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Quando morei em Florença, tive três endereços. O último, na Via di Ca-
maldoli, número 2, terceiro andar, foi o mais importante. Durante aquele 
período, vivenciei experiências marcantes, de importância decisiva na defi-
nição dos rumos da minha carreira profissional. 

A primeira foi no caminho para a minha casa, quando passava por um ca-
sarão sempre escuro. Sem saber porque, chamava-me a atenção, pois meus 
olhos sempre se dirigiam a ele. Tinha as janelas abertas e as roupas pendura-
das no peitoril, embora nunca houvesse uma luz acesa. A minha estranheza 
começou a crescer quando percebi que, como se fosse uma pintura emoldu-
rada na paisagem urbana, estava sempre lá, igual e intocado, sem que fosse 
perceptível a presença de alguma pessoa. E sempre escuro, mesmo à noite. 
Minha curiosidade aguçou. Comecei a pensar que aquela casa era um portal 
para outras dimensões, e que só eu a via, que talvez nem existisse. Naquela 
época, achava que não poderia ingressar nessas dimensões. Hoje me dou 
conta de que, na minha imaginação, aquele casarão, que me assombrava, 
pôs-me em contato com inúmeros caminhos. 

Nesse processo, mergulhei ainda mais na arte, nas lembranças dos vários lugares 
do mundo em que me aventurei sozinha e no universo humano conquistado, 
por ter criado inúmeros vínculos com pessoas que conheci nos trens, em ônibus, 
em aeroportos, nos aviões e que nunca mais deixaram de pertencer ao meu uni-
verso de itinerários internos e geográficos. Com o tempo, essas referências sedi-
mentaram-se na minha vida, virando fonte para uma realidade onde comecei a 
encontrar elementos substanciais para desenvolver o meu trabalho como artista.

A segunda experiência foi uma imersão no passado. Na minha época em 
Florença, a cidade era segura, e viver nela, embora solitária, causava-me um 
permanente encantamento. À noite, costumava andar longos percursos com 
minha bicicleta. Em uma madrugada, pedalando de volta para casa, resolvi 
parar na ponte Vecchio. Estava deserta, mas parei. Algo pareceu diferente, 
muito diferente, e comecei a sentir, emergindo das pedras e das paredes, 
fortes vibrações, energias quase fantasmagóricas, povoando invisivelmente 
as ruas. Experimentei uma estranha sensação e mergulhei no momento. 
Senti-me alcançada pelo passado que se desenhou na minha mente, como 
se estivesse dentro de uma pintura em outro tempo. 



A terceira experiência foi antes de voltar da Itália para o Brasil, quando 
resolvi viajar sozinha durante dois meses pela Europa, para realizar meu de-
sejo. Queria ver in loco obras de arte, que já haviam me despertado e só visto 
em livros até então, e também conhecer os meus limites, investigar quanto 
eu aguentaria na solidão. Viajei com pouco dinheiro, parava em pensões 
ou alugava quartos em casas de famílias. Não tinha nenhuma informação 
prévia sobre o lugar e não sabia de antemão onde me hospedaria. Procurava 
onde parar sempre ao chegar nos lugares pela manhã. Em alguns lugares, 
como a antiga Iugoslávia, não falava o idioma. Nos primeiros deslocamen-
tos, o nervosismo era muito grande. Para me acalmar, passei a me dirigir 
inicialmente a um café. Escrevia e desenhava em um diário até me sentir 
pronta para encontrar um local para me hospedar. 

Foi nessa viagem que senti mais medo na minha vida. Resolvi visitar um 
castelo medieval em uma ilha no lago de Bled, próximo de Ljubljana, capi-
tal da Eslovênia. O transporte se resumia a um barquinho a remos, cujo bar-
queiro me levou pelas águas do lago até as margens da ilha. Ao desembarcar 
e dar alguns passos, virei para falar com o barqueiro, mas ele e o barco não 
estavam mais lá. Resolvi, então, confiar na sorte e subi a escadaria que me 
levaria para o interior do castelo. Quando cheguei no topo, havia dois ho-
mens bebendo, sentados preguiçosamente em uma mesa. Entrei no castelo 
achando que haveria uma portaria onde eu pagaria o ingresso. Não encon-
trei nada nem ninguém. Fiquei com muito medo de entrar no castelo — e 
de sair também. Mas, já que estava ali, teria que ir até o fim. Visitei o castelo 
vazio, muito sobressaltada. Depois de caminhar por tudo, com o coração 
na mão, saí apressada pela porta. E lá continuavam ainda os dois homens, 
bebendo nas mesmas posições... Mas o barquinho já estava me esperando 
para voltar. Foi, confesso, a visita mais rápida e angustiante que já realizei.

Essas experiências me fizeram aperfeiçoar a relação da minha subjetividade 
com a realidade. Aprendi, cada vez mais, a navegar entre mundos, imaginários 
e reais. Até vivenciar esses momentos, eu precisava conhecer melhor essa re-
lação para mais tarde poder me atirar no bom abismo da pintura, sem medo. 
Pintar me leva a esse tipo de experiência, de me atirar como em um abismo, 
no qual sempre encontro o caminho de volta, o que acaba me deixando mais 
segura em olhar para os meus fantasmas internos. Agora sei que estão den-



tro de mim, mas não me ocupo mais tanto deles. Foi uma maneira de me 
conhecer, de filtrar um pouco a pessoa dramática que já fui. Passei a fazer 
uma pintura sem a carga emocional do tema. Ela existe somente na força da 
pincelada, na cor e na mancha. E o procedimento do afresco, que continua 
sendo explorado e desenvolvido, possibilitou-me buscar novas indicações e 
desdobramentos da minha pintura, todos não menos importantes para mim.

