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Grande do Sul '•**•*•
“Maria lnês's work is far from being easy to
grasp. It has not been done to please the eyes,ir>

but to surprise them with essential questions. 
Emotipn is everywhere, and she reveals, for
attentive eyes, a demanding technique, which
deserves further analyses. We are before a 
world-class artist, especially in the field in
which she u/as a pioneer in Rio Grande do Sul:
metal engraving. If it is true that she produced
outstanding works in all genres she tried, onei

may say that, in the field of engraving, her 
state-of-art productions are numerous. Maria 
Inês is certainly among the best artists in Rio
Grande do Sul. ”
Armindo Trevisan
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O largo terreno da arte de 

Maria Inês Rodrigues
Por Paula Ramos

Entre os trabalhos mais recentes de Maria Inês Rodrigues estão as 
imensas figuras que integram o conjunto Com que pele tu te cobres. 
Trata-se de grandes esculturas em resina, multicoloridas, que servem 
de suporte para telas pintadas, numa alusão aos que se vestem, aos 
que se cobrem, ou mesmo aos que se dedicam à pintura. Na época por 
excelência das tribos e das mais diversas manifestações de identidade, 
Maria Inês se coloca, de certa forma, filiada à pintura. É com ela, e com 
a arte de um modo geral, que a artista se reveste.

Essas curiosas e bizarras peças dificilmente vão agradar ao espectador. 
Talvez, inclusive, nem tenham sido feitas para tanto. Seria mais pru
dente pensarmos que essas extravagantes figuras nasceram do desejo 
de Maria Inês, acentuado nos últimos anos, de explorar linguagens e 
dimensões até então pouco trabalhadas pela artista, como é o caso das 
intervenções Brasil 500 Anos: Navegadores de Imagens (1999-2000), 
junto à orla do rio Guaíba, em Porto Alegre, ou Me dejas loco, América 
(1997), montada numa das fachadas do Mercado Público, também na 
capital gaúcha.

09
De fato, a inquietação e a contumácia assinalam a trajetória de Maria 
Inês há pelo menos quatro décadas, levando-a a explorar as diversas 
possibilidades das técnicas e dos materiais empregados e motivando- 
a a produzir tanto gravuras e pinturas, como esculturas. É amplo, por
tanto, o terreno de criação e de experimentações da artista, com 
destaque para sua produção gráfica.

É nas gravuras, notoriamente, que encontramos a veia mais investigati- 
va e surpreendente de Maria Inês. É nelas que transparece, vigorosa, a 
capacidade da artista de esquadrinhar ferramentas e materiais, temas e 
personagens, a própria linguagem da gravura. Conhecedora das poten
cialidades dos buris, das pontas secas, dos vernizes e dos ácidos, 
Maria Inês nunca teve receio em desafiar as aparentemente estáveis 
convenções desta técnica. Ao longo dos anos, tem se notabilizado em 
demonstrar que as chapas de cobre, zinco ou latão são um campo 
aberto às mais diversas experiências. No seu caso, tais investigações 
se dão, sobretudo, no uso deliberado das cores, na busca por tramas 
diferentes e nas composições com figuras e elementos muitas vezes 
extraídos de outras gravuras, antigas, que a artista aplica no papel no 
momento da impressão. O resultado dessas incursões é quase sempre 
admirável, revelando um manancial de possibilidades cromáticas, de 
aplicações de linhas, texturas e hachuras: elementos que não são 
específicos da gravura, mas que podem se potencializar nela, devido, 
justamente, aos elementos empregados, à crença na técnica como um 
meio de características distintas.



O absoluto domínio desse ferramental por si só bastaria para resgatar, 
com propriedade, o olhar do espectador. Mas há também as histórias e 
os seres fantásticos que a artista nos oferece. Seus personagens, 
geralmente flautistas, amantes, seres cujo corpo é metade humano e 
metade animal, gatos sobre patins, gatos guerreiros, crianças que voam 
e figuras cercadas dos mais diversos elementos míticos, exalam um 
desejo de criar e de sugerir histórias remotas, talvez lendas e mitos que 
tangenciem a própria cultura latino-americana. Sob este aspecto, suas 
criações em muito lembram as do pintor russo Marc Chagall (1887- 
1985). Chagall, no entanto, apresentava em suas coloridas e líricas ima
gens as memórias da infância e do fértil folclore judaico. Já o ambiente 
de Maria Inês é absolutamente onírico, embora muitas de suas com
posições possam aludir a situações reais, do dia-a-dia, como a dinâmi
ca dos relacionamentos interpessoais, geralmente referenciada por 
meio dos equilibristas, que parecem suportar relações e estruturas 
visivelmente insustentáveis.

Esses mesmos personagens que desenrolam narrativas nas gravuras 
de Maria Inês estão em suas pinturas de colorido vicejante, e também 
nas esculturas em bronze, de apelo quase arcaico, que a artista passou 
a produzir nos anos 90. Os temas são recorrentes, mas os materiais 
configuram às obras percepções distintas. Sentimos, especialmente 
em sua pintura, em suas cores e pinceladas, o prazer do gesto e o 
fascínio pelos pigmentos. Há nelas, também, um apego consciente ao 
desenho e ao contorno propriamente dito, que se conserva mesmo 
diante dos arroubos da matéria e do próprio ato de pintar. 1110

É providencial e justo o lançamento deste livro. Aliás, é sempre 
comovente quando um novo título voltado às artes visuais é oferecido 
ao público. Como sabemos, embora o mercado editorial brasileiro 
tenha, nos últimos anos, recebido com mais simpatia os livros de arte, 
esse mercado ainda é pequeno e emergente. Os livros, entretanto, são 
instrumentais poderosos na divulgação da obra de um artista, além de 
configurarem preciosos documentos para pesquisa. E este exemplar 
não apenas resgata mais de 40 anos de trajetória artística de Maria Inês 
Rodrigues, como vem comover o leitor e o espectador diante de uma 
obra plena de desassossegos.

Paula Ramos, jornalista e mestre em História, Teoria e Crítica de Arte



Mulher Gata
(série Com que pele tu te cobres), 2002 

Escultura em técnica mista, 
tela pintada, resina e fibra de vidro 

78 cm larg x 47 cm comp x 1 78 cm alt
Woman Caí

[series What skin do you cover yourself with), 2002 
Scutpture on wire, painted canvasí 

enamel and fiberglasà 
78 cm large x 47 cm long x 178 cm high

The large art field of Maria Inês Rodrigues
by Paula Ramos

Among Maria Inês Rodrigues' most recent works are the large figures that are 
part of the set What skin do you cover yourself with. These are large resin 
sculptures in many colors supportlng painted canvasses, In a reference to 
those who dress, cover themselves or s/mply dedicate themselves to paint- 
ing. In a typical time of tribes and various identity manifestations, Maria Inês 
places herselfin painting. That's what she covers herself with: painting and art 
in general.

These curious and bizarre pieces will hardly please the spectator. Maybe 
they weren't even meant to. It would be more cautious to think that such 
extravagant figures were born from Maria Inês' wish, which has increased in 
recent years, to explore languages and dimensions seldom dealt with by the 
artist until recently, as is the case of the interventions Brazil 500 Years: Image 
Sailors (1999-2000) on the Guaíba Rivershore, in Porto Alegre, orMe Dejas 
Loco, América (1997), assembled in front of the Public Market, also in the 
capital of Rio Grande do Sul.

In fact, restlessness and contumacy have been a trait in Maria Inês' works 
for at least four decades, leading her to explore the many possibilities of the 
techniques and materiais she employs and encouraging her to produce 
gravures, paintings and sculptures. Therefore, the artist's field of creation 
and experimentation is large, with emphasis on graphic production.
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It is prominently on gravure that we will find Maria Inês' most investigative 
and amazing vein. It is on them that the artíst's capacity to explore tools and 
materiais, themes and characters, gravure's own language, appears vigor- 
ously. Knowing the potentials of burins, dry points, varnish and acids, Maria 
Inês has never feared challenging the seemingly stable conventions of this 
technique. Along the years, she has been prominent in demonstrating that 
copper, zinc or brass plates are an open field to various experiences. In her 
case, such investigations take place mostly on the deliberate use of color, 
the search for different themes and composition with images and elements 
often taken from other, old gravures, that the artist commits to paper at the 
time ofprinting. The results of these incursions are always admirable, reveal- 
ing a wealth ofchromatic possibilities, of use of Unes, textures and hachures: 
elements that are not specific to gravure, but can have their potentials real- 
ized on it exactly because of the elements employed and the belief on the 
technique as media of distinguished characteristics.

The total command of these tools would be enough in itself to recapture, 
with justice, the eye of the spectator. But there are also the stories and the 
fantastic beings that the artist offers us. Her characters, usually flutists, 
lovers, beings whose bodies are half human, half animais, cats on roller- 
skates, warrior cats, flying children and characters surrounded by various 
mythical elements, reflect the desire to create and suggest ancient stories, 
maybe legends and myths that touch Latin America's own culture. In this 
aspect, her works are quite reminiscent of Russian painter Marc Chagall



(1887-1985). However, Chagall presented in his colorful and lyrical images 
his childhood memories and the fertile Judaic folklore. Maria Inês' environ- 
ment, on the other hand, is absolutely oneiric, though some of her compo- 
sitions may refer to real everyday life situations, like interpersonal relations, 
usually referenced by means of equilibrists, who seem to support visually 
unsustainable relations and structures.

Competição (detalhe), 79; 
Gravura em metal sobre pap 

42 cm x 31
Game (detail), 1 gj 

Etching and dry point on pap 
42 cm x 31

c

G

These same characters who unveil narratives in Maria Inês1 paintings are 
also present in her colorful paintings and bronze sculptures, with an almost 
archaic appeal, that the artist began to produce in the 90's. The themes are 
recurrent, but the materiais bestow distinguished perceptions on her works. 
We feel, especially on her painting, in her colors and strokes, the pleasure 
of gesture and fascination for pigments. They also reveai an unconscious 
attachment to drawing and contour per se, which is preserved even in the 
raptures of matter and the act of painting itself.

The release of this book is opportune and just. It is always touching when a 
new title focussed on visual arts is offered to the public. As we all know, 
although the Brazilian publishing market has been more receptive to art 
books in recent years, this is still a small and emerging market. Books, how
ever, are powerful instruments to promote the works of an artist, apart from 
making valuable research documents. And not only does this volume uncov- 
ers more than 40 years of Maria Inês Rodrigues' artistic career, but it also 
makes the spectator feel touched before a work full of uneasiness.

Série Com que pele tu te cobres (detalhe),! 
Escultura em técnica mista, 
tela pintada, resina e fibra de vidro 
78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm alt
Series What skin do you cover yourself with 
(detail), 2002
Sculpture on wire, painted canvas
enamel and fiberg/ass
78 cm large x 47 cm long x 178 cm high

Paula Ramos, journalist and Master of Arts with major in History, 
Arts Theory and Critics
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Surpreendendo o olhar, 

questionando a essência
Por Armindo Trevisan

Sem Título, 1980 
Gravura em metal 
(água-forte sobre papel) 
51 cm x 31 cm 
Untitled, 1 
Etching on/
51 cm x 3

JHC

A trajetória artística de Maria Inês apresenta, desde o início, dois 
pontos de relevância cultural: o de ser uma importante afirmação 
feminina no campo das artes plásticas no Rio Grande do Sul, e o de 
apresentar, também, uma abordagem tipicamente feminina do univer
so imaginário que subjaz à produção de qualquer artista criador,

A estréia da artista deu-se por volta dos anos 60, uma década e meia 
após a 2a Guerra Mundial, quando ocorreram transformações radicais 
na sociedade. Tais transformações levaram a mulher a ocupar 
posições-chave nas mais variadas áreas, inclusive no campo das 
artes plásticas, Foi a época em que as universidades começaram a 
povoar-se de jovens que sonhavam com quadros profissionais mais 
altos. Quadros esses que poderiam ampliar o campo da atuação 
feminina, até aí reduzido às lides domésticas e, de um ponto de vista 
mais especificamente profissional, restrito quase que apenas às ativi
dades educacionais.

Maria Inês integra esse grupo de mulheres. Diplomou-se pelo Instituto 
de Artes da UFRGS em 1964 e foi uma das primeiras a assumir, a 
despeito dos preconceitos e barreiras existentes, a função social do 
artista. Ela o fez gradativamente, à revelia de qualquer ideologia. 
Foi impelida a isso por uma consciência - diriamos - de autêntico 
"feminismo" e, sobretudo, por uma necessidade pessoal de liber
tação. É possível que a artista tenha querido significar tal pressupos
to ao escrever num depoimento: "Sinto meu trabalho como o de um 
arqueólogo buscando em mim mesma as imagens e formas ancestrais 
plenas de emoção, símbolos e lendas da infância, formas arcaicas de 
minha inventiva que se materializam mostrando o interior de todos".
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O gato, 1970 
metal sobre papel 

26 cm x 41
_ The cat, 1970 

Etching on paper 
i 26 cm x 41 cm

Gravura em
cm



w
ê É um fato universalmente admitido que as minorias, para poderem 

sobreviver, se servem de mecanismos indiretos de expressão, entre os 
quais a simbologia. A repressão obriga os indivíduos a ocultar as 
próprias reivindicações e, de modo especial, as próprias vivências sob 
"o véu diáfano da fantasia", para empregarmos uma conhecida 
expressão de Eça de Queiroz. Aliás, a artista também sugere tal meca
nismo quando observa: "Os medos cotidianos e as agressões das más
caras revelam a competição feroz da sociedade em sua privacidade, 
resultando, de certa forma, em uma outra história da sociedade atual".

H
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Embora, em História da Arte, deva-se ter cuidado com o assim dito 
"biografismo", visto que a legítima autobiografia de um artista consiste 
nas suas impressões digitais (tomadas tanto ao pé da letra como 
figurativamente) sobre o suporte que ele modela ou, de acordo com 
Cézanne, "modula", não se pode esquecer que o artista é, antes de 
tudo, um ser humano, uma personalidade com sensações, sentimen
tos e emoções absolutamente únicas. É natural que a pessoa do 
artista se reflita na sua obra. Étienne Gilson esclarece semelhante 
relação entre o criador e a obra, "na medida em que a pintura ou a 
peça musical são expressões do pensamento do artista, elas se dis
tinguem dele, mas ainda assim ele está nelas, intimamente. O ser físi
co de um quarteto de Beethoven nada tem de comum com o próprio 
Beethoven, contudo o mestre está presente em cada nota que soa, 
sucessivamente, em nossos ouvidos. Por que dizemos: Esta pintura é 
um Ticiano? (...) Uma pintura não é forçosamente o retrato do pintor, 
porém a ele se assemelha uma vez que, ao fazê-la, o pintor nela 
expressa, de modo inconsciente, a sua personalidade".
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Vale, pois, a pena fazer aqui uma referência à personalidade de Maria Inês. 
Em termos gerais, ela se caracteriza por duas qualidades: tenacidade e 
inquietude. Maria Inês é alguém que se empenha no que faz, não se 
deixando desviar de seus objetivos cuidadosamente ponderados e plane

jados. Essa mesma tenacidade a 
conduz a uma espécie de vigilân
cia na realização de seus trabal
hos. Noutras palavras, é uma 
artista que tem consciência do 
que faz, e o faz com total respon
sabilidade. Daí o rigor de sua téc
nica artística, em especial na 
gravura em metal. Pode-se dizer 
que essa busca constante de 
aprimoramento é uma de suas 
qualidades maiores.

S

Por outro lado, Maria Inês é 
uma pessoa imaginativa, de 
uma sensibilidade à flor da 
pele, que não se satisfaz 
nunca. Isto a leva a trilhar 
novos caminhos, novas formas 
de expressão, que lhe dão

Nu, 1980 
Gravura em metal sobre papel 
53 cm x 40 cm
Nude, 1980 
Etching on paper 
53 cm x 40 cm

Mulher e gato, 1974
Gravura em metal sobre papel

33 cm x 51 cm
Woman and cat, 1974

Etching on paper
33 cm x 51 cm
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Sem Título, 1981 Sem Título, 1979
Gravura em metal sobre papel Gravura em metal sobre papel

88,5 cm x 52 cm58 cm x 41 cm
Untitled, 1981 Untitled, 1979

Etching on paperEtching on paper
58 cm x 41 cm 88,5 cm x 52 cm
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Sem Título, 1977Sem Título, 1979
Gravura em metal sobre papel
84 cm x 64 cm
Untitled, 1979 
Etching on paper 
84 cm x 64 cm

Gravura em metal sobre papel
81 cm x 64 cm

Untitled, 1977
Etching on paper

81 cm x 64 cm
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certa versatilidade. É artista de múltiplas expressões: gráfica, pictóri
ca, tridimensional. Tal inquietude, por vezes, a impele a descobertas 
que nos surpreendem por seu impacto, e até por sua estranheza. 
Como, porém, se trata de uma mesma personalidade, a artista retor
na sempre a determinados temas, combinando-os com outros, não se 
sabendo nunca até onde o seu ímpeto criativo a levará. Em qualquer 
hipótese, podemos estar certos de que a tenacidade e a inquietude 
estarão sempre juntas na artista, cada uma puxando para o seu lado: 
a tenacidade na direção do apuro formal; a inquietude na direção de 
novos desafios, de matizes da sensibilidade que se renova, e até 
mesmo na direção de angústias e exigências, tanto subjetivas, quan
to sociais, da hora presente.

<
&

H

1

Se lançarmos um olhar retrospectivo sobre a produção de Maria Inês, 
veremos que esta pode se dividir em três períodos, sendo que cada 
um deles abrange, aproximadamente, uma década.

I. 1960 - 1980: período dos desenhos e das gravuras em metal.
II. 1980 - 1990: período das pinturas.
III. 1990 - 2002: período das esculturas e das instalações.

