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Lugares vazios são sempre inquietantes, nos levam a instigar o caráter
significante do espaço. Na série de obras Saunas e Banhos, desenhos e
pinturas apresentadas por Adriana Varejão no Museu de Arte da
Pampulha, os espaços vazios são preenchidos pela geometria dos
azulejos. Suas referências podem ser paredes de botequins, açou-
gues, banheiros, matadouros, piscinas e saunas, ora revelando um
espaço asséptico, ora um espaço contaminado. Nesta atmosfera de
ausência e quietude, vestígios de uma ação ou de um personagem
parecem rondar a cena – encerrada entre paredes, degraus, colunas,
bancadas, vergas e vigas, pilares e calhas – exigindo cautela. O que
são estes lugares? Quem habita estes espaços protegidos – o predileto,
o voyeur, o mentiroso, o tímido, o húngaro, o místico, o obsessivo ou o
chinês?

A arquitetura presente nestas pinturas é “puro dentro”, espaço sem
transição para o exterior, câmaras secretas não reveladas ao mundo.
No entanto, ver estas pinturas é espiar, olhar para dentro, ou pela
fresta. Os espaços privativos das saunas podem ser lugares libidinosos,
misteriosos, enigmáticos.

As obras apresentadas aliam figuração e geometria, num jogo entre
reconhecimento da forma e abstração, e trazem à tona todos os
elementos inerentes à pintura, como cor, composição e perspectiva.
No entanto, estes elementos aqui não buscam apenas a equivalência
da realidade, eles são subvertidos pelas sombras, e pelo seu inverso
a luz, ou distorcidos pela água, e também pelas camadas de cor – azul
mais branco ou azul mais negro. Nesta complexa palheta, Adriana
opera por campos de cor que se desdobram em semitons em cada
elemento geométrico-azulejo.

Apresentadas no espaço do Museu de Arte da Pampulha, o grid das
telas de Adriana Varejão, tomado pela intensa ortogonalidade das
linhas, dissolve-se nos reais elementos arquitetônicos do antigo cassino,
do espelho à estrutura de paredes e pisos formados por pedras
paginadas, criando um jogo de referências e reminiscências.

Insinuação de uma narrativa, as pinturas aqui expostas propõem ao
espectador-voyeur a construção ou desvendamento do vazio.

Marconi Drummond (Curador) | Fabíola Moulin (Coordenadora de Artes Visuais)
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ADRIANA VAREJÃO

Projeto Arte Contemporânea 2008
De 31 de agosto a 19 de outubro de 2008
Salão Nobre

OBRAS EXPOSTAS

p 2 O CHINÊS
2005 | óleo sobre tela | 280 x 390 cm
Coleção Rose e Alfredo Setúbal
fotografia Eduardo Ortega
cortesia Galeria Fortes Vilaça

p 4 O MÍSTICO
2005 ||  óleo sobre tela | 90 x 72 cm
Coleção Particular, São Paulo
fotografia Eduardo Ortega
cortesia Galeria Fortes Vilaça

p 6 O PREDILETO
2005 | óleo sobre tela | 200 x 250 cm
Coleção Ana Luisa e Mariano Ferraz
fototografia Vicente de Mello

p 7 O HÚNGARO
2006 | óleo sobre tela | 200 x 255 cm
Coleção particular, Londres
fotografia Eduardo Eckenfels

p 9 O VOYEUR
2006 | óleo sobre tela | 160 x 215 cm
Coleção da artista
fotografia Vicente de Mello

p 10 O TÍMIDO
2005 | óleo sobre tela | 43 x 33 cm
Coleção Particular, São Paulo
fotografia Eduardo Ortega
cortesia Galeria Fortes Vilaça

p 11 O MENTIROSO
2005 | óleo sobre tela | 43 x 33 cm
fotografia Eduardo Ortega
cortesia Galeria Fortes Vilaça

p 12 GREEN SAUNA
2003 | óleo sobre tela | 195 x 290 cm
Coleção Paulo A. W. Vieira
fotografia Eduardo Eckenfels

capa O OBSESSIVO
2007 | grafite sobre papel | 42 x 30 cm
Coleção da artista
fotografia Vicente de Mello

TODO DIA É DIA DE FESTA 
CHAQUE JOUR EST UN JOUR DE FÊTE
2005 | grafite sobre papel | 30 x 21 cm
Coleção da artista

J’AIME BADEN
2004 | grafite sobre papel | 30 x 21 cm
Coleção da artista
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