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própria vida. Graduada no curso de Comunicação 
e Publicidade da PUC-RS em 1979, Marilia Fayh 
não esperou mais de um ano para fazer rumar 
sua nave criativa em direção às artes visuais pelas 
quais acreditava desvendar o verdadeiro e talvez 
único caminho ao encontro da realização pessoal. 
E revelou-se, assim, e com a propriedade de quem 
ocupa nas artes visuais um espaço prévia e merito- 
riamente reservado, guardiã de preceitos estéticos 
tão contestados pela arte contemporânea que deles 
- embora se negue - valeu-se para chegar ao lugar 
em que hoje se encontra. Em arte ninguém inventa, 
tudo já foi visto, tudo apenas vive e anda em trans
formação, e é este o movimento que, graças a 
alguns insistentes artistas de muitas épocas, entre 
os quais Fayh. alheia a denominações teóricas e 
assaz demagógicas, permite à verdadeira arte não 
interromper-se em seus nobres desígnios. Aqui, em 
especial, citamos a expressão escultórica, em geral 
aquela que representa, pelas três dimensões que 
inclui, a via tradicionalmente mais completa e repre
sentativa do conjunto estético. Em Marilia Fayh. 
podemos encontrar renovadas lições de grandes 
mestres - e aí poderiamos citar muitos mas 
sua arte muito feminina, de superfícies lisas e bem 
tratadas, carrega, sobretudo, o seu próprio e indis
sociável discurso, patrimônio adquirido ao longo de 
longa trajetória. Marilia insiste em sua mensagem 
muito particular por meio daqueles mestres cujos 
ensinamentos assimilou e fez preservar. A artista 
tem extensa escola, em essência na escultura, mas 
também no desenho e na pintura, que são esses 
a base da compreensão da primeira, participando 
de cursos com Fernando Baril, Danúbio Gonçalves,

Sobre Marilia Fayh

A sua arte. como legítima expressão, nada
mais deve o artista que dar-se a si próprio, isto 
é, revelar o seu retrato. Inicio essa afirmação a 
propósito de Marilia Fayh, artista brasileira que 
introduz nesta temporada de 2016 a sua primeira 
mostra individual no MARGS ADO MALAGOLI, um 
d°s principais museus de arte do Brasil. Tardava 
já. porquanto a artista apresenta longa e celebrada 
carreira no Brasil e no exterior, entre exposições 
individuais e coletivas. Mas voltemos 
preâmbulo deste texto para dizei' que as esculturas 
de Marilia representam a si própria, a artista, por 
aquilo que dela se pode depreender numa breve 
conversa - aberta que é Marilia a confissões 
mais legítimas - e pela revelação inequívoca de

maestria como escultora que naturalmente se 
impôs em

agora ao

as

sua
nosso meio. Penso que a artista, durante 

escreveu, como em seu livroesses longos anos.
Diário de Alecrim, nada menos do que retratos da
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Carmein Moralles, Mario Cladera e outros. Já não 
estamos frente a uma simples e ignota promessa, 
senão diante de resultado prometido: a boa arte. 
O Museu de Vrte do Rio Grande do Sul. terra da 
artista, completa em sua agenda uma lacuna, a

PUC-RS in 1979. and waited no less than one year 
to steer her Creative ship towards the visual arts, 
vvhich slie believed to be the true. and perhaps 
only, path to achieve self-realization. And il proved 
to be so. and with the properties of she who fills a 
contemplated and vvell-deserved reserved space in 
lhe visual arts. the guardian of the aesthetic precepts 
so contested - though denied - by contemporary art 
that tliey brought her to vvhere she is today. In art 
nobody invents. everything lias already been seen. 
everything lives and vvalks in transformation, and it 
is tliis movement that - thanks to some insistent artists 
of many periods. induding Fayh, who are unfamiliar 
with theoretíc and quite demagogic denominaiions - 
permit true art to not interrupt its noble designs. 
Ilere. especially. vve cite the sculptural expression, 
vvhich generally, in its three dimensions, represents 
the traditionally moie complete and represenlative 
path of the aesthetic set. In Marilia Fayh, we can find 
renevved lessons of great maslers - and vve could cite 
many-. but her very ferninine art, with its smoolh 
and well treated surfaces. carries. above all, its ovvn 
inseparable discourse. a heritage acquired throughout 
a long trajectory. Marilia insisls on her very particular 
message by means of those masters whose teachings 
she assimilated and preserved. The artist has an 
extensive study, in the essence of sculpture, but also 
in draw ing and painting, which are the foundation for 
understanding sculpture, having frequented courses 
with Fernando Baril. Danúbio Gonçalves. Carmen 
Moralles. and Mario Cladera, among others. We 
are not confronting a simple and unknovvn promise

quase quitação de uma dívida institucional, ao apre
sentar Marilia Fayh. escultora.

Paulo C. Amaral
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do vSul

Ado Malagoli

About Marilia Fayh

The artist owes nothing more to her art. as 
a legitimate expression, than to give herself. or 
in other words. to reveal her portrait. 1 begin tiiis 
aflirmation in the namc of Marilia Fayh. l he Brazilian 
artist w ho displayed her first solo show in this 2016 
season al MARGS ADO MALAGOLI. one of BraziFs 
principal art. museums. Though long in the works, 
the artist presents a lengthy and celebrated career 
in and outside of Brazil. induding individual exhibits 
and collective works. But lct us return now to the 
preamble of this text. to say that Marilias sculptures 
represenl her ovvn self. the artist, vvhich we can infer 
from a shorl conversation w ith her - considering hovv 
open Marilia is to lhe most legitimate confessions - 
and from the unequivocal revelation of her mastery 
as a sculptress who naturally imposed herself in our 
midst. I think that throughout these years, lhe artist 
vv role nothing less than portraits of her own life, as in 
her book Diário de Alecrim. Marilia Fayh graduated 
with a degree in Conimunication and Publieit.y from

... .
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/l/da. 2000 
1 lOcm x 16cm x 25cm
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anymore. but rather the promised result: good art. In 
iis agenda, the Museum of Art of Rio Grande do Sul. 
homeland of the artist, 1'ills a gap. almost a rcmoval 
of an inslitutional debt, in presenting Marilia Fayh, the 
sculptress.

Paulo C. Amaral
Director of the Art Museum of Rio Grande cio Sul

Ado Malagoli

Esperança. 2005 
TOc iii x lOOcm x 50( in
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\ ser e, principalmente, a franqueza de “levar suas 
asas pelo lado de dentro”.

E o que Marilia Fayh procura na escultura 
senão a si mesma?

Sua obra é modelo da suavidade do corpo. 
Lila, Alessandra, Aline, Ana, Luiza, Pandora, Ricota. 
Alda, Clarissa, Teresa, Marcela, Ma ria na, Giovana, 
Vivian, Carolina, Deuzari são nomes que batizam 
algumas de suas criações, porém poderíam ser 
igualmente pseudônimos de uma só pessoa, a 
artista. Pois é ela que repousa no conforto feminino 
de todas essas formas.

Em contraste com a tensão do movimento de 
suas primeiras obras, as atuais parecem caladas e 
inertes, ocultando olhos e boca. Como penetrá-las 
a não ser pela superfície da pele? Figuras próprias 
da artista que habitam entre o real e o imagi
nário e para quem o rosto pode também ser uma 
paisagem interior.

Então olhos e boca se voltam para dentro de 
um corpo que habita primeiro em Marilia. Nesses 
corpos compartilhados mergulhamos instintiva- 
mente para descobrir que os verdadeiros olhos e 
boca estão em nós. Assim a imagem se preenche.

Antes do barro perder seu significado para 
a gravidade do bronze, um véu de ternura dá calor 
humano às peças. O gesto da artista ao delinear o 
corpo da figura é comparável à sensação de quando 
alguém nos dá a mão e sentimos a emoção que o 
calor da palma do outro imprime em nossa pele.

As obras físicas que nascem da expressivi
dade das mãos da artista são de barro. água. ar 
e fogo, mas ela as sente até a ponta dos dedos. 
E assim como na Terra de Oz, em que o inesque-

Gosto do meu lugar no mundo 
e como eu gosto de te ter dentro de mim.

Depois, fora de mim. 
E mais tarde serás maior que eu. 

Desejo que teus olhos sejam sensíveis o bastante 
para perceber e capturar 

o quanto existe de bom neste mundo.
“Cartas para minha barriga”, 

Diário de Alecrim, Marilia Fayh. 2013

Eu e a espera
Marilia Fayh, 30 anos de arte

Para um artista, fazer a curadoria de um outro
artista é uma experiência fora de si - desligar-se 
d° S('u mundo para conectar-se com o outro, para 
aventurar-se em um universo desconhecido. Marilia 
l<aM> é uma artista porque compreende esta beleza 
de experimentar, para quem a arte é vida. para quem 
(,s artistas são pessoas e as pessoas são arte.

O artista francês Marcei Duchamp demonstrou, 
com o próprio exemplo, que o objetivo da arte não 
é a obra em si, mas a liberdade de fazê-la. E, para 
Marilia, a liberdade da arte significa a liberdade deArcanjo, 1995 

30cm x 20cm \19cm
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And what does Marilia Fayh look for in sculpture 
if not herself?

I ler work is an example of lhe suaveness of 
the body. Lila, Alessandra, Aline, Ana Luiza, Pandora, 
Ricota, Alda, Clarissa. Teresa, Mareei a, Ma ri a na, 
Giovana, Vivian, Carolina, Deuzari are names that 
baplize some of her creations, but they could equally 
be pseudonyms for a single person. lhe artist. Because 
she is the one who lies vvithin the female comfort of all 
these forms.

cível personagem do autor americano L. Frank Baum, 
o Homem de Lata, queria um coração, as obras de 
Marilia são metáforas para o sentimento, elas (e ela) 
também desejam um coração que lhes dê alma. Gomo 
o corpo anseia pelo espírito.

São esculturas desprovidas de discurso, uma 
vez que estão providas da artista. Uma artista não 
apenas para os eruditos, mas sobretudo para o ser 
humano, este é o caminho que a obra de Marilia 
Fayh constrói. Busca por uma força passional que 
comunique emoções essenciais ao público, que faça 
sentir a presença dessas figuras ainda que não as 
vejamos mais.

Essa é sua história de amor com a obra. 
feita do seu jeito, um projeto de vida único, de uma 
relação com a matéria de que são feitas, do início 
ao fim. Do amassar o barro à fundição, Marilia sabe 
que o amor é o que faz a sua obra e nos faz repletos.

Alfabetizada nas letras pela mãe, nas artes 
pelo tio Valdir e na vida pelo “muro" - em que 
aprendeu a caminhar e a se equilibrar pratica
mente sozinha -. o receio do abismo deu lugar a 
um alicerce interior que se tornou invisível com o 
silêncio do tempo, só rompido pelo ato de escrever. 
Logo, sua filiação e outras reminiscências insurgem 
nos aspectos lúdicos e nostálgicos de uma intensa 
produção artística.

Sem medo de errar, segue o destino de um 
“olhar captador" que observa a leveza do mundo, 
que trilha uma via de expressão para onde só a 
arte pode nos levar. Um caminho como a música, 
que aprendeu visualmente a tocar no piano quando 
criança e despertou a alma nas suas mãos e a 
coragem no seu peito. Sobre o teclado, cada nota se 
transformou em passo rumo ao infinito.

E seu ateliê é esse lugar, porque ali se dá 
a gênese criativa e onde se descobre a artista até 
então imersa numa experiência cósmica. Momento 
em que fazer cada peça é desnudar-se da sua 
própria pele. Processo que requer tempo, tranquili
dade e solitude.

Para Marilia Fayh, viver não deixa de ser 
uma longa espera. Se porventura suas figuras 
estão no entreato de movimento ou remanso, 
constituem novamente a imagem de traslado da 
vida. Na solidez da solidão, suas esculturas nos 
atraem antes de tudo pela serenidade dos corpos.

.

•»

In contrast to the tension of movement 
perceived in her early pieces of art, the current work 
seems silent and inert, covering the eyes and mouth. 
Hovv to penetrate the pieces if not through the skin s 
surface? The artist s ovvn figures li ve between the real 
and the imaginary and to vvhom the face can also be 
a door to vvithin.

Therefore, the eyes and mouth turn invvards 
in a body that first dwelled vv ithin Marilia. In these 
shared bodies we dive instinctively to discover that 
lhe true eyes and mouth are vvithin ourselves. This is 
hovv the image fulfills itself.

Before the clay loses its significance to the 
seriousness of bronze, a tender veil gives the pieces 
human vvarmth. The artists geslure to outline lhe 
figures body is comparable to the feeling we get vvhen 
someone gives us their hand, and we feel the emotion 
that the olhers vvarm palm imprints ou our skin.

The physical vvorks that are born from the 
expressiveness of the artisfs hands are made of clay, 
vvater. air and tire, but are felt even in her fingertips. 
Just like in the Wizard of Oz, vvhere the American 
author L. Erank Baum s, unforgettable character, the 
Tin Man. vvanted a heart, the vvorks of Marilia are 
metaphors for feeling. The figures - and the artist -

rA I like my place in lhe w orhl 
us I like l<> have yuu inside ine.

Then out of me. 
And lateryou will be bigger lhan me. 

I u ish that vour eyes may be sensitive enough 
to percebe and capture 

hon much good tbere is in this w orld.
"Letlers to my belly”. 

Diário de Alecrim. Marilia Fayh. 2013

O que ver ainda nas esculturas de Marilia. 
além de que vale a pena observar o humano? Aquele 
que porta a simplicidade de mostrar aquilo que se 
passa, que se vê. E se não vê nada quando olha 
Para fora, olha para dentro e, novamente, lembra 
de “desejar a alma”.

Assim a artista conquista essa habilidade de 
transformar o menor assunto num enorme sentir. 
Essa singeleza de origem que a permite criar. Sua 
participação artística se define por ela mesma 
como pingos de chuva”, e desse modo apreende 

seu lugar no mundo e na arte.

■:

ÍLL

b. Me and The Wait
Marilia Fayh, 30 years of art

For an artist. to curate another artisfs work is 
an out of body experience - to vvithdravv from ones 
world and connect with the other, to venture into an 
unknovvn universe. Marilia Fayh is an artist because 
she understands the beauty of experiencing, for whom 
art is life. for vvhom the artists are people and people 
are art.

O cabelo, solto ou em forma de trança, é 
um elemento recorrente na poética de Marilia. Ao
mesmo tempo em que ele remete ao corpo, também
está carregado de informações que ampliam 
Possíveis leituras dos 
de simbolismos diversos, 
sentido de fertilidade e força vital. União entre 
n corpo físico e espiritual, os fios de cabelo são 
também signo de passado

as
seus trabalhos. Repletos 

na maioria das vezes é
The Frencti artist Marcei Duchamp demons- 

trated, by example, that the aim of art is not lhe work 
itself. but the freedom to do it. For Marilia. freedom 
of art means the freedom of being and. above all. the 
openness to “carry her vvings from the inside”.

>
■j

e memória da artista.
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i
para depois nos defrontar com a questão do eterno 
retorno existencial de quem as aguarda... Da espe
rança desse encontro, entre o eu da artista e o 
nosso, resplandece um sol de sentidos.

material lier work is made of, from start to finish. From 
kneading the clay to casting it, Marilia knows thal love 
is whal makes her work and what makes us full.