26

Advertimos, desde já, que tal periodização é esquemática, até mesmo 
porque - bem de acordo com o que dissemos a respeito da perso
nalidade de Maria Inês - a sua tenacidade não a deixa abandonar uma 
experiência que já fez. Por isso acrescentamos: Maria Inês continua a 
atuar, simultaneamente, nas três técnicas anteriores, privilegiando ora 
uma, ora outra. Eis a força de sua inquietude, de seu cons
tante anseio de pesquisa, que não a deixa se cristalizar numa única 
expressão.

Com vistas a uma análise, podemos, porém, determo-nos nas fases 
mencionadas, inclusive aproveitando a ocasião para refletirmos sobre 
a temática da artista. Aludimos, já, à dimensão feminina do seu uni
verso imaginário ou, melhor dito, da sua mitologia pessoal. É hora de 
formularmos uma questão: em que reside a originalidade dessa visão 
das coisas?

Equilíbrio Fantá: 
Gravura em metal pFixemo-nos nas imagens que Maria Inês nos apresenta. Ela mesma 

declarou certa vez, numa entrevista, que nelas se descobriam três 
tendências: a tendência ao grotesco, a tendência ao satírico, e a 
tendência ao lírico.

Fantastic Equi 
Etching and dry p<



Tendência ao grotesco

O que é o grotesco, senão uma visão deformada, às vezes muito 
deformada, da realidade? Dissemos "visão", já que esta é, 
tempo, uma espécie de captação visual e, por outro lado 
frontação do que o olho vê com o que os olhos pretendem ver. 
O grotesco, na realidade, é uma exageração do lado monstruoso da 
realidade, uma denúncia de aspectos que não se desvelam a um 
olhar preguiçoso ou, ao menos, sem exigências. É uma espécie de 
visão inflacionada do pseudo-cotidiano, um blow-up do anormal 
se acoberta sob as aparências tranqüilizadoras do "normal".

ao mesmo 
uma con-

que
£

Na obra gráfica de Maria Inês, o grotesco se evidencia, particularmente
naqueles estranhos flautistasna série dos Músicos que

Erico Veríssimo qualificou de "seres de forma humana mas com bicos 
de pássaros, convivas de algum carnaval ou circo imemoriais...". 
Revela-se, também na série dos Feiticeiros, mescla de figuras 
humanas e figuras de pássaros ou de animais das profundezas 
marinhas: estrelas-do-mar, polvos desarticulados 
Até mesmo a cor azul dessas gravuras parece sugerir isso. Torna a 
aparecer nas Mulheres-Bichos aprisionadas entre os dentes - ou serão 
garras? - de bocas descomunais; aparece, ainda, na série das Bruxas, 
afins aos feiticeiros. Reaparece, finalmente, em algumas esculturas 
recentes, como na mulher com inúmeros seios, uma exótica versão da 
cornucópia de outras eras, e em outra figura feminina 
peito em que se amontoam cabeças sobre as quais se destaca uma 
figura de criança...

entre outros.
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Tendência ao satírico

A sátira difere do grotesco por sua carga de subentendidos. Visa atin
gir o seu alvo por meio de subentendidos, preferindo a estratégia 
circular e subliminar à frontalidade da bofetada. Na obra de Maria Inês, 
o satírico surge ora explícito, ora difuso, não raro misturado ao próprio 
grotesco ou, em casos excepcionais, até mesmo ao lírico. Aparece, 
por exemplo, na série dos Equilibristas, que se exibem sobre figuras 
felinas que, por sua vez, se locomovem sobre rodas. Não serão tais 
figurações uma crítica mordaz ao machismo da nossa sociedade 
joga seus carrões, com uma velocidade felina, contra cidadãos 
que apenas querem viver, em cidades cada vez mais excludentes? 
O satírico, por outra parte, surge, de maneira quase endovenosa, 
numa pintura como Casal com anjos. Nesta tela, a mulher é, literal
mente, objeto de uma "sorte de glutoneria sexual". O satírico

que

:fWÊÊÈÊkm aparece,
mais diluído, também em outras obras, como na imagem da mulher 
de braços erguidos perseguida por aves de bicos pontudos, e 
nas esculturas em bronze da série Gatos-fíeis e Gatas-Rainhas. 
Atinge sua maior virulência nas pinturas da série Nos Braços de 
Madalena é Permitido Fumar, em que a denúncia da exploração 
sexual se sobrepõe ao deboche, mostrando claramente 
pseudo-reis estão nus.
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De 1980 é uma das mais belas gravuras sobre esse tema: Ritual da 
Nudez e da Pureza. Toca-nos profundamente essa jovem com os 
braços erguidos, os seios como dois frutos que o sol acaba de dourar 
e a graciosidade de suas curvas levemente quebradas por um con
torno que dá a entender a inexperiência. Aliás, é possível associar a 

gravura uma das últimas realizadas pela artista: uma adolescente 
sentada, com uma taça na mão, no esplendor de sua nudez, o braço 
esquerdo erguido sobre os cabelos. Poucas imagens de adoles
centes podem ser comparadas a essas figurações, que logram atingir 
o essencial: a perplexidade existencial de seres que chegaram à auto- 
consciência e que percebem, atônitos, que entre a entrega corporal e 
a plenitude amorosa existe um espaço, cuja extensão a própria 
consciência não pode calcular. É verdade que, numa série sucessiva, 
também recente, Maria Inês atenuou semelhante densidade metafísica,' 
apresentando-nos namorados que aparecem envolvidos numa sorte 
de auréola - ou mandorla —, dando a impressão de que, ao menos ali, 
o amor é possível. São adolescentes que se beijam e até, num caso,' 
parecem sonhar com um futuro filho...

Tendência ao lírico

O lirismo pode ser considerado o triunfo da compaixão e da ternura em 
relação às contradições da vida e repleta de egoísmos e de conflitos. 
É uma espécie de olhar condescendente, que vai além da espuma que 
turva a visão das profundezas. Essa dimensão lírica, onipresente na pro
dução gráfica, pictórica e escultural de Maria Inês, sempre se reveste 
nela de discrição, inclusive de elegância. Manifesta-se, já no início de 
seu trabalho, em figuras de meninas e adolescentes, que dão a 
impressão de estarem desamparadas e sozinhas. Consideremos, por 

desenho em técnica mista de 1966,- sem título. É

essa

exemplo, um
comovente esse rosto de olhos imensos, com o braço direito lançando- 
se sobre o ombro esquerdo, como se a menina, à falta de outro apoio, 
estivesse se apoiando sobre si mesma. Igualmente terna a evocação da 
Ciranda Colorida, na qual crianças bailam ao redor da cidade, abraçan
do-a. No Ritual das Colheitas, uma gravura em metal de 1968, vemos 

criança cercada por duas adolescentes, inclinada sobre o trigo,

Músicos Coloridos. 197-1 
Gravura em metal sobre papel 

42 cm x 61 cm 
Colored Musiam ' m 4 

Etching and dry point o/ pap >■ 
42 cir • "■uma

com uma expressão de pavor reprimido,

É interessante lembrar, aqui, a série de Maternidades que Maria Inês 
realizou. Ritual da Maternidade, uma gravura em metal, é de 1968. 
O círculo em que os personagens aparecem configura uma espécie de 
refúgio protetor. Já Ritual do Tempo, outra gravura de 1970, mostra uma 
jovem mulher aleitando. Máscara e Ternura, um óleo sobre tela de 1984, 
sugere o distanciamento afetivo a que a vida de hoje constrange as 
mulheres. O olhar suplicante da criança contrasta com a indiferença da 
mulher que aparece de perfil.
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Em nossa opinião, o lirismo de Maria Inês resplandece principalmente na 
série das Adolescentes. Poucos artistas do Rio Grande do Sul e do Brasil 
terão conseguido evocar, com tanto vigor e pungência, esse universo de 
deslumbramento, de atrevimento e de insegurança existencial. Maria Inês 
não só tematiza a terrível solidão dessas criaturas aparentemente ruidosas, 

apresenta vulneráveis a todas as ardilezas e baixarias de umacomo as
sociedade de consumo, na qual a permissividade viola quaisquer barreiras.

No início de sua carreira, Maria Inês limitava-se a exibi-las lateralmente, 
quase como se fossem figuras adventícias que estão ali por acaso: no 
Ritual das Colheitas vê-se uma criaturinha com os seios pequenos e o 
corpo deixando adivinhar o erotismo. Mais adiante, elas se deixam con
templar em poses mais livres - como em O Amanhecer, gravura de 
1973. Do ano seguinte é outra gravura sem título na qual se descobrem 
dois olhos abertos que, por assim dizer, rimam com os dois seios con
vertidos em círculos enormes. A série, a partir de 1976, cede lugar a 
uma variante: a dos Namorados. Nesta série é nítida a oposição entre o 
rosto risonho da mulher, que se deixa acariciar, e o rosto duro do 
homem, fixado no puro prazer da carícia, como se vê em Namorados, 
óleo de 1976. Por vezes a artista prefere se concentrar, apenas, no 
mundo dessas mulheres recém-desabrochadas, realçando-lhes ora o 
erotismo que se oferece, ora a solidão que busca refúgio no sonho, 
como no óleo sobre tela de 1979 em que aparecem três mulheres, uma 
com frutas na mão.

i



Historicamente, tais figurações parecem se aparentar às visões exas- 
perantes do Surrealismo. De qualquer modo, servem para uma espé
cie de catarse de nossos sentimentos violentados por filmes, vídeos 
e serviços televisivos. O estaticismo de tais figuras nos ajuda a fixar 
os olhos na imensa desproporção que existe entre a vida de homens 
normais e a vida de homens que a tecnologia encerra dentro de redes 
cada vez mais tirânicas.

2002
metal

Atualíssima é a gravura que os mostra num bar. A figura nua, à direita, 
poderia simbolizar a alegria de uma entrega erótica gratificante e plena. 
Praticamente todas as últimas gravuras de Maria Inês são centradas no 
mundo adolescente e o abordam com tanta delicadeza e finesse de 
execução que podem ser consideradas realizações de uma artista no 
auge de seus recursos estilísticos. Algumas dessas gravuras são, sem 
dúvida, obras-primas de expressão e técnica gráfica.

----- sobre papel
50 cm x 40 cm
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A obra artística de Maria Inês está longe de ser uma obra fácil. Não foi 
feita para lisonjear os olhos, mas para surpreendê-los mediante inter
rogações essenciais. A emoção a domina, sem dúvida, e ela revela, 
para olhares atentos, uma elaboração técnica exigente, que merece 
análises ulteriores. Estamos diante de uma artista de alto nível, espe
cialmente na área em que foi pioneira no Rio Grande do Sul: a gravura 
em metal. Se é verdade que existem obras excepcionais da artista em 
todos os gêneros que tentou, podemos dizer que, no campo da gravu
ra, as obras-primas que produziu são numerosas. Maria Inês tem seu 
lugar assegurado entre os melhores artistas do Rio Grande do Sul.

Que diremos de sua produção escultórica?
Para muitos de seus amigos foi uma surpresa vê-la arriscar-se nesse 
caminho. Mas a realidade é que a artista, especialmente com seus 
bronzes, conseguiu um lugar ao sol. Figuras míticas como seus Gatos- 
Reis e Gatas-Rainhas, assim como seus cavaleiros e cavaleiras, exibem 
uma volumetria expressiva. É, porém, nas sinuosas figuras maternas 
que a qualidade plástica de Maria Inês mais se revela. Existem nelas, 
especialmente nas terracotas, alguma coisa que as remete aos vasos 
da proto-história ou, mais aproximadamente, às cerâmicas de nossos 
índios. Por vezes, Maria Inês retoma o tema das barcas de suas 
gravuras, e também aqui consegue excelentes resultados.

Mais recentemente, a artista sentiu necessidade de criar instalações 
como Com que Pele tu te Cobres, composta de figuras enormes em 
resina que servem de suporte a telas pintadas. O Cavalo e a Amazona 
pertence a essa série. São obras sem dúvida impressionantes, que 
possuem grande poder de impacto. Não são peças para agradar ao 
espectador, mas para desviá-lo do olhar domesticado pela televisão e 
por outros meios de comunicação. Ao se deparar com tais figuras, o 
espectador é ejetado de seu mundo tecnológico para os porões do 
inconsciente. O insólito, tornado meio expressivo, tem aqui a função 
de produzir uma transgressão nos hábitos dessas pessoas.

Armindo Trevisan, doutor em Filosofia e professor de Estética e História da Arte
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Um dia, um gato, 1998 
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Surprising the eyes, 

questioning the essence
By Armindo Trevisan

From the beginning, Maria lnês's career has been culturally influential con- 
cerning two aspects: she has been an important feminine presence in the 
field of Plastic Arts in Rio Grande do Sul; and she has demonstrated an 
essentially feminine approach to the imaginary universe behind the art form 
of the Creative artist.

She began her career around 1960, one decade and a halfafter World War 
II, a time when radical changes were occurring in society. Such 
developments resulted in women emerging in key roles within different 
fields, including Plastic Arts. At that time, young women started to fill univer- 
sities, dreaming of better opportunities, which might enhance women's 
presence in the job market, which was until then limited to household 
employment and teaching.

Maria Inês is among these women. She graduated from the Institute of Arts 
of the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) in 1964, and she 
was one of the first women to, despite already existing prejudices and 
obstacles, take on the social role of the artist. She did it gradually, regar- 
dless of any ideology. She was driven by an authentic feminist conscience 
and, above all, by a personal need for iiberty. She is likely to have meant it 
when she wrote, in a statement: "I perceive my work to be much like that of 
an archaeologist, searching myself for ancient images and shapes full of 
emotional power, symbols and legends from my infancy, archaic patterns of 
my creativity whose re-creation would reveal the nature of reality."
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lt's universally assumed that minorities, in order to survive, use indirect 
mechanisms of expression, such as symbology. Repression cause indivi
duais to hide their own demands and, in a special way, their own expe- 
riences behind, quoting Eça de Queirós, "the diaphanous mantle of fanta- 
sy". By the way, the artist suggests such mechanism as she comments: 
"Mundane fears and hidden aggressions reveal the fierce competition that 
underlies private life, which yield, in a way, a different view of the history of 
contemporary society."

Although, as for the history of art, one should be careful about the so-called 
"biographism", for the legitimate autobiography of an artist consists of his 
fingerprints (both literally and figuratively) upon the object that he models - 
or, according to Cézanne, "modules" -, one should not forget that the artist 
is, above all, a human being, a personality with absolutely unique afflictions, 
sensatíons and feelings. It is natural that the artisfs personality may reflect 
upon his/her work. Étienne Gilson details similar relationship between the 
creator and his/her work: "As painting and music are expressions of the 
artisfs thinking, they become distinguished from him/her, yet he/she is 
within them, intimately. The physical being of a quartet by Beethoven has 
nothing in common with Beethoven himself. However, the master is present 
in every note that sounds, successively, upon our ears. Why do we say: This

Máscaras, 7972 
Relevo e gravura em melai
sobre_ Papel 
f9 cm x 33 cm 
Masks. 1972



painting is a Tiziano? (...) A painting is not a portrait of its creator. However, it 
looks iike him/her, for it is an unconscious reflection of his/her personality".

Therefore, it is important to refer to Maria lnês's personality. In general terms, 
she has two major traits: tenacity and liveliness. Maria Inês is someone that 
puts much effortin whatever she does, and she neverallows herself to divert 
from her carefully pondered and planned objectives. Such tenacity makes 
her look closely at how her works are carried through. In other words, she 
is an artist that is conscious of what she does, and does it with total respon- 
sibility. That's where the strictness of her technique comes from, especially 
in metal engraving. One can say this continuous search for improvement is 
one of her greatest traits.

On the other hand, Maria Inês is an imaginative person, an extremely sensi- 
tive person, and a person that is never satisfied. This make her take on new 
ways, new forms of expression, which give her some versatility. She is an 
artist of multiple expressions: graphical, pictorial, and three-dimensional. 
Such liveliness, sometimes, impeis her to discoveries that surprise us due to 
their impact, and even due to their awkwardness. Since, however, there is 
the same personality behind the work, the artist always returns to given top- 
ics, combining them with others, and it is impossible to know where her Cre
ative impetuoslty will take her. Whatever the hypothesis may be, tenacity and 
liveliness will be always inherent to her, each one givlng its special touch: 
tenacity towards formal purity; liveliness towards new challenges, nuances 
of a renewing sensitivity, and even towards sorrow and demands, both sub- 
jective and social.36

If we look back at how Maria lnês's work progressed, we will see that it may 
be split into three periods, each one of them comprising approximately one 
decade.

I. 1960 - 1980: period of drawings and metal engravings. 
1980 - 1990: period of paintings.
1990 - 2002: period of sculptures and installations.

II.
III.

Note that the periods cited above were arrived at as a means of organizing 
her artistic output, since - as we have said about Maria Inês - her tenacity 
prevenis her from discarding her experiences. Thus we add: Maria Inês is 
still acting, simultaneously, upon the three mentioned techniques, giving pri- 
ority to one or another. There lives the power of her liveliness, of her contin
uous willingness for research, which prevents her from focussing on just one 
expression.

In order to make an analysis, we should, however, consider the periods 
mentioned, as well as reflect upon the artist's work. We have also alluded to 
the feminine dimension of her imaginative universe or, even better, of her 
personal mythology. It is time we asked a question: where is the originality of 
such point of view?

Viagem Ancestral II, 1974
Relevo e gravura em metal

sobre papel
28 cm x 41 cmLet's focus on the images Maria Inês presents to us. She herself once stat- 

ed, in an interview, that three tendencies could be found in them: a tenden- 
cy to the grotesque, a tendency to satire, and a tendency to lyricism.

