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MAGNA
SPERB

No centro da galeria, uma estranha me
tamorfose se opera. A exposição da ar
tista Magna Sperb, no MARGS, propõe, guendo-se na forma de esculturas 
para além do reconhecimento de sua 
trajetória, a expansão de sua obra. Atra
vés da linguagem escultórica, retoma a

humana e da própria vida, que pelas 
mãos da artista são transformados, er-

com
seus sombrios reflexos.

As formas se elevam, espalham-se 
rígidas e tortuosas. A artista tece digital- 

poética da transformação, que caracte- mente as tramas, redesenha e as entre- 
rizou etapas anteriores da sua pesquisa laça com essa liga metálica. Percebe- 
artística no campo da representação.
Da pintura à apropriação fotográfica, a 
artista segue operando deslocamentos A renda de aço é moldada deixando 
de uma forma em outra, de um ser em 
outro. As luzes, quando projetadas so
bre as peles de aço carbono retorcidas, 
desenham misteriosas e ameaçadoras lança 
sombras. Tal recurso, além do efeito espada, desenha no ar um sentimento 
visual, busca mergulhar o nosso olhar ameaçador. Desse modo, o público vi- 
em certa meditação, para, em seguida, 
nos dispor frente à força que emana do 
conjunto. Os estudos de tramas, cuida
dosamente colecionados por Magna, 
são vestígios de objetos industriais e 
naturais, respectivamente, fruto da ação mento social.

PELE
E SOMBRA

ANDRÉ VENZON
Arlisla visual, curador e gestor cultural.
Mestre em Poéticas Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS. -se um certo gesto agressivo resultante 

da forja deste material cortado a fogo.

que a forma se irrompa em linhas des
fiadas, cingindo o plano frontal entre 
a parede e o público. Esse risco que se

no espaço, como um golpe de

sitante se percebe ladeado de formas 
e sombras. Tais gestos podem signifi
car uma advertência: vivemos sob a
constante ameaça da insegurança e, 
consequentemente, de um confina-



materializa. Esta operação já apare- 
série de pinturas recortadas, 

depois levadas a experiência de desa
parecer pelo processo de degradação, 
primeiro insinuado com adesivos de 

baratas sobre tais pintu-

Neste lugar, refletidas pelas pare
des da galeria, contemplamos a im
pressão destas grandes esculturas. 
Sentimos uma estranha compaixão 
para com esses objetos que vivem 
sombra e nos encaminham ao encon
tro do incompreensível. Quem sabe, 
por fim, podemos pensar que, ape- 

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 esses 
sentimentos vitais.

Portanto, tudo tem uma estrutura 
profunda, até a sombra que provem da 
arquitetura da luz. Cheios e vazios de
senham o espaço da obra e do olhar. 
Tudo tem uma matriz, uma malha, um 
grid, uma trama, uma tessitura, um 
desenho... Abstrato, geométrico, rizo- 
mático, radial, ortogonal, orgânico/ 
inorgânico... Tudo tem um porquê. En
quanto a natureza e o humano teimam 

cobrir e fechar, a artista prossegue 
a vazar sua pele de aço.

Justamente, é na subtração, no re
corte e na ausência que sua obra se

Mas a luz que banha as teias e cer
cas também é mística e evoca a emo- ceria na

ção de presenciar tais objetos com a 
que o altar museológico corrobo-aura

ra. Diante da sombra destas grandes na
moscas e 
ras figurativas, até a apropriação de 
imagens de revistas, em que corpos e 
rostos de modelos são embebidos em 
solução de água e açúcar para depois 
servirem, literalmente, de banquete

formas que aparentam contemplar 
pensativas nossa presença, toda a in
terpretação parece ser um esforço vão 
para significar a beleza de uma obra 
de arte, surpreendentemente cercada 
com o manto do mistério.

sar

para insetos vivos: as baratas.
Contudo, a dimensão kafkiana da 

obra de Magna Sperb alcança ago
ra outra escala: a urbana. Se antes 

crítica da moda e da pu-

A respeito do corpo que se rom
peu desse envoltório de linhas, pou
co sabemos. No entanto, podemos 
imaginar que o seu coração vive no 
desejo da artista de ir ao encontro 
do nosso olhar. Frente a uma obra 
de arte estamos sempre tangencian- 
do interpretações. Semelhante a ou
tras esculturas e instalações, é pre
ciso fazer um percurso ao seu redor 
ou no interior delas, para senti-las. 
A exposição parece com um crepúscu
lo de formas que, desprovidas do seu 
corpo, tentam regressar pelas som
bras à sua imagem primeira. Aqui rei- 

silêncio dos vazios, a gravidade 
daquilo que já fomos.

