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Pintura Impura - Marilene Burtet Pieta 

Jailton Moreira

Je tenias ojeriza a Ia pureza 
porque sabias cómo somos de impuros 

cómo mezclamos sueiios y vigilia 
cómo nos pesan Ia razón y el riesgo.*

Mario Benedetli

mMm Há um ano atrás atendi um telefonema. Do outro lado da linha, Marilene Pieta me convidava para mostrar a sua 
produção plástica e propor uma interlocução reflexiva e sistemática sobre a mesma. Foi uma grande surpresa 
saber que ela estava pintando e desejava compartilhar sua experiência. Curiosidade, excitação, respeito e amizade 
me colocaram em seguida frente a este quase segredo. O que vi foi uma profusão de obras que indicavam 
distintas direções. Só depois de muitos encontros consegui ter uma idéia da amplitude das ambições destes 
trabalhos que rompem com uma linearidade processual e desenvolvem-se como uma sobreposição de teias e 
conexões. Contemplá-los é como estar deitado sob a copa de uma grande árvore. O tronco principal em um 
primeiro plano numa perspectiva imprecisa conduz o olhar que foca a trama de galhos intercruzados que 
redesenham o céu com figuras imprevistas nos seus vazios.
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Frente e fundo, figura e vazio, ordem e acaso, obviedade e mistério logo abandonam seus compromissos de 
manterem seus lugares nestas polaridades para buscar outras articulações. Se em um primeiro momento somos 
levados a buscar a fineza intelectual que estamos habituados pelos textos e aulas de Marilene, repentinamente 
somos esbofeteados por uma pintura visceral, confessional, de uma potência plástica perturbadora. Algo um 
pouco posto de lado, mas que ressurge como assombração que se recusa a ficar sepultada. Porém, no panorama 
da arte atual é preciso encontrar um lugar para que estes instintos sobrevivam. Há alguns anos atrás acreditávamos 
que eles deviam ser preservados na sua pureza original para que sua força telúrica se mantivesse intacta. Marilene 
sabe que hoje isto não basta e, ao mesmo tempo em que deixa aflorar estas erupções, uma avalanche cognitiva e 
analítica também é mobilizada. Estas duas forças não são opostas e constituem um todo indivisível da sua 
personalidade. Ao exibí-las exige um espaço não ingênuo para sua produção. Alguns procedimentos são 
recorrentes, mas não sistemáticos.

Em várias pinturas, uma linha de base magnetiza formas e grafismos que, com diferentes velocidades, buscam um 
pouso. Estes elementos parecem ora jogados contra o plano de fundo ora brotar justamente dele.



A figuração se faz e desfaz em ênfases que alternam a plasticidade da mancha e os desejos projetivos. Um 
pensamento sobre a moldura como mediação faz com que, por vezes, a pintura avance até os limites do suporte e 
em outros casos o esfacele. A tela é ao mesmo tempo epiderme e carne. Para Marilene Pietá a pintura é o 
território onde estes encontros são propostos e ao mesmo tempo o instrumento para instigar os diálogos. Sua 
devoção à pintura não a impede de entendê-la com um certo distanciamento que a objectualiza. Transformada 
em coisa ela então relaciona-se com imagens fotográficas, textos e outros objetos. O trabalho se expande para 
uma tridimensionalidade que sempre retorna para problematizar a própria pintura.

Olhe o seu imaginário: Iberê, São Francisco de Assis, David Lynch, Morandi, Warhol, Hitchcock, Giotto, Guston, 
Yves Klein, Leonilson, Cy Twombly, Duchamp, Godard, Itamar Assunção, Antônio Dias, pintura rupestre, Marilyn, 
Basquiat, Cole Porter, cristianismo, Hollywood, meditação, mpb, Lewis Carroll, e... Misture tudo. Acrescente ainda 
as suas projeções. Misture e... Esqueça. Você está agora numa danceteria comandada por um DJ de muitos braços 
como um deus hindu. Um local de encontros inusitados. Marilene Pietá comanda essa festa mixando, remixando, 
sampleando e até mesmo fazendo desabusados covers. Dance ou você dança.
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Daqui de onde falo, a menina dos olhos dança. A copa da árvore se desprega do tronco e flutua como um objeto 
voador eternamente não identificado e pulsante. Decodificar a sua mensagem parece um ato menor e inútil frente 
ao prazer de contemplar sua coreografia pictórica.

