Experimente
Através da Janela para Amílcar
de Castro, 2002
Litograﬁa e fumaça
35,5 x 50 cm

“Através da Janela para Amílcar de Castro” faz parte de uma série de litogravuras em que a artista
Shirley Paes Leme homenageia a seu professor e grande amigo Amílcar de Castro. É por meio do
traço, da intenção construtiva e da sugestão gráﬁca tridimensional que a composição de Shirley
se encontra com a obra do mestre.
O que parece revelar uma janela que se abre ao exterior é um caminho aberto a suas memórias
de infância vivida na fazenda do pai, onde desde cedo desperta um interesse pelas coisas
mínimas: a terra, a poeira, o picumã, a teia de aranha, o galho seco, aquilo que está muitas vezes
fora do olhar cotidiano.
Nesta Obra a artista busca capturar o intangível pela matéria gordurosa da litograﬁa que permite
criar uma textura aveludada que se espraia sobre o papel. Não contente com o resultado, Shirley
aplica uma camada de fumaça congelada sobre a composição litográﬁca, a ﬁm de dar a sensação
de tridimensionalidade e profundidade à matéria, completando seu traço. É uma janela inventiva
não só pela forma com que é construída, mas também, porque nos mobiliza a imaginar o que
estaria do outro lado. A janela da artista nos traz, também, uma forte sensação de "sujeira" e
imprecisão; mas esta sensação logo nos escapa, porque a mancha de fumaça se desvanece... Há
algo sobre o efêmero e o volátil que não conseguimos capturar.

Em diálogo

Shirley Paes Lemes
Olhando para a obra
online

Vamos construir uma janela? Ver através dela? Abri-la,
fechá-la. Entrever? Procure no seu entorno gravetos,
galhos secos, ramos, fragmentos coletados da natureza
e proponha a seus estudantes que construam uma janela
sobre o chão, ou sobre uma ampla mesa. Observe a
composição das partes selecionadas e como elas
conformam uma geometria imprecisa, depois a
fotografe. Pergunte ao grupo: que assuntos/temas você
poderia recortar na paisagem? Para quem poderia ser
esta janela? Assim como Paes Leme homenageou o
artista Amílcar de Castro, a quem seus estudantes
poderiam homenagear de forma afetuosa?

Estudar com o artista e designer gráﬁco mineiro Amílcar de Castro
lhe trouxe importantes referências construtivistas, visíveis em suas
esculturas monumentais e de geometrias imprecisas, realizadas
principalmente com elementos naturais, assim como em suas
composições gráﬁcas, feitas em gravura e desenho sobre papel.
Ficou curioso/a? O MUnA possui uma escultura do Amílcar em seu
acervo! (ver +)
Assim como o artista francês Yves Klein faz referências a suas
memórias infantis em seus trabalhos monocromáticos - uma delas
era olhar para o céu azul nas praias de sua cidade natal, Nice -,
Shirley Paes Leme entremeia sua obra de memórias de infância e
de um olhar sensível ao que parece menos importante. Klein,
também deixa latente em suas obras o uso de elementos naturais
nas telas cobertas de tintas que recebem água, ar, terra, fogo, como
nas obras Cosmogonias e Pinturas de Fogo da década de 1960.

O projeto "MUnA Online: do museu para o mundo" busca
divulgar o acervo artístico do museu na internet, ampliando
o acesso ao patrimônio cultural deste museu regional. O
projeto possui três ações: a publicação do acervo online por
meio da plataforma Tainacan; uma série de mini-documentários dedicados a artistas de destaque do acervo; e uma
coleção de material educativo no formato digital, voltado
ao/a professor/a do ensino básico, que traz olhares sobre
obras do acervo. Todos eles foram viabilizados por meio do
Edital PMIC 2020 da Prefeitura de Uberlândia e estão
disponíveis no site www.acervomuna.com.br
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Ficha Técnica