a imagem 
blicidade alçavam o objeto artístico à 
condição contemporânea, atualmente 
é a arquitetura que redimensiona a 
participação da artista e da obra no 
mundo. Da pintura na tela, para os 
recortes em MDF, depois para a revis
tas e destas para o outdoor, atualmen
te são as placas de aço que traçam 

todos esses caminhos,e expressam 
processos e trânsitos que entranham a 
sua criação artística que continua a se 
metamorfosear e nos surpreender.

em

na o





Essas entrelaçadas linhas na construção de filamentos são justamente o contrário do que 
poderiam significar as suas sombras; estas são a alma da obra final. Na sombra persiste a 

percepção do trabalho em si, mutante ao olhar de cada um, segundo o ângulo do qual se o 
observa, e que, à exponencial infinita, permite infindáveis interpretações.

Paulo Amaral



Essas entrelaçadas linhas na construção 
de filamentos na mais recente obra de 
Magna Sperb são justamente o contrá
rio do que poderiam significar as suas 
sombras; estas são a alma da obra final. 
Na sombra persiste a percepção do tra
balho em si, mutante ao olhar de cada 
um, segundo o ângulo a partir do qual 
se o observa, e que, à exponencial infi
nita, permite infindáveis interpretações. 
Estas sombras, para mim, são apenas 
o resultado de uma constatação final e 
estão muito longe de afastar o relevo da 
gênese no trabalho da artista.

Esta gênese reside naquilo que ela di
retamente produz com a habilidade das 
mãos e com a acuidade do olhar, tecen
do fantasmas, até mesmo - e é possível 
- sem a clara consciência do verdadeiro 
alcance de suas interpretações. Afinal, o 
verdadeiro artista cria para si.

Conhecia já a pintura de Magna, esta 
artista que de pronto rendeu-se a outra

TEU maneira de se expressar, agora pela 
forma tridimensional em que encontra 
a necessidade de fundar uma mudança 
de linguagem. Todo o artista bebe em 
fontes outras, isso é inegável e saudável. 
Aqui, da experiência adquirida na pintu
ra à manifestação escultórica, percebo 
em algumas peças de Magna alguma 
inspiração a partir da grande pintora 
portuguesa Maria Helena Vieira da Silva. 
Há, entretanto, diferenças, o que guar
da o aspecto da originalidade: em Vieira 
da Silva, certa inquietude na busca de 
um caminho, ao passo que em Magna, 
prevalece a insustentável delicadeza da 
tessitura. O resultado de tal leveza é uma 
marca própria da artista, de sua doçura, 
de sua forma no possível discurso visual 
que ela deseja proferir. Concentremo- 
-nos no que pareça o mais importante 
(na obra ou em suas consequências); 
a resposta se encontra em cada olhar. 
E a mesma obra.

p NOME 
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■ Artista visual, curador independente,
diretor do MARGS 2015-2018, Diretor do Instituto 
Brasileiro de museus (IBRAM).







o Estamos à frente de uma arte absoluta- pesquisa e na incerteza, em sua solidão, 
mente pensada, programada, cerebral, no silêncio de seu atelier, consumindo 
Cálculo resultante de uma breve experi- horas, trabalhando, riscando, armando, 
ência anterior no terreno da escultura, jogando, manipulando e até brincando 
Porém, as formas criadas por Magna com seu trabalho. E isso se traduz em 
Sperb guardam coerência com seu fa- vida. Essas formas, que significativa- 
zer artístico anterior, quando usava a mente foram nominadas de "Entrela- 
figura humana e seus desdobramentos çados", nos ofertam uma pista dessa 
poéticos e críticos, nos quais flagrava-se 
certos grafismos na roupagem de seus

DESENHO
ESPACIAL
DA
VIDA

aventura possível, agora materializada 
diante da nossa visão. Elas dançam, se 
retorcem, se interpenetram, cruzam-se 

Hoje, Magna parte para o domí- em suas linhas num balé permanente, 
nio de um universo aparentemente 
restrito, hermético, sem que haja uma 
referência explícita para o espectador e vazios se movimentam à nossa visão.

