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Esta exposição é um “convite desafio” para o visi-
tante refletir sobre quanto desenho há por aí que não 
notamos.

Todos nós temos um repertório, um estoque de ex-
periências visuais, como um cofre de visualidades que 
vai sendo preenchido desde o nosso nascimento. São 
sensações visuais que se configuram num acervo par-
ticular e único e que pode ser enriquecido, ampliado e 
aprofundado ao longo da vida.

O mundo está impregnado de marcas, imagens, 
desenhos que nem sempre são vistos por não se encon-
trarem na categoria de belos ou atraentes, mas que con-
tém a imensa riqueza da beleza simples que expressa a 
singularidade de tudo.

Colocar o observador dentro desse espaço onde o 
meu universo visual se manifesta em seus aspectos mais 
sensíveis e pessoais, é abrir o meu cofre e desvelar esse 
enigma que é o processo de apropriação e expressão de 
um artista.

EM TUDO HÁ DESENHO
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“Uma simples imagem, se 
for nova, abre um mundo.”

(Gaston Bachelard, 1988, p. 143)
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Permito que as primeiras ações surjam de um in-
teresse ou paixão, como num jogo, numa experiência. E 
é no fluir dessa experiência que se apresentam os ele-
mentos próprios de uma linguagem plástica; imagina-
ção, sentimentos, afetos, memórias, gestos, repertório 
visual, pensamentos visuais, técnicas, enfim, a conquis-
ta do fazer artístico.

Vamos, o trabalho e eu, em busca de soluções. As 
ações provocam dilemas que provocam ações que evo-
cam questões que trazem associações que se traduzem 
em conexões e envolvimento.

Nessa hora é preciso estar no tempo, no seu tempo, 
no mundo.

Surgem os caminhos, as frestas, os acasos, escolhas 
são necessárias, a obra começa a saber coisas que eu não 
sei. É necessário segui-la. Dar corda. É preciso entregar, 
confiar, porém de olhos bem abertos e não ter medo.

Mania de inventar: uma aventura
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“Um pobre objeto é então o  
porteiro do vasto mundo.”

(Gaston Bachelard, 1988, p. 163)
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Um “museu de arqueologia” transformado em 
arte, que, organizado de modo a construir um campo de 
narrativas cenográficas, recebe uma coleção de objetos 
que convivem por razões poéticas e não científicas.

“Um museu”
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O artista olha, vê, acha, seleciona, cata, escolhe, prefere, pretere, abandona,        e olha, e vê, e acha, e seleciona...
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Um objeto está condenado a não ser mais nada, 
a sobrar, a estar à margem da nossa atenção. Largado, 
se revela como elemento passível de uma investigação 
plástica, estética.

Provoca um interesse particular por conter um 
desligamento dos objetos estabelecidos como artísticos 
ou úteis, propicia uma liberdade, um campo para 
experimentações.

Ele se oferece gratuitamente à leitura poética.

Despojado de sua função, permite voos da 
imaginação, aceita novas moradias, pede outros 
adjetivos.

“Já servir para nada”
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“Se se agarrar à natureza, ao que ela tem de simples, à miudeza que 
quase ninguém vê e que tão inesperadamente se pode tornar grande e 
incomensurável; se possuir este amor ao insignificante; se procurar sin-
gelamente ganhar como um servidor a confiança daquilo que parece po-
bre - então tudo se lhe há de tornar fácil, harmonioso e, por assim dizer, 
reconciliador -, não talvez no intelecto, que ficará atrás espantado, mas 
sim na sua mais íntima consciência, que vigia e sabe.”

(Rainer Maria Rilke, 2001, p. 42)
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EM TUDO HÁ DESENHO, uma aventura do olhar

Na exposição “Em tudo há desenho”, o olhar de Iza Figueiredo envereda 
por caminhos da reminiscência e da beleza para criar a sua poética visual. 
Apropria-se de objetos encontrados ao seu redor e estabelece com eles uma 
relação afetiva, até mesmo de acasalamento. A artista trabalha a urdidura de 
sua poética, como uma aranha que tece uma teia. 

Constrói conjuntos complexos com fragmentos da natureza, objetos do 
cotidiano, pedaços de coisas e coisas inteiras. Risca e rabisca no espaço, no 
papel, no tecido.

Quando se apropria de objetos encontrados na natureza (materiais or-
gânicos, minerais) privilegia a forma, sensível à estrutura da matéria e sua 
epiderme – registros da beleza, do erotismo. 

