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— INTRODUÇÃO À OBRA DE USA MONTEIRO —
Gaudêncio Fidelis

Diretor do MARGS

A realização de uma exposição retrospectiva de lisa Monteiro 
/\é parte do extenso programa que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS) vem desenvolvendo desde 2011, com 
vistas a dar visibilidade e legibilidade à produção de artistas cuja 
obra ainda não havia recebido o reconhecimento que lhes é devido. 
Por sua contribuição plástica e inovação, as obras desses artistas 
mereciam uma exposição museológica à altura de sua produção. 
A presente exposição percorre um arco histórico significativo da 
produção de lisa Monteiro, compreendido entre os anos de 1957 
e 2007, proporcionando uma visão inovadora e ao mesmo tempo 
inédita de sua produção, pela primeira vez mostrada em sua tota
lidade com obras representativas de todas as suas fases.

A obra de lisa Monteiro desafia a lógica evolucionista da no
ção de estilo. Sua produção não obedeceu a uma sequência de de
senvolvimento e tende a romper a linearidade progressiva de evo
lução, comumente tida como indo do figurativo ao abstrato, em 
um processo de dissolução da forma até a sua completa abstra
ção. Entretanto, o que sua obra demonstra é o desenvolvimento 
de uma lógica que a obra de muitos artistas vem seguindo, princi
palmente nos últimos anos. Na área da pintura, talvez o caso mais 
emblemático tenha sido o de Iberê Camargo (Restinga Seca/RS, 
1914 - Porto Alegre/RS, 1994), que saiu da figuração, atravessou 
a abstração e ingressou novamente na figuração no período final 
de sua trajetória,abrangendo aproximadamente um terço de sua 
produção.

A obra do artista ocasionou certo desconforto, não só pela 
figuração dramática e expressiva que adotou, mas também por 
ter justamente subvertido essa lógica em um período no qual o 
desenvolvimento da noção de estilo ainda era considerado como 
se desenvolvendo de forma linear e (sempre) progressivamente da 
figuração para a abstração. Além disso, sua obra transitou entre 
a pintura mais acadêmica, atravessou uma produção construtiva 
e ingressou na figuração novamente, sendo que nessa última fase 
transitou entre a pintura figurativa mais realista e outro período 
mais abstrato e onírico da-imagem. Sua trajetória torna-se ainda 
mais complexa quando, em meio a esses períodos de realização 
de sua obra, o artista introduziu obras estritamente figurativas e 
outras mais abstratas.

Não é diferente com a obra de lisa Monteiro. Depois de um iní
cio de suas obras figurativas na década de 1950, observa-se um 
radical rompimento de sua produção com as obras construtivas 
realizadas em acrílico durante a primeira parte da década de 1970. 
Durante esse período, a sua produção radicalizou-se em diversos 
aspectos, tanto na utilização do material quanto na construção 
da forma e na articulação do significado em relação à estrutura 
formal da experiência ao plano. Especialmente se considerarmos 
o contexto local, podemos dizer que essas obras produziram um 
avanço significativo no ambiente local, embora tal movimento 
ainda não tenha sido plenamente reconhecido.

Posteriormente, a artista ingressa em uma pintura figurati
va de caráter surrealista, permeada por um forte lirismo que lhe 
atribui uma combinação distinta no campo da experiência estéti
ca. Através de sofisticados aparatos formais que a artista pinta, 
como planos, esferas, buracos, círculos, anteparos, cortinas e ou
tros planos. Essas pinturas evocam um conjunto de cenários que 
apontam para a construção pictórica e para uma distinção entre o 
real e o imaginário que já se via de certa forma em suas obras em 
acrílico. Observamos certo tom biográfico na construção dessas 
paisagens e cenas que arregimentam um conjunto de sensações
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1957 Curso de pintura no Instituto de Artes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (IA-UFRGS).

1959 Xilogravura no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, RS.
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1962-66 Graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC-RS).
1964 Extensão em antropologia filosófica, ministrado por Guillermo 

Blanco, na PUC-RS.
Extensão “A Participação”, ministrado por Nicola Derisi, na 
PUC-RS.

1968 Curso de aperfeiçoamento em pintura no Instituto de Artes da 
UFRGS.
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1972 Curso Cinquenta Anos de Arte Brasileira, ministrado por Roberto 
Pontual.

1977 Curso de extensão Arte e Comunicação, ministrado por Walter 
Zanini.
Curso de extensão em desenho, ministrado por Pamela Barr, na 
UFRGS.

