


quadriculando a paisagem
O trabalho de Angela Zaffari permite o acesso a múltiplas leituras, uma vez que se 
apresenta em composições distintas. Uma classificação precisa não é o caso para 
esta série de obras, visto que são paisagens, melhor dizendo, uma história que vai do 
quadrado à paisagem.

O fato é que os trabalhos nascem de um fazer laborioso focado na qualidade 
técnica da pintura e cujas obras representam paisagens reais ou imaginárias, espon
tâneas ou construídas. Perceber os personagens que fazem parte desses enquadra
mentos oportunizará entrar no mundo novo da poética de Angela Zaffari, pois de um 
território conhecido se chega a outros menos conhecidos.

A exposição Do Quadrado à Paisagem cria novas relações entre arte/vida/ciência, 
e isso se concretiza no trabalho da artista pelo movimento do seu universo poético e 
o seu campo específico de trabalho em um território de cruzamentos sem fronteiras 
delimitadas.

Para entender seu processo tal como ele ocorre hoje, é necessária uma análise a 
partir das seguintes dimensões: da conceitualização teórica, dos antecedentes 
históricos, da sua transformação e da sua especificidade atual.

O quadrado é o ponto de partida do percurso que dá origem à obra. A partir 
dele, é que se abrem todas as possibilidades dentro do trabalho. Porém, abre-se 
também a inquietação na busca de colocar esse signo em consonância com as suas 
pesquisas e na aparência da obra como constituinte imprescindível e com a capaci
dade de inovação para cada trabalho da mostra. Esse fato artístico nos leva direto ao 
conceito de repetição de Cilles Deleuze.



quadriculando a paisagem A repetição pensada a partir da diferença, como quer Deleuze, e da maneira 
que interessa à arte, não significa só singularidade, mas também multiplicidade.

O quadrado e a cor em constante movimento que modifica a experiência do 
fazer e transforma esse ato em novas experimentações. Esse fazer demanda um 
tempo em eterno movimento, em "eterno retorno”. A relação espaço/temporal 
que permeia o trabalho intensificado pela cor cria uma nova percepção e sineste- 
sia estética.

A mostra em questão é composta por uma série de trabalhos que transmitem 
fortes relações visuais pautadas nos elementos cor e quadrado, que não se encer
ram em suas próprias plasticidades, mas trazem reflexões sobre o aspecto 
conceituai de sua produção e desafiam o espectador a compreender a sua lógica 
processual e poética.

O resultado plástico do conjunto apresenta uma narrativa poética com inter
valos aos quais denominei de ponto, ou seja. um quadrado de uma cor só, refor
çando o sentido de pausa entre a densa narrativa sugerida pelas telas que represen
tam paisagens e seus desdobramentos com seus ritmos e suas cores imponentes.

A exposição Do Quadrado à Paisagem convida o público para conhecer o lado 
mais subjetivo do trabalho de Angela Zaffari, em que o assunto de suas pinturas se 
volta à paisagem. O quadrado e a cor marcantes também em suas produções anteri
ores agora se revestem de novas nuances e combinações trazendo autonomia estética, 
em que os jogos visuais propostos implicam profícuas misturas entre pesquisa e 
técnica onde o resultado final é um conjunto de obras de grande valor visual.

O trabalho de Angela Zaffari permite o acesso a múltiplas leituras, uma vez que se 
apresenta em composições distintas. Uma classificação precisa não é o caso para 
esta série de obras, visto que são paisagens, melhor dizendo, uma história que vai do 
quadrado à paisagem.

O fato é que os trabalhos nascem de um fazer laborioso focado na qualidade 
técnica da pintura e cujas obras representam paisagens reais ou imaginárias, espon
tâneas ou construídas. Perceber os personagens que fazem parte desses enquadra
mentos oportunizará entrar no mundo novo da poética de Angela Zaffari. pois de um 
território conhecido se chega a outros menos conhecidos.

A exposição Do Quadrado à Paisagem cria novas relações entre arte/vida/ciência, 
e isso se concretiza no trabalho da artista pelo movimento do seu universo poético e 
o seu campo específico de trabalho em um território de cruzamentos sem fronteiras 
delimitadas.

Para entender seu processo tal como ele ocorre hoje, é necessária uma análise a 
partir das seguintes dimensões: da conceitualização teórica, dos antecedentes 
históricos, da sua transformação e da sua especificidade atual.

O quadrado é o ponto de partida do percurso que dá origem à obra. A partir 
dele, é que se abrem todas as possibilidades dentro do trabalho. Porém, abre-se 
também a inquietação na busca de colocar esse signo em consonância com as suas 
pesquisas e na aparência da obra como constituinte imprescindível e com a capaci
dade de inovação para cada trabalho da mostra. Esse fato artístico nos leva direto ao 
conceito de repetição de Cilles Deleuze.
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Do Quadrado à Paisagem - Angela Zaffari
Curadoria de Ana Zavadil e Letícia Lau

visitação: de 4 de agosto a 24 de setembro de 2017 
de terças a domingos, das 1 Oh às 19h 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega - Porto Alegre/RS
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