E uma proposta de desenho es-

RENATO ROSA
Coaulor do Dicionário de Artes Plásticas 
rto Rio Grande do Sul personagens.

um ritmo intenso em que a cor é luz e 
é sombra, espaços intercalados, cheios

encontrar e amparar-se em algum 
ponto do mundo real. E um corte em 
sua trajetória, uma aventura corajosa, 
ousada, desafiadora.

pacial, pulsante e em franca expan
são. Suas cores vibráteis revelam
- simbolicamente - a alegria e a dinâ
mica que as impulsiona.

Em outros casos, a ação do tempo, 
como a ferrugem, é uma espécie de 
voz que emerge e fala de vida e morte.

Mas o artista tem que provar a si 
essa capacidade de ousadia. Ele mes
mo busca e resolve seus problemas de 
ordem ética e estética mergulhado na
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VIDA Um homem invisível em busca de 
sonhada visibilidade

Ou seja, a busca pelo reconheci- 
que o escraviza, mento de nossas virtudes e trabalhos 

E, ao escravizá-lo, retira dele o próprio pelo outro escraviza nossos corpos e 
direito à invisibilidade, direito ao ordi- almas, colocando-nos em competições 
nário, ao comum. Este homem deseja o desleais 
reconhecimento de si e dos frutos de 
trabalho. Ao mesmo tempo, é justamen
te esse desejo em forma de norma, obri
gação, necessidade, que retira dele o 
equilíbrio necessário para o exercício da 
liberdade, tornando-o escravo de

uma

DE
ARTISTA:

nas quais não somos mais se
nhores de nós, e sim, simultaneamen
te, vítimas e carrascos de um sistema

O seu

CANTO econômico-cultural que hierarquiza os 
homens, e obriga-nos a lutar por 
conjunto de adjetivos que exortam a fi- 
gura individual, os ditos vencedores, em 

ambições e de todos os homens que lhe detrimento de todos os outros homens e 
podem conceder favores e benesses.

Assim, de uma independência al-

DA um

m ILUSÃO suas
FELIPE CALDAS
Doutor em Historio, Teoria e Crítico da Arte pelo PPGAV-UFRGS. 
Professor Substilulo na Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

de suas singularidades.
Quando André Venzon e Magna 

t.va, solitária, invisível, e mesmo utó- Sperb convidaram-me para escrever um 
pica, busca mcessantemente angariar texto para o catálogo da exposição da 
aplausos, visibilidade e algum reco- artista, com a incumbência de falar de 
nhecimento; concomitantemente, tor- minhas 

dependente destas relações.
pesquisas, passei a me inda- 

9ar o que seria mais adequado nessas 
A armadilha da situação é a crença que circunstâncias. Então, decidi dissertar a 
constitui o desejo pelo reconhecimento e respeito do estatuto do artista 
consequente consagração, que não virá tado como o Rio Grande do Sul. 
na maioria dos casos, fazendo com que Certamente, estamos longe de um 
a busca seja incessante e a dependência "marasmo cultural", célebre expressão 
torne-se a regra. Um amanhã que não que Iberê Camargo 
chega, um lugar ao sol que não aque- 19Ó0 ao se referir a Porto Alegre. A am-
ce, uma visibilidade que não sustenta o pliação do campo artístico neste Estado, 
corpo carnal e espiritual. seUs museus, fundações e cursos univer-

na-se

em um Es-

usava nos anos



seus palácios e templos, o mesmo 
não se pode dizer hoje.

Balzac, em meandros dos anos 
de 1830, escreveu o Tratado da Vida 
Elegante, que separava os homens 
em três classes: o homem que traba
lha, o homem que pensa e o homem 
que não faz nada; por consequên
cia, cada um expressaria modos de 
existência: a vida ocupada, a vida de 
artista e a vida elegante.

Na vida ocupada, que configu
raria a existência de um homem que 
trabalha, Balzac escreve:

por sua vez, devido à sua "nobreza", 
tal atividade não poderia ser paga, 
pois não existiria dinheiro nenhum no 
mundo capaz de pagar o exercício da 
virtude, fruto de um presente divino, 
realizada por um homem singular. 
Assim, a arte e os artistas deveriam 
ser patrocinados, incentivados.