1971 lisa Monteiro, Galeria Cyclo, Porto Alegre, RS, 1971.
1976 lisa Monteiro: Pinturas, Galeria do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB), Porto Alegre, RS, 24 de novembro de 1976 a 6 de 
dezembro de 1976.

1978 Usa Monteiro, Portal Galeria de Artes, São Paulo, SP, 1978.
1979 Usa Monteiro: Pintura - Litografia, Galeria Studiu's, Porto Alegre, 

RS, setembro de 1979.
1982 Usa Monteiro, Realidade Galeria de Arte, Rio de Janeiro, RJ, de 15 a 

30 de junho de 1982.
lisa Monteiro, Galeria de Arte do Clube do Comércio, Porto 
Alegre, RS, de 5 a 20 de agosto de 1982.

1986 Mostra de Artistas Novos, três exposições individuais, Espaço 
Cultural Petrobrás, Rio de Janeiro, RJ, de 29 de setembro a 10 de 
outubro de 1986.

2009 Usa Monteiro, Sala da Fonte, Paço Municipal, Porto Alegre, RS, de 
15 de abril a 2 de maio de 2009.

Copo:
ILSA MONTEIRO (Porto Alegre]RS, 1925)

A Busca/Alroçâo, 1973 | Acrílico, 68 x 68,5 x 12,3 cm 
Acervo MARGS



1974 Arte Caúcha/1974, Exposição Itinerante, Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), Brasília, DF, 1974.

1975 Arte Caúcha/1974, Exposição Itinerante, Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB), Porto Alegre, RS, 1975.
7° Panorama de Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo 
(MAM SP), São Paulo, SP, 1975.

1976 8" Panorama de Arte Atual Brasileira. Museu de Arte Moderna de São Paulo 
(MAM SP), São Paulo, SP, 1976.

1977 Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) na Reitoria da Uni
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), Sala de Exposições da Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.
IV Salão de Artes Visuais, Evento promovido pela UFRGS e Fundação Nacional 
de Arte (FUNARTE), Salão de Festas da Reitoria, Pinacoteca Barão do Santo Ân
gelo do Instituto de Artes, Campos do Vale, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, de 21 de novembro a 18 de dezembro de 1977.
II Panorama de Arte, Evento promovido pela UCS e Galeria Alfred, Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), Caxias do Sul, RS, novembro de 1977.
Exposição de Mini Trabalhos, Exposição Itinerante, Galeria do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), Galeria Studiu’s, Centro Comercial da Azenha, Porto 
Alegre, RS, 1977.
Exposição de Desenhos na Escola de Artes, Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (IA UFRGS), Porto Alegre, RS, 1977.

1978 Monteiro, Mendes Faria e Patrick Ceraghty, Portal Galeria de Artes, São 
Paulo, SP.
O Museu Vai à Indústria, Exposição Itinerante, Evento promovido pelo MARGS, 
Divisão de Promoções Sociais (SESI), Associação dos Funcionários da Aços Finos 
Piratini (AFAÇO) e Associação de Promoções Culturais da AFAÇO, Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS.
Pelotas: A tradição Revivida, RC - Galeria de Artes, Porto Alegre, RS, 1978.

1979 Semana do MARCS, Stand de Gravuras, Praça da Alfândega, Porto Alegre, RS. 
1982-83 Coletiva de Fim de Ano, Galeria Masson, Rio de Janeiro, RJ, de 16 de dezembro de

1982 a 15 de janeiro de 1983.
1984 Paisagens, Galeria Villa Riso, São Conrado, RJ, de 27 de setembro a 18 de 

outubro de 1984.
1985-86 papel e Volume, Galeria Villa Riso, São Conrado, RJ, de 9 de dezembro de 1985 a 

31 dejaneirode1986.
1988 5°Salão de Pelotas de Arte Contemporânea. Galeria de Arte da Fundação

Municipal Cultura, Lazer e Turismo de Pelotas (FUNDAPEL), RS, de 01 a 29 de 
Julho de 1988.

1989-90 Cinco Artistas de Técnicas Diferentes, Galeria de Arte do Instituto Brasil Estados
Unidos (IBEU), Rio de Janeiro. RJ, de 12 de dezembro de 1989 a 4 de outubro de 1990. 

1990 O Rosto e a Obra, Galeria de Arte do Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU), Rio 
de Janeiro, RJ, 1990.

2011O Museu Sensível: Uma Visão da Produção de Artistas Mulheres na Coleção 
do MARCS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. 
Curadoria de Gaudêncio Fidelis.