Lenora Lerrer Rosenfield
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ITINERÁRIOS apresenta a trajetória da artista, professora e restauradora 
Lenora Rosenfield ao longo de quase cinco décadas de produção e atuação. 
De caráter celebratório, o projeto foi organizado em dois momentos, 
contemplando uma grande exposição e a publicação deste livro.

A primeira etapa se deu com a ampla mostra individual apresentada no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), em Porto Alegre, entre 22 
de novembro de 2016 e 15 de janeiro de 2017, com curadoria do jornalista, 
crítico e pesquisador Francisco Dalcol e organização da produtora executiva 
Viviane Possa. A exposição trouxe a público uma seleção de obras dos mais 
significativos momentos da carreira de Lenora como pintora. 

Em vez de apresentar uma cronologia da totalidade da obra, como uma 
tradicional retrospectiva demandaria, optou-se por relacionar conjuntos de 
trabalhos que sintetizassem as etapas de sua pesquisa plástica. Tal escolha 
permitiu que obras produzidas em diferentes tempos e lugares fossem reunidas 
sem o compromisso de uma linha evolutiva, mas agrupadas por diferentes 
critérios aproximativos, desde conexões formais e visuais até aspectos mais 
subjetivos contidos na interioridade da poética da artista. Ao apostar no devir 
dos encaminhamentos da obra plástica e na circularidade da pesquisa poética, 
enfatizando desdobramentos e entrecruzamentos operados pelo pensamento 
e pela prática junto aos processos materiais e criativos, buscou-se organizar no 
espaço expositivo uma panorâmica de caráter aberto, por isto não prescritiva, 
a ser percorrida conforme o trajeto escolhido pelo público. Tomada por 
essa consciência, a exposição evitou fornecer uma leitura definitiva da obra 
de Lenora, buscando sugerir um olhar entre os vários possíveis sobre sua 
trajetória artística. Uma vez assumido esse caráter permeável, buscou-se 
elaborar um pensamento contemporâneo sobre a sua produção que fosse ao 
mesmo tempo curatorial, crítico e histórico.

O que se tem com o presente livro é a continuidade do projeto ITINE-
RÁRIOS, agora em sua segunda etapa. A fortuna da exposição é incorpora-

APRESENTAÇÃO
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da. Contudo, a publicação não se encerra nela nem tem como objetivo apenas 
documentá-la. O livro foi concebido como extensão da exposição, de modo a 
ampliar a compreensão sobre a produção e a trajetória de Lenora, contemplan-
do, assim, âmbitos não tratados na mostra. Trata-se de uma carreira perpassada 
por diversos acontecimentos desafiantes e fatos definidores em três frentes: a 
produção artística, foco da exposição, mas também o trabalho como restaurado-
ra e a atuação docente, que agora ganham lugar no livro. Juntas, essas três frentes 
reverberam como motivo e consequência em cada etapa desenvolvida.

Ao contrário da exposição, optou-se por organizar o livro cronologicamente, de 
modo a oferecer uma melhor compreensão sobre a narrativa pessoal e profissio-
nal de Lenora desde o seu nascimento, em 1953, até a mencionada exposição. 
Cada capítulo corresponde a períodos de uma trajetória múltipla, de buscas e 
encontros, de partidas e regressos, notavelmente marcados por lugares e épo-
cas que ofereceriam experiências marcantes em sua personalidade profissional, 
como são os casos das temporadas vividas em Nova York, Florença, Cambridge 
e Údine, além, é claro, de Porto Alegre. A sugestão para o título do projeto 
ITINERÁRIOS envolve todos esses percursos, situações e oportunidades que 
moldaram e permeiam significativamente a personalidade e a formação profis-
sional de Lenora.

O livro é aberto com uma apresentação da própria Lenora, que compartilha 
um pouco do sentimento provocado pelo reencontro com as memórias que um 
momento celebratório como este proporciona. A seguir, traz texto inédito de 
Edward J. Sullivan, professor de História da Arte da New York University 
(NYU) e orientador de Lenora durante o doutorado parcial nos EUA, quan-
do atuou como professora visitante (bolsa Capes/Fulbright). Pesquisador re-
conhecido internacionalmente por seus estudos e publicações sobre a arte 
latino-americana dos séculos XIX e XX, bem como a arte da península ibérica 
e a chamada arte caribenha (ambas entre os séculos XVII a XX), Sullivan com-
partilha um ensaio elaborado especialmente para o livro.

Nas páginas seguintes, é apresentada uma narrativa ao mesmo tempo biográ-
fica, histórica e crítica sobre a trajetória de Lenora, com redação de Francisco 
Dalcol. Baseado em entrevistas, pesquisa e documentação, o texto procura dar 
conta da produção artística, mas também dos outros segmentos da atuação de 
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Lenora. Estão incluídas aí as importantes carreiras como profissional da restau-
ração e docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que, 
como o leitor poderá acompanhar, acabam por se complementar à produção 
artística, contaminando-se uma à outra, a ponto de, por vezes, tornar-se difícil 
isolar alguma sem o prejuízo da outra. Os textos são acompanhados por foto-
grafias, reproduções e imagens documentais que reforçam o caráter biográfico 
que se busca com o livro.

Na sequência, está reunida uma seleção da fortuna crítica sobre a produção de 
Lenora, com textos de autores reconhecidos em suas áreas de atuação e com-
petência. São eles Gerd Bornheim (in memorian), Mario Sartor, Paula Ramos e 
Daniela Kern. Todos, em diferentes momentos, dedicaram-se a refletir e a es-
crever sobre a obra da artista. Encerra essa seção o texto curatorial de Francisco 
Dalcol realizado por ocasião da exposição ITINERÁRIOS. 

No segmento posterior, o leitor encontrará o extenso currículo de Lenora, que 
revela a amplitude de sua atuação profissional e também a totalidade das mos-
tras individuais e coletivas de que participou desde os anos 1970. Estão relacio-
nadas, ainda, as coleções e os acervos em que está representada com suas obras 
e as experiências em restauração, além de referências bibliográficas de pesqui-
sadores e de publicações da própria Lenora que ampliam o conhecimento e a 
reflexão sobre a artista, a professora e a restauradora.

