro, difícil, mas eu acredito na vida, 
eu estou viva, tive filhos e tento acreditar na 
humanidade apesar de toda incerteza que 
vivemos.

K.
G.

Bibliografia: Zenkunst — Hugo Munsterberg 
Joseph Beuys/Desenhos 
American Woman Artists - Charlotte 
Streiffer RubinsteinI
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GISELA MARTINS WAETGE

do Centro Cultural da UFRGS — Jornal Infanto-Juvenil 
com Jailton Moreira e Teresa Waldorf 

1987 — Participa do 44° Salão Paranaense
— Participa do evento "Missões 300 Anos" em "O Re

ver das Missões" — ação pictória no Parque Farrou
pilha com painel 9x3m realizado com Élida Tessler, 
Flerbert Bender e Paula Mastroberti 

— Participa como professora da Programação de Férias 
do Centro Cultural da UFRGS — Jornal Infanto-Juvenil 
com Jailton Moreira e Teresa Waldorf 

— Curso sobre Marc Chagall com Icléia Cattani e Udo 
Liebelt

— Curso de pintura com Michael Chapman 
— "Rudimentos" Exposição Individual no MARGS — 

Porto Alegre, RS
— Atelier na rua Faria Santos n° 376, CEP 90.610 Porto 

Alegre/RS

1955 — Nasce em 14 de junho na cidade de São Paulo
1979 — Arquitetura na Universidade Mackenzie São Paulo
1981 — Curso de desenho com Zorávia Bettiol e Vasco Prado 

em Porto Alegre 
— Viagem à Europa

1984 — Curso "Flistória da Arte Brasileira do Séc. XX" no
MARGS com Flávia Albuquerque 

— Curso "Museus e Bienais" no MARGS com Zanini 
— Curso de desenho com Karin Lambrecht no Centro Mu

nicipal de Cultura de Porto Alegre 
— Trabalha em atelier sob orientação de Karin Lambrecht 

e Fleloísa Schneiders até 1986
1985 — Participa do 42° Salão Paranaense
1986 — Participa da exposição "Mocidade Independente Abre

Alas" na Galeria Arte & Fato 
— Participa do IV Salão Paulista 
— Participa como professora da Programação de Férias

1988



mines DIRECAO VASCO PRADO
CARLOS SCARINCI 
MÍRIAM AVRUCH

FOTOGRAFIA: LUIZ CARLOS FELIZARDO 
LEOPOLDO PLENTZ 

PROJETO GRÁFICO: FLÁVIO KIEFER

TEXTOS - CARLOS SCARINCI 
- KARIN LAMBRECHT

OBJETO DA CAPA: s/ título - 1988 - 1,80 x 0,60m.
técnica mista sobre papel
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APOIO CULTURAL: ARBAME S.A

CONTINENTAL DE PARAFUSOS S.A. 
GRÁFICA EDITORA PALLOTTI
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