Certamente os contratos continu
aram a existir e os preços permane
ceram possíveis de serem contabili
zados. No entanto, como demonstra 
Baxandall em O Olhar Renascente, 
a capacidade do artista, sua mão de 
obra durante o século XV passou a 
sobrepujar os outros critérios na atri
buição do preço. Quanto mais famo
so tornava-se o artista, maior retor
no econômico e outras benesses este 
angariava. Desse modo, constitui-se 
um estatuto específico para o artis
ta que gerou bônus, mas também 
um ônus que até hoje aflige a classe 
artística. Se neste período a função 
social do artista era clara e necessá
ria para os planos políticos e ideo
lógicos e sua virtude era empregada 
para exortar a aristocracia e o clero,

sitários, gerou outro tipo de configura
ção, que outrora possibilitou contato e 
diálogo com os circuitos nacionais e in
ternacionais. Todavia, essa região guar
da particularidades que influenciam as 
tomadas de posição dos artistas e de
mais agentes e seus modos de trabalhar.

1. Existem muitas projeções e idea
lizações a respeito da figura do artista, 
construídas ao longo de, ao menos, seis 
séculos. Ainda hoje é possível encontrar 
rumores dessas idealizações, significa
dos e funções do ser artista que acabam 
por compor determinadas identidades e 
consequentes projeções.

Giorgio Vasari escreveu, durante o 
Renascimento italiano, que os pintores, 
escultores e arquitetos trabalhavam pela 
fama, pelo reconhecimento do outro. 
Esta acepção estava envolvida em uma 
estratégia de reconhecimento da ativi
dade artística como artes liberais, que 
iniciou décadas antes das palavras de 
Vasari, distinguindo-a do labor dos ar- 
tesões e de todas as atividades realiza
das através das mãos. Isso passava pela 
ideia de que o fazer artístico não era 
trabalho, mas um exercício da virtude e,

O tema da vida ocupada não 
tem variantes. Ao ocupar as 
mãos, o homem abdica de todo 
um destino; ele se torna um 
meio e, apesar de toda a nossa 
filantropia, apenas os produtos 
de seu trabalho se tornam me
recedores de nossa admiração. 
(...) Semelhantes às máquinas 
a vapor, os homens arregimen
tados para o trabalho são todos 
produzidos da mesma 
e não tem nada de individual.

forma



O homem-instrumento é uma es
pécie de zero social: ainda que os 
zeros sejam muitos, nunca chegarão 
a formar um número inteiro se não 
forem precedidos de um algarismo 
significativo (BALZAC, 2009, p.26).

nele tudo reflete sua inteligência e e da marginalização, posteriormen- 
glória. Tantos quantos forem os te como exemplo de trabalhador livre 

artistas, tantas serão as vidas
sua

que se contrapunha, para os marxistas, 
ao trabalhador alienado. A arte 
funções foram nesse período elevadas 
como as mais dignas atividades hu-

carac-
terizadas por idéias novas (BALZAC, 
2009, p. 31-32).

e suas

Balzac estava falando da atividade manas, a própria expressão do espí- 
Como podemos perceber, Balzac de escritor, principalmente. No entanto, rito humano. Concomitantemente, er- 

estava imbuído da mesma ideologia e essas considerações podem ser esten- guem-se templos específicos para seu 
dos mesmos preconceitos do medievo, didas a um corpo mais amplo, assim deleite, ou seja, não a igreja, o palácio 
qye contrapunham os exercícios da vir- abarcando as artes visuais, a música e ou a residência privada: o lugar ideal 
tude as atividades manuais, inferiores as artes cênicas, pois estava inserido nos para as artes visuais torna-se o museu, 
e nao dignas de um homem-livre. No ideais românticos de exortação da figu

ra do artista, que acabara de constituir
Do fim do XIX até parte do século XX 

o artista aparecerá como um revolucio-entanto, os artistas visuais, pintores,
gravadores e escultores inegavelmente uma autonomia relativa, gradativamen- 
trabalhavam com as mãos, mas sua ati- te deixando de 
vidade seria singular. Balzac

nário e seu trabalho como um meio de 
servir à aristocracia e ao transformação social, de emancipação 