Intercalam essas partes do livro dois cadernos de imagens, apresentando uma 
cronologia das obras contidas na exposição ITINERÁRIOS, juntamente a 
tomadas da montagem organizada no MARGS, de modo a registrar a confi-
guração que tomaram no espaço conforme o projeto expográfico da curadoria. 
Foram incluídas, ainda, outras obras igualmente significativas.

Ao se apresentar como um fechamento do projeto ITINERÁRIOS, este li-
vro tem seu caráter histórico acentuado por ganhar lançamento no momento 
imediatamente posterior ao encerramento da atividade de ensino de Lenora, 
por conta de sua aposentadoria como docente da área de pintura do Instituto 
de Artes da UFRGS. Uma etapa que finda, abrindo espaço para outras que já 
se colocam no prosseguimento de uma trajetória desde o início encaminhada 
por seus desdobramentos, como as páginas a seguir intentam contar e mostrar. 
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O título deste prefácio para o livro “Itinerários” constitui uma referência 
parcial à dissertação de mestrado de 1995 de Lenora Rosenfield sobre o 
tema da deformidade, da calamidade e seu inevitável confronto com a bele-
za na arte. Por muito tempo, Rosenfield tem procurado chegar a um ponto 
de encontro entre essas duas forças dentro da sensibilidade estética humana: 
o belo e o repulsivo. Grande parte de seu trabalho é baseado na mesma 
luta que artistas do mundo ocidental têm sentido desde a idade média. Sua 
percepção de que não há uma unidade harmoniosa dentro de uma obra 
de arte reflete sua compreensão inata do enigma enfrentado por todos os 
artistas sensíveis, cujas obras são marcadas por esse conflito e tensão. Suas 
pinturas e desenhos, mesmo nos primeiros anos de seu desenvolvimento 
em Porto Alegre e em suas fases posteriores quando viagens para outros 
países e estudos tão profundamente marcaram sua identidade visual, são 
resultado de sua luta com os inevitáveis traumas da condição humana. Há 
uma profunda ansiedade no trabalho de Rosenfield que constantemente o 
impulsiona. Ao observar um amplo panorama de sua produção artística, que 
este livro e a exposição que o originou nos oferecem, recebemos a gratifi-
cação de confrontar os muitos dilemas e soluções que ela enfrentou em sua 
longa e produtiva carreira.

PREFÁCIO

Monstros e beldades: 
a estética criativa de 

Lenora Rosenfield
Por Edward J. Sullivan

Professor de História da Arte – Institute of Fine Arts, 
New York University (NYU)
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A noção da existência de forças opostas dentro de nossas personalidades e, 
consequentemente, em todas as formas de expressão artística, marcou a his-
tória da arte ao longo de seu desenvolvimento. A mera menção a alguns dos 
exemplos mais relevantes na paisagem da visualidade ocidental já confirma 
essa afirmação. Uma análise de algumas das mais conhecidas iluminuras em 
manuscritos medievais revela imagens de monstros e demônios à espreita 
nas margens de páginas que, contrastantemente, contêm representações de 
santos da Sagrada Família. O trabalho de Hieronymus Bosch (uma das 
pedras de toque de particular relevância para o desenvolvimento da arte 
de Rosenfield) é, em si mesmo, uma constante e implacável batalha entre o 
sublime e o grotesco. O mesmo poderia ser dito, é claro, sobre o trabalho de 
Goya (cujo trabalho artístico foi uma enorme revelação quando Lenora o 
viu pessoalmente pela primeira vez no Museu do Prado). Enquanto o jovem 
Goya criou imagens do interior da Espanha em cartões para tapeçarias em 
seus primeiros anos, as “Pinturas negras” de sua fase tardia (quando a França 
invadira a Espanha, causando destruição e caos por muitos anos, e quando o 
artista já se encontrava completamente surdo em decorrência de uma mis-
teriosa doença, acompanhada de pesadelos) estão entre as mais tocantes e 
dramáticas manifestações da luta psicológica interior já criadas.

No panteão de artistas do final do século XIX e do século XX, devemos 
citar pelo menos as imagens torturadas de Vincent Van Gogh, que foi ca-
paz de criar um mundo de beleza dentro dos obstáculos de um estado de 
instabilidade mental. Edvard Munch, os expressionistas alemães e, mais 
recentemente, artistas como Lucien Freud e Francis Bacon procuraram 
conciliar os terrores da existência cotidiana com a luta por redenção pes-
soal e artística. Não quero fazer comparações nem traçar paralelos espe-
cíficos entre os trabalhos desses artistas e as pinturas e trabalhos gráficos 
de Lenora Rosenfield. No entanto, todos esses artistas, e muitos outros, 
fazem parte do fluxo de sua imaginação artística e de seu desenvolvimento 
criativo. Consequentemente, ela entrou no fluxo profundo e rápido dos 
pintores que têm uma consciência inata de sua necessidade de fundir o 
terrível com o sublime. Talvez o melhor exemplo de tal impulso estético 
seja Michelangelo, cujos afrescos na Capela Sistina entraram na imagi-
nação da artista brasileira já na sua infância, servindo como ponto de 
referência desde então.
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Lenora Rosenfield é o produto de uma multiplicidade de experiências den-
tro e fora de seu país de origem. As viagens de sua juventude começaram a 
cumprir seu desejo de concretizar as formas artísticas que imaginava. Em 
vez de se contentar simplesmente com reproduções em livros, ou com ob-
servar os trabalhos de artistas locais no Rio Grande do Sul (onde há muitos 
mestres talentosos, incluindo Iberê Camargo, cuja arte teve particular in-
fluência sobre Lenora quando ela passou a desenvolver seu particular esti-
lo expressionista de pintura e desenho), ela começou sua vida peripatética 
quando jovem, quase sem nenhum treinamento no mundo da cultura, mas 
ainda assim segura de seu destino como uma artista. A Itália marcou sua 
sensibilidade de forma indelével, mas, como ela recorda em seus textos e 
afirmações autobiográficas, Nova York foi uma das cidades que alimentou 
sua curiosidade e seu desejo de fazer parte dos muitos movimentos da arte 
contemporânea que se desenvolveram quando ela fez sua primeira longa 
viagem para lá em 1971.

