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U M  M U S E U  D E  E S C U LT U R A
E  E C O L O G I A

É com imenso prazer que o MuBE – Museu Brasi le i ro da 
Escultura e Ecologia – apresenta “LIUBA – Corpo Indomá-
vel”,  exposição que abre as comemorações do centenár io,  a 
real izar-se em 2023, da art ista búlgara que escolheu o Brasi l 
como pátr ia.

Escultora por excelência,  L iuba produziu consistentemen-
te por seis décadas, tendo como matér ia-pr ima pr incipal  o 
bronze. A art ista apropriou-se ainda de elementos da cons-
trução civ i l  moderna, os t i jo los de concreto, para real izar as 
bases de suas obras que passaram a ser parte intr ínseca de 
sua poética. Não haver ia então lugar mais adequado para 
real izar esta mostra do que o MuBE, concebido por Paulo 
Mendes da Rocha como um museu para expor pr imordial-
mente esculturas.

Al iás,  a ideia de real izarmos esta exposição no museu part iu 
de conversas, em 2019, com o próprio arquiteto autor do 
projeto do MuBE. Mendes da Rocha conhecia Liuba e seu 
marido, Ernesto Wolf .  Af inal ,  havia real izado para eles o icô-
nico projeto da Loja Forma, de propriedade do casal .

No longo percurso para tornar esta exposição uma real ida-
de, contamos com diversas contr ibuições essenciais para o 
seu sucesso. O inest imável  apoio de Minka e Angelo Bojad-
sen, sobrinhos e herdeiros de Liuba, a quem somos imensa-
mente gratos. Sem o cuidadoso trabalho desenvolvido por 
eles na preservação do acervo da art ista,  uma mostra desta 
dimensão não ter ia s ido possível .  Nossos agradecimentos 
também a Marcelo Guarnier i ,  colecionador e galer ista,  que 
há anos real iza um grande trabalho de registro da obra de 
Liuba. Gostar íamos de agradecer ainda aos colecionadores 
e inst i tu ições que emprestaram suas obras para a exposi-
ção.

Destacamos nesta empreitada o papel fundamental  de Die-
go Matos, curador-chefe do MuBE durante o ano de 2022 e 
responsável  pela curadoria desta mostra.  Nossos parabéns 
e agradecimentos pelo excelente trabalho.

Nosso muito obr igada também aos Associados e ao Conse-
lho do MuBE, aqui  representado por seu presidente,  Fran-
cisco Pedroso Horta,  por todo o apoio.

Gostar íamos de agradecer ainda a Ary Perez,  Israel  Kis-
lansky,  à equipe do MuBE e a todas e todos que trabalharam 
incansavelmente neste projeto.

Nossa grat idão também aos patrocinadores e apoiadores da 
exposição, que, por compreenderem sua grandeza, e graças 
à Lei  Federal  de Incent ivo à Cultura,  possibi l i taram que ela 
acontecesse.

Como uma diretor ia integralmente feminina, não podemos 
deixar de destacar a relevância desta mostra ao reaf i rmar, 
através do trabalho de Liuba, o protagonismo de art istas 
mulheres na escultura,  campo das artes ainda predominan-
temente mascul ino.

Part indo de f iguras humanas até chegar a seus animais 
e vegetais fantást icos, eternizados em bronze, Liuba nos 
mostra ainda uma tênue relação entre esses seres.  Apesar 
de estát icos, insinuam movimentos que, em tempos de cr ise 
ambiental  como os atuais,  dever iam estar em harmonia.

Diretor ia MuBE

Flavia Vel loso, diretora-presidente;
Raquel Novais,  diretora-vice presidente;
Jul iana Lowenthal  e Maria Camila Giannel la,  diretoras.



O N D E  T E M  C U LT U R A ,
A  VA L E  E S TÁ

I n s t i t u t o  C u l t u r a l  V a l e

Museus são, pela soma de memórias,  cr iações e resistên-
cias,  instrumentos de desenvolvimento e transformação so-
cial .  “LIUBA – corpo indomável” é um registro essencial  da 
obra de uma escultora mulher,  que desenvolveu seu trabalho 
neste campo das artes ainda eminentemente mascul ino.

Com cerca de 200 obras, entre esculturas,  re levos, gessos, 
desenhos e estudos, destaca-se como o mater ia l  o bronze, 
l iga formada pela adição do estanho ao cobre, este últ imo 
produzido pela Vale.

Através de sua obra, LIUBA, art ista búlgara radicada no Bra-
si l ,  t ransforma esse mater ia l  tão l igado à civ i l ização huma-
na – nomeando inclusive um importante per íodo “A Era do 
Bronze” -  em poesia.  Com suas fantást icas f iguras de uma 
fauna e f lora imaginadas, mas que não deixam de ter raízes 
na exuberância do Brasi l . 

O MuBE – Museu Brasi le i ro da Escultura e Ecologia,  espa-
ço patrocinado pelo Inst i tuto Cultural  Vale,  por meio da Lei 
Federal  de Incent ivo à Cultura,  contr ibui  assim para uma 
divulgação art íst ica mais plural  reforçando o lugar de des-
taque das mulheres.  Ao mesmo tempo em que aborda novos 
olhares sobre as belezas naturais de nosso país.



