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^ gravura diante do nariz, e os olhos nela — eis 
um caminho para a distância ainda não atingida. 

Mas para isso é preciso que o artista se tenha doa
do 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 
favor da gravura dá relevo a um grupo de personalidades 
femininas de primeira ordem. Entre elas passou a figurar, 

consentimento da crítica, Maria Inês Kliemann. 
Sinto, pelo menos, nas formas que eia persegue, 

grande abertura para a revaíorizãçâo do sentimen-

em

com o

uma
to na dimensão cósmica. Os seres humanos e as coisas 
aparecem na sua arte unidos pelo mesmo impulso vigo
roso: existem para enevoar os olhos. Daí a poesia não da
tada, 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 a 
outra atmosfera, o lado visionário. Uso esse adjetivo por
que não há, infelizmente, muitos artistas capazes de al
cançar 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 
18.9.1972
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1 23 O Feiticeiro
24 Enfeitiçados
25 Ciranda n.° 2
26 O herói
27 Vamos elevar a rede das estrelas
28 Transformação
29 A figura do tambor
30 Brincando de músicos

Ciranda n.° 1 
Festa dos ciganos 
Magia
Feiticeiros azuis 
Viagem ancestral 
Nascimento de lemanjá 
Feiticeiros

169 Máscaras
10 Passeio na cidade azul 
1 1 Músicos n.° 4
12 Músicos n.° 5
13 Menino e gato
14 Pandora

1 5 Pequeno rei

1 Tocando tambor
2 A magia dos músicos
3 Grupo de músicos
4 Personagem do tambor
5 Músico mágico
6 Músicos n.° 1
7 Músicos n.° 3
8 A música dos meninos adormece a cidade
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1962 — 9.° Salão de Artes Plásticas (Escola de Artes da UFRGS),
onde recebeu menção honrosa.

1963 — Exposição de alunos de Vasco Prado (desenho)
1964 — Coletiva de artistas gaúchos (Galeria Espaço)
1965 — Exposição de alunos de Iberê Camargo (pintura) M.A.R.S.
1967 — Exposição coletiva de artistas gaúchos (Galeria Leopoldina)
1968 — Exposição coletiva de gravadores brasileiros (Inglaterra),

a convite da Universidade de Essex, juntamente com Gras- 
mann e Dora Bazílio.

1969 — Participou do XVIII Salão Nacional de Arte Moderna, Rio
de Janeiro (litogravura).

1969 — 2.° Salão do Artista Jovem (São Paulo), Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas, obtendo medalha de bronze 
(água-forte).

1969 — Exposição coletiva na Galeria I.B.E.U., Rio de Janeiro.
1971 — Exposição coletiva na Esphera Galeria de Arte

1971 — Exposição coletiva na Ciclo Galeria.
1972 — Salão de Artes Plásticas da Ilha de Santa Catarina — Flo

rianópolis (agosto)
1972 — Exposição Internacional da Gravura —S. Paulo (setembro)

MARIA INÊS KLIEMANN 
Nasceu em Porto Alegre, 
onde se diplomou pela Es
cola de Artes da UFRGS 
em 1964.
Fez cursos livres de pintu
ra com Iberê Camargo e 
Lore Koch.
Estudou desenho no ate- 
lier de Vasco Prado e Zo- 
ravia Bettiol. De 1967 a 
1968 estudou em Londres, 
na Slade School, litogravu
ra com Stanley Jones e 
água-forte com Bartolomeu 
dos Santos.

1

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS:

1967 — Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (Porto Alegre)

1968 — A.I.A. Gallery (15 Lisle Street, Leicester Square,
Londres WC 2

1969 — Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano

ESTE CATÁLOGO FOI IMPRESSO 
GRATUITAMENTE PELA 

LIVRARIA DO GLOBO S. A.
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EM SUA CASA 

UM LABORATÓRIO 
DE IDIOMAS
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0 * 0Conheça na Livraria do Globo os famosos cursos 
Linguaphone. Você agora pode ter em casa o 
seu minilaboratório de inglês, francês, alemão, 
italiano, russo ou japonês. Você pode aprender 
qualquer um desses idiomas em menos de cinco 
meses, estudando não mais que trinta minutos 
por dia. Anote: Livraria do Globo (Andradas, 
1428) — procurar pela Sônia. Ela lhe fará uma 
demonstração completa do método mais eficiente 
e econômico que existe para se aprender uma 
língua estrangeira.
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LIVRARIA DO GLOBO S. A 
Rua dos Andradas, 1428 Fone: 24-81-11

£nrrs £rs
rs

r> c^.
r>. C?
E‘ - © 6- Q ^
pi

pi go

I
LO£ Pi

V