O início dos anos 1970 foi sem dúvida um momento caótico e dramático 
no mundo da arte de Nova York. O expressionismo abstrato das décadas 
de 1940 e 50 foi suplantado por tendências concorrentes como as formas 
modernas de pop, minimalismo, arte conceitual, performance e uma va-
riedade de permutações da arte feminista. O estado frenético e até mesmo 
anárquico da arte no ocidente nos anos 1970 era, é claro, um reflexo das 
turbulências da época. Os traumas transatlânticos de 1968, com protestos 
e rebeliões em Paris, Nova York, Cidade do México e outros lugares, bem 
como o suplício da Guerra do Vietnã, criaram uma atmosfera que podia ser 
definida como instável ou mesmo frenética. Para muitos latino-americanos, 
essas situações foram mais agudas por causa dos efeitos das ditaduras mili-
tares que destruíram a vida social, política e artística de brasileiros, argenti-
nos, uruguaios, chilenos, paraguaios e outros.

Lenora chegou a Manhattan nesse período de fluxo. Sua educação incluiu 
estudos formais na New School for Social Research, uma reconhecida 
instituição de ensino superior que havia se beneficiado do conhecimento de 
dúzias de professores estrangeiros que foram a Nova York fugindo de eventos 
catastróficos como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial 
e as ditaduras sul-americanas. A atmosfera era dinâmica e estimulante, e 
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Rosenfield aproveitou totalmente os ensinamentos que lhe foram oferecidos. 
Mas talvez, como ela mesma afirmou, foram as inúmeras horas em grandes 
museus (incluindo o Metropolitan, o Museu de Arte Moderna [MoMA], 
o Guggenheim e o Whitney Museum of American Art, entre outros), bem 
como literalmente centenas de galerias de arte moderna e contemporânea 
que fizeram uma grande diferença nas orientações futuras de sua arte. 
É muito interessante que, entre os artistas que ela mencionou como de 
particular interesse na época (quando ainda muito jovem e impressionável), 
esteja Jean Dubuffet. Iniciador do movimento da arte bruta (incorporando 
seu interesse pelo trabalho de crianças, dos insanos e de artistas sem 
formação), ele era tido em alta consideração nos EUA na década de 1970, e 
Lenora provavelmente viu suas duas exposições individuais em Manhattan 
na prestigiosa Pace Gallery no final de 1971 e no início de 1972. As formas 
expressivas vigorosas da arte de Dubuffet obviamente estimularam a 
crescente força da linha e a sensibilidade cromática da arte de Rosenfield.

Além disso, é importante notar que, durante a primeira e em suas subsequentes 
estadias em Nova York, especialmente no período de 2002 a 2003 (época 
em que o autor deste texto teve o privilégio de conhecê-la e passar muitas 
horas discutindo sobre sua arte e outros assuntos estéticos), Rosenfield 
estava seguindo os passos de muitos artistas brasileiros de destaque que 
haviam passado muito tempo em Manhattan, desde o começo do século 
XX até os dias atuais. Para citar apenas alguns, Anita Malfatti havia 
estudado na Art Students League e com o pintor de vanguarda Homer 
Boss (na Independent School of Art) em Nova York e Maine em 1915, 
retornando ao Brasil imersa em uma forma radical de expressionismo que 
tanto chocou o público em São Paulo em sua exposição individual em 1917. 
Candido Portinari foi recebido como um verdadeiro herói nos EUA nos 
anos 1940, e sua exposição individual no MoMA, em 1940, foi uma das 
muitas e importantes exposições de arte brasileira realizadas lá na década 
da II Guerra Mundial. Suas pinturas murais para a Biblioteca do Congresso 
em Washington D.C. também foram aclamadas depois de concluídas em 
1942. A escultora surrealista Maria Martins realizou uma exposição de 
muito sucesso na famosa Valentine Gallery, em 1943. Anos mais tarde, 
Hélio Oiticica passou dez anos autoexilado em Nova York durante a maior 
parte dos anos 1970 e lá foi parte integrante do cenário artístico que se 
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desenvolveu nos chamados espaços alternativos. Ele também participou da 
exposição emblemática no MoMA, intitulada “Information”, que dizem ter 
lançado a voga da arte conceitual nos EUA. Recentemente, a arte brasileira 
teve considerável visibilidade em Nova York, com grandes exposições 
dedicadas a Lygia Clark (2015), Oiticica (2017) e Lygia Pape (2017). Dentro 
desse panorama de interesse pela pintura brasileira, o trabalho de Lenora 
Rosenfield exerce um papel na intensa presença brasileira em Manhattan. 
Nova York não era, é claro, a única cidade no exterior para o desenvolvimento 
de sua arte. Suas longas residências na Itália e em outros países tiveram 
resultados igualmente positivos no seu desenvolvimento estético, mas Nova 
York parece ter tido o impacto mais duradouro.

A arte de Lenora Rosenfield também é marcada por seu cuidado e experiência 
com o material que utiliza. Isso vem em parte de sua educação, tanto no Brasil 
quanto no Fogg Art Museum da Universidade de Harvard, em preservação 
de obras de arte. Este é um aspecto extremamente importante na prática da 
artista, e ela se tornou conhecida também como restauradora. Seu profundo 
conhecimento da materialidade da arte tem exercido um papel muito 
importante na sua escolha de cores, tintas e suportes.

