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OS BRONZES DE ARMINDA LOPES
As surpreendentes mulheres de Arminda Lopes brotam da terra e são terra. 

São pura dor, por isso, eventualmente, abraçam umas às outras para se consolar. 

Também abraçam o vento para que ele alivie o fogo que as devasta. Curvam-se 

como se partejassem a si mesmas e à humanidade inteira que nasce desse espanto 

pela existência lançada do escuro do ventre para o escuro da terra que lhes dá 

textura, destino e cor.

Há sempre um momento decisivo na vida dos artistas: é 
quando, após prolongada maturação do projeto, eles experimentam 
uma espécie de insight - ou, se quiserem, em bom português, uma 
espécie de estalo-de-Vieira - e realizam uma síntese entre o que 
pensam, o que sentem, e o que podem fazer. Digo "o que podem 
fazer", visto que a arte supõe técnica, e esta não se adquire a não ser 
mediante o exercício contínuo das próprias possibilidades.

Foi o que se deu com a escultora Arminda Lopes. A sua nova 
série de peças, intitulada "Perdas", não tem solução de continuidade 
com as peças do passado. A artista superou a si mesma, avançando ( 
numa direção que ninguém podia prever, invadindo um território I 
virgem. Numa palavra, realizou, artisticamente falando, um salto jj 
qualitativo. Sj

Lya Luft, 2004

Nunca se deve subestimar o talento de um artista. As
surpresas estão sempre à espreita e, no caso, de Arminda, a surpresa 
foi maior pelo fato de que os sentimentos e emoções, base última da 
arte, a levaram a buscas formais inéditas. Conteúdo e forma 
constituem um conjunto indissociável na verdadeira produção 
artística, mas é inegável que a harmonia entre ambas não seja 
objetivo fácil de ser atingido. No caso da Arminda, mesmo com 
alguns toques de retórica ou de exaltação expressionista, tal 
harmonia aconteceu.

Poder-se-ia imaginar tal série de peças sem uma profunda 
vivência existencial? Penso que não. Abstraiamos, porém, disso. O 
que importa é o resultado das emoções, a concretização visível dos 
sentimentos.

Aí estão as peças de Arminda: todas figurativas, todas 
inspiradas em figuras femininas. É lógico que isso tem a ver com a 
personalidade da artista. Ela é uma mulher. Embora a escultura não 
tenha sexo, é produzida por um ser humano com impressões digitais 
e específicas; no caso, as de uma mulher. Por outro lado, tais figuras 
representam, sem exceção, estados dolorosos, de abandono, 
tristeza, desamparo e angústia. Finalmente, tais figuras são tributárias 
de um tipo de expressão, que se relaciona longinquamente com o 
Barroquismo e, proximamente, com o Expressionismo.



OS BRONZES DE ARMINDA LOPES Numa palavra, a artista não foge às implicações realistas dos 
gestos, mesmo que tais gestos sejam, por vezes, "deformados", o que os 
aproxima do Expressionismo. De resto, poderá existir arte sem algum tipo 
de "deformação", entendendo-se esta palavra como uma forma que 
subverte a preguiça do olhar sedentário, habituado à visualidade 
ambiente, a qual, por ser repetida, acaba por não ser vista? É função do 
artista reconduzir as coisas à sua novidade original, ao primeiro olhar das 
crianças. Também no que diz respeito aos sentimentos que, em nossa 
sociedade, são sonegados, ou, ao menos, "deformados" no sentido tolo 
da expressão, como se a vida fosse um mar de rosas... A vida é exigência, é 
amor, e por isso não se deixa abafar por coberturas de chocolate. E 
preciso, principalmente, considerar a dor como uma das experiências- 
chave da existência. Talvez, depois do amor, a maior das experiências. 
Não precisamos pensar nos espasmos da dor física. A dor moral e a afetiva 
são infinitamente maiores. Foi o que levou Arminda a buscar, na arte da 
escultura, a sua metaforização. Expliquemo-nos: num mundo móvel, 
sem tempo para nada, no qual as coisas se atropelam, ela preferiu uma 
expressão imóvel, embora, em termos imaginativos, tenha conferido às 
suas peças uma mobilidade psicológica notável, graças aos gestos das 
mesmas. Não se diz que a dor imobiliza? As esculturas de Arminda 
propõem ao espectador uma meditação sobre os próprios sentimentos 
diante das perdas de cada existência. São metáforas pungentes das 
perdas essenciais: as da família, as dos entes amados, que podem 
abranger, também as perdas sociais, resultantes de opressões humanas.

O que me impressiona, além disso, na nova série de esculturas 
de Arminda é o cuidado estético de suas criações. A técnica da 
modelagem permitiu-lhe utilizar um recurso largamente usado pelos 
gregos e, posteriormente, pelos medievais: o dos panejamentos. 
Podemos dizer que Arminda reatualizou a "técnica das pregas 
molhadas", como se a última palavra fosse dada ao corpo que, com seus 
movimentos, compõe a forma definitiva. Isto confere às peças um 
encanto suplementar, dado que a gestualidade das personagens tendería 
a chamar a atenção para si. O tratamento das superfícies reduz tal 
atração, possibilitando ao olho uma fruição compensatória da emoção. 
Notemos que os gestos das personagens são, em geral, bem orquestrados, 
sem excessivos derrames emotivos. Creio que a acentuação volumétrica 
dos membros despidos contribui para equilibrar as peças: observa-se, em 
especial, as mãos e os pés.

Convém reparar nas fisionomias das personagens: quase todas são 
"máscaras", no melhor estilo grego das representações. Por que isso? Porque as 
máscaras se prestam mais à fixação da dor, não lhe dão capilaridade, não a 
expandem em múltiplos núcleos de atenção. O resultado é a insuportabilidade da 
dor, que se torna obsessiva.

Há algumas peças de Arminda que merecem destaque. Na minha opinião, 
Pranto, Encontro, Abraço (a ser apreciado não só de um ponto de vista frontal, mas 
por todos os lados), e Madona, são criações excepcionais. O bronze, por sua vez, 
com a pátina avermelhada que a artista lhe deu, sublinha a dimensão sugestiva de 
tais peças, puxando-as para o barro, de onde saíram, e do qual foi feita a primeira 
imagem humana, segundo a Bíblia.

Com essa surpreendente mostra, Arminda Lopes encontra seu lugar entre 
os escultores do Rio Grande do Sul. Um lugar verdadeiramente honroso.
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fazer", visto que a arte supõe técnica, e esta não se adquire a não ser 
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inspiradas em figuras femininas. É lógico que isso tem a ver com a 
personalidade da artista. Ela é uma mulher. Embora a escultura não 
tenha sexo, é produzida por um ser humano com impressões digitais 
e específicas; no caso, as de uma mulher. Por outro lado, tais figuras 
representam, sem exceção, estados dolorosos, de abandono, 
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A Secretaria de Estado da Cultura e o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

convidam para a abertura da exposição

ARMINDA
LOPES
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a estética 

da dor

Dia 07 de abril de 2004 
Das 19h às 21 h 

Período da exposição: de 08 de abril a 02 de maio de 2004

Visitação: terça a domingo - das lOh às 19h
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 

Praça da Alfândega, s/nQ - Centro - CEP 90010-150 - Porto Alegre - RS 
Fone: (51) 3227.2311 - Fax: (51) 3221.2646 

museu.margs@terra.corn.br - www.margs.org.br
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