Abril 2007

Tela sobre tela 
27 x 27 x 5 cm 
Objeto

Medida 
65 x 67 cm
Têmpera, óleo e xerox sobre tela

Visão 
60 x 50 cm 

Óleo sobre tela





Iluminura 
84 x 134 cm 

PVA, têmpera e óleo sobre tela
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Vermelho em campo expandido 
63 x 112 cm
Fotografia e óleo sobre tela
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The Red \rmv

Pensamentos de Deus 
130 x 98 cm 

Xerox e óleo sobre tela
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Wliy Not 
145 x 145 cm
PVA, têmpera e óleo sobre tela 
Objetos

1



Colorista exímia, e com profundos conhecimentos da história da pintura, vivenciada pelo estudo, visita a museus 
europeus e pela atividade didática, lança suas figurações e gestos apenas sugeridos na tela com absoluta 
desenvoltura. Simultaneamente, lança mão também de elementos externos ao corpo da pintura. São objetos 
variados com relações mais claras ou mais herméticas, mas sempre sugestivas e instigantes para com as telas às 
quais se referem, retornando sempre como um comentário à mesma pintura.

Citações múltiplas em um mesmo espaço de tela, objetos sugeridos aparentemente díspares, configuram relações 
caóticas, paradoxalmente ordenadas pelo domínio da pincelada e da cor.

Voltando a Peter Pelbart, no texto de sua fala, ele diz que "nossa sociedade informatizada pode ser pensada como 
aquela que faz coexistirem todos os tempos, numa espécie de hiper-tempo". E mais adiante, que "deveriamos 
perguntar o que acontece com o tempo quando este perde a forma do círculo que o domava, ou da linha em que 
ele se estendia, e quando flui numa massa múltipla, aberta, sem direção fixa nem sentido prévio, com vários 
sentidos e direções."

Marilene Burtet realiza de forma absolutamente atual e contemporânea, nessa fusão de diferentes períodos 
temporais, uma espécie de hiper-pintura, conglomerando no espaço da tela "essa massa múltipla", "aberta", "com 
vários sentidos e direções", num hiper-tempo captado de uma multiplicidade de flashes do repertório da história 
da pintura ocidental.

Questões temporais e diferentes espaços reaparecem em obras que se apropriando de imagens mediatizadas e 
processos mecânicos de reprodução, de pintura tem apenas algumas referências, tal sejam um par de pinceladas 
ou um fragmento de tela. Mas nelas sim se desvendam citações mais claras de ícones de nossa cultura ocidental, 
sejam personagens reais ou ficcionais, relacionados com o fator temporal e espacial a exemplo de Einstein ou 
Alice, Laura Palmer e Wim Wenders ou Hitchcock.

O espaço da tela é palco de diferentes tempos, onde a sugestão da representação de um jardim pode sofrer a 
interferência de um grande gesto que nos traz a presença do pintor num momento determinado. Num mesmo 
espaço convivemos com duas questões da pintura colocadas como antagônicas: a coisa representada ou sugerida, 
de algo externo, trazido de fora para a pintura, e o gesto, o fazer e sua indefectível presença, o aqui e agora do 
pintor: dois diferentes tempos em conflito num mesmo espaço, já não apenas e somente representação ou a 
citação, mas também a marca do pintor que cita.

Num processo, tautológico e autofágico, que se refere e se alimenta do próprio corpo, portanto não isento da dor 
e perplexidade que caracterizam os seres mais conscientes da sociedade contemporânea, Marilene Burtet realiza 
em sua obra pictórica um pungente comentário autoral e intimista sobre as condições da pós-modernidade.

Marilene Burtet Pieta - Ex-tempos

Vera Chaves Barcellos

")á não navegamos num rio do tempo, que vai de uma origem a um fim, mas fluímos num redemoinho turbulento, 
indeterminado e caótico. Com isso, a direção do tempo, em passado, presentee futuro-vai perdendo sua pregnância."

"O que se anuncia é um regime temporal curioso: não meramente uma sincronicidade universal, mas, no interior dela, 
a gestação de novas condutas temporais que alteram o estatuto da memória, da repetição, da gênese, afetando assim , 
forçosamente, nossa relação com a idéia de história, e principalmente de sentido".