O presente livro pretende apresentar uma imagem ampla do trabalho desta 
inventiva e dedicada artista a um público também amplo. Esta é uma nobre 
empreitada, que oferecerá a brasileiros e estrangeiros um olhar sobre o 
desenvolvimento dinâmico de uma carreira que certamente nos trará mais 
surpresas e satisfações no futuro.





ITINERÁRIOS
Trajetória e produção
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Uma viagem transformadora 
A infância no centro da cidade

As primeiras lições de arte
Uma bolsa nos EUA e o desejo de pintar

Quando finalmente entrou na aguardada capela de que tanto ouvira falar, foi 
acometida por aquela sensação forte que, até então, ainda não conhecia. Ao 
longo da viagem, isso aconteceria na mesma intensidade ao menos duas vezes. 
Na primeira, chegou a se sentir paralisada diante da quantidade aparentemen-
te infindável de obras distribuídas pelas galerias a perder de vista no Museu do 
Louvre, em Paris. Agora, passava pela mesma sensação, desta vez impactada 
pela grandiosidade das pinturas de Michelangelo (1475-1564) cujas figuras e 
seres retirados de passagens bíblicas pareciam vivos e em suspenso no teto da 
Capela Sistina, no Palácio Apostólico do Vaticano, em Roma. “Como é que 
cresci sem isso?”, pensava mais uma vez, entre a surpresa e a apreensão. Além 
do extenso afresco concebido por Michelangelo entre 1508 e 1512, estava en-
volvida pelas obras de outros dos maiores artistas da Renascença que também 
se encontram na Capela Sistina, como Ghirlandaio, Rafael e Bernini. 

Lenora Lerrer Rosenfield tinha 13 anos e descobria assim, tão de perto e 
ainda na infância, alguns dos mais célebres patrimônios da arte e da cultura 
ocidentais. Ainda que a idade não lhe permitisse entender profundamente a 
extensão do significado da experiência, percebia haver algo tremendamente 
especial no que estava conhecendo, um valor que ainda iria compreender 
melhor e que só aumentaria com o avançar do tempo. 

Porto Alegre
1953 – 1971

À esquerda: Lenora no início dos anos 1960 
com a mãe Lidia e o pai Arnaldo, ambos 
descendentes de famílias de imigrantes judeus
Left: Lenora in the early 1960s with her Mother 
Lidia and her father Arnaldo, both descendants of 
Jewish immigrants
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Ela e o irmão, dois anos e meio mais velho, viajavam pela Europa na 
companhia de um grupo de jovens, todos de famílias judias brasileiras. 
O presente fora dado pelo avô, desejoso de que os netos tivessem desde 
cedo feição pela cultura, pelas artes e pelas humanidades. Houve na 
família quem dissesse ser um desperdício presentear duas crianças com 
uma viagem de dois meses por museus, igrejas, sinagogas e templos para 
conhecer a história e a arte desde a Antiguidade. É verdade que metade 
dela seria dedicada às origens e às tradições judaicas com uma vivên-
cia comunitária em um kibutz, em Israel – isso meses antes da Guerra 
dos Seis Dias, que ocorreria em 1967. Ainda assim, a primeira parte 
do roteiro parecia corresponder a um interesse por demais adulto para 
satisfazer duas crianças. 

Mal se poderia prever que, com o tempo, as experiências dessa viagem de 
infância não só ganhariam gradativamente maior importância e significado 
na trajetória individual de Lenora, como também forneceriam uma espécie 
de explicação sobre os caminhos com que conduziria sua vida e trabalho. 
Afinal, tanto nas obras dos mestres do Louvre como nos afrescos da Capela 
Sistina estão conjugados os principais interesses que se converteriam tam-
bém em ofícios: a pintura, a restauração e a história da arte.

No retorno desta que foi a primeira das diversas viagens que depois faria 
novamente à Europa, em especial à Itália, Lenora queria aprender mais 
e mais sobre tudo o que havia tentado memorizar como modo de não se 
esquecer – nomes de artistas, obras, lugares, estilos artísticos etc. Queria 
conhecer e entender o que caracterizava um em relação ao outro, tentan-
do preencher a lacuna de conhecimento que sentia após as descobertas no 
Velho Mundo. Nas aulas de história do Colégio Israelita, em Porto Alegre, 
houve o dia em que se encantou ao ouvir a professora Giselda Fernandes 
falar sobre Renascimento e mostrar nos livros o que ela, mesmo criança, já 
havia visto ao vivo. Passou a ter um prazer especial em folhear os compên-
dios de história da arte, que naquela época não eram muitos nem tão farta-
mente ilustrados. Tentava entender o que diferenciava Bosch dos pintores 
da Idade Média, o estilo de Rubens em relação a Van Dyck, e tantas outras 
relações que começava a fazer.

No centro de Porto Alegre no começo dos anos 1960, Lenora costumava ir 
caminhando a pé até a Escolinha do Instituto de Artes, na Rua Senhor dos 
Passos. A casa da família, na Rua Coronel Vicente, ficava a poucas quadras 
dali. O pai Arnaldo trabalhava no ramo imobiliário depois de ter tido ex-
periências em outros negócios. Posteriormente, passaria para a construção 
civil. Era descendente de judeus que emigraram da Ucrânia e fizeram di-
ferentes caminhos pelo mundo até se encontrarem no Rio Grande do Sul. 
A mãe Lidia, dona de casa, também era descendente de famílias judias de 
imigrantes, que partiram da Polônia e da Turquia para o sul do Brasil. Os 
dois se conheceram na comunidade judaica de Porto Alegre depois que ele 

Com 1 ano de idade no colo do pai Arnaldo, 
que trabalhava no ramo imobiliário de Porto 

Alegre e depois passaria para a construção civil
One year old, in the lap of her father Arnaldo, who 

worked in the real estate business in Porto Alegre 
and later in the construction industry
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se mudou de Rio Pardo para a capital do Estado. Tiveram um filho e duas 
filhas, sendo Lenora a do meio. Dos avós, entre várias lembranças, uma em 
especial é a imagem do avô materno, o mesmo que presenteou os dois netos 
com a viagem – um homem preocupado com cultura, como se percebe. “Ele 
apontava o lápis de desenhar como se fosse uma obra de arte”, recorda.