clero para passar a executar suas obras dos seres humanos de um sistema eco- 
m .. . . _ . nenhum tipo de diretriz externa a nômico que o escraviza e o emburrece

oi is a e uma exceção: sua ociosi- não ser suas próprias vontades. Assim, através da indústria cultural. Assim a 
e e um trabalho e seu trabalho, poderio oferecer seu produto da virtude "verdadeira" arte seria aquela capaz de 

iríOUSO: e 6 é' °"ern°damente, para um novo cliente, o burguês, consu- emancipar os homens, de fazer pensar, 
elegante e desle.xado; veste, a seu midor de bens culturais. No entanto, o ser um meio de critica e reconfigurar 
decid» er' d° °per°no' e retorno econômico do artista dependerá a existência do homem que trabalha e
homenTri P d *ra| P6l° d° iUÍZ° de 905,0 d6S,e nOVO pÚblico' pue é vist° °pe"°s ™mo instrumento, 
o leis- m°da- "T fí 50,61,0 A° meSmo tempo' es,e artis,a pas' como engrenagem, como "zero social", 
é ' . C °S '™poe- (■•■) ° artista sa a negar os valores daquela socie- nas palavras de Balzac.

. Pre 9iar)de- Ele tem uma ele- dade burguesa e capitalista, surgindo
ca e uma vida própria, porque como resistência a partir da boêmia XXI, ascendem as discussões sobre

escreveu:
sem

bel-

Já no fim do século XX e início do
um



conservadoras e a ascensão de uma literalmente, pagar para trabalhar e 
extrema direita completamente igno
rante, tacanha e anti-humana. Che-

a partir da segunda metade do sécu
lo XX, também estadunidense. Assim, 
nossos currículos, imaginários e sonhos 
passam pela Europa, Estados Unidos ei 
um circuito dito global. Continuamos o' 
importar autores, discursos e suas cul
turas, como bem fiz neste texto, acre
ditando que somos homens ocidentais 
e civilizados, quando não somos assim 
necessariamente considerados; toda
via, é necessário acreditar que estamosj 
em diálogo e não em posição de su
bordinação.

Vivemos em um Estado em que-ffl 
aparelhos expositivos possuem pou
cas salas de exibição adequadas e| 
pouquíssimo apoio econômico na re
alização de suas mostras. Um merca
do de compra e venda extremamentel 
acanhado e um ambiente de grandej

pesquisadores, agenciadores e assim 
por diante, aproximando-se da ideia 
de um artista empreendedor. Porém, 
divergindo ideologicamente, pois ser 
empreendedor significaria uma acei
tação passiva dos modos dominantes 
impostos pela atual ordem econômi
ca, enquanto o artista-etc. seria um 
meio de crítica e liberdade frente a 
esta estrutura e suas ideologias. Seja 
dita a verdade, na pratica é impossível 
distinguir estas duas acepções.

2. Ser artista no Rio Grande do Sul 
implica ser artista na periferia do sis
tema nacional que, por sua vez, está 
na periferia do circuito internacional. 
Ao mesmo tempo, devido ao trânsito 
da informação, ao barateamento da 
possibilidade de deslocamento e à 
ampliação do acesso à formação de 
qualidade, sobretudo pelas universi
dades federais, passamos a sonhar 
com São Paulo, Londres, Nova Iorque, 
Paris, Veneza e Kassel, mas dormimos 
com o cheiro das latrinas deste rincão.

Somos formados neste país desde 
o século XIX na sombra das ideolo
gias artísticas dominantes: europeia e,

sistema pós-industrial, com denomina
ções como biocapitalismo ou capitalis
mo flexível, no qual o artista tornou-se 
um empreendedor e assumiu carac
terísticas do mundo dos negócios na 
gerência de sua carreira, pouco se di
ferenciando de outros profissionais au
tônomos e liberais. Transformou-se no 
exemplo para os novos trabalhadores 
devido à sua flexibilidade, capacidade 
de inovação e por trabalhar por um ca
pital diverso do dinheiro. Assim, igual
mente um excelente perfil de explora
ção, seu arquétipo passou de alguém 
crítico, trabalhador livre, meio de resis
tência à instrumentalização humana e 
aos valores capitalistas do século XIX e 
XX, para meio de alienação. Entretanto, 
no momento atual, todos esses perfis 
aqui brevemente esboçados convivem 
gerando configurações específicas.