Ancestral’s Trip II, 1974
Etching and relief on paper

28 cm x 41 cm



The tendency to the grotesque
What is the grotesque other than a deformed view, sometimes very 
deformed, of reality? We say a "view", since it is, at the same time, a type of 
visual 'Information, and, on the other side, a comparison between what the 
eyes see and what they want to see. As a matter of fact, the grotesque is 
an exaggeration of reality's terrible face, revealing aspects that would not 
have been unveiled to an uninterested or, at any rate, an undemanding look. 
It is a type of enhanced view of what we may call daily life, a blow-up of the 
abnormal, hidden under the apparent tranquillity of the ''normal".

Família (Londres), 
Relevo e gravura em 

sobre 
35 cm x 2

Familly (London), \ 
Etching, dry p0jn 

relief orm 
35 cm x P.

38
T

Menina com flores, 197Í 
Gravura em metal sobre 
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Girl with flowers, 1978 
Etching and dry point on 
53 cm x 42 cm



Espelho, 2001
Gravura em metal sobre papel
20 cm x 21 cm 
Mirror, 2001 
Etching on paper
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Gravura em metal

87
Womai
Etchir

87

i

vs

Adolescentes, 2001 
Gravura em metal sc 
22 cm x 31 cm 
Adolescents, 2001 
Etching on paper 
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In the works of Maria Inês, the grotesque is clear, particularly in the Músicos 
(Musicians) series, in awkward flute players whom Erico Veríssimo regard- 
ed as "human-shaped beings with bird beaks, participants of some 
immemorial Carnival or circus..." It is also present in the Feiticeiros 
ÇWizards) series, a mix of human-shaped images and images of birds or 
deep-sea creatures: starfish, disjointed octopuses, etc. Even the blue 
colour of these engravings seems to suggest this. It reappears in Mulheres- 
Bichos (Women-Animais), caught between the teeth - or claws? - of enor- 
mous mouths, and it is also present in the Bruxas (Witches) series. Finally, 
it reappears in some recent sculptures, like the one of a woman with 
numerous breasts, an exotic version of cornucopias of earlier times, and in 
another image of a woman, with a huge breast covered with heads, from 
which the outline of a child stands out...

41 cm x 25 cm

jffand^vM
41 cm x 25 cm

Tendency to satire

Satire differs from the grotesque in that it is loaded with subtleties. It tries to 
make its point by means of these subtleties, preferring a roundabout strate- 
gy instead of hitting you over the head. In the work by Maria Inês, satire 
appears explicitly or diffusely, very often combined with the grotesque or, in 
very exceptional cases, with lyricism. It appears, for instance, in her 
Equilibrista (Acrobats) series, in which the acrobats are on top of images of 
felines, which, in turn, are riding on wheels. Aren't such figurations a fierce 
criticism to the chauvinism in our society - big cars, driven at a feline speed, 
against pedestrians that just want to survive, in cities filled with people 
unable to get a piece of the pie? Satire, on the other hand, appears in an 
almost endovenous way, in a painting like Casal com anjos (Couple with

Músicos, 1972 
Gravura em metal sobre papel 

31 cm x 41 cm 
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angels). In this painting, wonnen are subject to a kind of "sexual voracity". 
Satire appears, more diluted, In other works, as In the image of women with 
their hands up, being chased by pointed-beak birds, and in the bronze 
sculptures of the Gatos-Reis and Gatas-Rainhas (King Cats and Queen 
Cats) senes. It reaches its utmost virulence in the paintings of the Nos 
Braços de Madalena é Permitido Fumar (It is Allowed to Smoke in 
Madalena's Arms) series, in which the denouncement of sexual exploitation 
is stronger than the debauchery, clearly showing pseudo-kings' nudity.

Ritual das Colheitas (Ritual of Harvests), a metal engraving produced in 
1968, two adolescents surround a child, and she leans over some wheat, 
with a look of repressed fright.

It is interesting to remember the Maternidades (Maternities) series that Maria 
Inês produced. Ritual da Maternidade (Ritual of Maternity), a metal engra
ving, was done in 1968. The circle in which the characters appear is a kind 
of protective refugee. Ritual do Tempo (Ritual of Time), another engraving 
produced in 1970, shows a young woman breastfeeding. Máscara e 
Ternura (Mask and Tenderness), oil on canvas produced in 1984, suggests 
the affective distance women face in today's life. The child's entreating look 
contrasts with the indifference shown in the woman's profiie.

Tendency to lyricism
Lyricism may be regarded as the victory of contempt and tenderness 
the contradictions of the social personal life, full of egotisms and confiicts. It 
is a kind of condescending look, which goes beyond the foam that blurs the 
sight at the depths. This lyrical dimension, omnipresent in Maria lnês's 
graphical, pictorial and sculptural production, is always characterised by dis- 
cretion, and even by elegance. It appears, in the beginning of her work, in 
images of girls and adolescents, who seem to be helpless and alone. Let's 
take, for instance, a drawing in mixed-media technique, produced in 1966, 
untitled. Those huge eyes are touching, the right arm over the left shouider, 
as if the girl, having no other support, were leaning on herself. In Ciranda 
Colorida (Colourful Exchange), chiidren play around the city, embracing it. In
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In our opinion, Maria lnês's lyricism shows up mainly in the Adolescentes 
(Adolescents) series. Few artists from Rio Grande do Sul and Brazil have 
evoked with such vigour and pungency this universe of fascination, daring 
and existential uncertainty. Maria Inês both reveals the terrible solace of 
these seemingly noisy creatures and presents them as vulnerable to a cun- 
ning and vile culture of consumption, in which permissiveness knows no 
bounds.

Competição, 1975 
Gravura em metal sobre p; 
42 cm x 31 cm
Game, 1975 
Etching and dry point on In the beginning of her career, Maria Inês showed them laterally, almost as 

if they were adventitious images, lying there by pure chance. In Ritual das 
Colheitas, one can see a little creature with small breasts, her body imply- 
ing some eroticism. Later on, they appear in freer poses - as in O 
Amanhecer (The Daybreak), an engraving produced in 1973. Another unti
tled engraving, in which two open eyes match two large breasts converted 
into two huge circles, was produced in the following year. From 1976 on, 
this series made room for a variant: the Namorados (Lovers).

42 cm x 31 cm
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The opposition between the woman's smiley face, willing to be caressed, 
and the man's serious face, fixed in the pure pleasure of caressing, is visi- 
ble in this series. One can see it in Namorados, oil on canvas produced in 
1976. Sometimes, the artist prefers to focus only on the world of these 
recently bloomed women, highlighting the eroticism and the solace that look 
for shelter in a dream, such as in oil on canvas produced in 1979, in which 
three women appear, one of them holding a fruit.

Ritual da Nudez e da Pureza (Ritual of Nudity and Purity), produced in 
1980, is one of the most beautiful engravings on this subject. It touches 
one a lot to see the young woman with their hands up, her breasts like two 
fruit just gilded by the sun, and the grace of her turns slightly broken by an 
outline that implies inexperience. By the way, it is possible to associate to 
this engraving one of the last ones produced by the artist: an adolescent 
sitting, holding a cup, entirely nude, her left arm raised over her hair. Few 
images of adolescents may be compared to these figurations, which intend 
to accomplish the essential: the existencialist perplexity ofbeings that carne 
to self-consciousness and that perceive, bewildered, that, between the 
body surrender and the plenitude of love, there is some space, whose 
extent consciousness itself is unable to calculate. It is true that, in a recent 
successive series, Maria Inês employed similar metaphysical density in 
Namorados who appear involved in a kind of aureole - or a mandorla -,



implying that, at least there, love is possible. They are adolescents who kiss 
and, sometimes, seem to be dreaming of an upcoming child...

The engraving that shows them at a bar is very up-to-date. The nude image, 
on the right, might symbolise the joy of an erotic surrender that is gratifying 
and comprehensive. Almost all the latest Maria lnês's engravings focus 
the adolescent world and approach it with such delicacy and finesse that 
they can be regarded as products of an artist at the top of her stylistic 
resources. Some of these engravings are, undoubtedly, state-of-art in terms 
of graphic expression and technique.

What shall we say of her sculptures?
To many of her friends, it was surprising to see her risking taking this path. 
But, in fact, the artist, especially with her works in bronze, found a place 
under the sun. Mythical images such as Gatos-Reis and Gatas-Rainhas, as 
well as her horsemen and horsewomen, have an expressive volume. It is, 
however, in sinuous motherly images that the plastic quality of Maria Inês 
shows up. There is something in them, especially in the terra cottas, the 
makes us look back to the \/ases of ancient history or, more recently, to the

ceramics of our Indians. Sometimes, Maria Inês takes again on the subject 
of vessels in her engravings, and she gets excellent results as well.
More recently, the artist felt compelled to create installations such as Com 
gue Pele tu te Cobres (With which Skin are you Covered), comprising huge 
images in resin that serve as a foundation for paintings. O Cavalo e a 
Cavaleira (The Horse and the Horsewoman) is part of this series. They cer- 
tainly are impressive works, with great impact. They are not designed to 
please the spectator, but to divert him from the look domesticated by televi- 
sion and by other means of communication..
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Upon facing such images, the spectator is ejected from his technological 
world into the darkness of unconsciousness. The unexpected, made into an 
expressive means, aims at producing a transgression in the habits of such 
people. Historically, such images look like the exhasperating views of 
Surrealism. Anyway, they work as a kind of catharsis of our feelings, which 
have been hurt by films, videos and television Services. The stillness of such 
images helps us to stare attentively at the huge disproportion between the 
life or normal people and the life of people whom technology imprisons in 
increasingly more tyrannical nets.

Feiticeiros, 1974 
Relevo e gravura em metal 
sobre papel 
42 cm x 52 cm
Witches, 1974
Etching and relief on papen
42 cm x 52 cm

Maria lnês's work is far from being easy to grasp. It has not been done to 
please the eyes, but to surprise them with essential questions. Emotion is 
everywhere, and she reveals, for attentive eyes, a demanding technique, 
which deserves further analyses. We are before a world-class artist, espe
cially in the field in which she was a pioneer in Rio Grande do Sul: metal 
engraving. tf it is true that she produced outstanding works in all genres she 
tried, one may say that, in the field of engraving, her state-of-art produc- 
tions are numerous. Maria Inês is certainly among the best artists in Rio 
Grande do Sul.
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Armindo Trevisan, PhD in Philosophy and Professor of Aestetics and Art History
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Menina da Ciranda, 1979 
Relevo e gravura em metal 

sobre papel 
33 cm x 17 cm

Girl daneing, 1979 
Etching and relief on paper 

33 cm x 17 cm

Menina da Ciranda, 1979 
Relevo e gravura em metal 
sobre papel 
25 cm x 18 cm 
Girl dancing, 1979 
Etching and relief on paper 
25 cm x 18 cm
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Menina da Ciranda, 1979 
Relevo e gravura em metal 
sobre papel 
25 cm x 17 cm 
Girl dancing, 1979 
Etching and relief on paper 
25 cm x 17 cm

Menina da Ciranda, 1979 
Relevo e gravura em metal 

sobre papel 
24 cm x 20 cm

Girl dancing, 1979 
Etching and relief on paper 

24 cm x 20 cm



Mitos e Rituais
Por Teniza Spinelli

Revisitando a produção gráfica e pictórica de Maria Inês, somos con
duzidos pela própria artista, guia atenta e intérprete sutil. Surpresa e 
impacto. Deparamo-nos com uma recente obra escultórica, cujos 
bronzes revelam o fortalecimento dos elementos vitais anteriormente 
trabalhados. O conjunto da obra sugere um sistema de informações 
simbólicas que a leitura atenta desta trajetória permite perceber e ela
borar tanto no plano mental quanto em nível emocional. Manipulando 
pontos e picos desta produção, nosso olhar estabelece a seleção na
tural das peças, o encadear do fio e sua aferição certeira. A origem das 
coisas e dos seres: sua celebração mágica. São os mitos e os rituais. 
Assim, ao intitular a mostra pelo que em cada obra aflora desse tema- 
chave, Maria Inês faz uma espécie de arqueologia de si mesma. 
Desenterra partes procurando o todo, busca um elo para compor a 
unidade da fragmentação. Retoma, de cada década, em cada fase, ter
reno fértil, os significados inconscientes, signos que registram, tratados 
por ela de acordo com a técnica inerente aos materiais.

Plasmar o mundo, gastar as formas. Todo artista repete e revitaliza o 
mito da criação. Os ritmos inferiores, em estado bruto, inconclusos 
como o ser humano em permanente devir expressam-se nos diferentes 
suportes, ricos instrumentais. Nessa busca do auto-conhecimento, 
Maria Inês mergulha e traz à tona momentos-marco da produção do 
passado e do presente de sua arte. Mas onde estão, afinal, os pontos 
do emaranhado do fio, tecido frágil, ou como juntá-lo num só novelo? 
O que brota e o que não assoma desta estratificação, terreno revolto, 
para completar, enfim, o todo do objeto ou do ser desvelado nesse 
fluxo? No manancial temático da artista, são tantos e tão sugestivos os 
caminhos encontrados, que o olhar da crítica, ao detectá-los, corre o 
risco de dispersar o que se busca do estilhaço. Toda procura é impre
visível. E assim nos embrenhamos atrás desses preciosos cacos reve
ladores, imbuídos do mesmo impulso oferecido pela obra em diálogo. 
Já os encontramos no final da década de 60, quando Maria Inês ainda 
estudava em Londres. A litografia em branco e preto do Enfeitiçado dá 
início a esta sua viagem fantástica pelos caminhos do mito. De feiti
ceiros azuis a enfeitiçados noturnos seguimos pela década de 70, 
acompanhando a artista nos mistérios da gravura em metal. Nessa téc
nica, ela atua com liberdade de movimentos e constrói texturas 
vibrantes, povoando seus quadros de felinos animais, seres mágicos e 
rituais dionisíacos. Viagem Ancestral é um belíssimo exemplar dessa 
série (retomada agora na escultura) na qual figuram personagens 
circenses, naves ou barcos que sugerem destinos incertos, ritos de 
passagem, aventuras fantasmagóricas ou festas pagãs. Da mesma 
época a Magia dos Músicos, com seus tocadores de flauta e tambores 
rituais revive, fabulação dramatizada, os cerimoniais do ciclo do plantio, 
do crescimento e da colheita. Adentrando a década de 80, referente a 
um tempo preferencial pela pintura, deparamo-nos com 
outras formas femininas, espíritos de fertilidade, cabeleiras abundantes
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e revoltas, corpos envolvidos por revoadas de pássaros, celebrando 
talvez essa integração do humano com a natureza.

Impossível deixar de observar Gente Brasileira, pintura na qual Maria 
Inês revê o mito universal dentro de um prisma específico de nossa 
realidade, lembrando as alegorias do carnaval e utilizando-se de cores 
primárias e grafismos próprios muito ao gosto da cultura popular. 
Presente no quadro o tratamento diferenciado da figura masculina, 
geralmente retratada de perfil, rígida, hierática, a contrastar, no consti
tuir o par amoroso, com as formas exuberantes das mulheres. Os traça
dos volumosos se multiplicam nos trabalhos mais recentes da década 
de 90. Na série dos Insensatos, as figuras femininas ora encobrem a 
nudez, ora se desnudam, como em Espelho. Transmutam-se em formas 
uterinas, cores sangüíneas. São figuras plenas, grávidas de vida, 
aconchegando outros pequenos seres enquanto assoma a serpente 
qual rigoroso traço de alusão simbólica da memória ancestral.

Na gravura, na pintura ou na escultura, Maria Inês encontra sempre a 
mesma vertente dos arquétipos. Dos mitos associados à magia, recu
pera a persona, máscara ou capa que encobre o que do interior está 
prestes a surgir. Animais vorazes, lobos ou minotauros, todos contêm 
em suas entranhas esse ser igualmente forte que se renova. E o bronze 
da escultura, com suas massas rigorosas, anima ainda mais estas 
criaturas sobrenaturais, metamorfoseantes, possuidoras de força e de 
poder. Elas ostentam cetros e bastões sinalizando tabus. Os mesmos 
tabus rompidos nos rituais, em que a corrente da vida flui e transborda.

Teniza Spinelli, jornalista e teórica de Arte

Myths and Rituais
By Teniza Spinelli

Going through the graphic and pictorial production of Maria Inês, we are 
led by the artist herseif, who is an attentive courier, and a subtle interpreter. 
Astonishment and impact. We are faced with new sculpture works, whose 
bronzes disclose the strengthened vital elements previously explored. The 
whole of her work suggests a system of symbolic 'Information, which can 
be captured and elaborated both on the emotional and on thp mental plan 

‘ through an accurate reading of her trajectory. By manipulating certain point 
and peaks of this production, our gaze establishes the natural selection of 
her pieces of sculpture, the spun thread. The origin of things and beings: 
their magical celebration. The Myths and Rituais. When she titles this exhi- 
bition based on what comes out about this capital theme in each of her 
pieces of sculpture, Maria Inês engages herseif in an archaeological search 
of her own being. She unburies parts, seeking the whole, in quest of a link 
to unite the fragmentation. She brings forth, from every decade and in every 
phase, unconscious meanings, registering signs manipulated by her, 
according to the technique inherent to the materiais.