Lenora havia entrado na Escolinha de Artes da UFRGS ao pedir à mãe, por 
sua própria iniciativa. Lá, recebeu iniciações de educação artística em aulas 
ministradas por professores como Alice Soares, Alice Brueggemann e Iara 
de Mattos Rodrigues. A orientação do ensino estimulava mais o exercício 
das capacidades criativas e sensitivas do que uma formação estritamente 
técnica. Se Lenora estivesse se concentrando por demais com a linha do 
desenho, diziam-lhe para se preocupar com o uso dos materiais. A tin-
ta deveria ser utilizada na totalidade para não gerar desperdícios; o papel, 
também. Esse senso de liberdade com disciplina lhe marcaria para sempre.  

Quando não estava na Escolinha de Artes, era comum Lenora prolongar 
em casa a vontade de passar todo o tempo que pudesse desenhando e 
pintando. Ocupava-se tanto disso que tentava convencer a mãe a deixá-la 
usar as paredes do quarto para a mesma finalidade. Desenhar e pintar já 
traziam, àquela época, uma grande satisfação, fazendo-a se sentir comple-
tamente situada naquilo. 

Já adolescente, pensou em levar adiante aqueles pensamentos que cada vez 
mais se ocupavam de imagens, formas e cores. Decidiu, então, fazer cursos 
de desenho e pintura. Encontrou um anúncio no jornal e se matriculou. Foi 
quando teve aulas práticas com professores como Jairo Figueiredo, Luiz 
Carlos Silva e Simão Goldman. Além de se submeter a um aprendizado 

1. Lenora entre os brinquedos do jardim de 
infância no Colégio Israelita de Porto Alegre
2. Visita a Israel, em 1967, quando fez a 
primeira e transformadora viagem, aos 13 anos
1. Lenora among toys in the kindergarten at 
Colégio Israelita [Israeli School] in Porto Alegre
2. Visit to Israel in 1967, during her first 
transformative trip at the age of 13

 1  2
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mais técnico, passou também a estudar história da arte com maior dedicação, 
logo frequentando as aulas ministradas pelo crítico e professor Carlos Scarinci.

São desse período as primeiras pinturas de sua carreira, executadas entre o 
fim dos anos 1960 e a virada para os 70, a exemplo de “Barco” (1969) e “Sem 
título” (1970) [ver páginas 73 e 74]. Esta última já portando referências ao 
surrealismo que voltariam a aparecer, com toda carga, 25 anos mais tarde, 
como se pode atestar com a pintura “Rosto mascarado com plano” (1995) 
[ver página 87].

A vida seguia assim até que, aos 17 anos, Lenora decidiu se candidatar a um 
intercâmbio para estudar fora do Brasil. Era uma seleção promovida pelo 
International Christian Youth Exchange (ICYE), organização da Alema-
nha que promove programas de intercâmbio pelo mundo nos quais os par-
ticipantes trabalham em projetos de voluntariado. Os inscritos escolheriam 
os países a se candidatar, mas nada garantiria o destino. Lenora optou por 
Inglaterra, Holanda, Itália ou França. Ao fim do processo seletivo, obteve 
aprovação para os EUA. 

Naquela época, comungava-se entre os jovens um sentimento de contrarie-
dade à ditadura militar no Brasil (1964-1985) e ao poder do imperialismo 
norte-americano. Portanto, ir para os EUA não era necessariamente um de-
sejo. Mas também não deixava de ser uma oportunidade para poder estudar 
arte fora do país. Este, sim, era o desejo desde o começo, mesmo que não 
assumido durante o processo de seleção pelo ICYE.

Lenora ainda estava na escola, mas não queria ir aos EUA com a obrigato-
riedade de cursar o equivalente lá, a chamada high school. Fez, então, um 
supletivo para poder terminar os estudos ainda no Brasil antes de partir. 
Também pediu sua emancipação ao pai. Planejava ter maior liberdade para 
poder dedicar o tempo de estudos que teria disponível a algum curso de 
arte, em especial de pintura. E foi assim, com um mundo novo a desco-
brir e o sonho de estudar arte, que embarcou para os EUA em outubro de 
1971, aos 18 anos, querendo viver em Nova York, o epicentro do mundo 
artístico na segunda metade do século XX. Uma Nova York onde viveria 
um ano de sua juventude e que ficaria marcado por tremendas experiências 
em sua formação artística e desenvolvimento pessoal. A mesma Nova York 
onde voltaria a viver 30 anos mais tarde, já como professora universitária 
no Brasil, para realizar, na New York University (NYU), o seu estágio de 
doutoramento no exterior.

Depois de passar pela Escolinha de Artes 
da UFRGS na infância, Lenora começou a 
frequentar cursos de desenho e pintura 

durante a adolescência. Na foto, aos 15 anos
After studying at the children’s art school  at 

UFRGS, Lenora began to attend courses in drawing 
and painting as a teenager. In the photo, at age 15
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Desenho que Lenora fez aos 3 anos. As linhas sugerem vínculos com a representação em perspectiva
Drawing by Lenora when she was three years old. The lines suggest links with perspective representation
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As descobertas nas aulas de arte da New School
A revelação da pintura com Dubuffet

A vida na casa de novas famílias
As dificuldades da distância e da saudade

Lenora está junto aos novos colegas, tentando aplacar a ansiedade que a 
havia tomado nos instantes de expectativa para o começo da primeira aula 
de pintura que teria em Nova York. De repente, uma mulher cruza a sala e 
tão logo começa a tirar a roupa. “Por que ela está fazendo isso, não poderia 
se trocar no banheiro?”, perguntou-se, com a jovem inocência que trazia de 
Porto Alegre e tão logo perderia. 

