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Liana Timm

Site specific composto de:
arte digital, videoarte, mobilis

e projeção, em torno de um
colonizador, que deixou marcas 

na brasilidade e tocou fundo a 
sensibilidade, enraizando-se

nas referências de
uma brasileira.

Além de holandeses,
o que a Holanda
preserva e afeta.



LIANA MAHFUZ TIMM
Artista multimídia, arquiteta, poeta e designer. Vive em Porto 
Alegre com atelier em permanente ebulição. Transita pelas 
artes visuais, literatura, artes cênicas e música. Desenvolve 
através da TERRITÓRIO DAS ARTES: Projetos artísticos 
e culturais: • FREUD E OS ESCRITORES em coautoria 
com Lenira Fleck & Graça Nunes, Carlota Albuquerque, = 
Janaina Pelizzon • EXPERIÊNCIAS CÊNICAS MULTIMÍDIA j 
em coautoria com Janaina Pelizzon • BLUEnoites, projeto 
musical e poético com a pianista Bethy Krieger e a diretora 
Janaina Pelizzon. Produções editoriais: publicação de livros 
de arte, psicanálise e ciências humanas com Lenira Fleck.
72 EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS REALIZADAS (seleção): 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul/POA/RS 11980 11986 
| 1995 | 1996 | 1998 | 2006 | 2016 • Fundação Cultural do 
Distrito Federal/Brasília/DF 11984 • Pinacoteca do Estado de 
São Paulo/São Paulo/SP | 1991 • Museu de Arte de Santa 
Catarina/Florianópolis/SC 11991 • Museu da Gravura Cidade 
de Curitiba/ Curitiba/PR 11991 • Centro Cultural Correios/Rio 
de Janeiro/RJ 11999 • Memorial da América Latina/São Paulo/
SP 12000 • Museu Paranaense/Curitiba/PR 12003 • Casa de 
Cultura Mário Quintana/POA/RS 12008 • Museu Brasileiro da 
Escultura/SP | 2008 • Espaço Cultural Citi/SP | 2009 • Centro 
Cultural CEEE Erico Verissimo/POA/RS 120141 
15 PRÊMIOS RECEBIDOS (seleção): 1988 Prêmio Melhor 
Produção Teatral com a peça infantil Gudula a bruxinha 
de pano | Secretaria Municipal da Cultura/POA/RS • 1994 
Prêmio Personalidade Cultural do Ano, Associação de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa/POA/RS • 2002 Medalha Cidade 
de Porto Alegre - Prefeitura Municipal de Porto Alegre • 
2008 Título de “Cidadão de Porto Alegre" | Câmara dos Ve
readores/Prefeitura Municipal de Porto Alegre • 2010 e 2012 
Prêmio AGES livro do ano - categoria poesia.
43 LIVROS PUBLICADOS sendo 13 individuais de poesia.
07 PUBLICAÇÕES DE REFERÊNCIA sobre LIANA TIMM

www.timm.art.br | liana.timm@gmail.com 
facebook.com/liana.timm | facebook.com/LianaTimmAtelier

facebook.com/bluenoites
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LIANA TIMM | série DOCE HOLANDÊS
Antropofágico 01 | 2016 | arte digital 
(impressão em canvas) e recortes | 300x140cm

Stroopwafel, o DOCE HOLANDÊS, 
originalmente, era feito de 
recortes e colagens de restos 
de biscoitos, reciclados em wafel.

\A artista transcria fragmentos 
de imagens esvoaçantes, relíquias 
da coleção particular de emoções, 
que transborda inconsciente, 
a ruptura dos limites do enquadre. I
Deixar-se fluir nesta Artewafel, 
antropomagicamente, 
é o passaporte para habitar 
esta doce terra estrangeira 
de Liana Timm.