To mould the world and to shape the forms: every artist repeats and revi
talizes the myth of creation. The inner rhythms in their natural State, as

Gravura em metal suj



Gravuras em metal
Engravings - Etchings

unconcluded as the human being, are expressed in different supports, rich 
instruments. In this pursuit of self-discovery, Maria Inês brings out key 
moments of the past and present production of her art. But where are the 
ends of this messy yarn, or how can we make it into an only thread? What 
comes out and what doesn't stick out on this craggy land, to fill in the whole 
of the object or being unthread in this flow? In the artisfs thematic scope 
there are so many evocative paths that the very look of the reviewer on 
them might dissipate what is wanted in the sliver. Every search is unpre- 
dictable. So, triggered by the drive offered by the dialogic work, off we go 
after these precious revealing splinters. We can already find them in the late 
sixties, when Maria Inês was still studying in London. The black-and-white 
lithography of Enfeitiçado (Bewitched) opens up this fantastic trip along the 
paths ofmyth. From blue wizards to nocturna! bewitched peopie, we follow 
the artist in the mysteries of metal engraving throughout the seventies. In 
this technique, she shows free movements and constructs vibrating tex- 
tures, populating her paintings with felines, magical beings and Dionysiac 
rituais. Viagem Ancestral (Ancestral Journey) is a gorgeous example of this 
series (which is being sculpted), where circus characters, spaceships or 
boats suggesting uncertain fates, rites ofpassage, pagan celebrations and 
ghost stories are featured. From the same period, Magia dos Músicos 
(Musicians' Magic), with its flute and drum players, recalls the ceremonies 
performed in sowing, growing and harvesting time. Moving into the eighties 
- a preferential time for painting-meet other feminine forms, fertility spirits, 
lavish uncombed hair, bodies surrounded by flights of birds, perhaps to cel- 
ebrate this integration of human beings and nature.

A pintura vive de uma memória que ignora a si própria, Não da simples 
lembrança de acontecimentos indeléveis ou de remotas impressões 
que afloram à consciência, mas da memória de um passado mais 
denso, mais irredutível e primevo, Realmente, a composição dos ele
mentos plásticos manifesta um misterioso pacto com a realidade, 
devolvendo o que foi a si mesmo; a linha e a cor se fazem reveladoras 
de um mundo que parecera indecifrável e que, no entanto, estava lá, 
atuante, atrás das aparências ambíguas.
O que é a criança? Que fantasmas a habitam? Em que cidade cami
nha? Não importa: qualquer resposta encobriría o essencial. Os 
quadros de Maria Inês vivem de evocação, reconstroem uma nostalgia 
que se desmente. O lírico, o terno, o onírico, no espanto da visão. A luz 
teima em avassalar uma atmosfera que permanece rebelde, e suscita 
um olhar incoercível como a desdizer o lado claro de nós mesmos.
Mas a pintura não se explica, ou melhor, ela mesma se explica.
Basta aqui o testemunho de minha satisfação por participar, neste 
canto, da primeira mostra individual de Maria Inês.

Gerd Bornheim - 1967

The painting lives of a memory that ignores itself. Not of a single reminis- 
cence of unforgettable events, or of remote impressions that emerge to a 
conscious levei, but a memory of a more intense, more primitive past. 
Certainly, the composition of the plastic elements manifests a mysterious 
pact with the reality, turning back to what it was; the Une and the color reveal 
a world that seemed indecipherable and that, however, was there, acting, 
behind an ambiguous appearance.
What is a child? What phantoms inhabit it? In what city does it walk? It does 
not matter: Any answer would cover the essential. Maria Inês pictures live 
from evocations; rebuild some nostalgia that contradicts them. The lyrícal, 
the tender, and the scaring dreams. The light insists on assailing the atmos- 
phere that remains rebelllious, and raises an incoercible viewing as if dis- 
daining our own olear side.
But the painting cannot be explained, that is, it explains itself.
And, the testimony of my satisfaction for participating in the first individual 
exhibition of Maria Inês is enough.

5756
lt's impossible not to mention Gente Brasileira (Brazilian Peopie), a painting 
in which Maria Inês focuses on a universal myth through the specific prism 
of our reality, using the Carnival allegories and primary colors, peculiar to 
the taste of popular culture. In this painting, a special treatment is given to 
the male figure, usually portrayed in a rigid and hieratic profile, which con- 
trasts with the female exuberant forms. The voluminous forms are multiplied 
in the recent works of the nineties. In the series Insensatos (Dopes), the 
women sometimes cover their naked bodies and sometimes lay them bare, 
as in Espelho (Mirror). They change into womb shapes, with bloody colors. 
They are absolute figures, pregnant of life, cherishing smaller beings, while 
the serpent lurks around, like a symbolic trace of our ancestral memory.

In engraving, painting or sculpture, Maria Inês always finds the same slope 
of archetypes. From the myths associated to magic, she brings Persona, 
the mask which covers what is about to arise from the inside, into promi- 
nence. Ravenous animais, wolves or Minotaurs, they all have a being which 
keeps renovating themselves. Moreover, the bronzes, with their bulky 
mass, propel these powerful and strong supernatural creatures even more. 
They display scepters and batons which stand for taboos. The same 
taboos are broken in rituais, where the stream of life overflows.

Gerd Bornheim - 1967

Gostei do espírito de suas gravuras e da maneira como você transporta 
a sensibilidade com a cor, além da originalidade de suas formas.

Corine Robins - 1972
Teniza Spinelli, journalist and Arts studious

I like the spirit of her work, the way she conveys mood with color, and the 
strangeness of her forms.

Corine Robins - 1972



A gravura diante do nariz, e os olhos nela - eis um caminho para a dis
tância ainda não atingida. Mas, para isso, é preciso que o artista se 
tenha doado por inteiro, desintegrando-se na linguagem polivalente das 
linhas e das cores, na expressão pessoal proibida aos arrumadinhos, 
aos limitados por dentro e por fora.
Nas artes plásticas brasileiras de hoje, a reação em favor da gravura dá 
relevo a um grupo de personalidades femininas de primeira ordem. 
Entre elas passou a figurar, com o consentimento da crítica, Maria Inês 
Kliemann. Sinto, pelo menos, nas formas que ela persegue, uma grande 
abertura para a revalorização do sentimento na dimensão cósmica. Os 
seres humanos e as coisas aparecem na sua arte unidos pelo 
impulso vigoroso: existem para enevoar os olhos. Daí a poesia não 
datada, perturbadora - falo por mim - do traço de Maria Inês.
Com palavras, é certo, não se grava, mas a poesia pode estar numa 
forma bem acomodada ao mistério que nos envolve. Ver as gravuras de 
Maria Inês é penetrar em outra atmosfera, no lado visionário. Uso esse 
adjetivo porque não há, infelizmente, muitos artistas capazes de 
alcançar o que ela faz com a mesma naturalidade.
O homem, "bicho da terra tão pequeno”, ascende com a artista gaúcha, 
tão disciplinada, sincera, rigorosa consigo mesma (e sensível) à 
superação da vida. Só um vocabulário plástico realmente assimilado 
justificaria tal façanha.

Guilhermino César - 1972

Gravura em metal so 
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Musicia 
Etching and dry point 

43 cm
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The engraving before the nose, and the eyes on it - that is distance that is 
not reached. But, for that, it is necessary that the artist donates himself fully, 
disintegrating into the polyvalent language of the Unes and colors, in the per- 
sonal expression forbidden to those limited in their inside and outside.
In the current Brazilian plastic arts, the reaction that favors the engraving high- 
lights a group of superior feminine personalities. Among them, with the criti- 
cism consent, Maria Inês Kliemann emerges. I feel, at least, in the shapes 
she chases, a great opening in which she tries to reevaiuate the feeling with- 
in the cosmic dimension. The human beings and the things appear in herart 
linked by the same strong impulse: they exist to mist the eyes. Then the date- 
less, perturbing poetry - / speak for myself - of Maria Inês' trace.
Of course, with words one does not engrave, but the poetry may be in a 
shape that fits better in the mystery that involves us. To see the engravings 
of Maria Inês is to penetrate into another atmosphere, into the visionary side.
I use this adjective, because, unfortunately, there are not many artists who 
are able to achieve what she does with the same natural manner. The man, 
"a small earth animal" ascends with the Rio Grande do Sul artist, so disci- 
plined, sincere, stnct with herself (and sensitive) and with the overcoming of 
her life. Only a plastic vocabulary really assimilated would justify this feat.

Guilhermino César -1972
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Devo à Maria Inês o meu primeiro "impacto artístico" do ano. Quando há 
pouco me foi dado a examinar seus trabalhos, senti que estava diante de 
algo raro: uma desenhista excepcional que grava em metal, dona duma 
grande habilidade técnica e, além disso, duma invulgar riqueza de sensi
bilidade e fantasia.
Lá estavam, naqueles papéis, as diversas versões de seus estranhos 
flautistas, seres de forma humana, mas com bicos de pássaro, convivas 
de algum carnaval ou circo imemoriais, as suas meninas, cirandas 
vagos anjos, uma lemanjá reproduzida plasticamente como jamais eu vira 
- em suma, figuras de um curioso mundo que ora nos parece ingênuo, 
ora diabólico, mas que é sempre interessante e imprevisto.
Ficou-me nitidamente impressa na memória uma barca que carrega seis 
figuras de pé, singrando um indecifrável mar ou - quem sabe? - imobi
lizado num quadro que a artista recortou do tecido mesmo do tempo, 
mas dum tempo que é mais de sua rica inventiva que de qualquer 
história. Momentos houve em que me pareceu que Maria Inês me mostra
va imagens, ídolos, amuletos, templos, pedras duma civilização pré- 
colombiana ou até mesmo pré-incaica, por ela própria inventada para lhe 
fornecer todos aqueles motivos e mistérios. As gravuras 
maioria, em tonalidades de sépia, sangüínea e dum azul noturno, mas 
outras havia numa surpreendente policromia, e algumas até com uma 
certa sugestão de relevo.
Quando um critico ou então algum aficionado, como é o meu caso, se 
defronta com trabalhos de uma artista jovem, o demônio que lhe habita a 
memória às vezes não se sofre e murmura a cada passo: "Chagall... 
Bosch... Brueguel... Picasso...". Ora, isso não aconteceu comigo durante 
a leiga revista que passei nos trabalhos de Maria Inês Kliemann. Seu traço 
personalíssimo e sua maneira de reproduzir a figura humana ou os seres 
de sua mitologia particular me faziam pensar apenas na pessoa que assi
nava aquelas gravuras: a jovem despretensiosa que ali estava 
lado, exigente consigo mesma, em busca sempre de novas formas e sem 
jamais esquecer dos aspectos artesanais de sua arte.

Erico Veríssimo 1973

with all those mysteries. Most of the engravings had sepia hues, impregnat- 
ed with bloody and nocturnal blue shades, but there were others displaying 
a surprising polychromy, and even some suggesting relief. When a critic or 
a fan like me is faced with works of a young artist, the devil which lives in his 
‘memory cannot refrain from whispering at every step: "Chagall...Bosch... 
Breughel... Picasso..." Well, It dld not happen with me during the laic look I 
took at Maria Inês Kliemann‘s works. Her personal trace and her way of 
reproducing the human figure or the beings of her particular mythology 
made me think of the person who signed those engravings, the unpreten- 
tious youth who was by my side, demanding with herself, always pursuing 
new forms without ever forgetting the artisan aspects of her art.

seus

Erico Veríssimo -1973

eram, em sua
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/ am indebted to Maria Inês for my first "artistic impact” of the year. I knew 
this engraver only by name. When I was recently given her work to examine,
I felt I had something rare before me: an extraordinary drawer who is a high- 
ly skilled metal engraver, and, besides that, a woman who is gifted with an 
uncommon source of sensitivity and fantasy.
There lay on the papers severaI variants of her strange flautists, beings which 
had a human form but exhibit bird beaks, guests of a Carnival party 
immemoríal circus: her girls, her vague angels, a lemanjá reproduced as I 
have never seen before - in a nutshell. Figures of a curious world that some- 
times looks naive and other times deviiish, but always interestinq and unpre- 
dictable.
A boat is stamped on my memory, carrying six standing people and Cross
ing an uncanny sea or - who knows? - a boat that is immobiiized on a paint- 
ing that the artist cuts out of the fabric of time, a time which 
from her lush fancy than from any other History. There were moments when 
I thought Maria Inês was showing images, idols, amulets, temples, stones 
from a pre- Colombian or even a pre-lncan civilization invented to supply her
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Maria Inês ressalta como marca mais imediata em seus trabalhos a figu
ração de caráter fantástico.

As mostras que periodicamente se repetem em nossa cidade, de 
gravadores brasileiros, assinalam a existência no país irmão de uma cor
rente de considerável valor tanto técnico como criativo e, como não se 
pode iludir-se, em muitos aspectos relacionados com seu folclore, com 
sua raiz telúrica, rica de caminhos inesgotáveis. A essa lista une-se agora 
Maria Inês Kliemann, com sua exposição que acontece na galeria Van Riel. 
Muito jovem ainda, com uma intensa participação em salões e exposições 
individuais a partir de 1962, recordamos dela o seu envio à 3a Internacional 
de Gravura, realizada entre nós no ano passado. E aquela mostra ante
cipou as suas qualidades agora plenamente percebidas nesta série de 
mais de 20 peças, todas elas em água-forte, maneira que domina e apro
funda mais adiante do negro direto para penetrar em zonas de cor, para a 
qual superpõe com singular maestria diversas chapas.
Ela elegeu o caminho mais puro da incisão. Seu desenho persegue 
arabescos e matizes dos mais recônditos efeitos em temas da imaginação 
que, não obstante, estão diretamente inspirados no mundo pitoresco e 
mítico de seu país. Assim descobre zonas nas quais se pode expandir 
para obter ressonância de inusitadas possibilidades. Por momentos, e 
sem que se entorpeça sua pureza - Ciranda n° 2 e Passeio na Cidade 
Azul, por exemplo se aproxima do quadro, mas sempre mantém essa 
força expressiva própria da gravura. Músicos, seres com máscaras, fundo 
de uma natureza feroz e que sugerem itinerários de linhas que cruzam sua 
imaginação, servem de apoio a esse resultado total que é uma visão que 
aparece extraída do fundo das águas, da névoa, ou da realidade no sonho 
de uma criança...

Roberto Pontual - 1975

Maria Inês highlights as the most immediate mark in her works, the fantas- 
tic character figuration.

Roberto Pontual - 1975

Do Rio Grande do Sul vem uma re-injeção de vida na gravura de Maria 
Inês Rodrigues.

Olívio Tavares de Araújo - 1976

From Rio Grande do Sul there comes a life re-injection in the engravings of 
Maria Inês Rodrigues.

Olívio Tavares de Araújo -1976

Maria Inês é uma gravadora de primeiro plano. Ela pode expor em qual
quer canto do mundo. Sua pintura também está em plena evolução, e 
acredito que terá a mesma qualidade de sua obra gravada.

Iberê Camargo - 1977
- 62 63

Maria Inês is an engraver of the foreground. She may exhibit in any part of 
the world. Fier painting is also in a real evolution and, i believe, it will Show 
the same quality of the engraved work.

Eduardo Baliari 1973

The exhibitions of Brazilian engravers, that periodically take place in our city, 
mark the existence in the brother country of a current of considerable tech- 
nical and Creative value, and, in many aspects, related to the folklore, to the 
telluríc roots, rich in endless ways. Maria Inês Kliemann also joins this list 
with her exhibition at Van Riel gallery.
Very young, with an intensive participation in rooms and individual exhibitions 
from 1962 on, we remember her from the Third International Engraving 
Exhibition, which took place here, lastyear. And, that exhibition anticipated her 
qualities, now fully realized in this series of 20 pieces, all of them in strong 
water, deepening and dominating the direct black and penetrating in color 
zones, which she superposes in several plates with a singular mastery.
She chose the purest incision path. Fier drawings Chase arabesques and 
shades of the most intimate effects within the imagination, and that, neverthe- 
less, are directly inspired in the picturesque and mythic world of her country. 
Thus, she discovers zones in which one can expand in order to get the res- 
onance of unusual possibilities. For some moments, and without making her 
pureness torpid - Ciranda n° 2 and Passeio na Cidade Azul, for example, - 
she gets closer to the picture, but always keeps this expressive strength of 
the engraving. Musicians, beings wearing masks, a ferocious background 
that suggests itineraries of Unes Crossing her imagination, serve as a support 
to this total result that is a view that seems extracted from the bottom of 
waters, from the fog, or from the reality in the dream of a child...

Eduardo Baliari - 1973

Iberê Camargo - 1977
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D Música e Amor, 2002 
Gravura em metal sobre papel 

31 cm x 21 cm
Music and love, 2002 

Etching on paper 
31 cm x 21 cm

Gravura em metal S
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Sem Título, 2002
Gravura em metal sobre papei
21 cm x 20 cm
Untitled, 2002
Etching on paper
21 cmx 20 cm

Compet
Gravura em metal s

61 c

Etchini



Estudo de Modelo, 1964 
Óleo sobre tela 
66 cm x 54 cm
Model's portrait, 1964 
Oil on canvas 
66 cm x 54 cm

Sem Título, 1965 
Óleo sobre tela 
60 cm x 48 cm
Untitled, 1965 
Oil on canvas 

60 cm x 48 cm



Pinturas
Paintings

Considero Maria Inês uma verdadeira revelação do 1o Salão Brasileiro 
de Arte. Nós, que a conhecíamos como gravadora, jamais imagináva- 
mos vê-la como autora de uma pintura forte, inspirada, altamente rela
cionada com a figuração contemporânea em termos de sátira e denún
cia da solidão humana.

Walmir Ayala - 1979

I consider Maria Inês as the true revelation of the 1 st Brazilian An Room. 71/e, 
that knew Maria Inês as an engraver, have never imagined to see her as the 
author ofstrong and inspired paintings, highly related with the contemporary 
figuration in terms oisatire and denouncement of the human solitude.