Chegou a pensar que a cena que acabara de presenciar poderia ser uma ma-
nifestação de rebeldia, algo em voga à época por conta da repercussão que 
os movimentos de transformação social e comportamental encontravam no 
começo dos anos 1970, a exemplo dos movimentos hippie e feminista. Mas 
não se tratava exatamente de uma ação libertária o que Lenora testemu-
nhava tão de chegada nos EUA. Era, na verdade, uma antiga tradição, a 
qual desconhecia até ali. Não que inexistisse no Rio Grande do Sul, apenas 
porque, em seus recentes 18 anos de vida, ainda não havia tido a oportuni-
dade de descobrir. A mulher que cruzou a sala para logo se despir estava ali, 
naquela aula, para atuar como modelo-vivo, a pessoa que posa nua diante 
do artista como modelo, uma prática tão antiga quanto comum nos estudos 
práticos do desenho e da pintura de observação. 

Nova York
1971 – 1972

Em 1971, Lenora ganhou uma bolsa de 
intercâmbio para os Estados Unidos, onde 
viveria durante um ano. À esquerda, aos 
18 anos, em Nova York, com o museu 
Metropolitan ao fundo
In 1971, Lenora was awarded an exchange 
scholarship to study in the United States, where 
she lived for one year. Left, at age 18, in New York 
with the Metropolitan museum in the background
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As descobertas não pararam por aí. Na mesma aula, Lenora teve seu pri-
meiro contato com a tinta acrílica, já utilizada corriqueiramente nas aulas 
da afamada New School for Social Research, onde agora era aluna. Da sua 
breve experiência em pintura em Porto Alegre, conhecia somente a tradi-
cional tinta a óleo. 

Quando Lenora chegou aos EUA, em outubro de 1971, não havia ne-
nhuma certeza de que conseguiria se matricular em uma escola de artes. 
A ideia era tentar procurar um curso depois da chegada e, mesmo encon-
trando, ainda descobrir se havia possibilidade de ser aceita. Era, assim, 
uma mistura de desejo com tentativa. Pensou na Art Students League of 
New York, mas o valor da mensalidade se tornou impeditivo. Também na 
Parsons School of Design, 
logo descartada por sua ên-
fase no design. Lenora que-
ria apenas e somente estudar 
pintura. Ao mesmo tempo, 
não procurava, ao menos 
naquele momento, ingressar 
no ambiente acadêmico, mas 
frequentar um espaço mais 
livre de formação. Foi aí que 
soube que a New School era 
uma escola mais “fora dos 
padrões”. Inscreveu-se e foi 
aceita. No curso de pintura, 
teve aulas com o professor 
Joseph Stefanelli, artista cuja 
produção pregressa o vincu-
lava ao expressionismo abs-
trato norte-americano, no-
tabilizado por nomes como 
Jackson Pollock, Willem de Kooning e Mark Rothko. Foi um movimento 
de vanguarda artística que, após a II Guerra Mundial, irradiou-se dos 
EUA para o restante do mundo como um estilo internacional. Lenora 
também teve aulas com o professor Donald Stacy, outro artista vinculado 
às correntes do expressionismo abstrato norte-americano. 

Já nas primeiras aulas, Lenora compreendeu a importância da referência 
com o modelo-vivo, mas não se contentava em copiar mimeticamente 
o que via, como os colegas que buscavam a maior fidelidade possível na 
representação. Ao contrário, procurava reinventar, fazer de outra manei-
ra, de acordo como se sentia impingida a fazer. Um tipo de orientação 
que, muito antes, os impressionistas e os cubistas já haviam levado aos 
extremos da pesquisa formal, e que agora Lenora aprendia nos livros de 
história da arte. 

A viagem aos Estados Unidos era 
acompanhada pelo desejo de estudar arte. 

Lenora inscreveu-se na New School e foi 
aceita, tendo aulas com nomes como

Joseph Stefanelli e Donald Stacy
Lenora’s main desire during her stay in the 

United States was to study art. She applied for 
admission to the New School and was accepted, 

studying with great names such as
Joseph Stefanelli and Donald Stacy
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É no decorrer das aulas da New School que ela começa a elaborar um estilo 
de pintura figurativa, pautado pelo uso de uma pincelada de linhas largas e 
bem marcadas, cujos contornos e paleta de cores empregada apontam para 
um breve flerte com algumas obras da primeira geração do modernismo bra-
sileiro. Dessa época, Lenora nunca esqueceria o comentário que recebeu do 
professor Joseph Stefanelli ao ver pinturas como “Retrato de fruta” e “Retrato 
de loiro”, ambas de 1972 [ver página 75]. “És o novo Dubuffet!”, ouviu dele. 

Ela ainda não sabia quem era o pintor Jean Philippe Arthur Dubuffet, que 
morreria pouco mais de uma década depois, em 1985. Quando foi aos livros 
para aprender mais e seguiu a recomendação do professor de ir ao Whitney 
Museum para ver as obras de Dubuffet, não achou a pintura que estava 
desenvolvendo nas aulas tão parecida ou já ao nível do artista francês, mas 
reconheceu que o elogio vinha de um professor que se dedicava também a 
entusiasmar os alunos. E que a comparação se explicava pelo modo como 
estava trabalhando com as cores e as pinceladas na pesquisa de sua jovem 
pintura em maturação.