Quando incorpora coisas do mundo da cultura (objetos do cotidiano, 
cartas, fotos), privilegia neles os aspectos do afeto e do tempo, mas de um 
tempo passado –  registros da memória. Melancolia.

Uma vez inseridos na sua obra, os fragmentos e as coisas se transfor-
mam, denotam energia e forte carga poética. Deles emergem outros conteú-
dos. São vozes que cantam outras melodias, embora ainda sejam audíveis os 
significados de origem.

Há desenho em tudo, no sentido de desígnio, de vontade, de projeto. Há 
desenho na formação dos conjuntos, nos fragmentos que se articulam, nas 
instalações. Há desenho nos rabiscos desordenados e minuciosamente bor-
dados; há desenho nos casulos de algodão, suspensos no ar.

“Em tudo há desenho” é uma exposição para olhos bem abertos e sensi-
bilidade à flor da pele.

Fabio Magalhães
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Nasci em Pindamonhangaba, em 1945, antes um pouco de acabar a II 
Guerra Mundial. Nasci mulher, com o destino traçado para a maternidade e 
o lar.

Passei a infância e a adolescência em São Paulo, no Bairro Santo Amaro. 
Morava numa casa térrea com quintal. O telhado e as árvores eram os meus 
refúgios. No telhado observava as agulhas dos pinheiros se entrelaçarem en-
tre as telhas; nas árvores, os desenhos dos troncos, os fungos e os musgos. 
Esta foi a minha primeira escola, assim como a lama depois da chuva na rua 
de terra. Depois vieram os mestres; minha vó Julieta que me alfabetizou, tia 
Edy que aos domingos de manhã, nos concertos do Teatro Municipal, me en-
sinava o que sabia sobre música clássica, minha mãe e suas cinco irmãs que 
me ensinaram tudo sobre rendas, sedas, bordados, bobós, vatapás, bolos e 
tortas. Aos 8 anos conheci o Sr. Guido Viaro, meu primeiro professor de arte. 
Foi ele que me pegou pela mão e me encorajou a penetrar no mundo assus-
tador daquilo que ainda não existe. Tornei-me artista desde então.

Tive professores maravilhosos pela vida a fora, não só pelo que sabiam 
e ensinavam, mas por serem pessoas que inquietas buscavam a beleza no 
mundo; Oswald de Andrade Filho, Flavio Motta, Flavio Império, Sergio Ferro, 
Naum Alves de Souza, Ivaldo Bertazzo, Silvio Dworeck, Ubirajara Ribeiro, 
Megume Yuasa, Sara Carone, Rubens Espírito Santo, Evandro Carlos Jardim.

Fui mãe aos 25 anos, aos 27 e depois aos 35. Manoela, Joana e Isabel.
Avó aos 62 e 64, Antônio e Angelina.

Fui trabalhando nos interstícios, como arte educadora e como artista.

Iza Figueiredo
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Fabio Magalhães

Atualmente é curador independente e Diretor Artístico do MACS - Mu-
seu de Arte Contemporânea de Sorocaba
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Desde 2009 – Diretor Artístico do MACS - Museu de Arte Contemporânea de 
Sorocaba 
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1989/1994 – Conservador-chefe do MASP – Museu de Arte de São Paulo 
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1985/1987 – Secretário de Apoio à Produção Cultural do Ministério da Cultura 
1983 – Secretário de Cultura do Município de São Paulo 
1979/1982 – Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo

Atividades Recentes como Curador de Exposições: 
2014 – O Artista e a Bola na Oca do parque Ibirapuera em SP e na Cidade 
das Artes no Rio de Janeiro 
2014 – Resistir é Preciso - CCBB Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo 
2013 – Gilberto Salvador na Pinacoteca do Estado de São Paulo 
2012 – Percursos Contemporâneos - MACS - Museu de Arte Contemporânea 
de Sorocaba 
2012 – Caravaggio e Seus Seguidores - confirmações e problemas - Casa 
Fiat de Cultura, Nova Lima - Minas Gerais; MASP 
2011 – Brasil Brasileiro - Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de 
Chile 
2010 – O Mundo Mágico de Marc Chagall - (obra gráfica) Museu de Arte 
de São Paulo (janeiro-março) 
2009 – O Mundo Mágico de Marc Chagall - O Sonho e a Vida - Belo Horizonte 
2008/2009 - Brasil Brasileiro / 200 anos de pintura - Centro Cultural do 
Banco do Brasil - São Paulo e Rio de Janeiro 
2008 – Arte e Memória - Anos Rebeldes - exposição de artes plásticas sobre os 
anos 60 - Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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