Walmir Ayala 1979

Conhecida inicialmente como gravadora em metal, técnica com a qual 
marcou datas expressivas no panorama artístico do Rio Grande do Sul, 
de onde é natural, Maria Inês Rodrigues chega à Galeria Bonino com uma 
mostra de pinturas. Mas a pesquisa pictórica na qual Maria Inês se loco
move com grande domínio não vem de hoje. O que ela traz ao espaço 
nobre da Galeria Bonino é resultado de um ofício consciente e amadure
cido, que ressalta na integridade expressiva das imagens propostas. 
Com pintura, Maria Inês constrói superposições estilizadas e sintéticas da 
figura humana, com referências ao arcaico e ao popular. Sua linguagem 
tem muito a ver com a fluência infantil, esta aproximação do frontal egíp
cio, do friso e do continuum teatral das fantasias arquetípicas. Na 
natureza morta ela relaxa, vem um tempo de beleza mais racional, a tex
tura falando por si, a composição elegante e tranqüila, Temos aí uma pin
tora, sem dúvida uma excelente pintora que o Rio Grande do Sul tira do 
seu celeiro para o espaço nacional. E que Giovanna Bonino, com o acer
to de sempre, soube prestigiar abrindo a porta certa, no momento certo.

71

Walmyr Ayala - 1984

Knovrn as a metal engraver, a technique with which she has marked expres- 
sive dates in the an panorama of Rio Grande do Sul, where she was born, 
Maria Inês Rodrigues arrives at Galeria Bonino with an exhibition and paint
ings. But the pictorial research throughout which Maria Inês masterly domi- 
nates is not from today. What she brings to the noble space of Galeria 
Bonino is the result of a conscious and matured work, which appears in the 
expressive integrity of the proposed images. With her paintings, Maria Inês 
builds stylized and synthetic superposition of the human body, with refer- 
ences to the archaic and popular. Her language has much to do with the 
childish fluency, this approximation of the Egyptian front, of the fillets, and 
the theatrical continuum of the archetypical fantasies. In the still life she 
relaxes, she comes to a more rational time of beauty, the texture speaks by 
itself, and the composition is elegant and calm. We have a painter, undoubt- 
edly na excellent painter that Rio Grande do Sul takes from its the cellar and



directs to the national space. And that Giovanna Bonino, with her custom- 
ary right judgment, has given prestige to by opening the right door, at the 
right moment,

Walmyr Ayala - 1984

Maria Inês: conserve sempre em seus trabalhos a pureza e o sentimen
to humano que apresentou nas obras expostas no 1o Salão Brasileiro 
de Arte, sem ser influenciada pelos outros.

Manabu Mabe -1979

Maria Inês: Always keep in your vzork the purity and the human feeling you 
showed in the paintings exhibited in the I Brazilian Salon of Ari, without let- 
ting the others influence you.

Manabu Mabe -1979

Sem Título, 
Acrílica sobr< 
160 cm x 2C
Untitled, 19S 
Acrilic on 
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Brasileira (detalhe), 1989 
Óleo sobre tela 

100 cm x 80 cm 
People (detail), 1989 

0/7 cn canvas 
100 cm x 80 cm

m

Composição bem estruturada: as massas de fundo estão bem 
integradas com a forma das figuras. O tratamento mais chapado e o 
grafismo são interessantes. Importantes são as passagens do violeta 
com o azul. Obra bem estruturada.

Inimá de Paula - 1979

Weli-structured composition: the background is well integrated with the 
shape of the figures. The plating treatment and the graphism are interesting. 
The passages of violet with blue are important. Weli-structured work.

Inimá de Paula - 1979



Inquietante: é a primeira palavra que me ocorre. Não: instigante é melhor. 
Mas não só instigante... (os escritores lutam com as palavras da mesma 
forma que os pintores lutam com as formas e as cores). Bem, é instigante 
o trabalho de Maria Inês Rodrigues. Instigante porque nos desafia a 
penetrar num mundo novo, num mundo misterioso e - agora sim, a 
palavra serve - inquietante, inquietante é a expressão felina das faces; 
inquietante é o olho que por vezes surge, intruso, em "amedrontadora 
simetria”, como diria William Blake, com os outros olhos. No entanto, nem 
inquietante, nem instigante bastam para descrever a arte de Maria Inês 
Rodrigues. Há um outro elemento, certa melancólica ternura, certa 
modéstia que doma a força da criação, contém-na; e o resultado é que 

sentimos irresistivelmente atraídos, fascinados por esta esplêndida 
obra. Falei de sensações, de emoções. Mas um artista não é apenas um 
veiculador de sensações e de emoções. Um artista é alguém que domi- 

sua técnica. Ora, isto transparece de forma soberba no trabalho de 
Maria Inês, que resulta na tranqüila harmonia entre forma e conteúdo, 
entre intenção e resolução. Harmonia esta somente atingida - 
desnecessário dizer - depois de uma longa trajetória em que não são 
poucos os obstáculos, as dúvidas, os problemas. O que nós vemos é a 
síntese final deste processo, e a vemos com encanto.
Instigante encanto, inquietante encanto, terno encanto, modesto encan
to. O adjetivo pode variar, mas o substantivo - é substantiva, a arte de 
Maria Inês Rodrigues - é mesmo este: encanto. Permanente, emociona
do encanto.

nos

na

Moacyr Scliar - 1984 75

Unquiet. This is the first word that comes to me. No: instigating is better. But 
not only instigating... (the writers fight with the words in the same way the 
painters fight with the shapes and colors). Well, the work of Maria Inês 
Rodrigues is instigating. Instigating because it challenges us to penetrate in a 

world, in a mysterious world and - now yes, the word fits - unquiet. 
Unquiet is the feline expression of the faces; unquiet is the eye that appears, 
intrusive in a " fearful symmetry", as William Blake would say, with the other 
eyes. However, unquiet and instigating are not enough to describe the art of 
Maria Inês Rodrigues. There is another element, a certain melancholic tender- 

certain modesty that tames the Creative strength and detains it. The

new

ness, a
result is that we feel irresistibly attracted, fascinated by this splendid work.
I spoke of sensations, emotions. But an artist does not only transmit sensa- 
tions and emotions. An artist is someone who dominates his/her technique. 
Well, this is superb in Maria Inêss work, which results in a calm harmony 
between shape and content, between intention and resolution. Harmony 
only achieved - we must say - after a long way where the obstacles, the 
doubts, the problems are not few. What we see is the final synthesis of this 
process and we see it delighted.
Instigating enchantment, unquiet enchantment; tender enchantment, mod- 
est enchantment. The adjective may vary, but the noun - it is substantive, 
the art of Maria Inês Rodrigues - it is this enchantment. Permanent, emo-

ÁÀ.'i 7i /jjLíl«

9 Silo, 1983 
Óleo sobre tela 
80 cm x 100 cm
ThePit, 1983 
OH on canvas 
80 cm x 100 cm

tional enchantment.

Moacyr Scliar - 1984



A pintura de Maria Inês possui a qualidade básica de toda a arte: expres 
sividade. Ou seja: o desenho das figuras, a composição 
atmosfera pictórica, enfim, contêm uma energia, um significado que 
nasce dos próprios elementos gráficos e cromáticos. Se ela ainda se 
dispersa em caminhos diversos, isso apenas indica a riqueza de sua 
imaginação e de seus recursos, que caminham para a síntese futura.

Maria Inês e a invenção da imagem do Ser Humano
as cores, a

Há uma elasticidade. Alguma coisa que se projeta, retorna, um movi
mento perpétuo. Pulsar. Como a pele ondulante de uma onça: figuras 
múltiplas, interpenetrantes. O impulso da artista, o movimento amplo e 
nervoso. Nada está definido e, ao mesmo tempo, todos os elementos 
estão ali, a nossa espera. O gesto, a marca da ação. Por aqui terá pas
sado uma emoção. As figuras estão mascaradas, eternas, repetem o 
mistério. Oficiantes de um rito. Quase reconhecemos estes persona
gens. Eles estão a nossa volta, mas é como se os víssemos pela 
primeira vez. Maria Inês tem essa extraordinária possibilidade de inven
tar seres ancestrais que são nossos contemporâneos. Tudo acontece 
num espaço cênico onde se desenvolve um fascinante encontro entre 
a nossa memória e o saber. Revelar. Estes seres são nossos contem
porâneos e habitam a nossa memória. De alguma fonte recuperamos 
este saber. O principal assunto de Maria Inês é o ser humano.
Maria Inês é surpreendente. Há mais de 20 anos ela persegue a 
imagem do homem e discute a sua realidade, e cria a sua imagem. 
No início, hierática, severa, fortemente ancorada no estudo das ima
gens históricas, fiel ao sólido aprendizado artístico. Agora, imagens 
libertas, sonhadoras, fantásticas. Uma única preocupação em que a 
artista nos revela a riqueza de sua meditação e a sua capacidade de 
nos oferecer inesperadas variações. Como se esta meditação não 
tivesse limites e, a cada momento, construísse uma outra versão do 
real. Maria Inês está convicta de que o símbolo de nossa época é a 
imagem do homem. Esta versão ficcional do real, reflexão sobre si 
mesmo. Reveladora, não do que o homem é, já que isto é impossível, 
mas de como os homens perceberam e registraram a idéia do homem. 
A arte tem esse caráter ficcional, e esta ficção criada pelos artistas é 
real. O real do homem é a imaginação. A ação da imagem.
O principal do trabalho de Maria Inês é a sua figuração, que pode ser 
entendida como fantástica. Mas isto é redundância. A linguagem do 
homem é forçosamente fantástica, pois produto de sua ação. É dentro 
desta ação da imagem, da construção de um repertório articulado de 
entendimento, que a artista oferece a sua visão do real. Não é possível 
numa época de revelações, como é a nossa, em que o invisível tornou- 
se o núcleo da ciência e do entendimento, esperar por um realismo 
estático. Aqui, a cada novo artista, nós temos uma contribuição ao 
aspecto real.
É notável na artista o caráter plástico de sua construção. Sente-se, a 
cada novo momento, a sua presença, o amor à matéria e à dor. É uma 
obra de pintor. Há a generosidade e o amor aos materiais, o prazer do 
pigmento, do gesto, do movimento do pincel ou da espátula. E sua 
constância do desenho. Raramente este aspecto sensorial da cor e da 
matéria conserva o contorno e o delineamento. Em sua obra, em que a 
imaginação e o inconsciente emergem permanentemente, existe este 
fio de controle e consciência. Isto certamente confere ao seu trabalho 
uma peculiaridade e uma discrição pictórica. As fontes de sua ação, a 
imaginação e o inconsciente estão dirigidos por um longo aprendizado 
e sabedoria artística. Os seus personagens portam máscaras, são fan
tásticos, criaturas de imaginação. Mas são - uma sensação de sempre 
- nossos conhecidos. A artista estabelece um rito para nos entregar a

Ferreira Gullar 1985

Maria Inêss painting has the basic quality of every art: expressívity. That is, 
the pictures drawing, the composition, the colors, the pictorial atmosphere. 
Or, it contains an energy a meaning that is bom from the graphic and 
chromatic elements. If she still disperses in several ways, this only indicates 
the richness of her imagination and of her resources that move towards the
future synthesis.

Ferreira Gullar - 1985
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história de um mito. É uma história fragmentada que se constrói a cada 
nova pintura. Ao final, teremos a narração completa de uma história par
ticular que é, por óbvia interferência, a nossa história conjunta. 
A criação do mito é a criação de nosso mito. Todo universo inventado 
pelo homem é o universo dos homens. É por isso que esta invenção nos 
faz recordar e descobrir aquilo que nós já sabíamos e está submerso. 
Há, ainda, algumas outras experiências de Maria Inês, especialmente no 
estudo e elaboração de figuras femininas e naturezas mortas. A artista 
quer registrar as suas impressões do cotidiano e ter, ao mesmo tempo, 
uma ação pictórica menos impulsiva. No seu trabalho há a necessidade 
de pausas e períodos de silêncio, o que se traduz nas 
figuras isoladas e requintadas e na feitura da natureza morta. Momentos 
em que a artista refaz o seu impulso inconsciente, dedicada à tarefa de 
uma arte voltada para o sensível e o racional.

Jacob Klintowitz - 1984

Maria Inês and the invention of the 
Human Being image

There is an elasticity. Something that projects itself, returns, a perpetuai move- 
ment. Pulse. As the waving skin of a jaguar: multiple pictures, interpenetrating. 
The artist impulse, the wide and nervous movement. Nothing is defined and, 
at the same time, all elements are there, waiting for us. The gesture, the action 
sign. Here, an emotion has passed by. The pictures are masked, eterna!, they 
repeat the mystery. A ritual act. l/l/e almost recognize this character. They are 
around us, but it is as if w/e are seeing them for the first time. Maria Inês has 
this extraordinary possibility of ínventing ancestral beings that are contempo- 
rary to us. Everything takes place within a scenario where there is a fascinat- 
ing meeting of our memory and the knowledge. To reveal. These beings are 
our contemporaries and live within our memory. From any source w/e recover 
this knowledge. The major subject of Maria Inês is the human being.
Maria Inês is surprising. For more than 20 years she has been chasing man’s 
image and discussing his reality, creating his image. In the beginning severe- 
ly, strongly anchored in the study of the histórica! images, faithful to the solid 
artistic learning. Now, free, dreamy, fantastic images. A single concern in 
which the artist reveals the richness of her meditation and her capability of 
offering us unexpected variations. As ifthis meditation did not have limits, and 
that, at every moment, a new version of reality were built. Maria Inês is con- 
vinced that the Symbol of our time is the image of man. This fictional version 
of reality, a reflection turned to itself. Fevealing, not what man is, since this is 
impossible, but how the man realized and recorded the idea of man. The art 
has this fictional character, and this fiction created by the artists is real. The 
reality of man is the imagination. The action of image.
The main thing in Maria Inêss work is the figuration that may be understood 
as fantastic. But this is redundancy. Man's language is forcedly fantastic, as 
it is a product of his acts. It is within the image action, the building ofan artic- 
ulated repertoire of understanding, that the artist offers her view on the real.
It is impossible to live in a time of reveiations, as it is ours, when the invisible 
became the Science and understanding nucleus, to expect a static realism.

78 79

Sonho, 1998 
Acrílica sobre tela 
95 cm x 135 cm

Dream, 1998 
Acrilic on canvas 
95 cm x 135 cm



Here, for every new artist, we have a contribution to the real aspect.
The plastic character of her construction is noteworthy. One may feel, at 
every new moment, her presence, the love towards the material and the suf- 
fering. It is the work of a painter. There is generosity and love to the materi
ais, the pleasure with the pigment, with the gesture, the movement of the 
brush or spatula. And her constancy in the drawing. Very seldom this senso- 
rial aspects preserve the contour and outline. In her work, where the imagi- 
nation and the unconscience permanently emerge, there is this control and 
conscience thread. Certainly this confers to her work a peculiarity and a pic- 
torial faraway. The sources for her actions, the imagination and the uncon
science are guided by a long artistic learning and knowledge. Her characters 
wear masks, are fantastic, creatures from the imagination. But they are - an 
everlasting sensation - known. The artist establishes a rite to deliver us the 
story of a myth. It is a fragmented story built at each new painting. In the end, 
we will have the complete narration of a private story that is, due to an obvi- 
ous interference, our own story. The creation of the myth is the creation of 
our myth. All universe created by man is the universe of men. It is for this that 
this creation makes us remember and discover what we already knew and

Menina da bicicleta >■ 
Acrílica sobrg tai

1 °0 cm x 9(y5Í
Acrilic onüHi
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that is submerse.
There are also, some other experiences of Maria Inês, specially in the study 
and elaboration of female pictures and still lives. The artist wants to record her 
impressions on the daily life and has, at the same time, a less impulsive pic- 
torial action. In her work there is a need for pauses and silent periods that is 
translated in the isolated and refined pictures and in the still life. Moments, 
when the artist remakes her unconscious impulse, dedicating herself to the

Sem Título (dei
Acrílica sobre tf

81160 cm x 200 ctask of an art turned to the sensible and rational. Untitled (detail),
Acrilic on canvat

Jacob Klintowitz - 1984 160 x 200 cm
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Maria Inês: absoluta prioridade ao visual

O principal assunto da pintura da gaúcha Maria Inês Rodrigues é o 
homem. É uma arte figurativa, centrada na reflexão da imagem do 
humano e de sua exata colocação no universo mágico e mítico. Desta 
maneira, o trabalho da artista situa-se na grande corrente da arte latino- 
americana que tem no fantástico o seu tema. A partir de hoje, na galeria 
Ars Artis, Maria Inês mostra os seus 30 trabalhos mais recentes. Apesar 
de sua atividade regular e de exposições em vários países, esta é, prati
camente, a sua estréia em São Paulo.
O caráter plástico da narração na pintura de Maria Inês Rodrigues chama 
a atenção. No seu trabalho, a prioridade absoluta é do visual. Ainda que, 
forçosamente, o tema e o enfoque a levem para uma narração, a artista 
soube guardar as prioridades da arte. Certamente o caráter fantástico e 
mítico a levam a um tipo de literatura. Muitas correntes pictóricas, como 
o surrealismo, a pintura metafísica, o realismo fantástico, estão impreg
nadas de literatura. Não há, entretanto, nenhum aspecto essencialmente 
negativo nisto, desde que o artista saiba definir as suas prioridades. 
Finalmente, o mais importante em tudo isso é que o resultado seja pin
tura. É isto o que Maria Inês consegue.
O universo de sua pintura é a narração de uma lenda sobre a história dos 
homens neste planeta. Quase sentimos os ventos e a voz dos deuses. 
Há uma elasticidade nas formas orgânicas e todos parecem seres origi
nais. Aqui se narra o começo das coisas. Muitos desses personagens 
portam máscaras. Mas todos, de uma maneira ou de outra, são habi
tantes do mesmo mundo. As máscaras não nos levam a nenhuma con
clusão. Não sabemos se são xamãs, crianças num carnaval primitivo ou 
se se trata de uma experiência na área da auto-imagem. Esta lenda que 
a artista conta não existia antes desta narração. Ela é inventada na medi
da em que é pintada.
Há mais de 20 anos a artista persegue a imagem do homem e discute a 
sua realidade. E cria novas imagens. No início, hierática, severa, forte
mente ancorada no estudo das imagens históricas, fiel ao sólido apren
dizado artístico. Agora, imagens libertas, sonhadoras, fantásticas. Uma 
única preocupação na qual a artista nos revela a riqueza de seu percur
so e a sua capacidade em nos oferecer inesperadas variações. As 
sões da arte não têm limites, como o real. Para a artista, obviamente, o 
símbolo de nossa época é o ser humano, e ela orienta a sua arte neste 
sentido ficcional, o de criar várias imagens do homem.
Sempre se discute o real. A ficção é o real do homem. A sua natureza é 
o fantástico. A imaginação é a ação da imagem. É desta maneira que se 
cria um repertório articulado de entendimento e que o artista se propõe 
a apresentar a sua imaginação. É o que faz Maria Inês Rodrigues. 
Ela permanece fiel ao seu aprendizado inicial, desenho

ser
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e gravura, mas
constrói de maneira inovadora o mundo dos homens, a partir de uma 
percepção extremamente sensual do fenômeno visual. <