O motivo oficial da viagem aos EUA, como já se disse, não era estudar 
pintura, embora fosse o desejo. Lenora foi selecionada para um intercâmbio 
de um ano de duração em que moraria na casa de uma família e realizaria 
atividades de voluntariado. Somente na chegada descobriu quem a acolhe-
ria e onde ficaria. Era um casal com dois filhos e uma filha, que moravam 
em Ridgewood, no estado de Nova Jersey, a cerca de 45 quilômetros de 
Nova York. Logo ao se ambientar na nova casa, comentou de sua vontade 
de conhecer a Big Apple. Dias depois, já estava dentro de um ônibus para 
a viagem de menos de uma hora que logo passaria a fazer com frequência 
à ilha de Manhattan. Nunca mais se esqueceria da emoção que sentiu na 
primeira vez em que viu a Estátua da Liberdade aproximando-se pela ja-
nela. Nesse período, a atividade voluntária consistia em um trabalho junto 
a crianças esquizofrênicas, experiência que marcou uma etapa pessoal de 
amadurecimento. Mas a vida começou a não seguir tão bem com a família 
que a recebeu nos EUA. A maior dificuldade se dava com a nova mãe, pela 
qual Lenora não se sentia tão bem acolhida. Foi então que decidiu procurar 
outra casa para morar.

Lenora encontrou um novo lar por meio da própria New School, onde ha-
via uma agência de empregos. Viu o anúncio de uma família que procurava 
baby-sitter e se candidatou. Era a casa de um psicanalista e professor univer-
sitário que precisava de alguém que cuidasse dos filhos entre as 17h e as 21h. 
Além do fato de serem judeus, a aproximação foi maior por conta da arte, já 
que ele era também colecionador. Lenora então se mudou para a nova casa, 
agora na Lexington Ave, em Manhattan, no coração de Nova York. No ho-
rário em que não estava cuidando das crianças, dedicava-se às aulas na New 
School e a desvendar a cidade e os seus recantos artísticos para além dos obri-
gatórios MoMA, Metropolitan, Guggenheim e Whitney. Também cumpria 

Jornal de Ridgewood, Estado de Nova 
Jersey, noticiou chegada de Lenora como 
intercambista pelo International Christian 
Youth Exchange (ICYE)
A newspaper in Ridgewood, New Jersey, reported 
Lenora’s arrival as an exchange visitor through the 
International Christian Youth Exchange (ICYE)
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seus compromissos na atividade voluntária, desta vez trabalhando em uma 
escola pública com jovens em situação de vulnerabilidade social, muitos deles 
em risco por estarem expostos ao consumo e tráfico de drogas.

A estada fora do Brasil se deu entre 1971 e 72, um período marcado por 
fatos de repercussão internacional como o Caso Watergate, a última viagem 
tripulada à lua com a Apollo 17, o atentado na Olimpíada de Munique e o 
lançamentos da trilogia “O poderoso chefão”, de Francis Ford Coppola. Um 
dos filmes que mais faziam barulho no momento era o então polêmico “La-
ranja mecânica”, de Stanley Kubrick, que havia estreado no finzinho de 1971, 
seguindo o ano seguinte em cartaz. No Brasil, em plena ditadura, 1972 era o 
ano em que a televisão mostrava a primeira transmissão em cores com a Festa 
da Uva, ao mesmo tempo em que revelava a Guerrilha do Araguaia. 

A temporada de Lenora nos EUA foi encerrada com uma viagem que a le-
vou a percorrer o país visitando colegas e pessoas que conheceu por meio do 
intercâmbio. Foi quando ela se aventurou pela lendária Rota 66, rodovia de 
quase 4 mil quilômetros que cruza boa parte do território norte-americano e 
eternizada como símbolo de liberdade pelos jovens dos anos 1950 e 60.

Das muitas experiências proporcionadas pela viagem, uma delas envolveu 
um trabalho voluntário junto a comunidades negras, momento em que 
compreendeu o que é estar em um ambiente de forte racismo. A tarefa 
era sensibilizar os eleitores negros a votar, uma conquista que nos EUA 
era recente, ocorrida apenas em 1965, sucedendo a lei do ano anterior que 
promulgava igualdade de direitos civis. A conscientização pela importância 
do direito a voto também envolvia o incentivo a escolher candidatos que 
os representassem, experiência que, posteriormente, Lenora relacionaria à 
conquista obtida décadas mais tarde, quando em 2009 os EUA finalmente 
elegeram, com Barack Obama, o seu primeiro presidente afro-descendente. 

O ano transcorrido nos EUA foi iniciático em muitos aspectos para Lenora, 
com desafios e conquistas. O tempo que passou afastada da família, “em uma 
época em que tudo parecia mais distante e demorado”, como lembra, exigiu 
uma estrutura emocional que ela ainda não tinha desenvolvida. Os medos e 
as ansiedades, somados aos momentos de solidão em terra estrangeira e à pro-
gressiva saudade que praticamente tudo do Brasil despertava internamente, 
desencadearam uma compulsão alimentar ainda na casa da primeira família, 
em Nova Jersey. Os pais de Lenora chegaram a dizer que desistisse do inter-
câmbio e voltasse a Porto Alegre. Apesar das dificuldades e do chamado da 
família, algo maior a fazia permanecer e não abandonar tudo: a oportunidade 
que estava tendo de estudar arte em Nova York. A consequência visível quan-
do regressou ao Brasil, em outubro de 1972, eram os 20 quilos a mais de seu 
peso desde a partida 12 meses antes.

Nos Estados Unidos, Lenora morou na casa 
de duas famílias. Com a segunda, viveu em 

um apartamento em Manhattan, no coração 
de Nova York. Na foto à direita, logo após o 

retorno ao Brasil, aos 19 anos
In the United States, Lenora was hosted by two 
families, the second of which lived in an apart-
ment in Manhattan, the heart of New York city. 

The photo on the right was taken right after 
Lenora’s return to Brazil, at age 19
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