Taught to read and write by her mother, to 
appreciate lhe arts by her uncle Valdir and to live by 
the "wall" - where she learned to walk and balance 
basically by herself - the fear of the abysni lias 
given way to an inner foundation thal has become 
invisible with the silence of time, broken only by the 
act of writing. Consequently, her filiation and otiier 
reminiscences revolt in playful and nostalgic aspects 
of an intense artistic production.

Without fear of failure. she follows the fate of a 
“caplive eye” thal observes the lightness of the world, 
and trail blazes an avenue of expression that only art 
can create. A path like music, in which she visually 
learned to play the piano as a child, awakened the 
soul in her hands and the courage in her chest. On 
the keyboard, each note has become a step toward 
lhe infinite.

also want a heart that gives them a soul. Just as the 
body longs for the spirit.

They are sculptures devoid of speech, once 
they are provided for by the artist. She is an artist not 
only to scholars, but especially for Lhe human being, 
th is is the path that Marilia Fayhs work creates. lt 
searches for a passionate force that communicates 
essential emotions to the public, one that makes them 
feel the presence of those figures even when we can’t 
see them anymore.

What more is there to be seen in Marilia 
sculptures. besides that which is wortli noting in the 
human? The one that carries the simplicity to Show 
what is happening, w hat is apparent. And ifyou do not 
see anything when you look outwards. look imvards 
and again remember to 'wish for the soul".

This is how the artist achieves the ability to 
transform the smallest subject into a liuge feeling. 
This simplicity of origin is what allows her to create. 
Her artistic participation is defined by herself as 
“raindrops". and in this way it seizes its place in the 
world and in art.

Loose or braided hair, is a recurring element 
in Marilia's poetics. Wliile it refers to the body, it is 
also loaded with informalion that leaves room for 
interpretation of her works. Full of diverse symbolism. 
most of the time it gives the sense of fertility and 
vitality. It is the union between the physical and 
spiritual body, the hair strands are also a sign of the 
art ist's past and memory.

This is her love story with the work of art, made 
her way. a single lile project, a relationship with the

*£.

/

vs André Venzon
Artista visual e curador
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I ler studio is the place that it is. becáuse it is 
where her Creative genesis happens and where lhe 
artist, uniil then immersed in a cosmic experience, 
can be found. It is the moment when creating each 
piece means stripping off her own skin. A process that 
requires time, tranquility and solitude.

For Marilia Fayh, living nevei’ ceases to be a long 
wait, If by chance her figures are caught between acts 
of movement or calmness, again they constitnte the 
image of life transition. In the firmness of solitude. her 
sculptures attract us most of all because of the serenity 
of the bodies. and then confront us with the issue of

Estudo para Arcanjo, s.d.
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an eternal existential return of those who vvait for 
them... From the hope of this reunion, between the 
artisfs self and «ur own, shines a sun of senses./

André Yenzon
Usual arlist and curatorvs
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Marcela. 2005 
32cm x 24( iii x 2 lrm
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Qual a razão de tão categórica proibição? 
A de evitar que o Povo Escolhido tivesse ídolos e, 
assim, renegasse o Deus que aparecera a Moisés na 
Sarça Ardente, porém não lhe mostrando o rosto.

A escultura, portanto, nasceu da modelagem 
em barro e uma de suas funções primeiras - especial
mente fora de Israel - foi tentar imitar o movimento 
dos seres viventes.

Eis o paradoxo da escultura: arte do volume 
imóvel, tendeu sempre - e ainda tende - a mime- 
lizar o que é vivo.

Marilia escolheu a modelagem como sua arte 
predileta. Escolheu, também, a imitação do ser 
vivente como seu objetivo artístico.

No exercício de sua atividade artística utiliza, 
num primeiro momento, a argila, matéria primor
dial e extremamente frágil. Num segundo momento, 
converte sua modelagem num objeto duas vezes 
mais imóvel do que qualquer outro tipo de escultura 
que não o bronze, no qual produz suas Acções. O 
bronze resiste ao tempo e é. de certo modo, eterno.

Marilia ama o bronze ciente de que esse 
material, entre outras coisas, lhe permite conservar 
as primeiras impressões digitais de seu fazer 
artístico. Permite-lhe. também, o que é fundamental 
para ela, perenizar as vibrações c ondulações da 
vida. com seu amplo espectro de atitudes e gestos.

É possível, além disso, relacionar a produção 
de Marilia com outro aspecto do próprio Gênesis.

Após a criação do homem. lahweh disse:
- Não é bom que o homem esteja só. Façamos 

uma auxiliar que lhe corresponda.
lahweh tomou, pois - imaginativamente -. 

uma das costelas de Adão e fez crescer carne em seu

A Escultura de Marilia Fayh

Poucas imagens bíblicas são mais suges
tivas do que aquela que o autor do primeiro livro 
da Bíblia, o Gênesis, empregou para descrever a 
criação de Adão e Eva.

Lê-se no Gênesis que lahweh modelou o 
homem com a argila do solo. insuflando-lhe nas 
narinas um hálito de vida que tornou o homem um 
ser vivente (2.7).

O Criador é imaginado pelo poeta do pórtico 
bíblico como um oleiro a moldar vasos de utili
zação doméstica, mas também imagens simbólicas.
Pode-se, com razão, inferir da imagem bíblica que 
9 escultura por modelagem foi uma das primeiras 
manifestações artísticas da humanidade.

Em outro livro da Bíblia, o Deuteronômio, 
0 autor sagrado atribui. a lahweh a ordem que
proibiu Israel de fabricar qualquer tipo de imagem 
l dimensional, "qualquer tipo de imagem que 
Projetasse uma sombra”.

21



Sculpture, therefore, was bom from the molding 
of clay. and one of its first functions - especially 
outside of Israel - was to imitate the movenient of

lugar. Depois - da costela que extraiu do homem 
- modelou uma mulher, que apresentou ao homem.

Quando a viu. Adão exclamou:
- Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne 

de minha carne!
A tais palavras farão eco as palavras de Jesus 

no Novo Testamento:
- Por isso deixará o homem seu pai e sua 

mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa 
só carne.

liv ing beings.
ileres sculpLure's paradox: the art of the 

motionless volume tended alvvays - and still does - to 
mimic vvhat is alive.

Marilia chose sculpting as her favorite art. She 
also chose the imitation of the liv ing creature as his 
artistic goal.

VVhile excercising her artistic activity she first 
uses, clay, a primordial substance which is extremely 
fragile. Secondly, she converts her figure into an object 
tvvice as motionless than any type of sculpture olhei’ 
than bronze, in which she produces her fictions. The 
bronze resists time and is. in a sense, eternal.

Marilia loves bronze, avvare that this material, 
among other things, allows her to preserve the first 
digital impressions of her artistic produetion. It also 
allows her to perpetuate life’s vibrations and vvaves. 
vv iih its broad spectrum of altitudes and gestores an 
expression which is fundamental to her vvork.

It is possible. moreover. to relate Marilia s 
produetion to another aspect of Genesis.

After the creation of mau. Yahvveh said:
- Man should not be alone: let us make an 

assistanf suitable for him.
Yahvveh tlien took - imaginatively - one of 

Adanrs ribs and made flesh in its place. Then - from 
the rib extracted from the man - Yahvveh molded a

A temática das criações de Marilia reporta-se 
a esse mito primordial que subsiste em qualquer 
forma de erotismo. O erotismo teve sua carta de 
nascimento nas palavras do Gênesis:

- Crescei e multiplicai-vos.
Surgem aí os dois componentes básicos do 

amor que percorre, como Leitmotiv sinfônico, ou 
modesto fio condutor, a produção de Marilia: a 
evocação do amor de dois seres em vista da origem 
de um terceiro. E. como seu complemento, também 
essencial: a valorização do encontro físico que o 
torna a criatura vencedora da solidão.

Ao privilegiar o corpo feminino. Marilia evoca, 
também, sua intimidade. Limita-se, porém, a cele
brar em público seus preparativos e adereços.

Não se detém na sexualidade em si. Prefere 
deter-se na auréola de significados que a envolvem, 
nas suas ressonâncias visuais transfigura o ato 
amoroso.

Marilia Fayh’s Sculpture

Few biblical images are more suggestive than 
the one the autlior of the first book of the Bible. 
Genesis. used to describe Adam and Eve’s creation.

We read in Genesis that Yahvveh molded man 
from the eartITs clay. and blew into his nostrils lhe 
breath of life and the man became a living being (2.7).

The Creator is imagined by the biblical poet as 
a potter sculpting vessels for domestic use. but also 
for symbolic images. It can be reasonably inferred 
from the biblical imagery that molded sculpture was 
one of the first artistic manifestations of humanity.

In another book of the Bible. Deuteronomy. 
the sacred autlior attributes to Yahvveh the order 
that forbade Israel from creating any type of 
three-dimensional image, "any kind of image that 
projected a shadovv".

What is lhe reason for such a categorical 
prohibition? To prevent the Ghosen People from 
having idols and thus from abnegating the God vvho 
had appeared to Moses in the Burning Bush, vvithout 
showing his face.

vvoman. vvho was introduced to the man. 
When he saw her. Adam exclaimed: O objetivo essencial do fazer artístico é 

sugerir, isto é, apresentar a parte pelo todo, para 
que a imaginação converta o espectador em copar- 
ticipante do ato modelador.

Eis por que Marilia não se detém na nudez
Fazendo Amor 2000 
41-cm \ 21 cm x 24cm
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Iiuman couple, created to perpetuate offspring.
In view of th is, Marilia values that which reveals 

and hides the body at the same time. The poses of 
her figures celebrate the mysterious union of soul and 
body through the artífices of form.

The sculpt or does not. in fact, supress erol icism. 
She prefers to suggest what it offers in. bodily charm 
and subliminal value to Iiuman existence.

From Giorgione’s, Tiliaris and Yelázquezs 
nudes. the artistie path in relation to hovv the body 
is treated has been smoothed. Not for the sexual 
permissiveness lhat sometiines obscures aesthetic 
nudity. hui for a serene conteniplation of the huinan 
body. for ils similarily to animal life. and also for its 
differenl life. that is. its spiritual dimension.

Marilias sculptures deal gently and naturaliy 
with the body of young women. particularly. There 
is something pure and existentiaily linked to the 
tenderness in these bodies. which, so to speak. include 
lhe dawn of life and ils promises.

In her best moments. in addition: there is a 
true. open humanism. even if free from any puritanical 
oddities. To the works of art such as Estrela Estrela 
(2008). Giovanna (2008), Carolina (2008). Donna 
(2009). Deuzari (2008) and Marianna (2008) the 
seulptor confers an emotional dimension and a 
humanislic existence to. supporl a destination that. 
in lhe end. promises them even immortalily.

The beholder of such productions realizes that 
the artisf. even in her seemingly more decorativo 
sculptures. is aware - and frankly attentive - to lhe 
vviles of volatile pleasure. In her masterpieces. the 
beholder discovers a sort of erossed diaphaneity, 
sometimes a lighter shade of melancholy. that 
evokes an apprehension of the future, bul that does 
not always keep its promises. Vlarilias adolescents

em si - visto que quase todas as suas peças 
aparecem vestidas.

Na iconografia cristã, Adão e Eva sempre 
se subtraíram à censura que o cristianismo fez 
incidir sobre o nu greco-romano. Adão e Eva foram 
normalmente representados na sua condição de 
casal humano, criados para a perpetuação da prole.

Em vista disso, Marilia valoriza o que, no 
corpo, ao mesmo tempo a revela e a encobre. 
As poses de suas peças celebram propriamente 
o mistério da união alma e corpo por meio dos 
artifícios da forma.

A escultora não suprime, propriamente, o 
erotismo. Prefere sugeri-lo no que ele, oferece de 
corporalmente encantador e de subliminarmente 
valioso para a existência humana.

A partir dos nus de Giorgione, Ticiano e 
Velázquez, o caminho artístico para o tratamento do 
corpo na arte fora aplanado. Não para a permissivi- 
dade sexual que, em alguns momentos, obscureceu 
a nudez estética 
serena do corpo humano no que este possui de 
semelhante ao da vida animal e, também, no que 
cie possui de diferente vida. ou seja. a sua dimensão 
espiritual.

peças tais como Estrela estrela (2008), Giovanna 
(2008), Carolina (2008). Donna (2009), Deuzari 
(2008), Mariana (2008), a escultora lhes confere 
uma dimensão emotiva e uma existência hum,mís
tica a de suportes de um destino que, no fim das 
contas, lhes promete, inclusive, a imortalidade.

O cantemplador de tais produções percebe 
que a artista, inclusive nas suas esculturas 
aparentemente mais decorativas, está consciente 
- e francamente atenta - às ciladas do prazer 
volátil. Nas suas melhores peças, o contemplador 
descobre uma sorte de diafaneidade atravessada, 
por vezes, de uma leve sombra de melancolia que 
evoca a apreensão do futuro, mas que nem sempre 
cumpre suas promessas. As adolescentes de 
Marilia sugerem um estado psicológico original: 
são personagens otimistas, mas que olham para o 
porvir com um misto de esperança e de temor.

Pode-se encontrar nas suas peças, com 
mais raridade, um eco longínquo da reflexão 
de Shakespeare sobre o amor. Referimo-nos à 
passagem da tragédia Tróilo e Créssida:

- A verdadeira monstruosidade no amor, 
senhora, é que a vontade é infinita, e o poder de 
execução limitado; é que o desejo não tem limites, e 
a ação é uma escrava dos limites.

Em geral, no entanto, a intenção da escultora 
não visa a suscitar nos espectadores pensamentos 
tão existenciais. Ela é fluida, mais decorativa do que 
existencial, no sentido positivo que dava à palavra 
"decoração" o grande artista Henri Matisse. O deco
rativo. para este. é uma sorte de exigência de equi
líbrio, proporção e sentimento atrativo, qualidades 
que seduzem uma sensibilidade desenvolvida.

- This is indeed lhe bone of my bonés and lhe 
llesli ofmy fíesh!

These words eeho Jesus' words in the Yeu
Testament:

- For this reason a man shall leave his fatlier 
and motlier and shall be joined to his u ife. and the t\\ o 
shall become one Hesh.

The theme of Marilias creafions rcfers to this 
primordial mylli lhat exists in any form of eroticism. 
Eroticism was conceived in the words of Genesis:

-Be fruitful, and multiply:
And so arise lhe t\vo basic components of love 

througliout Marilia s production. as a symphonic 
Leitmolif. or a modest common thread: the evocation 
of lov e between tu o beings lowards the origin of a 
third parly. And. as a complement, which is also 
essential: the appreciation of the physical encounter 
that inakes the ereature victorious beforc sol ilude.

By priveleging the lemale body, Marilia evokes, 
also. her own intimacy.

It is limited, hovvever. to publiely celebrating 
her preparations and props.

She does not hold on to sexualily itself. She 
prefers to bask in the aureole of meanings lhat 
surround her. in her visual resonances she transfigures

mas para uma contemplação

lovemaking.
The essential purpose of making art is 

to suggest, that is. to demonstrate a part lhat 
represents the whole. for the imagination to convert 
the viewer in co-participanl of the molding acf.