Jacob Klintowitz - 1985
Sem Título, 1998 
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Maria Inês: total priority to the visual

The main theme of the Rio Grande do Sul painter Maria Inês Rodrigues is the 
man. It is a figurative art, centered on the reflection of the human being image, 
and of its exact position within the magical and mythic universe. In this way, 
the artist work is situated within the big Latin-American art trend that has the 
fantastic as a theme. From today on, at the galle/yArs Artis, Maria Inês exhibits 
her 30 more recent works. In spite of her regular activity and of exhíbitions in 
severa! countries, this is, practicaity her debut in São Paulo.
The plastic character of the narration in the painting of Maria Inês Rodrigues 
calls our attention. In her work, the visual is the absolute priority. Even if, 
forcedly, the theme and the focus take her for a narration, the artist knows 
how to keep the art priorities. For sure, the fantastic and mythic character 
take her to a kmd of literature. SeveraI pictorial trends, as the surrealism, the 
metaphysical painting, the fantastic realism are impregnated with literature. 
There is not, however, a negative aspect in this, since the artist knows how 
to define her priorities. Finally, the most important in all this is that the result 
is a painting. And this is what Maria Inês reaches.
Fier painting universe is the narration of a tale about the story of men in this 
planet. 1f/e can almost feel the winds and the voice of gods. There 
elasticity in the organic shapes and all of them seem to be original beings. 
Here, the beginning of the things is narrated. Many of these characters wear 
masks. But all of them, in one way or another, are inhabitants of the 
world. The masks do not lead us to any conclusion. We do not know if they 
are gods, children in a primitive carnival or if it is an experience on the self- 
image. This tale that the artist tells did not exist before this narration. It is cre- 
ated while it is being painted.
For more than 20 years, the artist has been chasing man's image and dis- 
cussing his reality. And, she created new images. In the beginning severely 
and strongly anchored in the study of histórica! images, faithful to the solid 
artistic learning. Now, free, dreamy and fantastic images. One single 
cem in which the artist reveals us the richness of her art and her capacity of 
offering us unexpected variations. The art versions have no limits, as the 
reality. Obviously, for the artist, the symbol of our time is the human being 
and she directs the art towards this fictional direction of creating severaI 
images of the man.
The reality is always discussed. Fiction is man's reality. Its nature is the fan
tastic. The imagination is the image action. It is like this that an articulating 
understanding repertoire is created and that the artist tries to present his/her 
imagination. And this is what Maria Inês Rodrigues does. She remains faith
ful to her initial learning, drawing and engraving, but buiids innovatively the 
world of men; starting from an extremely sensual perception of the visual 
phenomenon.
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Sem Título, 1998 
Acrílica sobre tela 

100 cm x 90 cm
Untitled, 1998 

Acrilic on canvas 
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Com Maria Inês, a busca do Poético e do Humano

As figuras de Maria Inês nos permitem um encontro com o poético 
humanístico da vida. São crianças que, viajando com poderosos gatos, 
encarnam-se de um sentimento um tanto etéreo - fantástico e lúdico - 
que soa como valor humano na sua transcendência e mistério.
Em poses variadas, essas personagens são silêncio e ternura: uma 
espécie de resistência à turbulência e ao materialismo. Olhos bem aber
tos, mãos em afago. E, simultaneamente a esse clima de paz, perpas
sa-se uma atmosfera de energia e inquietação, contrastando 
momento lírico e luminoso das meninas que vivem tranqüilamente 
abandono. Maria Inês é uma pintora que sabe refletir a vida, a partir da 
posição da figuração humana.
Estamos diante de uma pintora que se encontra com a pintura como 
quem se encontra com um grande amor. A cor é trabalhada com gozo 
íntimo: com carinho de artesã; e a composição resulta numa sedutora 
musicalidade de movimentos e tons. É aquela pincelada que flui límpi
da e serena como nota bem tirada no piano; é aquele gesto que 
solto, sem a frieza do raciocínio; é aquela textura; é aquela forma, 
enfim, que nasce liberta e emocionada, como uma saudação à vida: 
encanto e amor.
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Nelson Abott de Freitas - 1990
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With Maria Inês, the search for the Poetic 
and for the Human

The pictures of Maria Inês allow us to meet the poetic and humanistic in life. 
They are children that, traveling with powerful cats, incarnate a feeling that is 
ethereal - fantastic and gamesome - that sounds like a human value in its 
transcendence and mystery.
In varied postures, these characters mean silence and tenderness: a kind of 
resistance to the turbulence and materialism. Wide open eyes, hands in 
caresses. And, simultaneously in these peaceful atmosphere, a strong and 
unquiet atmosphere perpasses, contrasting with the lyrical and luminous 
moment of the girls who live calmly in abandon. Maria Inês is a painter who 
knows how to reflect about life, starting from the human picture position.
We are before a painter that meets the painting as someone who meets a 
great love. The color is worked with intimate pleasure: with the caress of an 
artist; and the composition results in a seducing 
musicality of movements and tones. It is that 
brushing that flows clearly and peacefully as a 
piano sound; it is that gesture that runs freely 
without the coldness of thinking, it is that texture, 
that shape that is born free and emotioned as a 
greeting to life: enchantment and love.

Fertilidade, 1998 
Acrílica sobre tela 
160 cm x 200 cm

Fertility 1998 
Acrilic on canvas 

160 x 200 cm

Nelson Abott de Freitas - 1990



O que primeiramente me chama a atenção nestes quadros - e nisso deve 
estar alguma deformação profissional do romancista - é a sua força 
rativa, isto é, as obras de Maria Inês sempre contam algo, narram uma 
história, um episódio, um fragmento de cena, como se não resistissem a 

compulsão que pode ser identificada com a mesma do ficcionista. 
Aliás, ficcionistas todos somos; a questão é que alguns, por maior dedi
cação ou tendência, acabam transformando isso em uma razão de estar 
vivo - tal é o caso de nossa pintora.
Ora bem: se estes quadros contam, que histórias contam? De certeza 
contam histórias que poderiam significar duas linhas bem claras: uma 
refere-se às coisas visíveis, solares, possivelmente belas, ocasional
mente pesarosas, sempre num plano linear - e assim vemos crianças de 
rostos colados com animaizinhos à volta, peixes humanos, gatos, uma 
ninfeta que se oferece dentro de um cálice, sereias de cabeças 
volantes; a segunda linha é a dos subterrâneos da alma, e que se 
expressa na ebulição dos sentidos e ostentam um matiz de pecado - 

de amantes que não conseguem consumar o beijo, casas de

nar-

uma

pares
tavolagem com as insígnias clássicas da roleta, da bebida, das cartas e 
das prostitutas; e mais ainda: mulheres que tentam encobrir sua nudez, 
tímidos casais copulando, Advertindo com as penas da transgressão, 
materializa-se a serpente paradisíaca, feroz em sua simbologia bíblica. 
Estas duas vertentes da arte de Maria Inês encontram no trato do mate
rial pictórico a forma exata: se nas figuras líricas as cores esbatem-se 

pontilhismo de véu, predominando tons de candidez quase infantil, 
já nos temas orgiásticos essas cores ganham violência e paixão - 
mostrando a habilidade técnica da artista que apreendeu o ensinamento: 
a forma não pode estar afastada do conteúdo.
Assim, substância e expressão completam-se de forma exemplar, e tais 
índices são o mais seguro meio de avaliar a obra de uma pintora madu
ra, mas inquieta, sabedora do fato de que sempre estamos à procura, e 
que não se atemoriza em mostrar sua dupla face narrativa; afinal, seres 

constante mutação, estamos à deriva de nossa sensibilidade.
Saúdo esta exposição de Maria Inês como mais um passo - audacioso e 
temerário - na edificação de uma obra singular, construída no tempo

num
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e no
domínio de seus recursos.

Luis Antônio Assis Brasil - 1992

What first caught my attention in herpaintings - and there must be some sort 
of professional deformation of the novelist in it - was their narrative strength, 
that is, Maria lnês's works always tell us something, they narrate eitheir a 
story, an episode or a scrap of a scene, as if they could not resist the 
compulsion that may be identified with the storyteller. Actually, we are ali 
storytellers; the matter is that some people, due to a deeper dedication 

"gift", end up turning this into a reason for being alive - and such is the 
case of our painter.
Well, if these paintings tell someting, what stories do they tell? They certain- 
ly tell us stories which could mean two definite Unes: one refers to visible, 
solar things, which can be bland, occasionaUy mournful, being always in a 
linear plan - then wee see children surrounded by little pets, cats, a nymph 
who gives herself away in a cup, mermaids with swaying heads; the other 
Une recalls the vaults of our soul, expressing itself in the ebullience of sen-

O Espelho, 1992 
Acrílica sobre tela 
160 cm x 200 cm
The Mirror, 1992 
Acrilic on canvas 
160 x 200 cm

or



ses, and bearing a shade of sin - couples of lovers who cannot fulfill 
their desire, gambling houses and their classical symbols such as drinks, 

* cards and whores, let alone the women who try to hide their nakedness,
. and shy couples making love. Wild in its biblical symbology, the paradisiacal 

serpent materializes itself in these transgressive warning colours.
These two sides of Maria lnês’s works reach their exact shape by the 
pictorial choise she makes: while in the lyrical paintings the colours dilute in 
a stipple where shades of a child-like genuineness predominate, in the 
orgiastic themes these colours are embodied in violence and passion - 
showing the artisfs skill who has learned that the form cannot be split from 
its content.
Thus, substance and expression are integrated in a remarkable way and 
these are the safest means the evaluating the works of a mature but 
restless painter who is aware of the fact that we are always searching for 
something, and who is not afraid to show her double narrative face/ after all, 
as constantly changing human beings, we are drifted by our sensitiveness.
I welcome Maria lnês's exhibition as another step - a bold and adventurous 
one - towards the construction of a singular work, built through the master- 
ing of her resources.

Luis Antônio Assis Brasil - 1992
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Sem Título, 1995 
Acrílica sobre tela 
160 cm x 200 cm

Untitled, 1995 
Acrilic on canvas 

160 x 200 cm
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Esculturas
Sculptures

Bhtauro, 7 993
Kultura em bronze patinado 

f-m larq x 14 cm comp x 37 cm alt
“ 1993

a

sculpture
rge x 14 cm long x 37 cm high ‘

O Animalismo Poético de Maria Inês

Ao longo de muitos anos, Maria Inês Rodrigues construiu uma sólida 
reputação de pintora, e principalmente de gravadora em metal. O Rio 
Grande do Sul, donde é originária, e o país, conhecem suas realizações 
gráficas, que se destacam por uma cuidadosa elaborações dos temas, 
e por uma técnica irrepreensível, aprendida em escolas inglesas e aper
feiçoada na própria experiência.
Eis que agora a artista surpreende seus amigos e admiradores com 
uma nova expressão: a escultura. O mais interessante é que esta se 
encontra latente na outra, como que aguardando sua hora e vez. Até a 
temática é reassumida, não já nas suas formas oníricas, de um anima
lismo oculto “sob os véus diáfanos da fantasia" (como diria Eça de 
Queiroz), mas com vigor insólito, que chega a tender, em determinados 
momentos, para a denúncia e o grotesco. Na maioria das vezes, per- 

no espaço sutil da ironia e da metáfora. Ou da malícia praze
rosa. Os gatos de outrora ganham contornos definidos. São arrogantes, 
enfáticos na sua tridimensionalidade, que serve para realçar caracterís

ticas específicas do mundo animal tal qual o vemos na 
realidade ou o imaginamos em nossos mitos, alguns de 
origem tão antiga quanto o Egito e seu panteão de 
divindades. Maria Inês aproveita-se dessas radiações 
fantasistas e lhes dá, através do bronze, novo status, o 
de figurações exóticas de nossa própria vida, particular 
ou social. Assim os bichos (porque ela também conclama 
para a sua ciranda imaginosa peixes com vocação de 
sereias, e outros seres difíceis de contextualizar devido 
ao seu hibridismo) acabam sugerindo relações entre 
humanos, remetendo-nos para a flexibilidade dos 
encontros-desencontros, e para a insolência disfar
çada dos sentimentos que recusam se mostrar. 
Fixemo-nos em duas peças que chamam a atenção: a 
primeira por sua força volumétrica, a segunda por sua 
construção. Na primeira, Minotauro, vemos uma série de 
formas arredondadas que se articulam, de cima para 
baixo, para oprimir um personagem, que repete as 
mesmas formas em arco no plano horizontal. Os orifícios 
permitem visualizá-lo na prisão, da qual, a rigor, pode 
evadir-se. Que significa tal peça? É inegável que está 
bem composta e que os elementos rimam entre si, ofere
cendo, de maior distância, uma visão de volumes 
orquestrados. A metáfora está presente - admitamos - , 
mas de nada valeria, em termos artísticos, se o conjunto 
não apresentasse uma solução bem trabalhada. Por outro 
lado, as barcas, carregadas de conotações de destino e 
insegurança, de ritos de passagem e descobrimentos, 
exibem uma aparência quase construtivista. Numa delas
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Barco, 1993vislumbram-se os remos; noutra, estes se convertem simplesmente em 
objetos verticais, que estão aí para contrastarem com volumes horizon
tais, suavemente arrematados na proa e na popa. O todo agrada 
porque evoca a euritmia dos velhos tempos: repetição e constraste. 
Enfim, escultura é arte objetual; presta-se para objeções e, na medida 
em que não se esgota na própria forma, desperta o simbolismo, natural- 
mente buscando sempre que nela esteja presente a figura humana.
O mérito maior de Maria Inês é ter tentado uma experiência que deu certo.

Escultura em bronze patinado
31 cm larg x 13 cm comp x 31 cm alt

Boat, 1993
Bronze 's sculpture

31 cm large x 13 cm long x 31 cm high

Armindo Trevisan - 1993

The Poetic Animalism of Maria Inês

In the course of time, Maria Inês Rodrigues has built a solid reputation 
painter and as a metal engraver. The State of Rio Grande do Sul, where she 
comes from, as well as our country, know her graphic achievements, which 
stand out because of a careful elaboration of themes and a flawless tech- 
mque, which was learned in English schools and perfected by her own 
experience.
Now, the artist surprises her friends and admirers with a new expression: the 
sculpture. The most interesting aspect is that this new expression 
underlying in the other, as if it had been waiting fora suitable time to emerge. 
Even the thematic is repeated, yet not in its dreamlike forms, of an animal- 
ísm concealed "under the diaphanous veils of fantasy" (as Eça de Queiroz 
would say), but with an uncanny zest, which tends to the denouncement 
and the grotesque in certain moments. Most times, it remains in the subtle 
scope of irony and metaphor, or in the one of a pleasant malice. The cats 
of other days are given definite outlines. They are arrogant, emphatic in their 
tridimensional form, which enhances specific characteristics ofwildlife in the 
raw or in the way we imagine it in our myths, some of which are as ancient 
as Egypt and its pantheon ofgods. Maria Inês makes the most ofthese fan
tasies, bestowing them, through the use of bronze, a new status, namely, 
one of exotic figurations of our own lives, private or social. Therefore, the ani
mais (for fishes with a tendency to become mermaids and other hybrid crea- 
tures take parí in her fanciful world) end up hinting relationships among 
human beings, reminding us of the flexibility of agreements-disagreements, 
and attractmg our attention to the disguised insolence of feelings which 
refuse to show.
Let us stick to two pieces which are both striking: the first one for its volu- 
metric strength, and the second one, for its construction. In the former, 
Minotaur, we can see many round shapes, which articulate downward to 
oppress a character, who repeats the same arched forms on the horizontal 
plan. The orifices enable us to see him in prison, from which he can escape. 
What does this piece ofart mean? It's indisputable that it is well composed, 
and that there is a harmony among the elements, offering, from a longer dis- 
tance, a view of orchestrated volumes. The metaphor is present, but it 
would be worthless, in artistic terms, if the whole thing did not present a well 
worked-out solution. On the other hand, the boats - laden with connotations 
of fate and insecurity, of rites of passage and discoveries - show a nearly 
constructivist appearance. In one of them, the oars can be seen; in anoth- 
er one, the oars are simply represented by vertical objêcts, which are there
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Mulher e Gato, 1993 
Escultura em bronze patinado 

15 cm larg x 25 cm comp x 28 cm alt
Woman and Cat, 1993 

Bronze’s sculpture 
15 cm large x 25 cm long x 28 cm high
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Metade bicho, metade realeza, estes ícones de Maria Inês parecem 
postos no mundo para algum ritual ainda não revelado, como símbolos 
mitológicos que antecedem o próprio mito. Têm um peso heráldico 
'inquietante e, ao mesmo tempo, a frivolidade de uma alegoria de car- 

• naval. Não sei bem o que eles querem entre nós, mas acho que, por 
segurança, devemos dar tudo que pedirem.

to contrast with horizontal volumes, softly fínishing up at the stern and the 
stem. The whole pleases because it evokes the eurhythmics ofthpold days: 
repetition and contrast. Finally, sculpture is an "object" art: it Ienes itself to 
objections and, as it does not exhaust in the form itself, it rouses symbolism, 
naturally aiming at having the figure present.
Maria Inês can be praised for having attempted an experience that worked
out.

