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É impossível passar sem ver!
E impossível fingir ignorar!
E impossível ficar de boca e coração calados!

APRESENTAÇAO

Arminda Lopes protagoniza a exposição Miseráveis - A estética 
da dor no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
como uma evolução ocorrida no foco do seu trabalho. Com 
esta guinada escultórica, a temática busca o drama social dos 
seres desvalidos e sofredores para tocar corações e mentes. 
Dez pungentes figuras em tamanho natural eternizadas no 
bronze são suficientes para dar voz a tais criaturas, integrantes 
do cotidiano de grandes metrópoles. Esta mostra estreou 
durante o mais recente outono da França e resultou no 
reconhecimento da obra de Arminda Lopes pela Sociedade 
Acadêmica de Artes, Ciências e Letras de Paris. Merecedores 
da Medalha Vermeil, os Miseráveis nascidos em Porto Alegre 
conquistam um alerta de dimensão internacional.

Sinto o peito doer, doer aos farrapos... em farrapos pelos farrapos. 
Preciso despertar corações que optaram pela cegueira.

É tempo de acordar e sacudir o nosso país.
Algo precisa ser feito. Que este seja um começo: a conscientização. 
A conscientização de uma grande mudança.

Deixo uma pergunta:
Quão miserável és tu que não enxergas a miséria do teu povo?

Arminda Lopes

Cézar Prestes
Diretor do MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

DESVARIO 
escultura em bronze 
74cm x 70cm x lOOcm

LOUCA
escultura em bronze 
170cm x 63cm x 63cm
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Para acessar o universo de os Miseráveis - A estética da 
dor necessita-se da fala pública, da palavra e da imagem 
disponível. Elas guiam o olhar humano do observador 
para que esta obra se transfigure num caminho- 
cidadão. (...) “Quem faz a arte” humaniza esta aventura 
do observador com formas o mais próximas possível 
da realidade da natureza humana e nos limites daquilo 
que a arte permite. Este é o caminho do artista-cidadão 
que presta contas à sua comunidade e ao seu tempo.

A obra lopesiana trabalha as fronteiras da alma, ao modelar 
as substâncias maleáveis, e não há, na verdade, fronteiras no 
coração, porque esta arte tange as contingências e as supera. 
Sim, ultrapassar, transcender é a voragem de seus traços. E 
Arminda Lopes cria como se não houvesse nada antes, 
como se tudo viesse depois de seu talhar poderoso no 
verbo dos gestos e contornos que só são aparentemente 
imóveis. (...) Arminda não separa o orbe individual e o social 
em sua arte de forças naturais e certo erotismo nas formas, 
que é o casamento entre o entusiasmo criador e o 
cosmogônico.Círio Simon é professor de História das Artes Visuais do Instituto 

de Artes da UFRGS

Carlos Nejar é escritor, crítico, membro da Academia Brasileira de 
Letras e da Academia Brasileira de Filosofia

PENSADORA 
escultura em bronze 
87cm x 60cm x I OOcm

Em seu ateliê não se encontram imagens lúdicas. Ele está 
repleto de fragmentos desta miséria, e para onde se torne o 
olhar curioso este cairá, ora sobre o semblante de uma 
louca, ora sobre um meliante infantil, ora sobre uma mãe 
que dá à luz (...), imagens que povoam o dia-a-dia da artista, 
do desenho à concepção do molde e, deste, à fundição. E 
então surge a obra portadora da mais profunda falta de 
sanidade, repleta da ausência de qualquer honra. E como se 
aquelas esculturas estivessem prontas a gritar o que não 
desejamos escutar, o que nos incomoda, nos açoita e nos 
enche de culpa.

Precisamos do artista, pois ele sonha o sonho de 
todos. Em tempos de escassez onírica, o que resta 
são ações. (...) O trabalho de Arminda Lopes 
habita o lugar em que a emoção busca a forma e o 
viver social necessita de um olhar que o revele. 
Tem a instância crítica e a ponte para os excluídos. 
Não é uma proposta comum nestes tempos de 
crítica abstrata. Ela nos põe agudamente diante do 
que não vemos de tão real e presente que é.

Leopold Nosek é membro do conselho de representantes 
da Associação Internacional de Psicanálise e chair do Comitê de 
Psicanálise e Cultura desta associação

LADRÃO DE MAÇÃ 
escultura em bronze 
I OOcm x 50cm x 35cm

VIDA MARIA
escultura em bronze

Paulo César Brasil do Amaral, artista plástico e curador independente 108cm x 50cm x 35cm
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