That is vvlty Marilia does not hold back to the 
nudity itself - as almost all her pieces appear dressed.

in Christian iconography, \dam and Eve alvvays 
were exempted from the censorship lhat Christianity 
imposed on the nudes of Greco-Roman art. Adam and 
Eve have usually been represented in their role as a

As esculturas de Marilia tratam, pois . com
delicadeza e naturalidade, particularmente, o corpo 
de mulheres jovens. Há qualquer coisa de puro e 
existencialmente ligado à ternura
que,

.
nesses corpos, 

por assim dizer, figuram a aurora da vida e 
suas promessas.

Nos seus melhores momentos, suplementa: a 
de um verdadeiro humanismo, humanismo aberto, 
ainda que desafogado de qualquer bizarriee puritana,-

j
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A leveza cias esculturas de Marilia parece-nos 
afim à de Edgar Degas. Reside na sua dimensão 
coreográfica, a dança conatural ao corpo de uma 
mulher. É o tipo de dança lúdica, evidentemente 
compatível com a imobilidade da escultura, que já 
aparece nas crianças, e se torna mais intensa na 
adolescência. Tais movimentos expressam o trans- 
bordamento da vida. Eis por que determinadas 
peças de Marilia são como estenografias tridimen
sionais de uma certa exultação e felicidade...

Devemos valorizar, também, a competência 
técnica da escultora, o cuidado de suas volumetrias 
calculadas. Embora, às vezes, aqui e ali, o orna
mental chegue a impor-se, predomine, lembrando 
floreios do art nouveau, as peças de Marilia não 
incidem em excessos. São obras que resistem a 
um olhar estético e o comprazem.

Na sua condição de escultora, ela pode ser 
considerada uma poeta do corpo feminino. Uma 
poeta, principalmente, de corpos inaugurais, não 
se esquecendo, porém, que o que existiu uma vez. 
conservará sempre sua memória material e psíquica 
até o fim. Eis por que, nos últimos anos, a escultora 
preocupou-se também em figurar mulheres na sua 
maturidade completa e até mesmo na doce placidez 
da velhice.

suggest an original psychological State: they are 
optimistic characters, but look to the future with a 
mixture of hope and tear.

One can find in her pieces, more rarely. a 
distant echo of Shakespeares reflection on love. We 
refer to this passage of Troilus and Cressida 's tragedy.

- 77/e true monstrosity in love. lady, is that lhe 
will is infínite, and the power of execution confíned; 
that the desire is boundless, and the action is a slave 
to limits.

In general, however. the sculptors intention 
is not to raise existential thoughts in the spectators. 
She is fluid, more decorative than existential. in the 
positive sense given to the word “decoration" by Lhe 
great artist Henri Matisse. The decorative. for Matisse, 
is some sort of balancing requirement. proportion and 
attractive feeling. qualities that enlice a developed 
sensitivity.

The lightness of Marilia's sculptures seems 
akin to thoseof Edgar Degas. It lies in its choreographic 
dimension. the connatural dance of the woman s body. 
It s the kind of playful dance. evidently compatible 
with the sculptures immobility, which already 
appears in children, and becomes more intense in 
adolescence. Such movements express the overfiow 
of life. That is why certain parts of Marilias works 
of art are like three-dimensional stenographies of a 
certain exultation and happiness...

We nuist also appreciate the sculptor’s 
technical competence, the attention to her 
calculated volumetries. Although the ornamental 
may sometimes. here and there. come to impose 
itself and predominate. reminding us of Art 
Nouveau embellishmenls, Marilia’s pieces do 
not focus on excess. They are works of art that

Reconheçamos, pois, à Marilia o mérito de 
ter produzido um feixe de fantasias de amor cortês, 
não ao gosto do século XIV. mas ao gosto de nosso 
tempo, oferecendo-lhe finezas de natureza român
tica e realizando muito do programa que se propôs, 
conforme no-lo descreve num de seus catálogos:

- Teço amores, luzes, medos, escuridão, brin
cadeiras e sonhos.(...) Uma procissão de posturas

Lila, 1997
52cin x 34( in x 20cm
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5 resist an aesthetic look and bring delight.
In her capaeity as a sculptress, she can be 

considered a poet of lhe feniale bod>: A poet mainly 
oí inaugural bodies, not forgetting, however. that 
what once existed vvill always preserve your material 
memory and psyche until the end. Tbat is why, in 
recent years, the sculptress also concerned herself 
with sculpting women fiilly matured and in the sweet 
serenity of old age.

Therefore, we sbould recognize Marilia s merit 
of having produced a bundle of tales of courtly love 
fantasies, not to the liking of the fourteenth century, 
but to the liking of our time, offering us thea flnesse of 
romantic nalureand fulflllingmuch oftheprogram tliat 
was proposed as described in one of her brochures:

-I weave loves, lights, féars, darkness, games 
and dreams. (...) A procession of postares revoais a 
singular interior altit ude, dance and music that no one 
hears, consacrating the mystic quality ofeach moment 
latooed on the hody The fígurative, that passes freely 
through lhe particular imagina tion ofeach one.

The sculptress received from "her dreams" a 
precious gift: lhe belief in the sincerity of olhers. in the 
primitive goodness of the human being, the aspiration 
that humanity still seeks a solution for the well-being 
and peace of the human community.

revela singular atitude interior, dança e música 
que ninguém ouve, consagrando a mística de cada 
momento tatuada no corpo. Figurativo que passeia 
livre na imaginação particular de cada um.

A escultora recebeu de “seus sonhos” um 
dom precioso: o de acreditar na candura dos outros, 
na bondade primitiva do ser humano, no anseio 
que a humanidade ainda hoje nutre de buscar uma 
solução de bem-estar e paz para a comunidade 
humana.

i
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Anuindo Trevisan
Teólogo, professor, escritor, poeta e crítico de arte

I

Anuindo Trevisan
Theologian. professor, writer, poet and art critie I
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Beija Flor. 2008 
20cm x 17cm x 24cm
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Míiriliíi. 2011
49cm x 40cm \ 25cm
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Estrela, 1994 
14cm x 19cm x 17cm

m

Sem apoios, 1994 
25cmx lOcni x 13cm
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O violinista, 1996 
27( in \ I4cm \ 8nii

Águia Infinita. 1998 
I7cm \ lOcm \ 8cm

Mo\ imenlo e dança 
com bicicleta. 1997 
82('iii \ 36cni \ 17cm
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Movimento e dança III. 1994 
25cm x 12cm x I Icm

Pequeno ciclista. 1998 
I9cm \ lOcm \ 8cm
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Vol nu vent, 1997 
24cm \ 3()cni \ 17crn



Much evidence shows that art reflects the cardiography of 
the artist. Mirroring, indeed, lhe authors personality or composing 
existential stages.

Here and there, in sculpture, Marilia Fayli pours out energy. In 
painting, lithography, we lind the bicycle symbolism, a possible echo 
of the mischievous mobility which it characterizes.

In her images, in the tactile resources of the clay, we can read 
the transparent appetite to live.

Lending sinuosity to the forms. modeled in gentle solidarity. 
cast in bronze or in patinated aluminum.

Impetuous in the choreographic fliglit of its dance or in the 
sensual repose of its statuary.

Muito se evidenciou que a arte reflete a cardiografia do 
artista. Espelhando sim a personalidade do autor ou digitando 
etapas existenciais.

Por aí. Marilia Fayti. na escultura, extravasa energia. Na pintura, 
na litografia, encontramos o simbolismo da bicicleta, possivelmente 
eco dessa mobilidade peralta que é seu jeito de ser.

Podemos ler nas suas imagens, nos recursos táteis da 
argila, o transparente apetite de viver.

Emprestando sinuosidade aos membros modelados em 
solidária ternura, fundidos em bronze ou no alumínio patinado.

Impetuosa no voo coreográfico de sua dança ou no repouso 
sensual de sua estatuária.

Kimbaud:
Ipulled the cords o fali lhe hei Is,

/ hung garlands on all the w indows, currents 
ofgold for all the st a rs, AND I DANCE.

Kimbaud:
Puxei as cordas de todos os sinos; 

estendi guirlandas por todas as janelas; correntes 
de ouro por todas as estrelas, E EU DANÇO

Danúbio Gonçalves
Published in the first individual sculplures in Gailery Mosaic, 1997 Danúbio Gonçalves

Publicado na primeira individual de esculturas na Galeria Mosaico, 1997
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Homem com bike, 1994
25cm x 23cm \ I4cm
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Marilia Fayh, de quem eu já conhecia a irônica 
invenção pictórica onde ela nos conta uma mitologia 
saborosa inteira de gatos e pianos, de casas carrilhão 
e de céus estrelados que é uma onírica paginação do 
mundo fantástico dela. Marilia Fayh, na veste de 
escultora, revisita o clássico com o clima da moder
nidade. Suas jovens figuras femininas provocam até a 
exaustão seus apoios, onde se firmam, sem no entanto 
Parecerem imóveis. Nosso olhar se torna inconscien
temente irrequieto, enquanto observamos o frescor 
e a elegância nervosa da agilidade e do tremor de 
suas formas. Há, então, um cúmplice de piscadela 
e planejamento no diálogo que se ativa em questões 
com suas figuras femininas. A sedução das figuras 
está no ritmo do corpo antes e no silêncio das faces 
depois. E também quando o discurso mais reflexivo 
é absorvido, traz uma inquietude contida, que anima 
a composição de ordem e exalta a tensão comunica
tiva da obra.

ítalo Evangelisli
Crítico de arte. 

Publicação da exposição Seduzione na 
Galeria II Saggiattore Roma. 2001

Pedalando, 1998 
20cm \ 12cin \ 15cm
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Marilia Fayh. whose ironic pictorial invention 
I was already familiar with, depicts a flavorful 
mythological story full of cats and pianos, bell towers 
and starry heavens thal are a pagination dreamscape 
of her fantastie world. Marilia Kayh. as a sculptor. 
revisils lhe classic with a modern feel. Iler young 
feniale figures even provoke exhaustion of their own 
structural support. where they siand. even though 
the> do not appear to be immobile. Our gaze becomes 
inconsistently restless. while we observe lhe liveliness 
and nervous eleganre of lhe agility and tremor of the 
sculptures. There is then a wink of complicity and 
planning in lhe dialogue thal is roused with regards to 
her feniinine figures. The seduction of lhe figures is in 
the rhythm of the body beforehand and in the silence 
of their faces afterwards. Also. when lhe most reflexive 
discourse is absorbed. it brings a contained inquietude 
thal animates lhe composition of order and exalts the 
communicative tension of lhe piece of ait.

ítalo Kvangelisti
\rl critic.

Exhibilion publicai ion Seduzionc na 
(ialeria II Saggialtorc Roma. 2001

Circus. 1997 
64cm x GI cm x 17cm
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Ana, 2000
42cm x 29cm x 15cm

Luiza no fim (Io arco íris, 2000
30cm x 28cm x 14cm
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Clarissa, 2000 
37cm \ 28cm x 23cm

Aline, 2000 
30nn \ 25cm \ 21 cm
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Mariana. 2008 
53cm x 26cni x 28('in
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Sweet leisure, feminine, explicit tenderness... choreographies 
of lhe soul. Lean women, women looking into lhe horizon or 
inwards. imagining lhe impossible...

Doce ócio, feminino, ternura explícita... coreografias da 
alma. Meninas compridas, mulheres olhando o horizonte 
ou em recolhimento, imaginando o impossível...

Marilia Fayh, 2002
Marilia Fayh, 2002

\

Vo limite indeciso 
de Iodos os 
horizontes, 2000 
50cm x 33cm \ 24cm

Alessandra, 2000 
45cm x 16cm x 13cm
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ILe due sorelle, 2001 
21 cm x 15cm \ I Ocm
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Teresa, 2002 
44oii x 37cm x 38c m
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Pandora, 2000 
24cm x 16cm \ 12cm

Mímuhis, 2008 
21 cm x 15cm x 16cm
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Giovana. 2008 
45cm x 19cm x 31 cm

Vivian. 2008 
45cm x 18cm x 20cm
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Carolina, 2008 
49cm x 40cm x 35cm

Estrela estrela, 2008 
20cm x 17cm x 31 cm
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Meu coração bate na ponta dos dedos, é alma de mosaico. 
O cotidiano volátil modelado em bronze, esculturas de neblina, 
estrelas, figuras solitárias, reflexivas, fortes, frágeis, perplexas. A 
vida com tantos segredos guardados; se desse para transformar 
tudo isso em brinquedos.

Marilia Fayh, 2008
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My heart beats at the tip of my fingers, it is a mosaic soul. The daily 
volatilitye cast in bronze, sculptures of fog, stars, solitary figures, 
reflexive, strong, fragile, perplexed. A life full of guarded secrets; if 
only this all could be turned into toys.

Marilia Fayh, 2008

Dois r/e Copas, 2005 
18cm x 24cm x 18cm
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Porque é isto que faz quem fica: permanece numa infinita espreita, 
coração fixo num portal imaginário.
Farejando esperança. Buscando sinais adormecidos no horizonte. 
Saudadeando mansamente.

N

Marilia Fayh, 2013, 
Diário de Alecrim
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Because this is what makes someone who remains: they stay in an 
infinite ambush, lhe heart is fixed on an imaginary portal. Tracking 
hope. Looking for dormant signs on the horizon. Meekly longing.

Marilia Fayh, 2013, 
Diário cie Alecrim

lleleno, 2011
50cm x 44cm x 22cm
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Há um tempo para acordar o barro e o coração. A fase do esboço no 
barro ainda mole é a melhor do mundo, porque nada está pronto. 
É tudo uma provocação, espreita, brincadeira e medo. Daqui a um 
pouco será só medo. Medo de não ficar bom, medo de me perder, 
medo dos prazos, medo dos preços, medo do que fazer com isso 
tudo depois de pronto. Medo de mostrar... Mas estes receios são 
só para mais adiante! Agora vou ficar dançando em cima do fio, 
sem medo de nada, porque estou protegida aqui dentro do ateliê. 
Com o símbolo do infinito girando na minha cabeça, como o que 
fiz no chapéu do Astronauta da minha alma. A escultura que fiz em 
homenagem ao meu pai.

i

i

11 Marilia Fayh, 2013, 
Diário de Alecrim

i

N
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O astronauta (Ia minha alma, 2011
55cm x 35cm x 22cm
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Tliere is a time to awaken the clay and the heart. The phase of molding 
tlie clay, when it is still wet, is the best in the world, because nothing 
is ready. Everytbing is a provocation, an ambush, a game and fear. 
Shortly, tliere will only be fear. Fear that it woiít turn out right, fear 
of losing myself, fear of the deadlines. fear of the prices, fear of what 
to do with all this after it is complete. Fear to showcase... But these 
qualms are only for later on! Riglit now 1 will continue to dance on the 
tightrope, without fear of anything, because I am protected within the 
studio. I liave the infinity sign turning around inside my head. just like 
I made it for my Astronaut helmet inside my soul. The sculpture that 1 
made in honor of my father.

Marilia Fayh, 2013, 
Diário de Alecrim
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Monsieur Coeur, 2010
23cm x 25cni \ 15cm

íf
Monsieur Cravate, 2010 
38cm x 17cm x 17cm
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que a costurar as surpresas com a linha da inter- 
textualidade. Por exemplo, vemos aqui. na cons
tante temática do corpo feminino, o coleamento 
do corpo; ali. na temática do lúdico, a presença 
reiterada da bicicleta e seus ciclos fechados que 
percorrem caminhos infinitos; acolá, na temática 
do homem, um detalhe circense a nos lembrar 
que não devemos levar nada a sério demais (e 
que plantar bananeiras com crianças é uma forma 
polissêmica de fazer Arte!)...