Luis Fernando Veríssimo - 1993
Armindo Trevisan - 1993

Partly animal, partly royal, Maria lnês's icons seem to be in the world to per- 
form a ritual notyet revealed, as ifthey were mythological symbols which pre
cede the myth itself. They have both a disturbing heraldic grandiosity and the 
frivolity of a Carnival allegory. I am not sure about what their plans are, but I 
reckon that, for safety sake, we should give them everything they ask for.

Luis Fernando Veríssimo - 1993

Os trabalhos de escultura de Maria Inês Rodrigues têm uma força 
ritualística e uma capacidade de síntese maior que a sua pintura. São 
rituais que nos transportam novamente a um mundo que nossa 
consciência cristã expulsou.

Gustavo Nakle - 1993

Maria Inês Rodrigues's sculptures have a ritualistic strength and a capacity 
for synthesis which are even greater than her painting. They are rituais that 
send back to a world which our Christian conscience has expelled.

Transformar uma linguagem de formas em frases sempre é falho. O me
lhor mesmo é soltar os olhos livremente e percorrer as esculturas fortes 
de Maria Inês, absorvendo o prazer que isto nos traz.

Gustavo Nakle - 1993 Francisco Stockinger - 1993

To transform a language of shapes in sentences is always a failure. The best 
is to release the eyes freely and to go through the strong sculptures of Maria 
Inês, absorbing the pleasure they bring to us. 103

Francisco Stockinger - 1993

Figura-Sol, 1993
Escultura em bronze patinado
25 cm larg x 8 cm comp x 21 cm alt
Sun-Figure, 1993 
Bronze’s sculpture
25 cm large x 8 cm long x 21 cm high
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Gato-Rei, 1993
Escultura em bronze patinado

18 cm larg x 35 cm comp x 43 cm alt
KingCat, 1993

Bronze’s sculpture
<8 cm large x 35 cm long x 43 cm high
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Gata Rainha, 1993 
Escultura em bronze patinado 

14 cm larg x 29 cm comp x 37 cm alt 
Queen Cat, 1993 

Bronze‘s sculpture 
14 cm large x 29 cm long x 37 cm high
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Sem Título, 2002 
Escultura em bronze patinado 

78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm alt
Untitled, 2002 

Bronze 's sculpture 
78 cm large x 47 cm long x 178 cm high
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Maria Inês is an artist of instincts and human strengths loaded with the reality 
premonition.
Her engravings make us fly with our imagination and carry us into the expres- 
sive interior of an unreal world.
Maria Inêss sculpture creates a new world within a scenario of pictures and 
shapes that bend, curve., torture and are tortured, pictures of her inner world 
that impose themselves due to their violent reality.
The graphic language that she masterly dominates is repeated in her paint- 
ings, with their weaved Unes. This graphism transforms itselfin transparent "lay- 
ers", providing the multidimensioning that time loses.
And in a dense and heavy world, she looks for the light and finds it using a 
clean and harmonious color scale.
Maria Inês had the sensibility and the intuition of following the evolution of the 
contemporary plastic thinking.

Maria Inês é uma artista de instintos e forças humanas carregadas de 
premonição da realidade.
Suas gravuras nos levam a um vôo de imaginação e nos transportam ao 
interior expressivo de um mundo irreal.
A escultura de Maria Inês cria um mundo novo num cenário de figuras e 
formas que se curvam, se dobram, se torturam e são torturadasrfiguras 
e seu interior subjetivo que se impõem por sua violenta realidade.
A linguagem gráfica que domina com maestria se repete na pintura, 
com suas tramas de linhas rendadas. Este grafismo se transforma em 
camadas transparentes - layers dando a multidimensionalidade que 
a época pede.
Em um mundo denso e pesado, procura a luz e a encontra através do 
emprego de uma limpa e harmoniosa escala de cores.
Maria Inês teve a sensibilidade e a intuição de acompanhar a evolução 
do pensamento plástico contemporâneo.

Nayá Corrêa dos Santos - 2003Nayá Corrêa dos Santos - 2003

Série Com que pele tu te cobres, 2002 
Escultura em técnica mista, 
tela pintada, resina e fibra de vidro 
78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm alt
Series What skin do you cover yourself with, 2002 
Sculpture on wire, painted canvas, 
enamel and fiberglass 
78 cm large x 47 cm long x 178 cm high



Mulher Gata (detalhe)
(série Com que pele tu te cobres), 2 
Escultura em técnica mista, 
tela pintada, resina e fibra de vidro 
78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm 
Worran Cat (detail)
(series What skm do you cover yourse, 
Sculpture on wíre, painted canvas, 
and fiberglass 
78 cm large x 47 cm long x 7 78 cm hí

O Cavalo e a Amazona 
(série Com que pele tu te cobres), 2002 

Escultura em técnica mista, 
tela pintada, resina e fibra de vidro 

100 cm larg x 56 cm comp x 128 cm alt 
Amazon on horseback 

'series What skin do you cover yourselt with), 2002 
Sculpture on wlre, painted canvas, 

enamel and fiberglass 
7 00 cm large x 56 cm long x 128 cm high
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I
Sem Título, 2002 

Escultura em técnica mista, 
resina policromada 

78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm alt
Untitled, 2002 

Sculpture on mixted technic, 
wire and enamel paint 

78 cm larg x 47 cm comp x 178 cm alt
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Cronologia

Maria Inês Rodrigues
Filha do advogado Paulo Acosta Rodrigues e de Eloah Dornelles Rodrigues, ambos de 
origem portuguesa e espanhola. Iniciou seus estudos de desenho aos quatorze anos com 
os artistas Vasco Prado e Zorávia Bettiol.
1960 - Curso de desenho no atelier Vasco Prado.
1961 - Ingressa na Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
onde estuda com os professores e artistas Ângelo Guido, Ado Malagoli, Cristina Balbão, 
Alice Soares, Rose Lutzenberger e Nayá Corrêa dos Santos. Entre seus colegas estavam os 
artistas Sônia Moeller, Marilene Pieta, Suzana Sommer, Joana Azevedo Moura, Carlos Tenius 
e Nelson Wiegert.
1962 - Participa do 9o Salão de Artes Plásticas da Escola de Artes da UFRGS, quando 
recebe Menção Flonrosa em Desenho, em Porto Alegre (RS).
1963 - Participa da Exposição dos Alunos de Vasco Prado e Zorávia Bettiol, na Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS, em Porto Alegre (RS), junto com os colegas Miriam Obino e João 
Bez Batti, cujo catálogo traz apresentação do filósofo Gert Bornheim.
Encerramento do curso de desenho no atelier de Vasco Prado
1964 - Diploma-se em Artes Plásticas pela escola de Artes da UFRGS, 
em Porto Alegre (RS).
Viaja ao Rio de Janeiro (RJ), onde conhece Alfredo Volpi e freqüenta seu atelier. Estuda pin
tura com Lori Kock, aluna de Volpi.
Participa da exposição coletiva de jovens artistas gaúchos, na Galeria Espaço, 
em Porto Alegre.
1965 - Casa-se com o médico neurologista Dr. Frederico Dahne Kliemann.
1966 - Cursa Didática na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS),

JLAsLc±

em Porto Alegre (RS).
Trabalha como voluntária em praxiterapia, durante um ano, junto às crianças internas do 
Ambulatório Melanie Klein do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, e realiza 
exposição dos desenhos dessas crianças na sede da Aliança Francesa da capital gaúcha. 
1967 - Viaja para Londres, Inglaterra, e estuda litografia na Slade School, com o artista

água tinta, água forte, ponta seca e relevo - com o

117116

Stanley Jones e gravura em metal 
artista Bartolomeu dos Santos.
1968 - Exposição Individual de gravuras em metal e litografia na A.I.A. Gallery, 
em Londres, Inglaterra.
Exposição coletiva de gravuras em metal em Essex, Inglaterra, junto com Marcelo 
Grassmann e Dora Basílio.
Morre seu pai Paulo Acosta Rodrigues. Retorna a Porto Alegre.

Exposição individual de gravuras em metal e litografias no Instituto Cultural Brasileiro1969
Norte Americano, em Porto Alegre (RS).
Participa com gravuras em metal do Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro (RJ). 
Participa do Salão do Artista Jovem, de Campinas (SP), obtendo Medalha de Bronze em 
gravura em metal.
1970 - Nasce sua filha Flávia Rodrigues Kliemann.

- Exposição individual de 30 gravuras em metal na Galeria Esphera,
em Porto Alegre (RS).
1972 - Participa da Exposição Internacional de Gravuras, em São Paulo (SP).
Participa do Salão de Artes Plásticas de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).
Participa da Exposição de Artes Gaúchas no Cassino Miguez, em Punta dei Este, Uruguai. 
Participa da III Bienal da Gravura, em Buenos Aires, Argentina.
Exposição Individual na Galeria Yázigi, em Caxias do Sul (RS), ocasião em que ministra um 
curso sobre gravura em metal.
1973 - Exposição Individual na Galeria U, em Punta Del Leste, Uruguai.
Participa da Mostra Coletiva de gravuras na Feira de Kanagawa, no Japão.
Sua gravura Ciranda n° 2 passa a fazer parte do acervo da Pinacoteca Municipal 
de Porto Alegre (RS).
Sua gravura Viagem Ancestral ilustra a capa do Caderno de Sábado do jornal Correio do 
Povo, de 3 de junho de 1973, em Porto Alegre (RS).
1974 - Exposição individual de 40 gravuras em metal na Galeria do Banco do Estado do Rio

1971

lávia lendo, 1981 
fesenho a lápis 

cm x 32 cm
Via reading, 1981 

mcil's drawing 
> cm x 32 cm
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Sem Título, 1967 Sem título, 1967 
Desenho a caneta tinteiro e 

aguadas a pincel sobre papel 
56 cm x 46 cm 

Untitled, 1967 
Pen and watercolor on paper 

56 cm x 46 cm

Desenho a caneta tinteiro
e aguadas a pincel sobre papel
66 cm x 46 cm
Untitled, 1967
Pen and watercolor on paper

! 66 cm x 46 cm
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Retrato do irmão Paulo Roberto, 1967 
Desenho a caneta tinteiro 

e aguadas a pincel sobre papel 
67 cm x 40 cm

Brother Paulo Roberto's portrait, 1967 
Pen and watercolor on paper 

67 cm x 40 cm



Exposição individual de pinturas na Galeria Singular, em Porto Alegre (RS), com tema1988
inspirado na peça Memory Motel, de Bukowsky.
1989 - Exposição individual de pinturas na Galeria Grafite, em Uruguaiana (RS)

* Exposição individual de pinturas na Galeria Camaquã, em Camaquã (RS).
Exposição individual de pinturas no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, em Pelotas (RS).
1992 - Expõe, a convite da Casa de Cultura Mario Quintana, duas pinturas em tecido de 
algodão (3 x 1 m) com o tema Árvore da Vida, no átrio da Casa de Cultura Mario Quintana, 
em Porto Alegre (RS).
Exposição individual de pinturas junto à Casa de Cultura Mário Quintana 
(RS), com lançamento de eietrogravuras e de seu livro Caderno dos Insensatos. Na ocasião, 
a atriz Isabel Ibias interpretou uma de suas pequenas histórias.
Participa, no Instituto de Letras da PUCRS, em Porto Alegre (RS), da Oficina de Criação 
Literária do escritor Luiz Antonio Assis Brasil e publica, com seus colegas, o livro Contos de 
Oficina VIII, sendo que a ilustração de capa era de sua autoria.

artistas Zorávia Bettiol, Esther Bianco, Francisca Dallabona, Rute

Grande do Sul, em Porto Alegre (RS).
Exposição individual de gravuras na Galeria Van Riel, em Buenos Aires, Argentina, com apre
sentação do escritor Erico Veríssimo. Nessa ocasião, sua gravura Viagem Ancestral passou 
a fazer parte do acervo do Museu Del Grabado, enquanto sua gravura Metamorfose passou 
a integrar o Museu de Arte Moderna, ambos de Buenos Aires, na Argentina.
1975 - Exposição Individual de 30 gravuras na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro (RJ). 
Exposição individual de 30 gravuras em metal na Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS).
1976 - Exposição individual de gravuras em metal no Museu Guido Viaro, em Curitiba (PR). 
Ministra curso de gravuras para professores de arte, no Centro de Criatividade de 
Curitiba (PR).
É escolhida pelo critico de arte Olívio Tavares de Araújo para representar o Rio Grande 
do Sul na mostra Arte Agora I, no Rio de Janeiro (RJ), da qual participou com 18 gravuras 
em metal.
Participa com pinturas no Salão Nacional de Artes Plásticas, no Rio de Janeiro (RJ), e recebe 
o prêmio Isenção de Júri.
Uma de suas gravuras ilustra a capa do Caderno de Sábado do jornal Correio do Povo, de 
13 de março de 1976, em Porto Alegre (RS).
1977 - Participa, com gravura da série Equilíbrio Fantástico, a convite e com isenção de júri, 
do Panorama de Arte Atual Brasileira, em São Paulo (SP).
Realiza exposição de seus alunos na Galeria do Banco Bamerindus, em Porto Alegre. 
Leciona desenho, gravura e pintura em seu atelier por mais de dez anos, tendo entre seus 
alunos Gladys Geyer, Helena Maya D’Avila, Nayá Corrêa dos Santos e Cátia Usevicius.
1978 - Ministra curso de gravura em metal no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o 
MARGS, em Porto Alegre (RS).
Apresenta a palestra Desenvolvimento das Artes Gráficas e Relacionamento Professor - 
Aluno no MARGS, em Porto Alegre (RS).
Separa-se de Frederico Dahne Kliemann.
1979
em Porto Alegre (RS).
Prêmio Aquisição do 1o Salão Brasileiro de Arte Brasil - Japão, em São Paulo (SP), sendo 
membros do júri Manabu Mabe, Inimá de Paula e Walmir Ayala. Sua pintura, premiada, 
depois seguiu para exposição em Tóquio, Atami e Kioto, no Japão.
1980
em Porto Alegre (RS), com apresentação de Luiz Carlos Lisboa.
Exposição individual de pinturas e gravuras na Galeria Quadro Escritório de Arte, 
em Porto Alegre (RS).
Exposição individual de pinturas e gravuras na Galeria Van Gogh, em Pelotas (RS). 
Exposição individual de pinturas e gravuras na Galeria Casa Velha, 
em Novo Hamburgo (RS).
Exposição individual de pinturas e gravuras na Galeria do Hotel Serra Azul, em Gramado.
1981 - Exposição individual no Museu da Gravura Brasileira, em Bagé (RS), por ocasião da 
implantação do Pólo Cultural de Bagé.
Integra o júri do Salão de Artes Plásticas de Santa Maria (RS), promovido pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
1982 - Casa-se com o arquiteto Antonio Chaves Barcellos.
1984 - Exposição Individual de pinturas na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro (RJ), quando 
sua obra recebe apreciações dos críticos Ferreira Gullar e Walmir Ayala.
1985 - Exposição individual de pinturas na Galeria Ars Artis, em São Paulo (SP), 
quando sua obra recebe apreciações do crítico de arte Jacob Klintowitz,
do jornal Estado de São Paulo.
Exposição individual de pinturas na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre (RS). 
Nasce seu filho Luiz Paulo Rodrigues Chaves Barcellos.
1986
a jornalista Célia Ribeiro publica reportagem sobre sua vida e arte no jornal Zero Hora. 
Exposição individual de pinturas na Galeria Cristina González, em Porto Alegre (RS).
1987 - Participa do atelier 65 Arte, com as artistas Joana Azevedo Moura, Sônia Moeller e 
Amarili Boni Licht.
Participa, com o atelier 65 Arte, do 1o Encontro Latino Americano de Mini-Textil, em 
Montevidéu, Uruguai.

em Porto Alegre

Expõe, junto com os .
Schneider e Gerson Radaelli, com o tema Proteja a Vida, conjunto de doze grandes pinturas 
em tecido de algodão (3,5 x 1,6 m), na fachada de prédio público, no Rio de Janeiro (RJ), 
durante a realização da ECO-92. Esta instalação, depois, itinerou por Porto Alegre (RS) e 
São Francisco da Califórnia, nos Estados Unidos.
1993 - Exposição individual de pinturas e esculturas em bronze na Galeria Bonino, no Rio 
de Janeiro (RJ).
Exposição individual de pinturas e esculturas em bronze na Casa de Cultura Laura Alvim, no 
Rio de Janeiro (RJ).
Morre sua mãe, Eloah Dornelles Rodrigues.
1995 - Exposição individual de pinturas e esculturas em bronze na Galeria Grange,
em Toronto, Canadá.
Participa, como artista convidada, da exposição coletiva de pinturas A Arte Vê a Moda, orga
nizada pela jornalista Célia Ribeiro, com patrocínio do jornal Zero Hora e da Secretaria do 
Estado da Cultura, que percorre diversas cidades do Rio Grande do Sul.
Participa da exposição coletiva Pequim é Aqui, na Agência de Arte, em Porto Alegre (RS). 
Exposição com a artista mexicana Judite Thomamichel, na Galerie Grange, 
em Toronto, Canadá.
Ilustra a capa do The Brazilian Newspaper, julho de 1995 (n° 27, ano 3), em Toronto, 
Canadá.
1997 - Exposição individual de gravuras, pinturas e esculturas em resina e em bronze na 
Galeria 24 de Outubro Espaço de Arte, em Porto Alegre (RS).
Participa e coordena um grupo de 20 artistas plásticos que expõem grandes pinturas 
tecido com a instalação Me Dejas Loco América, no Mercado Público, durante a 1d Bienal 
de Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre (RS).
1998 - Participa da exposição coletiva Brazilian Art, em Toronto, Canadá.
Participa da 1a Bienal Sul Americana de Pintura Panche-Be, em Porto Alegre (RS) e con- 

1o Prêmio. Sua obra, depois, seguiu para a Espanha e participou da exposição

121Exposição individual de pintura na Galeria do Hotel Embaixador,
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Exposição individual de 30 gravuras em metal na Galeria do SENAC

em

quista o 
Balconadas.