No Brasil, os comentários de Ri
cardo Basbaum sobre o artista-etc. 
descrevem a singularidade da ativi
dade em ambientes institucionalmen
te frágeis como o nacional, fazendo 
com que os artistas exerçam varia
das funções: curadores, professores,

e o campo regional deve muito a es-
financiar com seu próprio bolso parte 
das instituições de exibição, consciente 

gamos ao ponto em que as diferenças que dificilmente obteremos reconheci- 
entre esquerda e direita são irrele-

sas pessoas; no entanto, são exceções 
e insuficientes para uma mudança e 
ampliação radical.

mento sequer de nossos vizinhos. En- 
vantes frente às tendências fascistas e quanto sonhamos 
obscurantistas

Nessa configuração, mesmo que o 
artista vista e assuma os protocolos de 

artista empreendedor, aqui não há 
território fértil o suficiente para angariar 
retorno econômico para ter uma vida 
digna. Não que não exista riqueza; não 
há um estilo de vida disseminado liga
do à intelectualidade por parte da elite 
e da classe média regional, aspecto que 

As designações de artista empre- dificulta a constituição de 
e uma elite econômica endedor, artista-etc., e mesmo de um do sólido de 

rraaicionalmente conservadora 
co alinhada

com as exposições,
nacionais e um 

nos conven
cer de que o dinheiro, o esforço físico 
e mental empregados são investimen- 

menos nos apare- tos, meios para sair deste território e 
formas de fomento, alçar a algum patamar de visibilidade 

lemos uma economia baseada no agro- além destes prados, 
negócio para exportação que favorece 
os latifúndios

que emergem. os catálogos, os curadores
Nosso Estado está em processo de internacionais, tentamos 

falência e pouco investe efetivamente 
em educação e reconhecimento dos 
professores, muito 
Ihos culturais e em

um merca-
compra e venda de arte.

.® P°u- profissional em termos inter- Desse modo, muito menos possibilida-
contemple as arfesl \ T nacionais- °u ° idei° romântica de des terá um artista de obter modos de
neas e a intelectualidaded nd50ra" ^ 0 arte e ° artlsta representam o remuneração se assumir uma postura 
«cerõec ■ ” d Guardadas as propna expressão do espírito humano romântica de
dn i essenciais Para a constituição encontram pouco respaldo neste ter- 

ua sistema, o ambiente sulino é ritório. Aqui 
°uco favorável aos artistas visuais.

Aqui, ser artista ou professor é re- 
ceber da boca
VQ9abundo, i

com

negação aos protocolos 
sociais e ao capital. O problema do Rio 

i, nem as tendências mais Grande do Sul não é riqueza material, 
progressistas, que compreendem a

competitividade entre os agentes d* 
arte pelos poucos espaços, recursos* 
postos de trabalho existentes; aliad£ 
a isso, uma população nada recep»' 
va às artes visuais e à intelectualidad8 

todo. No atual momento 
ataque à liberda f

falta de educação em todas as 
arte e as manifestações culturais como classes sociais. As desprivilegiadas são 

meio de ampliação econômica,

mas a

pequena a alcunha de um compreensíveis, mas a classe média 
empregos, rique- elite econômica fazem-no por desprezo 

e transformação das cidades, são à intelectualidade.

e a_ ncompetente, parasita e geradora de renda, 
jg-0 COnlUnto de adjetivos deste mes
tiça C° ' ^ ^xercer a atividade artís- 
■ n° COnfiguração local significa,

um
como um 
presenciamos o 
de expressão, a ampliação de paU

zas
efetivamente incentivadas pelos 
deres competentes. Existem exceções

Nessas circunstâncias manifestam- 
-se apenas duas possibilidades reais de

po-



rência, raça, cor, credo ou pelo tipo de 
atividade que exercem, por seu gênero 
sexualidade, ou por sua origem social. 
Produzimos porque a utopia é necessário 
para nossa existência e daqueles que se
quer nos conhecem. Produzimos porque 
somos amantes da liberdade, não a que

artístico local em suas relações reproduz 
a desigualdade econômica e social do 
país, pois quem pode financiar a si mes
mo? Quem pode financiar suas pró
prias mostras? Quem pode exercer uma 
atividade sem se preocupar com o re
torno econômico? Quem pode usufruir 
do ócio necessário à produção artística 
e intelectual? Existem modos de exis
tência possíveis além dos citados? Sim, 
mas estes agentes vivem com a pressão 
e angústia da sombra do amanhã.