Lenira Fleck
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LIANA TIMM | série DOCE HOLANDÊS 

tríptico Ouro em todos os sentidos | 2016 | arte digital 
(impressão em canvas) e recortes | 135x189cm 2

http://www.timm.art.br
mailto:liana.timm@gmail.com


EUTRAR-SE

De forma oblíqua me aproximo desta vida. Liana e 
seus olhos azuis, azul de mar, azul de céu, suave 
paradoxo em não se saber qual a direção dos pés. 
Mas é neste paradoxo que uma menina de 12 anos 
aproximava-se da arte, e de tudo que esta lhe ofe
recia. Olhos inquietos vasculham as revistas com 
ilustrações e reproduções de quadros, ali transbor
da o horizonte de um interior. Interior de si, interior 
do Rio Grande do Sul, interior dobra do fora. E as 
mãos seguram a tesoura a recortar, recortar e colar, 
movimento vital de si. Por entre paisagens se afoga, 
em busca de uma completude inatingível. Sabe que 
é ilusão ser inteira. Fragmentos se fazem, ela se faz 
continuamente. Paisagens, imagens. Artista de si, 
mas que teima eutrar-se, tornar-se outro. É artista? 
Ou arquiteta?... é tudo isso e muito mais. Fome de 
mundo, voragem de mundo. Liana transita, por de
senhos que traça, traçados a cicatriz. Ferida-viagem. 
Viagem aos extremos, astuta equilibrista, cuja ma
téria de mundo é múltipla. Joga-se na música, sai 
de lá molhada, escava o traço, desenho, imagem, 
e dela visibiliza uma nova paisagem, entrega-se às 
palavras, e com elas se abre ao devir.

(...) Liana intui mundos. Imagem-carne à espe
ra do corte. Relançamento, ultrapassamento de

LIANA TIMM | série DOCE HOLANDÊS
tríptico Era doce 05 | 2016 | arte digital 
(impressão em canvas) e pintura | 100x30cmLIANA TIMM | série DOCE HOLANDÊS 

Antropofágico 01 | 2016 | arte digital 
(impressão em canvas) e recortes | 300x140cm

sentidos. Direções radiais, cujas vibrações se alas
tram em múltiplos nós. Hibridez, cujo gesto traça 
rumos, a seguir o rastro do traço. Imagem cicatriz, 
com veladuras, topologias, distanciamentos, aglo
merações. Imagem-paisagem à espera de desbrava- 
mento. Gesto-traço, cujo rasgo faz pensar a violên
cia insensata da matéria de mundo. Desconstrução, 
irradiação, nova construção.Trata-se de perturbar a 
percepção ilusória de um mundo linear e constante, 
que estaria amarrado a uma verdade. No movimento 
de operar uma justaposição de elementos diversos e 
distantes, torna-se possível criar imagens surpreen
dentes, fragmentos suspensos que se fazem visíveis, 
evocando realidades distintas e coexistentes. (...) 
Liana torna-se partícula em montagem, cola na vida 
que passa, que a atravessa. Facho, cuja luz permite 
ligação, forças livres e moleculares. Encontro, bloco 
em devires arrastados, meio de sentidos, singulari
dades anônimas e nômades. Eis as linhas virtuais 
de suas criações, névoas que pairam no ar, à espera 
de atualizações. Vida errante na imanência, vida em 
sua máxima potência, louco movimento que a toma e 
encharca. Liana busca pelo infinito que está sempre 
a lhe escapar.

Stroopwafel, o DOCE HOLANDÊS, 
originalmente, era feito de 
recortes e colagens de restos 
de biscoitos, reciclados em wafel.

A artista transcria fragmentos 
de imagens esvoaçantes, relíquias 
da coleção particular de emoções, 
que transborda inconsciente, 
a ruptura dos limites do enquadre.

Deixar-se fluir nesta Artewafel, 
antropomagicamente, 
é o passaporte para habitar 
esta doce terra estrangeira 
de Liana Timm.

Lenira Fleck

BIOGRAFEMA DE LIANA TIMM por 
Andresa Ribeiro Thomazoni 

doutora em Informática na educação UFRGS
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ABERTURA
Terça-feira, 30 de agosto, às 18h30min

VISITAÇÃO
31 de agosto a 16 de outubro de 2016

de terças a domingos
das 10h às 19h

curadoria: Lenira Fleck
museografia: Liana Timm

montagem: Santiago Renosto
iluminação: João Luiz Fraga
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s/n° - Porto Alegre/RS - Brasil

CEP: 90010-150 Fone: (51) 3227.2311 | Fax: (51) 3221.2646
www.facebook.com/margsmuseu

www.margs.rs.gov.br
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