Muitas vezes surpreendido, maravilhado, fui 
adquirindo “minhas” marilias: esculturas, litogra
fias. telas, o que me lembra que a zelosa e dialógica 
curadoria de André Venzon se incumbiu de pedir à 
autora que não se limitasse à tridimensionalidade e 
incluísse amostras de suas primorosas litografias e 
de seus coloridos acrílicos sobre tela, entre outras 
formas artísticas exploradas pela múltipla artista.

Percorrendo as telas de Marilia Fayh, vamos 
nos impregnando do cromatismo intenso, surpre
endendo-nos com as retomadas (in)esperadas do 
Leitmotiv do gato ou do teclado coleante — seria 
possível escapar da evocação de uma dançarina 
das obras em 3D? Chama-nos a atenção a sintaxe 
de forma e cor, tão diversa daquela utilizada pela 
artista nas esculturas: nestas, os movimentos 
dos elementos de cada peça se completam suave
mente graças à transição ditada pela continui
dade, ao passo que. na pintura, Marilia opta pela 
justaposição, de modo que os elementos pulam 
para os olhos do observador forçando-o a encon
trar um sentido para além do óbvio da represen
tação figurativa.

No desenho e na litografia temos um pouco

De repente, trinta anos de escultura!

Marilia Fayh vai nos surpreender no dia em 
que não for surpreendente.

Vejamos o mais recente exemplo de sua aparen
temente inesgotável capacidade de se renovar: eis que 
ela nos comida para uma exposição comemorativa 
dos seus trinta anos de escultura. Como assim, minha 
cara, trinta anos de escultura? Fossem dez. quinze, 
e não haveria nada de mais. Agora, trinta? Como foi 
que se passou tanto tempo sem que percebéssemos 
nem na pessoa da autora, nem no viço da obra?

Trinta anos deveríam nos mostrar uma 
certa estagnação, algum excesso de azinhavre nas 
concavidades das peças, sugestões de dejà vu. mas 
não são essas as impressões que nos deixam as 
peças aqui reunidas. Não que não haja permanên
cias: à maneira de um poema sinfônico de Franz 
Liszt ou de Anton Dvorak, de uma ópera de Gioa- 
chino Rossini ou de Giuseppe Verdi, a narrativa 
escultórica de Marilia traz os seus Leitmotiv como

O Mago. 2008 
31 cm \ 17cm x 32cm
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swaying oi' the body; there, in tlie theme of the playful, 
the reiterated presence of the bicycle and its closed 
cycles that cover infinite palhs; yonder, in the theme 
of lhe man. a circus-like delail reminding us not to 
take anything too seriously (and that planting banana 
trees w ith children is a polysemic way of doing Art!)...

Many times surprised, marveled, I began 
to acquir “my" marilias: seulplures, lithographs, 
canvasses, which reminds me of the zealous and 
dialogic curatorship of André Venzon who undertook 
it npon himself to ask the artist to not limit herself 
to the tridimensional, and include samples of her 
revered lithographs and her colored acrylics on 
camas, among other artistie forms exptored by the 
multi-faceted artist,

Exptoring Maritia Fayhs screen prints, vve 
become impregnated with intensechromism. surprised 
by the (un)expected reappearance of the eat or the 
snake-like keyboard Leitmotil - could it be possible to 
escape the evocation of the dancer in the 3D works 
of art? Our attention is called to the syntax of form 
and color, so diverse from that which is used by 
the artist in her sculptures: in these seulplures, the 
movement of the elements in each piece completes 
eacti other thanks to the transition dictated by the 
eontinuily. Whereas. in her paintings, Marilia opts for 
juxtaposition in a way that the elements jump out at 
lhe eyes of the observei1, forcing the individual to find 
meaning beyond the obvious figurative representation.

In design and lithography, we gel a taste of the 
fluidity of the sculpture and the asperity of the acrylic: 
wasift drawing the intersection of the propaedeuties

da fluidez da escultura e outro tanto da rispidez 
do acrílico: não fora o desenho ponto mesmo de 
encontro da propedêutica da escultura e da pintura, 
e a litografia a junção do relevo com a tinta!

Trinta anos de escultura... Diante do tempo 
inclemente, Marilia Fayh e sua arte múltipla resistem 
como heróis de filmes épicos de Hollywood:
“No surrender!" — Surpreender!

Ney Fayet Júnior
Advogado, professor doutor e colecionador de arte

Suddenly, thirty years of sculpture!

Marilia Fayh will amaze us the day she is
not amazing.

t<et’s look al the most recent example of her 
apparently inexhaustible capacity to renovate herself: 
she invited us to an exhibit commemorating her thirty 
years of sculpture. What do you mean, thirty years of 
sculpture? Had it been ten or fifteen years it wouldnt 
be a big deal. Bul thirty? Ilow did so rnuch time go by 
withoul noticing it in the author, nor in the exuberance 
of the work.

Thirty years should show us a certain stagnation, 
an excess of verdigris in t he concavity of the works of art. 
suggestions of déjà vu, bul these are not the impressions 
the pieces leave us with. Not that permanences do not 
exist: like a symphonic poem by Franz Liszt or Anton 
Dvorak, or an opera by Gioachino Rossini or Giuseppe 
Verdi. the narrative created by Marilias sculptures 
evokes its own Leitmotil as if sewing lhe surprises 
with a thread of inter-textuality. For example, we see 
liere. in the constanl theme of the feminine body, the Sol, 201 I

20ciii \ I6cm x 8cm
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of sculpture and painting, and lithography the union 
of relief with paint! Thirty years of sculpture... Facing 
hard times, Marilia Fayh and her diverse art resist 
like heroes from Hollywood epics: "No surrender!" - 
Shocking!

Ney Fayet Júnior
Lawyer. professor doctor and art collector

Monsieur Fable, 2015
55cm x 24cm \ 32cm
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Le petit lecteur, 2015 
53cm x 24cm x 20cm

Mon petit soleil, 2015 
30cin x 30cm x 80em
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Deuzari, 2011
32cm x 30cm x21cm

93



.

L



que chegam para fundir, independentemente de 
quem seja o artista.”

Mesmo que seja uma obrigação para todo 
profissional, perceber isso sobre o trabalho 
que procuro prestar me trouxe um sentimento 
de realização e um incentivo a dar continuidade 
ao que laço.

Passaram-se alguns anos, e ao conversarmos 
programando uma exposição, falei de algumas 
dificuldades que vinha enfrentando na empresa e 
novamente ouvi uma frase que me mostrou uma 
realidade na qual eu não havia colocado a atenção.

“Se tu parares de fundir, eu paro de fazer 
escultura.” Naquele momento passei a ver minha 
atividade profissional não mais como uma pres
tação de serviços somente, mas, sim, como um elo 
11a corrente de realizações de um artista, e hoje vejo 
claramente aquilo que todos deveriamos compre
ender. que em nosso mundo, independentemente do 
que fazemos, de quem somos e de todas as nossas 
diferenças, vamos sempre precisar uns dos outros 
para realizarmos nossos objetivos, concretizando 
nossos sonhos.

Não me lembro a data, nem sei o que foi feito, 
quando Marilia me procurou para fundirmos em 
bronze uma de suas esculturas. O tempo passou 
muito rápido e os anos têm servido para conso
lidar uma relação de amizade, respeito e admi
ração profissional.

Como em todo relacionamento duradouro, 
houve discórdias, erros de interpretação, ansiedade 
e pensamentos de desistência. Mas foram esses 
momentos que nos levaram a reflexões necessárias 
por meio das quais as superações nos plenifieam 
pelos resultados alcançados.

Marilia faz parte do amadurecimento profis
sional que obtive no período em que seus trabalhos 
estiveram sempre presentes, ajudando a construir 
esta fundição que. por mais de 25 anos, vem pres
tando serviços a um grande número de escultores.

Certa vez conversávamos, e ouvi de Marilia

Marilia. muito obrigado por tudo.

Jamil Fraga
Escultor e fundidor

Trabalho de fundição. André Yenzon. Marilia Fayh. Jamil Fraga. 2016

0 seguinte:
“O que eu admiro em teu trabalho é 0 respeito 

e a busca à fidelidade em relação a todas as obras
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this realization about the Service I seek to offer lias 
brought me a sense of fulfillment and an incentive to 
continue doing what I do.

A few years passed. and as we were chatting 
and planning an exhibition, 1 talked about some 
difficulties 1 had been facing at the company and 
again I heard a phrase lhat brought my attention 
to a reality I had disregarded. "lf you stop casting, 
1 will stop sculpting.” At that moment 1 began to 
see my professional activity not just as a Service 
delivery, but rather as a link in the Chain of an 
artisfs creations. Now I see clearly what we all 
should understand, that in the world, regardless of 
what we do. of who we are and of all our differences, 
we will always need each other to accomplish our 
goals and to materialize our dreams.

Marilia, thank you for everything.

1 do not remember the date. nor what was 
done, when Marilia carne to me to cast one of her 
sculptures in bronze. Time went by very fast and the 
years they have served to consolidate a friendship, 
respect and professional admiration.

As in any long-lasting relationship. there have 
been disagreements, misinterpretations. anxiety and 
thoughts of giving up. But these moments led us to 
the necessary reflections through which we overcame 
challenges that brought us fulfilling results.

Marilia has contributed to my professional 
maturity, which l gained during the period when 
her works were always present, helping to build 
a foundation that, for over 25 years. has provided 
Services to a large number of sculptors. Once we were 
talking. and 1 heard Marilia say Lhe following: “What 1 
admire about your work is the respect and the search 
for accuracy that you apply to all the pieces of art 
that arrive to be cast. regardless of who the artist is.” 
Even though this is every professional’s responsibility.

Jamil Fraga
Sculplor and smelter
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Seguir com disciplina a técnica necessária, o processo interminável 
para finalizar uma produção, com fidelidade e respeito à semente 
da ideia. Trabalhar com outras pessoas, prazos, orçamentos, 
situações que nos escapam ao controle. Depois, então, resolver 
o entorno. Acabamento, registro, foto, documentar, criar uma 
situação evento. Mostrar ou não a obra.

Marilia Fayh, 2013, 
Diário de Alecrim
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To follow the necessary technique with discipline, the never ending 
process of finalizing a piececreation, w ith loyalty and respect to lhe seed 
of the idea. To work with ol hei’ people, deadlines, budgets, situations 
that escape our control. And then. reconcile the surroundings. The 
completion. registration, pliotos. documentation, to create an event of 
a situation. To shovv or not to show the work of art.

Marilia Fayh, 2013, 
Diário c/e Alecrim
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É impensável tudo o que cerca um trabalho de arte, desde a 
concepção na intimidade de um ateliê até o resultado final. Um 
trabalho de diplomacia, controle, matizes humanos. Inacreditá
veis os inúmeros mundos que é preciso transitar para se realizar 
o processo completo.

Marilia Fayh, 2013. 
Diário de Alecrim

105



Everything that surrounds a piece of art is unthinkable. from its 
conception in the intimacy of a studio to the final result. lt is a 
work of diplomacy, control, human nuances. It is unbelievable the 
inumerous worlds that must be traversed in order to accomplish 
the complete process

Marilia Fayh, 2013, 
Diário de Alecrim
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Alinhavo, 1992 
litografia 
25cm x 34cm



A litografia é, para mim, antes de tudo um exercício do 
olhar. A pedra porosa não pode ser tocada pela gordura natural 
da mão, apenas pelo lápis litográfico. O traço deve ser certeiro. É 
necessário isolar, na pedra, onde não se quer desenho nem cor. 
É preciso observar o desenho de maneira espelhada, trapacear o 
colorido, imaginando cada cor do conjunto em separado. Essencial 
“pensar ao contrário”, isso exige planejamento e é provocador.

Foi Danúbio Gonçalves quem fundou, em Porto Alegre, 
o curso para ensino técnico da litografia, junto ao Atelier Livre 
da Prefeitura, onde aprendi essa arte. De viva voz, ele afirmou 
ter batalhado historicamente pela retomada da litografia no 
Rio Grande do Sul, pois essa “atesta pluralidade de soluções” e 
“enfoques pictóricos, gestuais, gráficos, caligráficos, digitais”, 
conforme afirma Danúbio no catálogo da exposição RS - Litografias 
Hoje, em 1995, da qual tive a honra de participar, na Galeria de 
Arte do Goethe-Institut Porto Alegre.

Marilia Fayh
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=JLithography for me is. before anything, a visual exercise. The 
porous stone cannot be touched by lhe natural oils of the hand, only 
by the lithographic pencil. The tracing must be precise. It is necessary 
to isolate, on the stone. where you do not want the design or the 
color. It is necessary to observe the design as though it was mirrored, 
tricking the color, imagining each combined pigment as separate. It 
is essential to "think to lhe contrary”. this requires planning and it 
is provoking.
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A6UA0AIt was Danúbio Gonçalves who founded the technical course 
for lithography, in Porto Alegre, togeiher with the Atelier Livre da 
Prefeitura. It was there that I first learned this artform. In person. he 
affirmed that he had historically battled for the return of lithography 
to Rio Grande do Sul. because it “verifies the plurality of Solutions" 
and “approaches pictorials, gesturals. graphics. calligraphy, digital", 
as per Danúbio affirmed in the catalog of the exhibition RS- Litografias 
Hoje, in 1995. which I had the honor of participating in. af the Galeria 
de Arte do Goethe - Institut Porto Alegre.

Marilia Fayh

Estudo para litograha

Litografia - S8cm x 38cm
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Varal, s.d. 
Litografia 
36cm x 26cm

As fraldas, s.d. 
Litografia 
5()cm x 45cm
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Tempo de mim. s.d.
Litografia
36cm x 45cm

Voa 93, 1993 
Litografia 
42cm x 35cm

Complementares. 1994
Litografia
32cm x 42(’m
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Samsara, 1993 
Litografia 
43cm x 44cm
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Rima. s.d. 
Litografia 
58cm x 38cm
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Sem título, s.d. 
Serigrafia 
33cm x 23cm

Sem título, s.d. 
I litografia 
29cm x 39c m

Caminhos. 1994 
íiitografia 
32cm x 48c m

.
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nhava com mais facilidade do que minhas colegas, 
e me inclinei naturalmente para essa área. Dese
nhava modelos de anatomia para aulas de biologia, 
meus trabalhos sobressaíram nas feiras de ciência, 
por conta do gosto pelo desenho. Por outro lado, 
era aluna desligada nas outras disciplinas. Nunca 
me preocupei com nada disso. Cursei Publicidade e 
Propaganda pela facilidade de desenhar e a rapidez 
de criar soluções visuais. Casei, tive três filhos 
bem cedo, com uma diferença de idade entre eles 
tão pequena, razão que me impediu de trabalhar 
fora de casa. Mais uma vez o desenho veio ao meu 
encontro. Desenhava entre as mamadas e tarefas 
da maternidade. Estava sempre com um bloco de 
desenho e lápis por perto. Essa é a grande facilidade 
do desenho: com muito pouco se pode traba
lhar. Só com meus filhos na escola, pude conhecer 
ateliês de artistas e observar 11a fonte 0 fazer artís
tico. Ingressei no Atelier Livre de Porto Alegre para 
aprender alguma técnica, conhecer pessoas da área 
e comecei devagar a participar de algumas exposi
ções coletivas de alunos.