3. Na conjuntura descrita, fazer arte 
para quê? Seria apenas para a manuten
ção do ego do artista e dos envolvidos, 
por um capricho pessoal e para o deleite 
de poucos homens? Creio que não, pois 
fazer arte é uma decisão política no sen
tido de se compreender e posicionar-se 
em um sistema de valores, e isso não im
plica uma ou outra posição política par
tidária, mas uma consciência individual 
de seu papel social. Produzimos porque 
sonhamos com a possibilidade de outro 
mundo, de outra realidade, menos fria, 
inóspita, injusta e superficial. Sonhamos 
com uma sociedade que não julgue 
e classifique os homens por sua apa-

existência: ser um artista ligado à uni
versidade e reivindicar para si as varia
das alcunhas, e aí ser o Etc., o empre
endedor ou o romântico, pois angariou 
para si uma situação de estabilidade 
financeira, que o dá certa tranquilida
de em seus empreendimentos, mas que 
exige uma grande contrapartida; ou 
ser um artista financiado pela família. 
É comum a junção destes dois modos 
de existência. Mesmo os artistas que 
se autodeclaram empreendedores, ou 
se entendem nesta situação, devido à 
oscilação de demanda ligada ao frágil 
contexto regional, a estrutura familiar é 
que garante a continuidade produtiva, 
como ficou claro durante a pesquisa 
que realizei nos anos de 201 1 a 201 3, 
que resultou em minha dissertação de 
mestrado.

Existe uma terceira via que é exer
cer outra atividade para obter meios 
de subsistência e assim produzir arte. 
Tirando exceções, estes tendem ficar 
muito pouco tempo no circuito regional 
devido às pressões e necessidades da 
vida ordinária, e os respectivos limites 
físicos e mentais. Desse modo, o campo

nos escraviza, mas a que nos emancipa. 
Produzimos para que o outro possa ver 
o mundo através de uma perspectiva di-j 
versa. Produzimos porque arte gera valor 
e deixa seus rastros em diversos setores.;
Produzimos porque os homens são seresj 
que necessitam do simbólico para comj 
preenderem o mundo e a si mesmos. I 

Apesar de nossas boas intenções 
como agentes da arte, artistas ou não, 
sofremos com as conquistas de outrora, 
pois não somos compreendidos como 
trabalhadores por boa parte da populaj 
ção. E, em função de nossa autonomij 
relativa, por produzirmos o que be| 
entendemos, como bem entendemosj 
e não aceitarmos diretrizes externas 

vontade, também se torna incomjnossa
preensível porque deveriamos ser Pa*rj 
cinados e incentivados. Assim, vive^|

em um verdadeiro gueto e nossos e:



ços e contribuição social não são devi
damente valorizados. Mas não

ditando que com isso parte de nossos 
próprios mundos poderão se modificar.

Gradativamente vamos abrindo e assumirmos funções burocráticas, mas
n f . uma herdade solitária, invisí- porque perdemos o espírito de autocríti
nossa função e mais relevante que vel, de uma autonomia relativa, para o 

a de outras áreas do conhecimento.

tornamos homens de vidas ocupadas, 
não por realizarmos atividadessomos

manuaisseres especiais como alguns gostariam 
de acreditar, estilo Europa século XIX, e mão de
nem

ca, nos aliamos àqueles que nos podem 
nossos Pr°- gerar benesses, mesmo que tenham as

qpil ínt- , , pnos deseí°s e ambições. Entretanto, mãos sujas de sangue e sejam
c7me2 L , e o reconhe- somos levodos a isso. Poucos de nós efe- senhores do senzalo. Desse modo nos

‘verdadeiro ol aúT ^ ° ^ ^ C0"SCÍen,e sonhando com uma vida
verdadeiro sol que nos aquece, acre- seguir ou não este caminho, e assim nos de artista.