2012 Mecanismos e Dispositivos: Articulações Contemporâneas do Sentido em 
Curadoria, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. 
Curadoria de Gaudêncio Fidelis.
Alien: Manifestações do Disforme, Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de José Francisco Alves.
Economia da Montagem: Monumentos, Galerias, Objetos, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de José Francisco Alves.
Cromomuseu: Pós-Pictorialismo no Contexto Museológico, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de Gaudêncio Fidelis.

2013 Pintura Brasileira: Coleção José Antonio e Hleldis Martins, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de José Francisco Alves.

2014 Distrações da Memória: O Museu como Modo de Rever o Mundo, Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de Ana 
Zavadil.
Geografias da Criação [Arte, Moda e Design], Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS), Porto Alegre, RS. Curadoria de Ana Zavadil.

provenientes de sentimentos particulares.
Em meados dos anos de 1970, a artista realizou um conjunto 

de pinturas de transição que sinalizam para uma volta definitiva 
à figuração em suas obras posteriores, já no final daquela déca
da. Nessas pinturas, que trazem uma exacerbação das formas que 
vimos em suas pinturas imediatamente anteriores, identificamos 
uma inclinação ainda mais forte em direção a um surrealismo oní
rico, que situa a obra da artista em uma tradição singular da pin
tura, não mais comprometida com a experiência construtiva que 
havíamos visto em suas obras do início da década de 1970. Depois 
disso, lisa não mais regressaria aos aspectos construtivos de sua 
obra e abandonaria defi 
com as formas construtivas. Por outro lado, é possível identificar 
uma forte inclinação que faz com que a construção da forma man- 
tenha-se afiliada às raízes construtivas de maneira significativa.

Na década de 1980, a obra de lisa Monteiro ingressa em um 
território um tanto dramático, embora a cor venha a disfarçar con
sideravelmente os elementos macabros que surgem em sua obra, 
como esqueletos, ossos e caveiras. Posteriormente, suas obras re
alizam uma espécie de abstração da paisagem sobre a qual a ar
tista havia por tanto tempo se debruçado, e as pinturas do final 
das décadas de 1980 e início dos anos 1990 apontam para uma 
fragmentação do espaço em que as formas ocupam desordena
damente a tela em fragmentos que lhe conferem ainda maior liris
mo e certa instrumentalização da disposição poética do trabalho 
em distanciar-se do universo construtivo e migrar definitivamente 
para um universo mais onírico. Ainda assim, nas últimas pinturas 
exibidas nesta exposição, realizadas no início dos anos de 2000, 
podemos constatar um retorno a determinados aspectos constru
tivos, agora incorporando um sistemático enfrentamento com as 
diversas experiências obtidas e localizadas entre o surrealismo e o 
abstracionismo lírico.

Observando-a mais de perto, constatamos que a obra da artis
ta nunca abandonou completamente suas prerrogativas constru
tivas, embora, é claro, não afiliadas ao construtivismo ortodoxo. 
Uma abordagem poética da experiência construtiva fez da obra 
de lisa Monteiro um campo de considerável liberdade estética e, 
simultaneamente, de experiências estéticas que pouco se vê em 
artistas de sua geração.

nitivamente uma relação mais estreita

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

1969-70 26°Salão Paranaense, Departamento de Cultura, Curitiba, PR, de 19 de dezembro 
de 1969 a 19 de janeiro de 1970.

1970 Salão Universitário de Artes. Departamento Artístico da Casa do Estudante, 
Curitiba, PR, de 21 de agosto a 5 de setembro de 1970.
TSalão de Artes Visuais da UFRCS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Porto Alegre, RS, setembro de 1970.
3°Salão Nacional de Arte Universitária, Cidade Universitária, Belo Horizonte, MG, 
setembro a outubro de 1970.

1971 1° Salão de Arte Luz e Movimento da Eletrobrás. Rio de Janeiro, R), 1971.
1972 Mostra de Arte da Olimpíada do Exército, Vestíbulo Nobre da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Palácio Farroupilha, Porto Alegre, RS, 
de 27 de abril a 7 de maio de 1972.
4°Panorama de Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna de São Paulo 
(MAM SP), São Paulo, SP, 1972.

1973 Expositores Março 1973, Galeria de Arte Alberto Bonfiglioli, São Paulo, SP, março 
de 1973.
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CURADORIA
Caudêncio Fidelis

terça-feira 
02 DE DEZEMBROABERTURA
19h

de 03 a 28 de dezembro de 2014 
de terças a domingos 
das10h às19h

VISITAÇÃO

• ENTRADA FRANCA •

REALIZAÇÃOAPOIO

à
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