A escultura ainda estava adormecida.
Certo dia uma professora, já falecida, chamada 

Carmem Moralles, me disse: “Tu és uma escultora!” 
Fiquei constrangida, nunca tinha pensado nisso. Ela 
me explicou que eu recortava, tirava para fora os 
desenhos, meu trabalho era muito escultórico, eu. via 
de regra, arrancava do papel a figura. Aconselhou-me 
a entrar para a escultura. E a escultura me pegou. 
Acho que foram os anos anteriores, desenhando 
muito, que me proporcionaram a facilidade muito 
prazerosa para modelar minhas primeiras peças. 
Eu simplesmente sabia fazer. Melhor: minhas mãos

i

No testemunho da artista 
Marilia Fayh

“Esculpindo a vida” 
Entrevista concedida a Federação Brasileira de 

Psicanálise (FEBRAPSI)

E111 primeiro lugar, gostaríamos que você 
nos relatasse um pouco da sua história como 
escultora.

Sempre desenhei. Desde menina. Era meu 
brinquedo predileto: lápis de cor, papel, tesoura, 
tintas, enfim, desenhava todo 0 tempo: recortava, 
montava, sem nunca imaginar que essa brincadeira 
pudesse se transformar em profissão. Desenhar era, 
e continua sendo, 0 meu refúgio. Uso a expressão 
desenhar porque não tinha a menor ideia de que às 
vezes fazia desenhos tridimensionais, recortados e 
que saiam do bidimensional. Brincava intuitivamente 
com cores e formas, sem jamais me preocupar com 
a P°ssível utilidade desse prazer.

Mais tarde, na escola, descobri que dese-
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sabiam! E, encantada, iniciei a trilha da escultura 
também. Um mundo muito saboroso, porém muito 
mais trabalhoso e dispendioso, contudo me abduzia 
num prazer e numa entrega quase total. Impossível 
modelar, fazer uma escultura ficar de pé, atravessar 
todo o processo, a técnica de fundir, ter o olho trei
nado, ver além, sentir os pesos, o equilíbrio, sem 
uma entrega profunda.

Aos poucos, começaram os convites para 
participações em salões de arte, exposições cole
tivas e. mais tarde, individuais, que foram se esten
dendo a grandes capitais culturais da América e 
da Europa, onde hoje exponho sistematicamente. 
Ganhei, inclusive, duas premiações em Paris, em 
épocas e exposições diferentes.

out in Science fairs because of my passion for drawing. 
On the other hand, I was a distraeted student, in other 
disciplines. 1 never worried about any of that. I sludied 
Publicity and Advertising due to my ease with drawing 
and my speed with creatinge visual Solutions. I got 
married very early and had three children within 
a short time frame, which didift allow me to work 
outside the home. Once again I found drawing. I would 
draw between breast feedings and maternal dulies. 1 
ahvays had a sketch pad and pencil nearby. This is the 
great advantage of drawing: one can work with very 
little. Only when my kids started school could I get 
to know other artists' studios and observe the source 
of artistic creation. I joinecl lhe Atelier livre de Porto 
Alegre to learn some techniques and meet people in 
the field, and I slowly began to participate in student 
group exhibitions.

Sculpture was still dormanl,
Onedaya late teacher of mine, Garmen Moralles. 

told me: “You are a seulplor!" I was embarrassed 
and had never thought of that. She explained to me 
that 1 cropped and cut out the designs that my work 
was very sculptural since, and without fail. I always 
carved the figure out of paper. She advised me to begin 
sculpture. and sculpture consumed me. I think that it 
was my previous years of consistem drawing that 
allowed me to sculpt my first pieces with a pleasant 
ease. 1 just knew how to mold, or rather: my liands 
knew! Delighted. I began my journey with sculpture. 
It was a very delectable world, much more laborious 
and expensive, yet it captivated me with pleasure and 
required almost total surrender. li is impossible to 
mold, to make a sculpture stand. to go through the 
whole process, the technique of merging, to liave a 
trained eye, to see beyond, to feel the weight, the 
balance, w ithout complete surrender.

Artist Marilia Fayh’s Testimony
“Sculpting Life” 

Interviewwith the Federação Brasileira de Psicanálise 
FEBRAPSI (Brazilian Federation of Psychoanalysis) Você podería nos dar uma idéia de como 

“nascem” as suas obras de arte? Existem 
períodos (temas/eixos) que marcam a sua 
criação ou seu processo criativo?

First of all. we would like you Io sliare a 
lillle I)il of your story as a seulplor.

I liave always drawn. Since childhood. II was 
my favorito passtime: colored pencils. paper. scissors. 
paints. I was drawing all the time; 1 would cut and paste, 
bul I never imagined that this hobby could become a 
profession. Drawing was. and still is. my refuge. I use 
the expression “to draw" because I had no idea that 
sometimes I created three-dimensional drawings that 
were recut and left their two-dimensional forms. I 
played intuitively with colors and shapes, without ever 
worry ing about lhe utility of this pleasure.

bater, in school. 1 discovered that I could draw 
with more ease than my colleagues, and 1 became 
naturally drawn to this arca. I would draw anatômica) 
moclels for biology classes and my works would stand

Primeiro gostaria de esclarecer este nome 
dado ao meu trabalho: obra de arte. Não sei se o 
que faço é obra de arte, isso só o tempo vai dizer. 
Prefiro chamar meu trabalho de obra de vida.

A vida me faz trabalhar. A vida me emociona, 
provoca, maltrata ou me enche de prazer e eu trans
bordo trabalho. Certamente, todo meu trabalho 
é marcado por períodos já vividos e por períodos 
que ainda não vivi. mas, por intuição, pressinto que 
vão chegar. Isto é identificado depois que passa 
a situação. Aí consigo observar bem as distintas 
fases. Enquanto trabalho, estou muito próxima da 
vivência, é difícil alguma identificação.
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Gradually, I began to receive invitations to 
participate in art salons, group exhibitions and, later. 
individual exhibitions. The invitations came from all 
over. including the great cultura' capitais in America 
and Europe. cities where I now systematically exhibit, 
my work. 1 even won two awards in Paris for two 
separate exhibitions.

Fale mais sobre suas diversas fases.Meu trabalho não nasce, tenho a impressão 
que está sempre em mim, sou eu. O que acontece é 
que às vezes a vida vaza pelas mãos arteiras e me 
exponho em forma material. Tenho um museu imate- 
rial incomensurável dentro de mim. pulsando vivo. 
E uma questão de oportunidade: parar, entrar no 
silêncio do confronto interior e deixar o trabalho sair.

Não sei sobre os outros artistas, mas. pesso
almente, são muitas as conexões que me levam a 
realizar séries ou fases repetidas. É como se eu 
precisasse me convencer, como se eu precisasse 
acreditar, como se eu precisasse degustar algo que 
estou vivendo, ou de alguma coisa que escapou 
ao meu controle ou, ainda, de algo que terei de 
enfrentar...

Can you give ns an idea of hovv your vvorks 
of art are "bom"? Are there periods (Ihenies/ 
axes) that define your crealions or your Creative 
process?

Levando-se em conta a relação entre o 
“criador” (artista) e o público, como você sente 
que se dá essa interação mediada pela sua 
criação (obra de arte)?

Então eu me fecho no ateliê, me fecho dentro 
de mim. vou filtrando todas as impressões vividas 
e discorro inconscientemente sobre elas. Acho que 
estes trechos de vida e trabalho são as tais fases.

Assim, por muito tempo, e às vezes ainda 
hoje, equilibro bicicletas em esculturas, as desenho 
em alguma gravura ou as pincelo numa tela. Sempre 
meio pequena, frajola, mas as bicicletas estão ali 
lembrando a peraltice que existe em cada aconte
cimento. em cada viver, em cada morrer... Aquela 
fragilidade tão exposta, carente por movimento, por 
mudança, para não cair.

Em muitas e muitas telas estendi um teclado, 
seria outra fase? Ou estaria clamando pela mesma 
coisa de diferentes modos? Estradas, saídas, 
caminhos, fuga! Música, teclas, degraus, subidas, 
acordes... acorde! Acordar... A cor que quero dar!

As figuras, sempre em algum movimento, 
como se o bronze suspirasse uma leveza que não 
tem. Pode-se chamar de fase... Ou característica. 
Caráter! O trabalho para ser autêntico deve ter 
caráter. Deve dar medo... Deve surpreender! Nem 
tanto ao observador, mas penso que o trabalho deve 
me surpreender! Me assustar, ir além de mim...

First I want to clarify this titie that is given to 
my work: work of art, I do not kriow if whal 1 do is a 
work of art, only time will tell. I prefer to call my work 
“a lifetimes work”.

Life makes me w ork. Life moves me, teases me, 
mistreats or fills me with pleasure, and I overflow with 
work. Certainly, all my work is shaped by periods that 
1 have lived and not yet lived but that, instinctively, I 
envision coming. This is identified after the situation 
has passed. 1 can then observe the different phases. 
While working. I'm very dose to the experience, so 
such identification is difficult,

My work is not conceived. 1 have the 
impression that it is always in me, it is me. VVhaf 
happens is that sometimes life leaks througli artistic 
hands and I expose myself in material form. I have 
an incommensurable immaterial museum inside me, 
pulsing, alive. It is a matter of opporlunity: to stop. 
enter the silence of inner confrontation and let the 
work come out.

Não me sinto criadora. Sou criativa. Copio, 
remendo, reformo, reinvento, releio, refaço, respeito.

O mundo está criado. A vida cria. Eu apenas 
trabalho. Traduzo do meu jeito o (pie já esta aí. 
Tudo com muita verdade, muito sentir, muita nudez 
de alma. Essa autenticidade de fazer sem nenhum 
pudor o que meu interior grita é que se comunica 
com cada pessoa. Procuro sintonizar meu eu com 
o eu do outro. Cada outro é um só! Cada pessoa é 
um filho único. Não lido com o público propriamente, 
porque faço meu trabalho com muita intimidade. Ao 
fazer, imagino cada trabalho se comunicando com 
cada pessoa, única, dentro da sua menor partícula. É 
um elo quase sagrado, é tão íntimo como fazer amor. 
Olho no olho. Essa minha intenção, apesar de preten
siosa, é muito simples e direta. Por isso funciona. 
Quando recebo o retorno de alguma pessoa, é 
sempre muito intenso e particular: a pessoa capta o 
quanto me entrego, e se entrega também.

Caderno escolar, 1970’

| Moça //a janela, 2002
\ ’ 24cm \ 12cm
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As fases... Sei pouco sobre elas cie maneira 
consciente. São as fases da minha vida: meus 
medos, minhas brincadeiras, meus nascimentos, 
minhas mortes.

Sinto, isso sinto bem nitidamente e reco
nheço. um hiato torturador entre as fases.

Sinto o silêncio e o vácuo me pesarem como 
chumbo. Sinto a expectativa me fazer faltar o ar. 
Sinto o gelado, o medo, o não saber de nada... Sinto 
isso e muito mais antes de iniciar uma empreitada 
pessoal que certamente abrirá o cenário de uma 
nova fase. Resultado de vivências ou aspirações 
de vida, esse iniciar é quase cruel. É sair de dentro 
das profundezas da terra fértil onde me escondo 
nas entressafras para me proteger, me refazer. E 
começo a brotar como uma videira, tímida, cheia de 
brotos, que de repente explodem em folhas verdes 
e cobrem todo um parreiral.

Costumo adiar tudo que posso ante um novo 
começo, uma nova fase, de puro medo. Medo de 
me mostrar, medo de descobrir mais uma alma 
habitando em mim. Mas sempre chega a hora do 
confronto, e descortino o meu desconhecido em 
busca de alguma descoberta, de alguma paz.

Existe também a parte prática, econô
mica, que torna viável o trabalho da arte. Não 
tenho nenhuma ajuda de custo, bolsa, ou qualquer 
garantia econômica. Isso faz com que, muitas vezes, 
uma fase seja capitaneada pelo artigo que estiver 
em oferta, pelo que se apresentar mais viável. Por 
exemplo, já comprei muitos potes grandes de tinta 
azul de diferentes tons porque estavam numa oferta 
hnperdível na casa de material artístico. Então, por

muito tempo, o fundo de minhas telas eram azuis, 
além de ser do meu gosto essa cor que representa o 
infinito, o distante, o espaço. Naquele tempo, o azul 
reinou em meu ateliê e em meus trabalhos.

O que me dava muito prazer, porque, para 
mim, azul é uma cor que vai embora!

Isso me comove.
As tais fases devem comover, comprometer, 

desconfortar, desartistar, desprover o conhecido 
pelo jamais experimentado. Acredito nisso, senão 
não vale o esforço.

Oficina litograflca do Atelier Livre com o impressor Rogério Rosa, 1995
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Taking tnto account the rclationship 
between the “creator” (arlisi) and the public, 
how do you feel that this interaction, medialed 
by your creation (work of art), takes place?

start filtering all vivicl impressions and unconsciously 
discuss them. I think these excerpts from life and 
work are the phases.

So, for a long time and sometimes even today, 
I balance bikes in sculptures, dravv them on some 
engraving or I sketch them on canvas. Though ahvays 
somewhat smali, elegant, the bicycles are there as a 
reminder of the mischievousness that exists in every 
occurrence, in every life, in every death... That kind 
of fragility that is so exposed, in need of movement, of 
change, in order not to fali.

On many, many canvases 1 added a keyboard. 
would that be another phase? Or was I calling for the 
same thing in different ways? Roads, exits, routes, 
escape! Music, keys, steps, ascents, chords... wake 
up! Wake up... The color I want to give!

The figures are always in some kind of 
movement, as if the bronze breathed a lightness 
that it does not have. You can call it a phase... or 
characteristic. Gharacter! The work. in order to be 
authentic, must have character. It must be scary... it 
should be of a surprise! Not so much for the observer, 
but I think that the work should surprise me! Scare 
me, go beyond me...

Phases... I know little about them consciously. 
They are the stages of my life: my fears. my fun and 
games, my births, my deaths. I feel this, and I feel 
and clearly recognize, a torlurous gap between the 
phases.

I do not feel like a creator. Pm Creative. I copy, 
patch, remodel, reinvent, re-read, redo, respect, The 
world is created. Life creates. 1 just work. I translate 
what is already out there in my own way. Everything is 
done with a lot of truth, a lot of feeling, a lot of baring 
of the soul. The authenticity to shamelessly do what 
my inner self is screaming is what communicates 
with each person. I seek to harmonize myself with 
the self in the other. Every “other” is just one and 
the same! Each person is an only child. I do not deal 
with the public personally. because my work is very 
intimate. Wliile creating, I imagine each piece of work 
communicating with each person, uniquely, down to 
the smallest parlicle. It is an almost sacred bond, as 
intimate as making Iove. Eye to eye. This intention 
of mine, though pretentious, is very simple and 
straightforward. This is why it works. When I receive 
feedback from any person, it is always very intense 
and particular: the person understands my levei of 
surrender and surrenders her or himself as well.

