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Paula Paulenas
Em exposição até o dia 

18 de setembro na Bibliote-
ca Monteiro Lobato, no cen-
tro de Guarulhos, o trabalho 
Narrativas Imaginárias, da 
artista plástica Rafaela Jem-
mene, mistura a arte com a 
observação e estudo do coti-
diano. De acordo com a pró-
pria expositora, este é mais 
um trabalho que surgiu atra-
vés da observação de suas 
atividades cotidianas. “Os 
meus trabalhos nascem da 
busca da pesquisa, observan-
do o processo, buscando e 
experimentando, materiais, 
escalas, linguagens. Enfim, 
nasce do trabalho diário”.

Em dois ambientes se-
parados, as obras de Rafae-
la Jemmene consistem em 
duas instalações. “A primeira 
são livros criados por mim, 
suspensos no espaço, que 
pertencem à série Projetos 
para Lugar Algum. A segun-
da é composta por diversos 
desenhos, que apresentam 
uma narrativa aleatória, que 
não pertence ao nosso co-
tidiano, que remetem a um 
mundo imaginário”, resume 
a artista.

A instalação de livros sus-
pensos é composta por 26 
livros, feitos com nanquim 
e tinta china branca sobre 
papel, com dimensões varia-
das. Parte da série “Projetos 
para Lugar Algum”, esta ins-
talação é resultado de uma 
pesquisa que Jammene fez 
com desenhos que lembram 
estruturas de casa feitas de 
madeira “Estes trabalhos fa-
zem parte de uma grande sé-
rie que começou a ser explo-
rada graficamente e também 
conta alguns tridimensionais. 
Existem diversas experimen-
tações de formato e escala 
nesta série, inclusive expe-

riências de papel preto com 
desenhos brancos, que já fo-
ram expostas em Guarulhos 
em 2008”. 

Em outubro e novembro 
do ano passado, a artista ex-
pôs seu trabalho no 8º Salão 
de Artes Visuais de Guaru-
lhos, no Centro Municipal 
de Educação Adamastor Cen-
tro. Outra parte do “Projetos 
para lugar algum”, com 29 
desenhos, está em exposição 
no 16º Salão de Arte de Tere-
sina, no Piauí.

“Neste trabalho construo 
estruturas que remetem a ha-
bitações, se parecem com as 
estruturas feitas em madeira 
utilizadas em alguns tipos de 
construções. Porém quando o 
observador se aproxima e co-
meça a olhar para desenhos a 
confusão se estabelece, pois 
os desenhos parecem proje-
tos construtivos, mas por si 
só não se sustentam, são im-
possíveis de serem construí-
dos. Se tridimensionalizados 
eles não param em pé”, ana-
lisa Jammene. 

Olhares - O administra-
dor Wilson de Andrade, de 
42 anos, visitou a exposição e 
conseguiu abstrair dos dese-
nhos feitos pela artista a sen-
sação de confusão. “Quando 
eu vejo esses desenhos, me 
vem à mente as ligações 
clandestinas de água e esgo-
to que existem nas favelas 
de Cumbica”, compara. Ape-
sar da sensação de confusão 
sentida ao analisar os livros 
suspensos, Andrade revela 
que gostou da exposição. “É 
muito criativo, apesar de eu  
não entender muito de arte 
para saber o que a artista 
quis dizer com isso tudo”.

A outra parte da exposi-
ção, que está instalada nas 
paredes do espaço de artes 
visuais da biblioteca, con-

templa 120 desenhos dis-
postos em 15 colunas e 8 
linhas. “O meu pensamento 
se inicia no desenho, porém 
vai se alastrando e procu-
rando o espaço. É com esta 
ideia nasceu esta instalação 
de parede, pois os desenhos 
são realizados em pequena 
escala, mas ganham o espa-
ço quando colocados juntos. 
São pequenos fragmentos de 
espaços imaginários, que, ao 
serem desenhados, se acu-
mulam”.

Visitando o local, o auxi-
liar administrativo Rildo Ri-
beiro Borges teve uma outra 
visão desta obra. “Nesses de-
senhos da parede eu consigo 
ver um labirinto quando vejo 
de longe, mas de perto eu 
vejo escadas, caixas e parece 
que alguns encanamentos”, 
observa.

A artista plástica, que pla-
neja esta exposição há cerca 
de três meses, confessa que 
gosta de todos os trabalhos 
expostos e que não tem pre-
ferência por alguma obra. 
“Esta exposição acontece 
como um todo, foi pensada 
assim, não há um trabalho 
melhor ou pior. Cada tra-
balho exposto na biblioteca 
tem sua força separadamen-
te, são independentes”. De 
acordo com Rafaela Jemme-
ne, os trabalhos foram con-
feccionados especialmente 
para a exposição na bibliote-
ca Monteiro Lobato e foram 
pensados para serem vistos 
todos juntos.

Serviço

Biblioteca 
Monteiro Lobato 

Rua joão Gonçalves, 439, 
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De segunda a sexta,  
das 9h às 17h

Entrada Franca 

Rafaela Jemmene, 38 
anos, é artista plástica forma-
da pelo Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo em 
2008, mas desde 2005 de-
senvolve trabalhos relaciona-
dos às artes visuais. 

Suas obras abordam o 
elemento linha e suas pos-
sibilidades bidimensionais e 
tridimensionais. “Os códigos 
geométricos e arquitetôni-
cos, assim como a cartogra-
fia também fazem parte de 
minha busca artística.”

A inspiração para a exe-
cução dos trabalhos vem da 
observação do cotidiano. 
“O caminhar pela cidade e 
vivenciá-la é uma maneira 
recorrente de trabalhar e 
esta prática me move à pes-
quisa e elaboração de meus 
trabalhos artísticos”, conta 

Jemmene, que acompanha 
também o trabalho de diver-
sos artistas. “Existem diver-
sos artistas que admiro, en-
tre eles Piet Mondrian, Mira 
Schendell. Do-Hu-Suh, Edith 
Derdyk, Geórgia Kyriakakis, 
Luise Weiss, Gordon Matta-
Clark, etc”.

Os trabalhos de Jem-
mene já percorreram di-
versas cidades brasileiras 
e estiveram presentes nas 
principais casas culturais do 
país, como no Itaú Cultural, 
na Estação Pinacoteca e no 
Sesc Pompéia, em São Paulo, 
no Salão de Exposições do 
Paço Municipal de Santo An-
dré. Também já expôs suas 
obras na cidade de Piracica-
ba e até mesmo na Casa de 
Cultura de Teresina, localiza-
da no Piauí.

Rafaela Jemmene desafi a o público 
com mostra Narrativas Imaginárias

Trabalho da artista 
começa a ganhar o País

Exposição na Biblioteca Monteiro Lobato explora a arte com livros suspensos em diferentes formatos e abstrações do cotidiano 

Na área em que Jemmene trabalha com livros, visitantes devem interagir com a obra para poderem analisar signifi cados 

Instalação leva observador a interpretações de acordo com as suas próprias referências 
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