Exposição individual de pinturas e esculturas em bronze, na Brazart Productions1999
Gallery, em Toronto, Canadá.
2000 - Participa e coordena a grande instalação Brasil 500 Anos - Navegadores de Imagens 
montada junto à orla do Rio Guaíba e à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre (RS). 
A exposição reuniu, em 21 de dezembro, as obras de 18 artistas plásticos rio-grandenses 
que apresentaram, sobre telas no formato de velas náuticas (6 m de altura), referências a 
rica e plural cultura brasileira. A instalação deveria permanecer no local ate 22 de abril de 
2000, quando se comemorariam os 500 anos do descobrimento do Brasil, porém, em 
fevereiro de 2000, todas as pinturas foram roubadas. A seguir foi, então, realizada uma 
mostra fotográfica das obras na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre (RS).
2001 - Trabalha em pesquisa sobre técnicas de gravura com a artista plástica Eliane Santos 
Rocha, e edita a série de gravuras Os Adolescentes.
A poeta Dea Figueiredo dedica-lhe o poema Dons em seu livro Em Pleno Vôo, pela Editora 
Evangraf, em Porto Alegre (RS).

O projeto deste livro foi aprovado pelo FUMPROARTE, da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, viabilizando a realização do mesmo.

esculturas, da exposição coletiva Artista Net, junto ao Hall de

Exposição individual de pinturas na Galeria Alencastro Guimarães, quando

2002

Participa, com gravuras e



Eventos do Bourbon Country, em Porto Alegre (RS).
Tem trabalhos expostos virtualmente no site www.artistanet.com.br.

Magazine on June 3 1973 in Porto Alegre (RS).
1974 - Individual metal gravure exhibit at the Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul Gallery in Porto Alegre (RS).
Gravure exhibit at the Van-Riel Gallery in Buenos Aires Argentina. Catalog's 
introduction by writer Erico Verissimo. The gravures Viagem Ancestral and 

\ Metamorfose became parts of the collections of Del Grabado Museum and
jp Modem Art Museum respectively, both in Buenos Aires, Argentina.
! 1975 - Individual metal gravure exhibit at Bonino Gallery, in Rio de Janeiro (RJ).

Exposition of 40 metal gravures at the Estado do Rio Grande do Sul Legislative 
Assembly, in Porto Alegre (RS).
1976 - The preoccupation with needing children was always present in Maria 
Inês. That year, by invitation of the state's first lady, Mrs. Ecléa Guazelli. she 
participated in a debate about needing children and helped organize an art 
auction in the Piratini Palace, donating works to help abandoned children. 
Individual exhibit at Guido Viaro Museum, in Curitiba (PR). In that same occa- 
sion, at the Creativity Center of Paraná's capital, she promotes a course for art 
teachers at the Curitiba Cultural Foundation.

She's chosen by art critic Olívio Tavares de Araújo to represent Rio Grande do 
Sul in the exhibit Arte Agora I (Art Now I), in Rio de Janeiro (RJ). Participates with 18 

metal gravures.
Gets the Jury Exemption Award at the National Showroom in Rio de Janeiro (RJ). Displays 
paintings.
One of her gravures is on the cover of newspaper Correio do Povo Saturday Magazine on 
March 13 1976 in Porto Alegre (RS).
Her gravure Gata illustrates the cultural supplement of the newspaper Folha da Tarde 
October 13 1976 in Porto Alegre (RS).
1977 - Displays works by her students at the Banco Bamerindus Gallery, in Porto Alegre 
(RS). Maria Inês, who taught gravure and painting in her atelier for over ten years, had as stu
dents artists like Gladys Geyer, Helena Maya DÁvila, Nayá Corrêa dos Santos and Cátia 
Usevicius.
Participates as a guest artist in the Current Brazilian Art Scenario in São Paulo (SP), exhibit- 
ing three gravures from the Fantastic Balance series.
1978 - Teaches metal gravure course at the Rio Grande do Sul Art Museum. MARGS. At 
the same occasion, gives the lecture Development of Graphic Art and Teacher-Student 
Relationship, releasing brochure of the same name.
Divorces Dr. Frederico Dahne Kliemann.
1979 - Individual painting exhibit at the Embaixador Hotel Gallery, in Porto Alegre (RS). 
Acquisition Award at the 1 st Brazil-Japan Art Brazilian Showroom. In that occasion, painters 
Manabu Mabe and Inimá de Paula and art critic Walmir Ayala, showroom jury members, 
made important mentions to Maria Inês' works. Her painting was later exposed in Tokyo, 
Atami and Kyoto, in Japan.
1980 - Individual metal gravure exhibit at SENAC gallery in Porto Alegre (RS). Critic Luiz 
Carlos Lisboa is the writer of the catalog text.
Does a number of individual painting and gravure expositions in the State of Rio Grande do 
Sul, such as in Quadro Escritório de Arte Gallery, in Porto Alegre, Van Gogh Gallery, in 
Pelotas, Casa Velha Gallery, in Novo Hamburgo, and Serra Azul Hotel Gallery, in Gramado. 

Individual exhibit at Brazilian Gravure Museum, in Bagé (RS), during the implementa-

Chronology
Maria Inês Rodrigues was bom in Porto Alegre (RS), daughter of Paulo Acosta Rodrigues 
and Eloah Dornelles Rodrigues.
1960 - Begins taking drawing lessons with plastic artists Vasco Prado and Zorávia Bettiol.
1961 - Enters Fine Arts School at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), 
where she studies with the following teachers and artists: Ângelo Guido, Ado Malagoli, 
Cristina Balbão, Alice Soares, Rose Lutzenberger and Nayá Corrêa dos Santos. Among her 
friends and classmates were the artists: Sônia Moeller, Marilene Pieta, Suzana Sommer, 
Carlos Tenius and Nelson Wiegert.
1962 - Participates in the UFRGS Fine Arts School 9th Plastic Art Showroom and gets an 
Honorable Mention for Drawing.
1963 - Participates in the exhibition of Vasco Prado and Zorávia Bettiol's students, in the 
lobby of UFRGS Architecture School, with classmates Miriam Obino and João Bez Batti, 
Catalog has introduction by philosopher Gerd Bornheim.
Completion of Drawing course in the atelier of Vasco Prado and Zorávia Bettiol.
1964 - Graduation from UFRGS Fine Arts School.
Meets Volpi in a trip to Rio de Janeiro. Attends his atelier and also the one of plastic artist 
Décio Vieira. Studies painting with Volpi's student Lori Koch.
Participates in a collective exhibition of young Rio Grande do Sul artists in Space Gallery, in 
Porto Alegre (RS).
1965 - Marries Dr. Frederico Dahne Kliemann.
1966 - Attends the Didactics course at the Pontificai Catholic University of Rio Grande do 
Sul (PUCRS). Immediately afterwards, she does voluntary praxitherapy work with 
children inmates of the Melanie Klein Unit of São Pedro Psychiatric Hospital, in 
Porto Alegre. At the end of the same year, she displays the children's drawings at the 
Porto Alegre French Alliance.
1967 - Traveis to London, England. Goes to Slade School and studies lithography with artist 
Stanley Jones metal gravure - aquatint, etching, dry point and relief - with artist Bartolomeu 
dos Santos,
1968 - Participates, by invitation, in a collective exposition of Brazilian engravers titled 
Brazilian Artists of Today, at the University of Essex, England, with artists Marcelo Grassmann 
and Dora Basílio.
Individual exhibit at the AIA Gallery, in London. Presents metal gravures and lithographs.
1969 - Individual exhibit at the Brazilian North-American Cultural Institute in Porto Alegre Porto 
Alegre, presenting metal gravures and lithographs.
Participates in the Modem Art National Showroom in Rio de Janeiro with metal gravures. Gets 
the Jury Exemption Award for lithographs.
Participates in the Young Artist Showroom in Campinas (SP), winning the Bronze Medal. 
Collective exhibit at the IBEU Gallery in Rio de Janeiro (RJ).
1970 - Bom her daughter Flavia Rodrigues Kliemann.
1971 - Individual exhibit of metal gravures in Esfera Gallery, in Porto Alegre (RS).
1972 - Participates as a guest artist in the International Gravure Exposition in 
São Paulo (SP).
Participates in the Santa Catarina Plastic Arts Showroom in Florianópolis (SC).
Participates in the "Gaúcho" Arts Exposition in Cassino Miguez, in Punta Del Este, Uruguay. 
Participates in the 3rd Gravure Biennial in Buenos Aires, Argentina.
Individual exposition at Yazigi Gallery in Porto Alegre (RS), also teaching a short metal gravure 
course,
Begins a metal gravure course in her atelier, a technique she learned in London.
1973 - Individual exhibit at U Gallery in Montevideo, Uruguay.
Collective gravure exhibit in Kanagawa, Japan.
At Leandro Telles1 request, the aquatint gravure Ciranda n° 3 becomes a part of Porto 
Alegre's Municipal Picture Gallery.
Her gravure Viagem Ancestral is on the cover of newspaper Correio do Povo Saturday

on
Retrato de Bez Batti, 1967 
Desenho a crayon litográfico, 
sobre papel 
46 cm x 37 cm
Bez Batti's portrait, 1967 
Lithografic crayon 
46 cm x 37 cm
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1981
tion of Bagé's Cultural Port.
Takes part in the Santa Maria Showroom Jury, promoted by the Federal University of Santa 
Maria (UFSM).
1982 - Marries Antonio Chaves Barcellos.

Individual exhibit at Bonino Gallery, in Rio de Janeiro (RJ), celebrating the gallery's1984
25th anniversary. At the occasion, critic Walmir Ayala and the poet Ferreira Gullar wrote about 
her painting.
1985 - Individual exhibit at the Ars Artis Gallery, in São Paulo (SP). Art critic Jacob Klintowitz 
writes about her works on the newspaper O Estado de São Paulo.
Individual gravure exhibit at the Leopoldina Juvenil Association Art Showroom, in Porto Alegre 
(RS).
Born her son Luiz Paulo Rodrigues Chaves Barcellos.
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December 21 st, the installation should remain there until April 22nd 2000, the 500th anniver- 
sary of the discovery oí Brazil. However, the works were stolen in February. Some time later, 
a photo exhibit of the installation was made at the Gasômetro Powerhouse.
2000 - Guest artist at the II Panche-Be Painting Biennial, Myths and Legends of Latin 

* America, with the painting Uirapuru, in Porto Alegre (RS).
2001 2002 - Works in research about gravure techniques with plastic artist Eliane Santos 
Rocha and issues a series of gravures in metal, etching, aquatint and relief, from the 
Adolescentes series.
2002 - Receives a grant from Fumproarte to produce the book Maria Inês Rodrigues 
Story of an Artist, about her 40 years of works in gravure, painting and sculpture. 
Participates with gravures and sculptures in the collective exhibit Artista Net, at the Bourbon 
Country Event Hall, in Porto Alegre (RS).
Has works virtually exposed at the site www.artistanet.com.br

1986 - Individual painting exhibit at the Alencastro Guimarães Gallery, At the occasion, jour- 
nalist Célia Ribeiro writes on the newspaper Zero Hora about her life and art.
Individual painting exhibit titled Imaginary Landscapes, at Cristina Gonzáles Gallery, in Porto 
Alegre (RS).
1987 - Participates in the 65 Arte atelier with artists Joana Azevedo Moura, Sônia Moeller 
and Amarili Boni Licht.
Participates in the 1 st Mini-Textiles Latin-American Gathering in Montevideo, Uruguay.
1988 - Painting exhibit at Singular gallery, in Porto Alegre (RS), based on rehearsals of 
Bukowskfs play Memory Motel.
Guest artist at the 1 st Brazil-Japan Art Exhibit, promoted by the Mokiti-Okada foundation.
1989 - Does several gravure and painting exhibits in Rio Grande do Sul, such as in Grafite 
Gallery, in Uruguaiana, Camaquã Gallery, in Camaquà, and Leopoldo Gotuzzo Art Museum, 
in Pelotas.
1992 - Performs the intervention Life Tree at the Mario Quintana Culture House grand atrium, 
in Porto Alegre (RS).
Participates in professor and writer Luiz Antônio de Assis BrasiPs Literary Creation Clinic, pro
moted by the PUCRS Languages Institute. In the same year. lilustrates the Contos de Oficina 
VIII book cover, which includes her own writings.
Individual painting exhibit at the Mario Quintana Culture House, in Porto Alegre (RS), with the 
release of the electro-gravure and short story book Caderno dos Insensatos. At the occa
sion, actress Isabel Ibias acted out one of the short stories.
Participates with artists Zorávia Bettiol, Esther Bianco, Francisca Dallabona, Ruth Schneider 
and Gerson Radaelli in the installation Protect Life, assembled in front of the Menezes Cortes 
garage, in front of Melvin Jones Square, in downtown Rio de Janeiro (RJ) during the ECO 92 
conference. The installation - made up of 12 modules in painted cotton, measuring 3.50 x 
1.60 m each. one 7x3 meter module, and total size of 24 meters - was also shown in Porto 
Alegre and San Francisco, Califórnia, United States.
1993 - Individual exhibit of painting and bronze sculpture in Bonino Gallery,
Rio de Janeiro (RJ).
Painting and sculpture exhibit at Laura Alvim Culture House, in Rio de Janeiro (RJ). In that 
same occasion, other showrooms displayed works by Esther Bianco and 
Zorávia Bettiol.
1995 - Painting and sculpture exhibit at Grange Gallery, in Toronto, Canada.
Exhibit with Mexican artist Judite Thomamichel, at Galerie Grange, in Toronto,
Canada.
Exhibit and auction gravures for charitable entities in Toronto. Canada.
Participates with painting in the exhibit Art sees Fashion, organized by journal- 
ist Célia Ribeiro and promoted by newspaper Zero Hora and the State Culture 
Secretarial
lilustrates the cover of The Brazilian Newspaper, of July 1995 (no. 27, year 
3).
in Toronto, Canada.
1997 - Individual exhibit of resin and bronze gravures and paintings in 24 de 
Outubro Gallery, in Porto Alegre (RS).
Participates in and coordinates a group of 20 plastic artists in the installation 
Me dejas loco, América, in the Porto Alegre Public Market, simultaneously with 
the I Mercosur Visual Arts Biennial in Porto Alegre (RS).
1998 - Participates in the collective painting exhibit Brazilian Art, in Toronto.
Canada, invited by the Consulate General of Brazil - 360 Art Gallery.
Wins the 1 st Prize in the I South American Panche-Be Painting Biennial, in 
Porto Alegre (RS). Her painting was then taken to Spain to participate in the 
Balconadas exhibit.
1999 - Individual exhibit of painting and bronze sculptures at the Brazart 
Productions Gallery, in Toronto, Canada.
Participates in and coordinates the installation Brazil, 500 Years: Image Sailors. 
which happened at the old Gasômetro Powerhouse and on the Guaiba River 
shore, in Porto Alegre (RS). The exhibit gathered works from 18 Rio Grande do 
Sul plastic artists who presented paintings on sail-shaped canvasses (9 m x 3 
m), in a reference to the rich and diverse Brazilian culture. Inaugurated on

The
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Sem Título, 1967 

Desenho em tinta china e aguadas 
66 cm x 49 cm
Untitled, 1967

Ink and watercolor on paper
66 cm x 49 cm124

Série As Meninas (detalhe), 1967 
Desenho a caneta tinteiro e 

aguadas a pincel sobre papel 
66 cm x 46 cm

The Girls Series (detail), 1967 
Pen and watercolor on paper 

66 cm x 46 cm
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Maria Inês Rodrigues ao lado de uma de suas primeiras 
pinturas (1965). Lecionando gravura em metal, em Porto 
Alegre (1978). A artista em seu ateliê em Porto Alegre, com 
seus amigos Iberê Camargo e Maria Coussirat Camargo. 
Fayga Ostrower e Giovanna Bonino com a artista, no Rio 
de Janeiro, por ocasião de sua mostra individual na Galeria 
Bonino (1985).

Maria Inês Rodrigues beside one of her first paintings (1965). 
Teaching etching in the Art Museum of Rio Grande do Sul 
(1978). The artist in her atelier in Porto Alegre, with her friends 
Iberê Camargo e Maria Coussirat Camargo. Fayga Ostrower e 
Giovanna Bonino with the artist, in Rio de Janeiro, during her 
individual exibicion in the Bonino Gallery (1985).

Retrato de Luis Paulo, 1990 
Desenho a pastel oleoso, 

sobre papel 
41 cm x 23 cm

Luis Paulo's portrait, 1990 
0/7 pastel on paper 

41 cm x 23 cm
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Maria Inês Rodrigues

Engravings
Paintings

Sculptures
Drawings

Gravuras
Pinturas
Esculturas
Desenhos

Financiamento e Apoio Cultural