Tell us more about your different phases.

I do not know about other artists, but personally, 
there are many connections that lead me to create 
repeated series or phases. It’s like I needed to convince 
myself, as if I needed to believe. as if I needed to taste 
something that 1 am living, or something that has 
escaped my control, or even something that I will have 
to face...

I feel the silence and the vacuum weigh me 
down like lead. I feel that expectation makes me lose 
my breath. I feel the cold, the fear, the uncertainty... 1 
feel that and much more before beginning a personal 
undertaking that certainly will open the doors to a new 
phase. A result of experiences or life aspirations, this

Casa de infância, 1962
Audição de piano. 1963So I shut myself in the studio, inside myself, I
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new beginning is almost cruel. It means leaving the 
depths of fertile land where I liicle in the dry season 
to protect myself, to remake myself. Then I begin to 
sprout like a vine. shy. full of buds, that suddenly burst 
irito green leaves and eover an entire vineyard.

I tend to postpone everything I can before a 
new beginning, a new phase, out of sheer fear. Fear of 
showing myself, fear of finding another soul dwelling 
witliin me. But the time of confrontation always 
arrives, and I uncover my unknown in search of some 
discovery. of some peace.

There is also the practical, economic part which 
makes the work of art possible. 1 have no allowance, 
scholarship, or any economic guarantee. This often will 
influence a phase, because it could be guided by the 
article on sale, by what is more viable at lhe moment. 
For example, 1 bought many large pots of different 
shades of blue paint because they were on sale in the 
art store. So, for a long time. lhe background of my 
paintings were blue. but also because 1 like this color 
and it represents infmity, distance, space, At that 
time, blue reigned in my studio and in my work.

That gave me great píeasure, because for 
me. blue is a color that goes away! This moves me. 
These phases must move, compromise, discoinfort, 
“de-artisf". deprive the known of what has never been 
experienced. I believe in this. if 1 didn’t it wouldiít be 
worth the effort.

Moça e sombrinha. 2002 
I6cm x 12 cm
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!
1956
Nasce em Porto Alegre, RS, Brasil.

1979
Forma-se em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, 
na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. RS.

i
1980
Ingressa no Curso Básico do Atelier Livre de Porto Alegre com 
a professora Mariza Veeck
Cursa História da Arte com Carlos Scarinci no Atelier Livre de 
Porto Alegre, RS.

1981
De 1981 a 1985 frequenta o curso de Desenho com Solange 
Vignoli. no Atelier Livre de Porto Alegre, RS.

1986
Pratica o desenho da figura humana com modelo vivo. sob 
orientação de Solange Vignoli no Atelier Livre de Porto Alegre. 
Começam as primeiras figuras tridimencionais.

1987
Cursa Orientação de Projetos, com Carmem Moralles, no 
torreão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. onde é acon
selhada a desenvolver a escultura como expressão artística. 
Cursa Pintura a Óleo, com Paulinho da Rocha.
Cursa Pintura Acrílica com Fernando Baril.
É selecionada com uma pintura para o Salão da Casa de 
Cultura de Araras em São Paulo, SP

Trabalhando em cera no atelier. 1996

1988
Por incentivo da professora Carmem Moralles, ingressa no
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1956
Born in Porto Alegre, RS. Brazil.

1988 curso de regular de Escultura, sob a orientação de Ana Pettini 
no Atelier Livre de Porto Alegre, RS.
Cursa Análise da Obra de Arte. com Santoro Júnior no Atelier 
Livre de Port o Alegre, RS.

Encouraged by her teacher, Carmen Moralles. 
Fayh entered the regular course of Sculpture, 
under lhe guidance of Ana Pettini at Atelier Livre 
de Porto Alegre, RS.
Attended Work of Art Analysis with Santoro Junior at 
Atelier Livre de Porto Alegre. RS.

1979
Graduated in Media and Advertising. at the Pontificai 
Catholie LJniversity of Porto Alegre. RS. 1989

Participa com desenho na exposição coletiva da Inauguração 
do Museu do Trabalho de Porto Alegre, RS.
É selecionada com pintura para o Salão da Associação dos 
Artistas Plásticos do ABCD. São Paulo. SP 
Participa com pintura sobre papel da Coletiva de alunos do 
Atelier Livre, Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. RS. 
Cursa Escultura, no Festival de Inverno, com Maurício Bentes, 
no Atelier Livre de Porto Alegre, RS.

1980
1989Enroiled in the Basic Course at Atelier Livre de 

Porto Alegre. RS.
Studied Alt History with Carlos Scarinci at Atelier 
Livre de Porto Alegre, RS.

Participated. by displaying her drawings, in the 
colleclive Exhibition at the Labor Museum Opening 
in Porto Alegre, RS.
Her painting is selected to participate in the Salon of 
the Associai ion of Plastic Artists of ABCD, São Paulo. 
Participated by displaying paint on paper at the 
Students Collective of Atelier Livre, Centro Municipal 
de Cultura de Porto Alegre. RS.
Studied sculpture at the Winter Festival, with Maurício 
Bentes at the Atelier Livre de Porto Alegre. RS.

1981
From 1981 to 198o. attended Drawing classes with 
Solange Vignoli at Atelier Livre de Porto Alegre, RS. 1990

Muda-se para Recife, trabalha e se integra à equipe do Atelier 
do Poço da Panela, com o escultor Cavani Rosas e outros 
artistas locais.
Participa do curso de máscaras, com o escultor Zargo. no 
Atelier do Poço da Panela, em Recife. PE.
Participa com esculturas da Exposição Shopping Arte de 
Escultura do Recife, PE.

1986
Practiced Iluman Figure Drawing with live models. 
under the guidance of Solange Vignoli at Atelier Livre 
de Porto Alegre. RS. Her first three dimensional 
figures are created.

1991
Returned to Porto Alegre and joined the sculpture 
course given by Professor Mario Cladera.
Participated in the collectiv e Exhibition of Sculptures, 
Centro Municipal de Canela. RS.
Participated in the collective Sculptures Atelier Mario 
Cladera in Sogipa. Porto Alegre. RS.
Exhibited sculptures. in the collective Exhibition Brazil 
Today at t he Museum of Art of Rio Grande do Sul. 
Participated by displaying collective sculptures at 
the School of Arts and Physical Abilities of Novo 
Hamburgo. RS.

Grupo do Atelier Livre, oficina de litografia. 1994

1987
Attended Project Guidance with Carmen Moralles 
at lhe Museum of Art of Rio Grande do Sul. where 
she was encouraged to pursue sculpture as an 
artislic expression.
Attended Oil Painting classes with Paulinho da Rocha. 
Attended Acryiic Painting classes with Fernando Baril. 
One of her paintings was selected for the Salon of 
Araras llouse of Culture in São Paulo. SP

1991
Volta a viver em Porto Alegre e ingressa no curso de escultura, 
com o professor Mário Cladera.
Participa da coletiva Mostra de Esculturas, no Centro Muni
cipal de Canela, RS.
Participa da coletiva Esculturas Atelier Mário Cladera. na 
Sogipa. Porto Alegre, RS.
Participa com escultura da coletiva Mostra Brasil Hoje, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
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Participa com esculturas de coletiva na Escola de Artes e 
Habilidades Físicas de Novo Hamburgo. RS.

Partieipated in the Lithographs Collective at Casa de 
Cultura Mario Quintana. in Porto Alegre, RS.
Selected for lhe VII Ari Hall of Novo Hamburgo. RS. 
Partieipated in the Lithographs Collective First Week 
Art of Torres. RS.
Partieipated in the collective Art on the Island, at 
Grêmio Náutico União, in Porto Alegre. RS.

1992
Accepted as Danúbio Gonçalves’ student in the course 
Mortotype, Modular Printing and Poichoir.
Attended the regular course of Lithography, with 
Danúbio Gonçalves, at the Atelier Livre de Porto 
Alegre, until 1999.
Partieipated in the winter course, Talking about Sculp- 
lure with John Carlos Golberg.
Partieipated in the winter course, Lithography. Mono- 
chrome, Polychrome with Kazuo lha at Atelier Livre de 
Porto Alegre. RS.
Partieipated in the intensive course of Creativity with 
Graziela Lueiani. a professor of dance and theater. at 
Casa de Cultura Mario Quintana, in Porto Alegre, RS. 
Partieipated in the Sculptures Collective, at the 
Tribunal Justice Court Mouse, in Porto Alegre, RS. 
Partieipated in the Sculptures Collective at the Centro 
Cult ural Brasil Espanha, in Porto Alegre, RS. 
Partieipated by presenting her Lithograph work for 
Project Agreement at Casa de Cultura Mario Quintana. 
Selected to exhibit her art at lhe Hall of Art of Novo 
Hamburgo, RS.

1992
Torna-se aluna de Danúbio Gonçalves no curso Monotipo, 
Impressão Modular e Poichoir.
Começa a frequentar o curso regular de Litografia, com 
Danúbio Gonçalves, até 1999, no Atelier Livre de Porto Alegre. 
Participa do curso de inverno Conversando sobre Escultura, 
com João Carlos Golberg.
Participa do curso de inverno de Litografia. Monocromia, Poli- 
cromia. com Kazuo lha. no Atelier Livre de Porto Alegre, RS. 
Participa do curso intensivo de Criatividade, com Graziela 
Lueiani, professora de dança e teatro, na Casa de Cultura 
Mário Quintana. em Porto Alegre, RS.
Participa de Coletiva de Esculturas, no Tribunal de Justiça, em 
Porto Alegre, RS.
Participa de Coletiva de Esculturas, no Centro Cultural Brasil 
Espanha, em Porto Alegre, RS.
Participa com litografia do Projeto Convênio, na Casa de 
Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.
É selecionada para o Salão de Arte de Novo Hamburgo. RS.

1994
Partieipated in the collective RS Lithographs Today, at 
the Museum of Art of Rio Grande do Sul.
Partieipated in the collective Lithographic Experienees 
at the Casa de Cultura Brasil Espanha in Porto Alegre. 
Selected for the VIII Art Hall of Novo Hamburgo, RS. 
Partieipated in the Collective Lithographs at Espaço 
Cultural in Uruguaiana, RS .
Partieipated in the Lithographs' Collective, at the Sala 
Frederick Trcbbi in Pelotas, Brazil.
Ileld exhibit of sculptures at the Usina do Gasômetro 
in Porto Alegre, RS.
Partieipated in the Collective Second Week of Art in 
Torres, RS.
Partieipated in the sculptures’ collective at the Caixa 
Econômica Federal Gallery. in Garibaldi. RS. 
Partieipated in the collective VII Encontro União de 
Arte. in Porto Alegre, RS.

Marilia Fayh com Danúbio Gonçalves. 1993

1993 1993
Illuslraled the Outdoor in front of lhe Atelier Livre 
w ith a group of Lithography colleagues, under Danúbio 
Gonçalves’ guidance and upon his invilation.
Attended the course Graphics Exercises and Litho
graphy with Giodana Nelherlands, Atelier Livre de 
Porto Alegre. RS.
Attended Traffic Object with Arthur Lecher at Atelier 
Livre de Porto Alegre, RS.
Presenteei lithograph at Caixa Econômica Federal 
Collective in Canela. RS.

Ilustra o outdoor da frente do Atelier Livre com um grupo de 
colegas da litografia sob a orientação e convite de Danúbio 
Gonçalves.
Faz o curso de Exercícios Gráficos e Litográficos, com Giodana 
Holanda, no Atelier Livre de Porto Alegre, RS.
Cursa O trânsito do Objeto, com Artur Lecher, no Atelier Livre 
de Porto Alegre, RS.
Participa com litografias de coletiva da Caixa Econômica 
Federal em Canela. RS.

1995
ln August 1995. opened private studio on Av. Iguaçu 485 
apt 601 in Porto Alegre, where she works to this day. 
Attended A Contemporary Record with Christy 
Wyckoff at the Atelier Livre de Porto Alegre’s 
W inter Festival.
Attended Waterless Process w ith Bernadette Paneck
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Participa de coletiva de litografias, na Casa de Cultura Mário 
Quintana, em Porto Alegre. RS.
É selecionada para o VII Salão de Arte de Novo Hamburgo, RS. 
Participa da coletiva de litografias Primeira Semana de Arte 
em Torres. RS.
Participa da coletiva Arte na Ilha, no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre. RS.

at Atelier Livre de Porto Alegre, RS.
Participated in the Collective RS Lithographs Today, 
this time at the Goethe Institute. Porto Alegre, RS. 
Participated in the Collective Engraver Friends pay 
tribute to Danúbio, at the Centro Municipal de Cultura 
de Porto Alegre, RS.
Participated in the Lithographs Collective in Centro 
Histórico Cultural Prof. Klinger Filho. DEMAE. 
Participated in the Art Collective of the Caixa Econô
mica Federal Collection, in Porto Alegre. RS. 
Participated in the collective Lithography the Master 
Today, at the Museum of Brazilian Engraving, in Bagé. 
RS. with Danúbio Gonçalves.
Participated in the Lithographs Collective, at the Dr. 
José Bicca de Medeiros Art Museum, in Alegrete. RS. 
Participated in the Lithographs collective at the Museu 
do Trabalho de Porto Alegre. RS.
Joined the group Enartes, Meeting of the Arts, under 
the coordination of gallerist and art dealer Adayr 
Souza, travelled, exhibited and developed workshops 
in other cities, and joined a large group of artists such 
as Alice Brueggemann, Nelson Jungbluth, Paul Porcella, 
Esther Bianco, Hilda Mattos, among others. 
Participated in the Parque Exposição Assis Brasil 
Collective, with the Enartes group in ijuí, RS. 
Participated in a collective at the Municipal Culture 
Center of Santo Ângelo Custódio, with the group 
Enartes. RS.
Participated in a collective ai the Casa de Cultura Ruy de 
Quadros Machado, with the group Enartes, Tapes, RS. 
Participated in the Lithographs Collective at Caixa 
Econômica Federal, in Porto Alegre and Canela. RS.

1994
Participa da coletiva RS Litografias Hoje. no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.
Participa da coletiva Vivências Litográficas, na Casa de Cultura 
Brasil Espanha, em Porto Alegre, RS.
É selecionada para o VIII Salão de Arte de Novo Hamburgo. 
Participa da coletiva Litografias, no Espaço Cultural, em 
Uruguaiana, RS.
Participa da coletiva de Litografias, na Sala Frederico Trebbi, 
em Pelotas, RS.
Expõe esculturas, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. 
Participa da coletiva Segunda Semana de Arte em Torres. 
Participa da coletiva de Esculturas, na galeria da Caixa Econô
mica Federal, em Garibaldi. RS.
Participa da coletiva VII Encontro União de Arte. em Porto 
Alegre, RS.

1995
Em agosto de 1995. abre e inaugura seu atelier particular na 
Av. Iguaçu 485 conjunto 601, em Porto Alegre, onde trabalha 
até os dias de hoje.
Cursa Um Gravador Contemporâneo, com Christy Wyckoff, no 
Festival de Inverno do Atelier Livre de Porto Alegre, RS. 
Cursa, no Atelier Livre de Porto Alegre. Waterless Process, 
com Bernadette Paneck.

