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\[ o centro da galeria, uma estranha 
* ^ metamorfose se opera. A exposição da 
artista Magna Sperb, no MARGS, propõe, para 
além do reconhecimento de sua trajetória, a 
expansão de sua obra. Através da linguagem 
escultórica, retoma a poética da transformação, 
que caracterizou etapas anteriores da sua 
pesquisa artística no campo da representação. 
Da pintura à apropriação fotográfica, a artista 
segue operando deslocamentos de uma forma 
em outra, de um ser em outro.

As luzes, quando projetadas sobre as peles de 
aço carbono retorcidas, desenham misteriosas e 
ameaçadoras sombras. Tal recurso, além do 
efeito visual, busca mergulhar o nosso olhar em 
certa meditação para, em seguida, nos dispor 
frente à força que emana do mesmo. Os estudos 
de tramas, cuidadosamente colecionados por 
Magna, são vestígios de objetos industriais e 
naturais, respectivamente, fruto da ação 
humana e da própria vida, que pelas mãos da 
artista são transformados, erguendo-se na forma 
de esculturas com seus sombrios reflexos.

Cerca4, 2018. Aço carbono oxidado. 190x120x25 cm

MAGNA SPERB
(Novo Hamburgo/RS, 1953)

Pós-Graduação em Poéticas Visuais e Processos Híbridos, 
Pós-Graduação em Artes Visuais e Licenciatura em Desenho 
e Plástica, pela Feevale. Desenvolve sua pesquisa em 
desenho, pintura, fotografia e escultura. Foi professora de 
História da Arte e Educação Artística na rede de ensino 
pública e privada. Prestou durante quinze anos assessoria 
em cor para projetos de arquitetura. É uma das 
idealizadoras do MESA DE ARTE NA PRAÇA, um projeto de 
ocupação artística contemporânea para formação de 
público. Desde 2007 participa de exposições coletivas no 
Brasil e exterior. Dentre as individuais se destacam:

PELE E SOMBRA (MARGS - Porto Alegre, 2019)
RECORTES (IAB/RS - Porto Alegre, 2014)
METAMORFOSE (MAC/RS - Porto Alegre, 2011)
(DES)ENCONTROS (Usina do Gasômetro - Porto Alegre, 2009).

Tem obras no acervo do MARGS, do MAC/RS e do IAB/RS.

As formas se elevam, espalham-se rígidas e 
tortuosas. A artista tece digitalmente as tramas, 
redesenha e as entrelaça com esta liga metálica. 
Percebe-se um certo gesto agressivo resultante 
da forja deste material cortado a fogo. A renda 
de aço é moldada, deixando que a forma se 
irrompa em linhas desfiadas, cingindo o plano 
frontal entre a parede e o público. Esse risco que 
se lança no espaço, como um golpe de espada, 
desenha no ar um sentimento ameaçador. Desse 
modo, o público visitante se percebe ladeado 
de formas e sombras. Tais gestos podem 
significar uma advertência: vivemos sob a 
constante
consequentemente, de um confinamento social.

Mas a luz que banha as teias e cercas também é 
mística, evoca dela a emoção de presenciar tais 
objetos com a aura que o altar museológico

da insegurança e,ameaça

www.magnasperb.com.br

@ magnasperbart
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NI o centro da galeria, uma estranha 
I ^ metamorfose se opera. A exposição da 
artista Magna Sperb, no MARGS, propõe, para 
além do reconhecimento de sua trajetória, a 
expansão de sua obra. Através da linguagem 
escultórica, retoma a poética da transformação, 
que caracterizou etapas anteriores da sua 
pesquisa artística no campo da representação. 
Da pintura à apropriação fotográfica, a artista 
segue operando deslocamentos de uma forma 
em outra, de um ser em outro.

corrobora. Diante da sombra destas grandes 
formas que aparentam contemplar pensativas 
nossa presença, toda a interpretação parece ser 
um esforço em vão para significar a beleza de 
uma obra de arte, surpreendentemente cercada 
com o manto do mistério.

/

A respeito do corpo que se rompeu desse 
envoltório de linhas, pouco sabemos. No 
entanto, podemos imaginar que o seu coração 
vive no desejo da artista em ir ao encontro do 
nosso olhar. Frente a uma obra de arte, 
estamos sempre tangenciando interpretações. 
Semelhante a outras esculturas e instalações, é 
preciso fazer um percurso ao seu redor ou 
interior para senti-las. A exposição parece com 
um crepúsculo de formas que, desprovidas do 
seu corpo, tentam regressar pelas sombras à 
sua imagem primeira. Aqui reina o silêncio dos 
vazios, a gravidade daquilo que já fomos.

Neste lugar, refletidas pelas paredes da 
galeria, contemplamos a impressão destas 
grandes esculturas. Sentimos uma estranha 
compaixão para com esses objetos que vivem 
na sombra e nos encaminham ao encontro do 
incompreensível. Quem sabe, por fim, 
podemos pensar que, apesar da morte, a vida 
é precisamente anterior e maior. Estas cascas 
retém um poder imenso, que nos impele a 
conhecer e amar até aqueles que não 
acreditam que na arte pulsam estes 
sentimentos vitais.

As luzes, quando projetadas sobre as peles de 
aço carbono retorcidas, desenham misteriosas e 
ameaçadoras sombras. Tal recurso, além do 
efeito visual, busca mergulhar o nosso olhar em 
certa meditação para, em seguida, nos dispor 
frente à força que emana do mesmo. Os estudos 
de tramas, cuidadosamente colecionados por 
Magna, são vestígios de objetos industriais e 
naturais, respectivamente, fruto da ação 
humana e da própria vida, que pelas mãos da 
artista são transformados, erguendo-se na forma 
de esculturas com seus sombrios reflexos.
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As formas se elevam, espalham-se rígidas e 
tortuosas. A artista tece digitalmente as tramas, 
redesenha e as entrelaça com esta liga metálica. 
Percebe-se um certo gesto agressivo resultante 
da forja deste material cortado a fogo. A renda 
de aço é moldada, deixando que a forma se 
irrompa em linhas desfiadas, cingindo o plano 
frontal entre a parede e o público. Esse risco que 
se lança no espaço, como um golpe de espada, 
desenha no ar um sentimento ameaçador. Desse 
modo, o público visitante se percebe ladeado 
de formas e sombras. Tais gestos podem 
significar uma advertência: vivemos sob a 
constante
consequentemente, de um confinamento social.

Mas a luz que banha as teias e cercas também é 
mística, evoca dela a emoção de presenciar tais 
objetos com a aura que o altar museológico
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**Contudo, a dimensão kafkiana da obra de 

Magna Sperb alcança agora outra escala: a 
urbana. Se antes a imagem crítica da moda e 
da publicidade alçava o objeto artístico à 
condição contemporânea, atualmente é a 
arquitetura que redimensiona a participação 
da artista e da obra no mundo.
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André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural. 

Mestre em Poéticas Visuais pelo IA - UFRGS.
Torre, 2017. Aço carbono oxidado. 190*40x40 cm 
Fotografias de Denise Wichmann t#
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Abertura 05.02.2019
Das 18h30min às 21 h

Visitação 06.02.2019 a 12.05.2019
De terças a domingos, das 10h às 19h

Galeria Iberê Camargo -
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) 

Praça da Alfândega, s/n° - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil

ASSOCIE-SE

Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Site:www.margs.rs.gov.br/aamargs/#associe-se-na-aamargs
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SECRETARIA DA CULTURA

http://www.margs.rs.gov.br/aamargs/%23associe-se-na-aamargs

