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AO QUADRADO
I

O segundo conjunto trata-se de um painel de vinte e cinco quadrados, em 
suporte de madeira de 0,4m x 0,4m, à semelhança de uma colcha de retalhos, 
pincelando séries e períodos diferentes, escolhidos aleatoriamente. Abordam 
fragmentos do cotidiano, indagações, sentimentos, angústias, questionamentos e 
momentos que habitam o interior de uma mulher, únicos e particulares, mas 
também universais e compartilhados.

A porto-alegrense Beth Turkieniez, radicada em São Paulo desde 1989, volta 
à capital gaúcha para realizar, pela primeira vez, uma individual na principal 
instituição de arte do Rio Grande do Sul, o MARGS. Nesse interim, Beth 
desenvolveu uma extensa carreira em nível nacional e internacional, com prêmios 
e distinções. Ao todo, são mais de 40 anos de dedicação diária às artes plásticas, 
cuja marca pessoal é focada no interesse em experimentar, reciclar e mergulhar 
em processos distintos, rumo ao encontro de novos conceitos e novos olhares.

Antes de começar nova vida em São Paulo, a artista partiu daqui com uma 
sólida e invejável formação artística. Não somente com estudos acadêmicos em 
Artes Plásticas e Arquitetura na UFRGS, mas por meio contatos e orientações de 
nossos grandes mestres, incluso no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Em 
especial, Beth estudou desenho com Paulo Peres, xilogravura com Danúbio 
Gonçalves, pintura com Ado Malagoli e Iberê Camargo, e escultura com Sonia 
Ebling, Vasco Prado, Xico Stockinger e Carlos Tenius.

A presente exposição, Ao Quadrado, seu trabalho atual, compõe-se de 
pinturas em formato quadrado, dispostas na sala de exposição em dois projetos 
que se fundem. São obras que apresentam técnicas e suportes diferentes, 
convidando o expectador, junto com a artista, a propor continuamente um novo 
significado aos trabalhos expostos. Beth também utiliza pigmentos indianos, com 
tintas que ela mesmo produz. Os tons são trabalhados incansavelmente até se 
obter a intensidade e a opacidade que cada pintura requer, possibilitando uma 
série em conversa sem fim, entre as múltiplas composições possíveis, construindo 
e reconstruindo o grande quadrado.

Um primeiro conjunto é formado com telas (na maioria em grandes dimensões) 
que apresentam medidas múltiplas entre si, estabelecendo o diálogo entre as 
cores, suas intensidades e superfícies, num contínuo deslocamento das peças 
enquanto formação e finalização. São montadas 24 pinturas em técnica mista 
sobre linho, sendo seis de 2 x 2m, duas de 2 x 1 m, três de 1,20 x 1 m, quatro de 1 
x 1m e nove de 0,5 x 0,5m.
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Ao Quadrado, se de um lado representa solidez, ordem, precisão, silêncio, de 

outro representa um mundo em retalhos que propõe assuntos relacionados aos 
nossos conflitos diários, calcados no desespero do excesso de informação, cuja 
privacidade é nula e tudo parece efêmero, líquido. Então, nestes tempos de liquidez, 
a quebra do particular torna-se latente e propõe a necessidade de escancarar o que

está dentro de nós. Como afirma 
Beth, “gritar e não ter receio da 
resposta!”. A não conformidade e a 
quebra do padrão marcam a 
trajetória desta artista cosmopolita. 
Tudo isso soma-se ao intangível e 
estará costurado ao espaço, unindo 
as obras em harmonia.
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José Francisco Alves 
Curador

AO quadrado, 2018
Ténica mista, tinta com pigmentos indianos e aglutinante 
100 x 100 cm
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