Atelier da artista, 2015
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Participa da coletiva RS Litografias Hoje. desta vez. no Goethe 
Instituto, Porto Alegre, RS.
Participa da coletiva Amigos Gravadores Homenageiam 
Danúbio, no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, RS. 
Participa da coletiva de Litografias, no Centro Histórico 
Cultural Prof. Klinger Filho, DMAE.
Participa da coletiva do Acervo de Arte da Caixa Econômica 
Federal, em Porto Alegre, RS.
Participa da coletiva Litografia O Mestre Hoje, no Museu da 
Gravura Brasileira, em Bagé, RS, com Danúbio Gonçalves. 
Participa da coletiva de Litografias, no Museu de Arte Dr. José 
Bicca de Medeiros, em Alegrete, RS.
Participa da coletiva de Litografias, no Museu do Trabalho de 
Porto Alegre, RS.
Ingressa no grupo Enartes, Encontro das Artes, sob a coor
denação do galerista e marchand Adayr Souza, passando a 
viajar,a expor e a desenvolver workshops em outras cidades 
integrada em grande grupo de artistas gaúchos, tais como: 
Alice Briieggemann. Nelson Jungbluth. Paulo Porcella, Esther 
Bianco, Hilda Mattos, entre outros.
Participa da Coletiva do Parque Exposição Assis Brasil, com o 
grupo Enartes, em Ijuí. RS.
Participa de coletiva no Centro Municipal de Cultura de Santo 
Ângelo Custódio, com o grupo Enartes, RS.
Participa de coletiva da Casa de Cultura Ruy de Quadros 
Machado, com o grupo Enartes, Tapes, RS.
Participa de coletiva de Litografias na Caixa Econômica 
Federal, em Porto Alegre e Canela, RS.

Pintando o tapume do MARGS. com grupo de artistas, entre eles Alice Brüeggmann. Paulo Porcella, Rosana Almendares, 1996.

1996
Participa da pintura dos tapumes, denominada SOS MARGS, 
que envolvem o Museu Ado Malagolli durante reforma de 
restauração no Museu, com grupo de artistas do Atelier 6 e
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outros artistas como Alice Brüeggmann,
Participa de coletiva no Museu de Arte Leopoldo Gotuzo, corn 
o grupo Enartes, em Pelotas. RS.
Participa de coletiva na Casa das Artes Regina Simonis. com o 
grupo Enartes, em Santa Cruz, RS.
Participa de coletiva no Castelinho da Prefeitura Municipal, 
com o grupo Enartes. em Erechim, RS.
Realiza individual de esculturas, na Galeria Ponto de Arte, em 
Pelotas, RS.
Ingressa no grupo Atelier 6, liderado por Paulo Porcella e mais 
cinco artistas.
Participa de coletiva no Richard Café, com o Atelier Seis. em 
Porto Alegre.
Participa de coletiva na Casa Tidelli, em Porto Alegre. 
Participa de coletiva no Centro Municipal de Cultura de Rio 
Grande, com o grupo Enartes, RS.
Participa de coletiva no Centro de Cultura de Santa Cruz do 
Sul, com o grupo Enartes. RS.
Participa da coletiva Arte sobre Papel, na Casa Tidelli, em 
Porto Alegre. Participa de coletiva no Espaço Cultural NET, 
em Porto Alegre. RS.

exhibition at the Brazil Mouse in Madrid, Spain. with 
1 he Enartes group.
Participated in a collective at Espaço Cultural da 
Associação Catarinense dos Artistas Plásticos, with 
the Enartes group. Florianópolis. SC.
Participated in a collective at Casa Zero Hora de Novo 
Hamburgo, RS. with Atelier 6.

1996
Participated in the painting of construction sidings 
known as SOS MARGS, during the restoration of the 
Museum, which involved the Ado Malagolli Museum, 
along with Atelier six artists and otlier artists like 
Alice Brüeggmann.
Participated in the collective at the Leopoldo 
Gotuzo Museum of Art. with the Enartes group in 
Pelotas, RS.
Participated in the collective at the Regina Simonis 
Mouse of Arts. with the Enartes group in Santa Cruz. RS. 
Participated in collective at Castelinho City Hall. with 
the Enartes group in Erechim. RS.
Performed Individual Sculptures at the Ponto de Arte 
Gallery in Pelotas. RS.
Joined the group Atelier 6 led by Paulo Porcella and 
five more artists.
Participated in the collective at Richard Café. with 
Atelier 6 in Porto Alegre, RS.
Participated in a collective at Casa Tidelli in Porto 
Alegre, RS.
Participated in a collective at the Centro Municipal de 
Cultura do Rio Grande, with the Enartes group, RS. 
Participated in a collective at the Cultural Center of 
Santa Cruz do Sul. with Enartes group RS. 
Participated in the collective Art on Paper at Casa 
Tidelli in Porto Alegre. RS.
Participated in a collective at NET Cultural . in Porto 
Alegre. RS.

1998
lleld individual exhibil of paintings and sculptures at 
the Modernity Gallery in Novo Hamburgo. RS. 
lleld individual exhibil of paintings and sculptures 
at the Casa de Cultura Mario Quintana, Room Vasco 
Prado, Porto Alegre. RS.
International Collective II Brazilian Art Show in Berlin. 
Germany.
International Collective Brazilian Art Canada 360 Art 
Gallery in Toronto. Canada.
International Individual at Galleria LOeehio in Arte, in 
Rome. Italy.
International Collective Art Gallery, organized by 
Cacco Zanchi. in Amsterdam. Netherlands.
Collective Expo com memorating the centenary of 
Garcia Lorca at the Casa de Cultura de Santa Maria. 
RS. with the Enartes group.
Participated in the Collective Portraits of a Marriage 
organized by Celia Ribeiro in Julio de Caslilhos 
Museum.

1997
Primeira individual de esculturas, em Porto Alegre. RS. na 
Galeria de Arte Mosaico.
Primeira exposição internacional coletiva, na Casa do Brasil 
em Madri. Espanha, com o grupo Enartes,
Participa de coletiva no Espaço Cultural da Associação Cata
rinense dos Artistas Plásticos, com o grupo Enartes. Floria
nópolis. SC.
Participa de coletiva Casa Zero Hora de Novo Hamburgo, RS. 
com o grupo do Atelier Seis.

Travessia, 1997
Tela: 90cm x 90cm x 20cm
Escultura: 20cm \ 18cm x lOcm

1999
International Collective at the Galleria d'Arte 11 Saggia- 
tore in Rome. Italy.
International Collective Ilispanic Heritage in America 
99 at the Museum of I lispanic and Latiu American Art.

1997
lleld first Individual Exhibit of Sculptures in Porto 
Alegre. RS. at the Mosaic Art Gallery.
Exhibited her works at the first infernational group
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1998di Roma award. ltaly.
lnvited to participate in tlie Colleiliva organizzata of 
Maria Fede Caproni, Temple líniversity of Philadelphia 
in Rome. ltaly.
Participated in a eollective at lhe Galleria \zurro 
Ângelo in Rome. ltaly.
Created individual works of ari at Lite Mali V ilias Boas 
Gallery in São Paulo. SP
Created individual works of art at lhe Mosaie Art 
Gallery, in Porto Alegre. RS.
Participated in a eollective at lhe Espaço Miro. in the 
Casa de Cultura Brasil Espanha in Porto Alegre, RS. 
wilh Enartes group.
Participated in the show Our Everyday Monalisa in 
Atelier e Caloria. Porto Alegre. RS.
Selected for Salon Petit Formal award, São Paulo. SP 
Participated in the First International Exhibition of 
Mini Engraving. at the Museu de Arte do Espírito 
Santo, in Vitória.

Miami, United States.
Selected for the Salon Figuration Critique 1999 
Paris. France.
Selected for the Salon Figuration Critique 1999 Quinta 
das Cruzadas. Siutra. Portugal.
International Collective at the Casa do Brasil in 
Madrid. Spain.
International conference II Zefiro Cantiero Artistie. 
Cocconato, ltaly.
individual and paintings and seulptures Art metalan- 
guages Espaço de Arte da ÍENH, Novo Hamburgo. RS. 
Participated in a collective at the Studio Arte Inte
grada in Novo Hamburgo, RS.
Participated in a collective at the Centro Cultural Tao 
Sigulda, in São Paulo. SP
Participated in a collective at the Galleria Sérgio 
Longo, in São Paulo, SP
Participated in the collective Brazil 500 years at the 
Galeria Gravura in Porto Alegre. RS.
Participated in lhe Collective Adam and Eve a Vision 
of Paradise at the Galeria Mosaico in Porto Alegre. RS. 
Participated in the Inauguralion Collective of MARGS 
Coffee in Porto Alegre. RS.

Individual de pinturas e esculturas na Galeria Modernidade, 
em Novo Hamburgo. RS.
Individual de pinturas e esculturas na Casa de Cultura Mário 
Quintana. Sala Vasco Prado. Porto Alegre, RS.
Coletiva internacional II Mostra de Arte Brasileira em Berlim. 
Alemanha.
Coletiva internacional Brasilian Art Canada 360 Art Gallery. 
em Toronto, Canadá.
Individual internacional na Galleria LiOcchio in Arte. em Roma. 
Itália.
Coletiva internacional Art Gallery. organizada por Cacco 
Zanchi. em Amsterdam, Holanda.
Coletiva Expo comemorativa ao Centenário Garcia Lorca, na 
Casa de Cultura de Santa Maria. RS. com o grupo Enartes. 
Participa da coletiva organizada por Célia Ribeiro, Retratos de 
um casamento, no Museu Júlio de Castilhos. r

1999
Coletiva internacional na Galleria d*Arte II Saggiatore. em 
Roma. Itália.
Coletiva internacional Hispanic Heritage in America 99. 
Museun of Hispanic and Latin American Art. Miami. Estados 
Unidos.
É selecionada para o Salon Figuration Critique, 1999 Paris, 
França.
É selecionada para o Salon Figuration Critique, 1999 Quinta 
das Cruzadas, Sintra, Portugal.
Coletiva internacional na Casa do Brasil de .Madri, Espanha. 
Coletiva internacional 11 Zefiro Cantiero Artístico. Cocconato, Itália. 
Individual de pinturas e esculturas Metalinguagens da Arte. 
Espaço de Arte da 1ENH, Novo Hamburgo. RS.
Participa de coletiva no Studio Arte Integrada, em Novo

2001
Created individual works of art and seulptures for the 
galleries in the Brazilian Embassy in Rome, ltaly. 
Participated by exhibiting seulptures in the Collective 
Seduzione at the Gallery II Saggiatore in Rome, ltaly.

Mantia Fayti com Alice Briieggemann. 19972000
Selected for the Salon Figuration Critique 2000 aw ard, 
Paris. France.
The rnedal is awarded in Paris by tlie Comitê d’Hon- 
neur du Vlérite et Dévoumenl Français with the gold 
rnedal for the bronze sculplurc The fenth full moon. 
exhibited in the Salon Figuration Critique.
Participated in lhe Commemorative Collective in Anuo 
Domini 2000, in Rome. ltaly.
Selected for the Terza Biennale lnternazionale d Arte

2002
Held indiv idual exhibil of seulptures at the Mosaie Art 
Gallery, in Porto Alegre, RS.
Held individual exhibit of seulptures at the Galerie Art 
Present in Paris. France.
Catalogued in Rome at the Annuario Darte Modem 
artisti contemporanei 2002.
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Hamburgo. RS.
Participa de coletiva no Centro Cultural Tao Sigulda. em São 
Paulo, SP
Participa de coletiva na Galeria Sérgio Longo, em São Paulo. SP 
Participa de coletiva Brasil 500 anos . na Galeria Gravura, em 
Porto Alegre, RS.
Participa da coletiva Adão e Eva uma visão do Paraíso, na 
Galeria Mosaico em Porto Alegre, RS.
Participa da coletiva da Inauguração do Café do MARGS. em 
Porto Alegre, RS.

Participatecl iu tlie collective Caminhos, at lhe 
Trunking Gallery in Lisbon. Portugal.
Participated in the collective Talentos do Brasil!. at tlie 
Palácio da Independência in Lisbon, Portugal. 
Participated in the collective Encontro nas Artes, at 
Galeria Ourem, Portugal

2003
Participated in the Collective Temptations in Casa de 
Artes Canoas in Canoas. RS.

2004
Held individual exhibit of sculptures at the Galerie Ari 
Present in Paris. France.
Participated in a collective at the Marisa Soibelman 
Gallery. Small Bronze. Porto Alegre, RS.
Participated in the collective Our Talents at Casa Arte 
Canoas in Canoas. RS.

2008
Held individual exhibit of sculptures at the Galeria 
Casa Arte in Porto Alegre. RS.
Participated in the collective II Bracolo Contemporary 
Art. Uniti nelTArte in Rome, Italy.
Participated in Lhe painting and sculpture collective 
Tracks, Organized by Pelouro da Cultura Municipal de 
Alenquer. at the Municipal Library of AJenquer, Portugal.

2000
É selecionada para o Salon Figuration Critique 2000. Paris, 
França.
É premiada em Paris pelo Comitê D’Honneur du Mérite et 
Dévoument Français, com a Medalha de Ouro, pela escultura 
de bronze: /I décima lua cheia, exibida no Salon Figuration 
Critique.
Participa da coletiva comemorativa In anno Domini 2000. em 
Roma, Itália.
É selecionada para a Terza Biennale d'Arte lnternazionale di 
Roma, Itália.
É convidada para a Collettiva Organizzata da Maria Fede 
Caproni, Temple University of Philadelphia, em Roma, Itália. 
Participa de coletiva na Galleria Ângelo Azurro, em Roma. 
Itália.
Realiza individual de esculturas na Galeria Mali Villa Boas, em 
São Paulo, SP
Realiza individual de esculturas na Galeria de Arte Mosaico, 
em Porto Alegre. RS.
Participa de coletiva no Espaço Miró, na Casa de Cultura 
Brasil Espanha, em Porto Alegre. RS. com o grupo Enartes. 
Participa da mostra Monalisa nossa de todos os dias, no

2005
Held individual exhibit of sculptures at the Marisa 
Soibelmann Gallery iu Porto Alegre, RS.
Held individual exhibit of lithographies at the Galerie 
Art Present in Paris, France.
Selected for lhe 3rd International Festival of Art in 
Cliania 2005 award in Crete. Greece.
Participated in the collective exhibition Proof Artist. 
Lithograph. displayed at the Circuito Mirabolante. 
Galeria de Arte Porto Alegre Santander Cultural

2009
Selected for the Salon de Ia Société Nationale des 
Beaux Arts in 2009 Carrousel du Louvre award at the 
Louvre Museum in Paris, France.
Received. in Paris, the Medaille de Vermeil from the 
Societé académique (LEducation et d Encouragement 
Arts, Ciences, Lettres for her work in sculpture. 
IVirticipated in the event International Artexpo New York, 
Javits Convention Center in New York, United States.

2006
Selected for the 4th International Festival of Art in 
Cliania 2006, aw ard on tlie island of Crete. Greece. 
Participated in the collective at the Galeria Municipal 
de Aljezur in Portugal.
Participated in tlie collective at the Casa de Cultura 
Rio Maior. Portugal.

