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Exposição
METAMORFOSES DO TEMPO 
por Marivone Dias e CRISTINA BRATTIG ALMEIDA

 A forma na arte contemporânea busca a metamorfose. Transformação da 
matéria. Metamorfose vem do grego μεταμόρφωσις: metamorfoses (transformação), 
formada pelos radicais μετα, prefixo meta, "mudar" e μορφή, sufixo morfo, "forma". 
Ovídio, poeta latino da Antiguidade, narra “as formas mudadas em novos corpos”. 
Cristina Brattig Almeida na escultura e Marivone Dias na pintura, transformam a 
matéria e plasmam a passagem do tempo. 
 Cristina, esculpindo, modela seres mitológicos, corpos e torsos, imagens que 
rondam seu imaginário plástico-poético. Marivone, na tela, trabalha com camadas 
de cores e de texturas, mimetizando tramas, folhas e outras formas em seu arsenal 
imagético. No detalhe de algumas esculturas e pinturas, apenas no detalhe, 
encontramos a matéria enferrujada. O resíduo e a ferrugem são aberturas para 
sentir o tempo. 
 Jean-Luc Nancy salienta que o que resta da arte talvez seja apenas um 
vestígio e levanta hipótese de que o que resta é também o que resiste mais. As duas 
artistas, em suas obras, atuam no intervalo, em um tempo esburacado e residual, 
exigindo um modo arqueológico de lidar com as falhas sísmicas e com as fraturas 
do contemporâneo. Giorgio Agamben, com efeito, considera que toda obra de arte 
é fragmento de um gesto, um vestígio, um rastro do tempo na matéria. Todo 
resíduo é presença diferida. O tempo dos restos é uma confluência de tempos. 
Matéria, resíduo, ferrugem: uma dança de formas (forças) impuras e heterogêneas.
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Obra 1
140x105 cm
Acrílico sobre tela
/ Acrylic on canvas



Obra 2
140x105 cm
Acrílico sobre tela 
/ Acrylic on canvas



Obra 3
85x59 cm
Acrílico sobre tela 
/ Acrylic on canvas



Obra 4
40x65 cm - 92x65 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 5
40x65 cm - 92x65 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 6
100x80 cm
Acrílico, encáustica e oxidação cúprica sobre tela
/ Acrylic, encusticand and cupric oxidation on canvas



Obra 7
100x80 cm
Acrílico, encáustica e oxidação cúprica sobre tela
/ Acrylic, encusticand and cupric oxidationt on canvas



Obra 8
100x80 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 9
100x80 cm
Acrílico sobre tela 
/ Acrylic on canvas



Obra 10
100x80 cm
Acrílico e colagem sobre tela
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 11
120x60 cm
Acrílico e colagem sobre tela
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 12
140x65 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 13
140x65 cm
Acrílico e colagem sobre tela
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 14
150x90 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 15
150x90 cm
Acrílico e colagem sobre tela
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 16
150x90 cm
Acrílico e colagem sobre tela
/ Acrylic and collage on canvas



Obra 17 (díptico)
40x40 cm, 40x40cm
Acrílico, encáustica e oxidação cúprica sobre tela
/ Acrylic, encusticand and cupric oxidation on canvas



Obra 18 
40x40 cm
Acrílico sobre tela, encáustica e oxidação cúprica
/ Acrylic, encusticand and cupric oxidation on canvas



Obra 19 (díptico)
40x40 cm, 40x40 cm
Acrílico, encáustica e oxidação cúprica sobre tela
/ Acrylic, encusticand and cupric oxidation on canvas



Obra 20
31x50 cm - 56x50 cm
Acrílico e oxidação cúprica sobre tela
/ Acrylic and cupric oxidation on canvas



Obra 21 (díptico)
30x80 cm - 100x80 cm
Acrílico e oxidação cúprica sobre tela 
/ Acrylic and cupric oxidation on canvas



Obra 22
80x100 cm
Acrílico e colagem sobre tela 
/ Acrylic and collage on canvas 



“Cascas”, 2019
51x27x30 cm
Modelagem manual com porcelana canadense, esmaltação dupla em baixa temperatura. 
Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / Low-temperature enameled 
canadian sculptural porcelain with cupric oxidation by Marivone Dias



“Daphne”, 2018
36x20x42cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense, esmaltação em alta 
temperatura| High-temperature enameled canadian sculptural ceramics .



“Fênix V”, 2018
23x48x24 cm 
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense, esmaltação em alta 
temperatura. Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High-temperature 
enameled canadian sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



”A Corça da Cerinéia”, 2018
70x30x25 cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense, esmaltação em alta e baixa 
temperaturas. /High and low-temperature enameled canadian sculptural ceramics



“Ícaro I”, 2019.
65x20x25cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense, esmaltação em alta 
temperatura. Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High-temperature 
enameled canadian sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



 “Afrodite III”, 2019
44x22x11 cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense, esmaltação em baixa 
temperatura / Low-temperature enameled canadian sculptural ceramic 



“Tarquínio I”, 2019. 
28x16x10cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima em alta temperatura. 
Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High-temperature fired canadian 
sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



“Tarquínio II”, 2019. 
39x25x13 cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima em alta temperatura. 
Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High-temperature fired canadian 
sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



“Echo”, 2018
18x69x12cm.
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima em alta temperatura. 
Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High-temperature fired canadian 
sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



”Meu Brumadinho 3”
107x30x16cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima em alta e baixa 
temperaturas. Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High and 
low-temperature fired canadian sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



“Milano”, 2018
29x24x14 cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima dupla em alta 
temperatura. Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / Double 
high-temperature fired canadian sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone 



Fênix VI”, 2019
18x69x12 cm
Moldagem manual com argila de origens nacional e canadense, esmaltação em alta e 
baixa temperaturas. Acabamento em oxidação cúprica por Marivone Dias / High and 
low-temperature fired canadian sculptural ceramic with cupric oxidation by Marivone Dias



“Apolo”, 2018
18x18x36cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e dupla queima em alta 
temperatura / Double high-temperature fired canadian sculptural ceramic 



“Adônis”, 2018
16x22x24cm
Modelagem manual com cerâmica escultórica canadense e queima em alta temperatura / 
High-temperature fired canadian sculptural ceramic 



METAMORFOSES
DO TEMPO
MATÉRIA • RESÍDUO • FERRUGEM

catálago digital

Exposição Metamorfoses do Tempo | Matéria • Residuo • Ferrugem
Artistas: Marivone Dias e Cristina Bratting Almeida
Curadoria: Josimar Ferreira e Sandra Makowiecky
Museu da Escola Catarinense
Design gráfico: Andrey Parmigiani
2019