O Museu Universitário de Arte é um órgão complementar do
Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, sob
a coordenação do Curso de Artes Visuais. Fundado em 1998,
sua sede localiza-se no bairro do Fundinho, onde compõe um
importante corredor cultural da cidade. O museu abriga
galerias expositivas, reserva técnica, sala de restauro, oﬁcina
e auditório. Nesses mais de 20 anos de atuação, tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco
na preservação, no fomento e na formação em artes visuais.
Seu acervo vem sendo ampliado por meio de doações e
aquisições, e conta com 700 obras de importantes artistas,
como: Alfredo Volpi, Amílcar de Castro, Cildo Meireles, Di
Cavalcanti, Fayga Ostrower, Ido Finotti, Julio Plaza, Maciej
Babinsky, Nelson Leirner, Renina Katz e Shirley Paes Leme.

muda-se para São Paulo, onde vive até hoje e mantém seu ateliê.
Quanto à sua produção artística, Shirley se aproxima inicialmente da
escultura e da instalação, remetendo à inﬂuência do mestre Amílcar, e
expressando uma estreita relação com o território do natural: galhos
secos, ramos, madeira, pólen, gemas de ovos, fuligem são alguns
exemplos desse explorar da materialidade do mundo. A artista traz
consigo também a observação de elementos construtivos da cultura
popular e indígena (cestarias, adereços, habitação), recursos que a
levam a técnicas mais artesanais de produção.
Para a artista, seu trabalho remete à ordem do intangível, já que
incorpora registros do efêmero ao tentar “capturar e aprisionar” o
incapturável. Ela relata que em suas obras recorre à memória de
infância, de suas brincadeiras na fazenda: o fogo no fogão de lenha, os
gravetos, a poeira... um universo de observações que lhe rende
produções premiadas, participações em grandes mostras e
importantes bienais em território nacional e internacional.

. FERRAZ, T. S. (org.). "Shirley Paes Leme": depoimento de Tatiana S. Ferraz sobre a artista (Vídeo). (Coleção "Depoimentos"). Uberlândia:
MUnA-UFU, 2020.
. HERNÁNDEZ, A. (org.). Obras comentadas: doações à coleção do Museu Universitário de Arte - MUnA-UFU. São Paulo: edição do autor, 2016.
. CARNEIRO, Marcus Vinicius A. Ambiental - Arte e Movimentos. (Vídeo).
. TORRES, Fernanda Lopes. “Yves Klein, Ícaro do modernismo”. ARS, vol. 11, n. 21, pp. 96-111, São Paulo, 2013.
. Website da artista: www.shirleypaesleme.com
. Verbete Shirley Paes Leme. Enciclopédia Itaú Cultural. São Paulo: Itaú Cultural, s.d.
. MOLINA, Camila. "A obra de Shirley Paes Leme feita no território do intangível", O Estado de São Paulo, 26.07.2007.

Sobre o projeto

Sobre o MUnA

Referências

Sobre a artista

Sempre me interessou o resíduo, o resto,
o rastro das coisas efêmeras, fugazes.
Shirley Paes Leme

Shirley nasceu na cidade de Cachoeira Dourada, município de Goiás,
em 1955. Na adolescência estudou em Uberlândia e em meados dos
anos 1970 cursou Belas Artes na Universidade Federal de Minas
Gerais, em Belo Horizonte. É deste período sua aproximação com
Amílcar de Castro, já que foi sua aluna na disciplina de “Composição e
Escultura”, tendo incorporado referências importantes para seus
estudos e pesquisas plásticas.
Em 1979, passou a integrar o corpo docente do Curso de Artes
Plásticas da Universidade Federal de Uberlândia. De 1981 a 1986,
desenvolveu sua pesquisa de mestrado e doutorado nos Estados
Unidos.
De 1989 a 2003 retorna à UFU, leciona disciplinas como “Artes da
Fibra” e “Mixed Media” e desenvolve vários projetos como o “Arte e
Cultura”, em 1994 e “Arte no Hospital”, em 1996. A partir de 2003,
passa a colaborar no curso de pós-graduação da Faculdade Santa
Marcelina - FASM, em São Paulo. Após se aposentar da UFU, Shirley
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