2010
A Décima Lua Clicia. 2000 
35cm \ 25cni x 17cm

Held individual exhibit of sculptures at Lhe Galerie 
Monod in Paris. France.
Participated in the Art Meeting in London IV! at 118 
Gallery Notting llill. London. England.
Selected for tlie Religious Art Salon of Santa Maria.2007
RS.Participated in the collective Puro Arte dos Mil Sietein 

Vigo, Spain.
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mr-
Atelier Galeria, em Porto Alegre, RS.
É selecionada para o Salão Petit Formal, São Paulo. SP 
Participa da I Mostra Internacional de Mini Gravura, no Museu 
de Arte do Espírito Santo, em Vitória.

Publications2011
Participated in lhe Grand Meeting for Peace. ai lhe 
Gollective American Euro Art in Casco, Peru. Dictionary of Visual Arts in Rio Grande do Sul

Renato Rosa and Décio Presser. Porto Alegre, RS
Rio Grande do Sul Visual Arts catalog
Associai ion Chico Lisboa. Porto Alegre, RS
Annuario d’Arte Moderna
Artisti Contemporanei 99. Rome, Italy
The International Artisfs Catalogue
Special Edition for EuropWrt 99, Genève, Switzerland
Eiguralion Critique Paris in 1999, France
Quinta das Cruzadas 1999/2000, Sintra, Portugal
Eiguralion Critique Paris 2000. France
Annuario d'Arte Moderna
Artisti Contemporanei 2001 Rome. Italy

2012
2001Participated in collective paintings al the lnca Museum 

in Cusco, Peru.
Participated in the Little Bronze Exhibilion. al the 
Museum of Contemporary Alt. AERGS

Realiza individual de pinturas e, esculturas nas Galerias da 
Embaixada do Brasil em Roma. Itália.
Participa com esculturas da coletiva Seduzione, na Galeria II 
Saggiatore, em Roma, Itália.

2013
Launched her book Diário de Alecrim, al lhe Livraria 
Cultura of Porto Alegre, RS.
Ileld individualexhibitof sculputresal lhe Arc Gallery, 
IAB-RS Area in Porto Alegre, RS.
Ileld individual exhibit of paintings and illustrations 
from lhe book. Diário de Alecrim in SOGIPA.
Ileld individual exhibit of sculptures at Galerie Monod 
in Paris. France.
Participated in lhe ler Festival du Rio Grande do Sul 
Paris. Associação Sol do Sul in Paris, France.

2002
Realiza individual de esculturas, na Galeria de Arte Mosaico, 
em Porto Alegre, RS.
Realiza individual de esculturas, na Galerie Art Present. em 
Paris, França.
É catalogada em Roma no Annuario DÁrte Moderna artisti 
contemporanei 2002.Works in institutional collections:

Rio Grande do Sul Museum of Art 
Goethe-Instifui Porto Alegre, RS 
Kingler Filho Cult ural Center, DMAE, Porto Alegre, RS 
Caixa Econômica Federal Collection, Porto Alegre, RS 
Museum of Brazilian Engraving, Bagé, RS 
Municipal Cultural Center of Porto Alegre, RS 
Embassy of Brazil in Rome. Italy

2003
Participa da coletiva Tentações, na Casa Arte Canoas, em 
Canoas, RS.2015

Ileld individual exhibit of sculptures and paintings al 
lhe AZ Gallery in Bagé, RS.
Participated in lhe Little Bronze Exhibilion. Museum 
of Contemporary Art, AERGS.
Participated in the First France Brazil Meeting in Porto 
Alegre. RS, in Casa de Cultura Mario Quintana, Asso
ciação Sol do Sul.

2004
Realiza individual de esculturas na Galerie Art Present, em 
Paris, França.
Participa de coletiva na Galeria Marisa Soibelman, Pequeno 
Bronze, Porto Alegre, RS.
Participa de coletiva Nossos Talentos, na Casa Arte Canoas, 
em Canoas, RS.

A Bicicleteira, 2002 
42cm x 23cm \ 12cm

2016
Ileld individual exhibit of sculptures at the Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.
Launching of the art book Marilia Fayh.

2005
Realiza individual de esculturas na Galeria Marisa Soibelmann,
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em Porto Alegre, RS.
Realiza individual de litografias na Galerie Ari Present, em 
Paris. França.
É selecionada para o 3o Festival Internacional de Art em 
Chania 2005, na Ilha de Greta, Grécia.
Participa da exposição coletiva Prova do Artista, Litografia, 
exibida no Mirabolante Circuito, Galerias de Arte de Porto 
Alegre Santander Cultural

2006
É selecionada para o 4o Festival Internacional de Art em 
Chania 2006, na Ilha de Creia, Grécia.
Participa de coletiva na Galeria Municipal de Aljezur, em 
Portugal.
Participa de coletiva na Casa de Cultura de Rio Maior, em 
Portugal.

2007
Participa da coletiva Puro Arte dos Mil Siete. em Vigo, na 
Espanha.
Participa da coletiva Caminhos, Galeria do Entroncamento, 
em Lisboa, Portugal.
Participa da coletiva Talentos do Brasil. Palácio da indepen
dência em Lisboa, Portugal.
Participa da coletiva Encontro nas Artes, Galeria de Ourém, 
Portugal

2008
Realiza individual de esculturas na Galeria Casa Arte, em 
Porto Alegre. RS.
Participa de coletiva 11 Bracolo Arte Contemporânea, Imiti 
nelTArte, em Roma, Itália.
Participa de coletiva de pintura e escultura, Trajectos. Organi-

Salon dn Carrousel <lu Louvre, 2009

169



zação do Felouro da Cultura Municipal de Alenquer, na Biblio
teca Municipal de Alenquer, Portugal.

2009
Selecionada para o Salon de la Société Nationale des Beaux- 
Arts 2009 Carrousel du Louvre, no Museu do Louvre, em 
Paris. França.
Recebe em Paris, pelo conjunto de sua obra escultórica, a 
Médaille de Vermeil. da Societe Academique DEducation et 
D'Encouragement Arts, Ciences, Lettres.
Participa do evento International Artexpo New York, Javits 
Convention Centcr, em Nova York, Estados Unidos.

2010
Realiza individual de esculturas, na Galerie Monod. em Paris. 
França.
Participa do Art Meeting in London IV, 118 Gallery Notting Hill. 
Londres, Inglaterra.
Selecionada para o Salão de Arte Religiosa de Santa Maria. RS.

2011
Participa do Grande Encontro pela Paz. na coletiva Euro 
Americana de Arte em Cusco, Peru.

2012
Participa de coletiva de pinturas no Museu Inca, em Cusco. 
Peru.
Participa da Mostra do Pequeno Bronze, Museu Arte Contem
porânea, AERGS

2013
Lança seu livro Diário de Alecrim, na Livraria Cultura de Porto 
Alegre. RS.
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I
Individual de esculturas na Galeria do Arco. Espaço 1AB-RS, 
em Porto Alegre, RS.
Individual de pinturas das ilustrações do livro Diário de 
Alecrim, na SOGIPA.
Individual de esculturas, na Galerie Monod, em Paris, França. 
Participação no ler Festival du Rio Grande do Sul de Paris, 
Associação Sol do Sul, em Paris. França.

2015
Individual de esculturas e litografias na Galeria AZ. em 
Bagé, RS.
Participa da Mostra do Pequeno Bronze, Museu Arte Contem
porânea, AERGS.
Participa do Primeiro Encontro França Brasil em Porto Alegre, 
RS, na Casa de Cultura Mário Quintana, Associação Sol do Sul.

2016
Individual de esculturas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Lançamento do livro de arte Marilia Fayh.
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Publicações:

Dicionário das Artes Plásticas no Rio Grande do Sul
Renato Rosa e Décio Presser, Porto Alegre, RS
Catálogo dos Artistas Plásticos do Rio Grande do Sul
Associação Chico Lisboa, Porto Alegre, RS
Annuario d’Arte Moderna
Artisti Contemporanei 99, Roma , Itália
The International Artisfs Catalogue
Special Edition for EUROP’ART 99, Genève, Switzerland
Figuration Critique Paris 1999, França
Quinta das Cruzadas 1999/2000, Sintra, Portugal
Figuration Critique Paris 2000, França
Annuario d’Arte Moderna
Artisti Contemporanei 2001, Roma, Itália

Obras em acervos institucionais:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Goethe-Institut Porto Alegre, RS
Centro Cultural Kingler Filho, DMAE, Porto Alegre, RS
Acervo da Caixa Econômica Federal, Porto Alegre, RS
Museu da Gravura Brasileira, Bagé, RS
Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, RS
Embaixada do Brasil em Roma, Itália

Luar, 2002 
170cm x 90crn x 80cm
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Águia Infinita, 1998, 17cm x lOcm x 8cm, 
bronze. Coleção Miguel Liello

Relação de obras
34

Alda, 2000, 1 lOcm x 16cm x 25cm, bronze 
Acervo Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli

Movimento e (lança com bicicleta,\991 
32cm x36cm x 17cm, bronze 
Coleção Jecy Job

9
35

Esperança, 2()(b. 70cm x lOOcm x 50cm, 
bronze. Coleção Maria Luiza Buneder Movimento e dança III. 1994, 

25cm x 12cm x 1 lcm, bronze 
Coleção Anita Lübbe

11

36Arcanjo. 1995, 30cmx20cmx 19cm, 
alumínio. Coleção André Venzon 12

Pequeno ciclista, 1998, 19cm x lOcm x 8cm, 
bronze 37Marcela, 2005, 32cm x 24cm x 2lcm, bronze 

Coleção Marcela e Ney Fayet Júnior 19
Vol au vcnt, 1997, 24cm x 30cm x 17cm, 
bronze 39Fazendo Amor, 2000. 41cm x 21cm x 24cm 

bronze 23
Homem com bike, 1994, 
25cm x 23cm x 14cm, bronze 43Liia, 1997, 52cm x 34cm x 20cm, bronze 

Coleção Cleusa e Anuindo Trevisan 27
Pedalando, 1998. 20cm x 12cm x 15cm, 
bronze. Coleção Adriana Ferreira 45lieija Flor. 2008. 20cm x 17cm x 24cm, 

bronze. Coleção Tânia Guimarães 29
Circus, 1997. 64cm x 6lcm x 17cm. 
bronze e polia de madeira 
Coleção Inge e Werner Bornholdt

31Marilia, 2011, 49cm x 40cm x 25cm, bronze
47

Estrela, 1994, 14cmx 19cmxl7cm, 
bronze. Coleção Rosana Almendares Ana, 2000. 42cm x 29cm x 15cm. bronze 

Coleção Ellen e Matias Epifânio
32

50
Sem apoios, 1994. 25cm x lOcm x 13cm, 
bronze. Coleção Anne e Cláudio Oliveira Luiza no fim do arco íris. 2000

30cm x 28cm x 14cm. bronze
Coleção Renata Bornholdt e Carlos Machado

33

51O violinista, 1996, 27cm x 14cm x 8cm. 
bronze. Coleção Leonid Streliaev 34

Maria das ti raças, 2010 
50cm x 22cni \ 15cm
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A Décima Lua Cheia. 2000 
35cm x 25cm x 17cm. bronze 
Catalogada no Livro Salon Figuration 
Critique de Paris - Premiada com medalha 
de ouro “Merité et Devouement Français" 2000 
Coleção Anne e Cláudio Oliveira

Monsieur Coem . 2010.
23cm x 25cm x 15cm. bronze 
Coleção Alessandra e Alexandre Curvelo

Vivian. 2008. 45cm x 18cm x 20cm, 
bronze. Coleção Fabiene e Mauro Schiling

Clarissa. 2000, 37cm x 28cm x 23cm. bronze. 
Catalogada no Annuário d’Arte Moderna 
Artisti Contemporanei, Roma 2001 
Coleção Federico Kanaan Zago

65
82

Ca rol i na. 2008. 49cm x 40cm x 35cm, bronze. 
Escultura catalogada e exposta no Salon 
du Carrousel du Louvre. 2009. no Museu 
do Louvre em Paris 
Coleção José Luiz Raymundo

52
Monsieur Cravate. 2010. 
38cm x 17cm x I7cm. bronze, 16583Aline. 2000. 30cm x 25cm x 21 cm, bronze 

Coleção Paulo Stocker 53
A Bicicleteira, 2002. 2cm x 23cm x 12cm. 
bronze. Coleção Laura Schirmer Duarte

66 O Alago. 2008.
31 cm x 17cm x 32cm, bronze 
Coleção Marcela c Ney Fayet Junior

167Alariana. 2008. 53cm x 26cm x 28cm, 
bronze. Coleção Mariana Bocuzzi Raymundo Estrela estrela, 2008, 20cm x 17cm x 31 cm, 

bronze
55 84

Luar. 2002. 170cm x 90cm x 80cm, bronze 
Coleção Suzi Dalpasquale e 
Ademir Fernandes Gonçalves

67
No limite indeciso de todos os horizontes,
2000, 50cm x 33cm x 24cm, bronze 
Coleção Anne e Cláudio Oliveira

87Sol, 2011, 20cm x 16cm x 8cm. bronze
174O carro. 2005, 22cm x 13cm x 25cm. 

bronze. Coleção Marcelo Fayh Paulitsch 6856 Monsieur Fahle, 2015.
55cm x 24cm x 32cm. bronze Maria das Graças. 2010. 

50cm x 22cm x 15cm, bronze 
Coleção Deisa Fayet

89
Dois de Copas. 2005, 18cm x 24cm x 18cm, 
bronze. Coleção Ernesto Diel

Alessandra, 2000, 45em x 16cm x 13cm, 
bronze. Coleção Karen Krás Borges 1767157 Le petit lecteur. 2015, 

53cm x 24cm x 20cm, bronze 90
Menina com flores. 2005, 
27cm x 16cm x 17cm, bronze 
Coleção Leonor Souto Ribeiro

Le due sorelle, 2001, 21 cm x 15cm x lOcm, 
bronze. Coleção Aline Fayh Paulitsch 59 Mon petit soleil. 201o, 

30cm x 30cm x 80cm, bronze72 91
Teresa. 2002, 44cm x 37cm x 38cm, bronze 
Escultura exposta e catalogada no Festival 
Internacional de Arte em Chania, 2006,
Creta, Grécia
Coleção Marisa e Cláudio Eizerik

Alegria. 2005, 64cm x 2/cm x 30cm, 
bronze

Deuzari. 2011. 32cm x 30cm x 21 cm, 
bronze73 93

61 Saudade, 2005, 26cmx23cmx 1 vem. 
bronze

Moça na janela. 2002. 24cm x 12cm, bronze 
Coleção Marcela e Ney Fayet Júnior74 140

Pandora, 2000. 24cm x 16cm x 12cm. 
bronze 62 lleleno. 2011, 50cm x 44cm x 22cm, bronze 

Coleção Luciana Pohl Ruschel
Moça e sombrinha. 2002, 16cm x 12cm, 
placa em bronze77 147

Mímulus, 2008, 21 cm x 15cm x 16cm, 
bronze 63 O astronauta da minha alma. 2011

55cm x 35cm x 22cm, bronze
Travessia. 1997 
Tela: 90cm x 90cm x 20cm 
Escultura: 20cm x 18cm x lOcm, bronze 
Coleção Lucilda Francischelli

78
Giovana. 2008, 45cm x 19cmx31cm, 
bronze. Coleção Fabiene e Mauro Schiling 64 161
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E a todos os colecionares que gentilmente cederam 
suas obras para a mostra Marilia Fayh - esculturas 
e gravuras.
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