caminho da escravidão de
Tornamo-nos seres que buscam em

os novos
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ENTRE 

A SOMBRA
Minhas esculturas são incorporadas que cheios. As formas, às 
a própria sombra, intencionalmente, bíguas, são sempre um misto de de- 
A sombra torna as formas mais ri
cas, dá profundidade, volume 
vimento. Ativa nosso imaginário e 
nos leva a diversas conexões 
o nosso universo poético. Causa

vezes am-

licadeza e agressividade.
Delicadas, leves, quase um desenho 
no ar, mas agressivas com pontas 
que riscam o espaço, antagônicas

E A e mo-

ALMA com
em si mesmas.

sempre inquietação e estranheza. Descoladas do que lhes deu origem, 
A sombra nunca é igual ao elemen-

POR MAGNA SPERB
Artista Visual

quando iluminadas criam caminhos 
próprios, enriquecidas com seu du
plo refletido, o que me fascina. Com 
as sombras, as formas tornam-se

to que vemos, mas seu reflexo de
formado.
Penso que as minhas esculturas 
transitam entre o orgânico e o inor- estranhas e interrogativas, como se 
gânico, não são figurativas nem alma própria tivessem. É 
abstratas. Foram criadas a partir de universo a explorar, 
coisas bem palpáveis, tramas diver- Valorizar tanto a sombra como a 
sas, galhos, raízes, elementos esco-

um novo

forma é aceitar e compreender que 
Ihidos pelo seu desenho, com mais cada coisa é muito mais do que se 
linhas que planos e mais vazios do vê e se percebe.



MAGNA SPERB
Novo Hamburgo/RS, 1953

A artista é pós-graduada em Poéticas Visuais e Processos Híbridos e em Artes Visuais, 
ambas pela Feevale. Pela mesma universidade, possui graduação em Licenciatura em 
Desenho e Plástica. Durante vários anos, foi professora de História da Arte e Educação 
Artística e manteve Escritório de Assessoria em Cor e Pintura para arquitetura e design 
de interiores.

Artista plástica desde 2007, assina trabalhos em desenho, pintura, fotografia e escultura, 
tendo participado de mais de 80 exposições coletivas, nacionais e internacionais, como: 
PLACENTÁRIA (MAC/RS. 2018); PAISAGENS IMAGINÁRIAS (Montevideo, Uruguay, 
2017): PARATISSIMA (Lisboa, Portugal, 2016); O CÂNONE POBRE (MARGS, 2014).

Dentre as exposições individuais, se destacam: MAGNA SPERB PELE E SOMBRA 
(MARGS, Porto Alegre, 2019); RECORTES (IAB/RS, Porto Alegre, 2014): METAMORFOSE 
(PARATY, RJ, 2014); METAMORFOSE (MAC/RS, Porto Alegre, 2011); (DES)ENCONTROS 
(USINA DO GASÔMETRO, Porto Alegre. 2009).

Selecionada nos 18°, 20° e 21°Salões de Artes Plásticas da CMPA, tem obras no acervo 
do MARGS, do MAC/RS e do IAB/RS, além de participação nos livros De A à Z. de Ana 
Zavadil. e da Associação Chico Lisboa.

É uma das idealizadoras da MESA DE ARTE NA PRAÇA, um projeto de ocupação 
artística contemporânea para formação de público.

Vive e trabalha em Novo Hamburgo, onde tem atelier de arte próprio.

www.magnasperb.com.br

www.facebook.com/entrelacadosart/

www.instagram.com/magnasperbart/

http://www.magnasperb.com.br
http://www.facebook.com/entrelacadosart/
http://www.instagram.com/magnasperbart/




u.

FIAPO
1 80 x 70 x 20 cm 
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

CASULO
200 x 45 x 45 cm 
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

CESTO
200 x 80 x 80 cm 
2019
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

FENDA DUPLA 
180 x 60 x 25 cm (cada)
2017
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

FILETE CIRCULAR 
230 x 60 x 50 cm 
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO



CERCA 2, 3, 4
200 x 120 x 30 cm (cada)
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

REDE CONJUNTO 
300 x 500 x 10 cm 

2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

TELA DUPLA
190 x 120 x 15 cm (cada)
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

TORRE
200 x 35 x 35 cm (cada) 

2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO

TEIA DUPLA 
190 x 80 x 20 cm 
2018
ESCULTURA - AÇO CARBONO OXIDADO