Peter Pál Pelbart*

Há duas semanas estive em Vila Velha, Espírito Santo para um seminário organizado pelo MVRD (Museu vale do 
Rio Doce) sobre Sentidos na/da Arte contemporânea. Um dos temas foi o tempo na/da Arte, assim entre muitas 
intervenções de grande interesse me chamou especial atenção a empolgante conferência de Peter Pál Pelbart, que 
abordou o tempo no que chamamos, em falta de um melhor termo, de pós-modernidade.

Ao visitar esta tarde o atelier de Marilene Burtet, na zona norte de Porto Alegre, e recontatar com sua pintura 
depois de alguns anos sem vê-la, não pude deixar de associar sua obra com as citações acima.

Suas pinturas, sem data, contrariam já em um principio a questão considerada importante pelos historiadores tal 
seja procurar situar fatos de forma cronológica para sua maior compreensão e catalogação.

Esse fator já sintomático em si, o de um desprezo pela cronologia, é mais instigante ainda quando sabemos da 
atividade de Marilene Burtet durante décadas como historiadora. Esse questionamento implícito na atitude de não 
datar não só se refere a uma negação de fazê-lo e pronto, ou seja por mero capricho, mas de uma forma mais 
profunda e definitiva ao fato de que há em relação à sua pintura sempre essa possibilidade efetiva de retorno, de 
continuá-la, depois de algum tempo, mesmo que anteriormente ela já lhe parecera acabada. Seus trabalhos 
seguem um longo processo, vários se desenvolvem simultaneamente, alternaclamente ou esporadicamente, em 
dias e épocas distintas, com voltas, retornos ou avanços no seu fazer e desfazer. A pintura, como sabemos, oferece 
essa possibilidade de vir a ser de um momento para outro, outra coisa, e de ser, deixar de ser e voltar a ser.

O processo questionador da história como fato anterior, fato presente e fato posterior, desse olhar ordenador e 
cronológico, está presente na iconografia e nas formas de representação da pintura de Marilene Burtet. Ao mesmo 
tempo que destrói a história como cronologia, lança mão da mesma como repertório onde escolhe e seleciona 
suas afinidades que transitam impunemente entre períodos e tendências díspares tais sejam a arte rupestre, Philip 
Guston , Giotto, Fontana, Leonilson, Morandi, Basquiat, Yves Klein. Viamão, 25 de março 2007

* Professor titular da PUC, São Paulo. As citações são extratos do seu texto "Tempos agonísticos."



Sound Color Code 
Objeto

'

Diadorin tinha uma luz: noite neon 
135x80 

Óleo sobre tela
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Sem Título 
89 x 135 cm
Têmpera e óleo sobre tela

Fellinidade 
72 x 102 cm 

Têmpera e óleo sobre tela
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Marilene Burtet Pieta nasceu em Porto Alegre-RS, onde vive e trabalha. Fez 
Bacharelado em Artes Visuais e Pós-Graduação em Pintura com Ado Malagoli e 
Regina Silveira no Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS. 
Fez Curso de Pintura com Iberê Camargo e Thomaz lanelli no MARGS. Participou 
de exposições coletivas itinerantes no Brasil e Uruguai. Se dedicou ao magistério 
em teoria como professora no Departamento de Artes Visuais do Instituto de 
Artes da UFRGS, da FEEVALE, do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, entre 
outros. Fez Mestrado em História da Cultura e Antropologia na PUC-RSe UFRGS. 
Pesquisadora, curadora independente, membro e organizadora de Juris, 
Projetos, Salões, e Exposições. Publicou o livro de sua autoria, A Modernidade da 
Pintura no Rio Grande do Sul, pela Editora Sagra Luzzatto. Atualmente, se dedica 
profissionalmente à Pintura.
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Curadoria: Jailton Moreira 
Textos: Jailton Moreira e Vera Chaves Barcellos 

Fotografia: Fernando Zago - Studio Z 
Design Gráfico: Leandro Selister e Mirian Dutra - Superfície Design 

Pré-impressão CTP e Impressão : Gráfica Dolika
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Capa: Pintura Impura. 124 x 145 cm (detalhe). Têmpera e óleo sobre tela
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Under my Skin - Detalhe




