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A exposição Zeitgeist: alquimia do tempo apresenta a 
produção recente de trabalhos da série Zonas de Oxidações, 
em que novas pinturas são construídas a partir de uma 
matriz de ferro submetida à ação do tempo cíclico. 
Desmembrando as palavras desse título, Zeit significa 
tempo, e alquimia está relacionada à transformação. As 
duas palavras estão em relação direta com os trabalhos, 
uma vez que as transformações dependem do tempo para 
acontecerem. 0 conceito ampliado de Zeitgeist diz que esta 
palavra alemã está em ressonância com o clima cultural 
e intelectual do mundo ou ainda com as características 
genéricas de um determinado período. Para Hegel (1770- 
1831), a arte reflete a cultura da época em que foi feita.
Por isso, arte e cultura são conceitos inseparáveis, pois um 
artista é um produto de sua época.

São duas forças em um embate de poderes e de saberes, 
porque mesmo depois de dar a obra por terminada, os 
materiais depositados na superfície de tecidos, plásticos 
e lonas ainda reagem e se transformam. É uma luta que 
demora a acabar, podendo ser retomada a qualquer 
momento. E aqui a repetição de que nos fala Deleuze, 
e que interessa à arte, é aquela que causa a diferença.
A matriz é o espaço das experiências e onde algo vai 
acontecer, pois, sendo a mesma para vários trabalhos, 
as impressões vão se transformando e causando as 
diferenças. Alquimia do tempo.

.

Denise trabalha dentro de “zonas”, porque tratam de 
territórios ou faixas que dividem as suas pesquisas.
As Zonas de Rastros são essas que abarcam as Zonas de 
Oxidações, visto que o uso de materiais díspares e matriz",

O tempo como instaurador da obra de Denise representa 
as camadas que transcendem entre uma atitude e outra, o 
tempo de espera, o tempo que gera marcas e o tempo que 
transforma o real em imaginário para subverter a ordem e 
para originara poética.

de ferro expostas à chuva originam os trabalhos desta
exposição.

As tessituras entre as linguagens, o ritual que envolve
o processo, a gestualidade, a alquimia, o corpo e

O trabalho envolve conceitos pertinentes a duas linguagens 
distintas: a pintura e a gravura. Quando a artista trabalha 
com uma matriz de ferro colocada ao relento, esta sofre 
mutações e oxidações devido aos agentes: chuva, vento, sol, 
poeira; e o tecido, geralmente voile, aplicado em cima dessas 
chapas, absorve as manchas, os vazios e os cheios que 
essa matriz propicia. Essa parte do processo diz respeito às 
técnicas da gravura, ou seja, às impressões a partir de uma 
matriz. Porém, a pesquisa situa-se em um campo ampliado
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Zonas de Oxidações XII. Série Zonas de
3intura / Impressão. 140x100 cm. 2017



ABERTURA
29 de novembro de 2018, às 19h

VISITAÇÃO
30 de novembro de 2018 
a 10 de fevereiro de 2019

Sala Pedro Weingarter e Galeria Ângelo Guido

CONVERSA COM A ARTISTA
Denise Iserhard Haesbaert 
LANÇAMENTO DO CATÁLOGO 

07 de dezembro (sexta-feira), às 17h

Auditório do MARGS

Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

www.margs.rs.gov.br

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

www.margs.rs.gov.br/aamargs/#associe-se-na-aamargs

Realizaçao

üUVcK NO DO ESTADO
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SECRETARIA DA CULTURA.
TURISMO. ESPORTE E LAZER

http://www.margs.rs.gov.br
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