V I VA  A  E V O L U Ç Ã O

w w w . b i o l a b f a r m a . c o m . b r

Somos a Biolab, empresa farmacêutica que pesquisa, de-
senvolve, produz e comercial iza medicamentos com o pro-
pósito de part ic ipar das conquistas humanas e promover a 
real ização das pessoas. Nossa histór ia começa em 1997, 
com uma equipe determinada a construir  uma trajetór ia e um 
legado de sucesso. 

Para nós, saúde e qual idade de vida são condições indis-
pensáveis para que o ser humano viva plena e integralmen-
te.  Por isso, desde o in íc io da nossa histór ia,  temos em nos-
sos valores agir  com respeito e sol idar iedade e invest imos 
em ações de responsabi l idade social  e na cultura.

Temos o orgulho de ser uma empresa brasi le i ra com presen-
ça internacional ,  que traz a inovação e o compromisso com 
o desenvolvimento da ciência e da indústr ia em nosso DNA. 
Nascemos com foco na promoção da Saúde e da Ciência 
e hoje estamos entre os laboratór ios mais prescr i tos.  Com 
uma trajetór ia sól ida, somos l íder em mercados diversif ica-
dos, como ant i -h ipertensivos na Cardiologia,  t ratamento de 
cicatr izes e saúde capi lar  na Dermatologia,  entre outros. 
Somos destaque ainda em Ginecologia,  Gastroenterologia, 
Cl ín ica Médica e Sistema Nervoso Central .  A div isão de 
Genéricos, fundada em 2018, é uma das empresas que mais 
cresce no segmento, e contamos ainda com a div isão veter i -
nár ia Avert  Saúde Animal.  Temos modernos Centros de Pes-
quisa,  Desenvolvimento e Inovação no Brasi l  e no Canadá e 
somos responsáveis pela pr imeira inovação radical  nacional , 
a lém do depósito de mais de 400 patentes.

Contamos com um t ime de mais de 3.800 prof issionais,  que 
se dedicam continuamente à evolução e prezam pela saúde 
e qual idade de vida. Dar cont inuidade e expandir  as ações 
de cultura é um grande marco para a companhia,  que man-
tém sól ido seu compromisso com a sociedade.
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“Transitar pelo extraordinár io”, palavras de Paulo Mendes 
da Rocha, def ine bem a trajetór ia do MuBE na composição 
e curadoria de suas exposições dest inadas ao públ ico bra-
si le i ro.  Uma trajetór ia atravessada pelo cont ínuo exercício 
dos valores estét icos que surpreendem o espectador pela 
narrat iva art íst ico-f i losóf ica inst igante e na transmissão da 
arte e das ident i f icações culturais da histór ia que const i tu i  
a nossa brasi l idade.

Sob essa perspect iva,  L iuba -  Corpo indomável oferece ao 
públ ico a oportunidade de conhecer uma escultora mulher 
que retrata poet icamente o imaginár io colet ivo, o contexto 
da construção brasi le i ra e a s ingular idade de nossa cultura 
popular -  tudo isso em perfeita integração art íst ica.  A l in-
guagem de suas cr iações não t i tubeia ao evocar a força, o 
equi l íbr io e a sol idez enquanto transcende a perspect iva de 
um mundo repleto de representações simból icas dominado 
por um inconsciente avassalador de formas abstratas em 
plena diversidade botânica, animal,  humana e mitológica. 

A mostra ainda inst iga o vis i tante a observar o arco tem-
poral  de seis décadas de seu processo cr iat ivo enquanto 
ressignif ica as var iáveis que consol idaram as elaborações 
e interpretações do mundo singular e subjet ivo de Liuba 
Wolf .  São 200 obras expostas,  inclusive a céu aberto, re-
produzindo um vis lumbre da vivacidade e v igor nas múlt iplas 
inter locuções da art ista e sua cr iação. Uma cr iação na qual 
o Brasi l  foi  decis ivo para sua práxis ao acolher uma mulher 
búlgara durante sofr idos conf l i tos de guerra de seu pais de 
or igem e lhe concedendo a natural ização que lhe outorgou 
relat iva f lexibi l idade quanto ao papel feminino na arte e nas 
tradições culturais do país.

Os inf luxos manifestados em suas obras são r icamente in-
terpretados por Diego Matos, curador da exposição, que, 
ressaltando a profundidade dos aspectos de sua indepen-
dência art íst ica e seus pr incípios composit ivos, permite ao 
públ ico a releitura l ivre e autônoma das peças expostas de 

forma leve e f lu ida sem a condução por argumentos narra-
t ivos ou teór icos. E,  c laro, le i tora das teor ias psicanal í t icas 
freudianas, Liuba talvez entendesse a escultura como um 
processo cr iat ivo que se operava per v ia di  levare,  como 
também chegara a af i rmar Leonardo da Vinci  – um processo 
no qual  o que está oculto f inamente se é extraído do bloco 
de pedra tornando-se vis ível .  Sua maneira talvez de inser i r  e 
integrar o humano à natureza dest i tu indo-o de sua posição 
de onipotência.  Ou apenas sua maneira de extrair  do bronze 
que fundia o que estava oculto em si  mesma.

Enf im, apoiar o v is lumbre desse mundo extraordinár io de 
Liuba como apresentado pelo MuBE tornou-se, portanto, 
um convite i r recusável .   Af inal ,  o fascínio pela arte e sua 
representat iv idade se denota nas in ic iat ivas culturais que 
o JPMorgan vem promovendo nos países onde atua com a 
mesma visão de também transitar pelo extraordinár io mun-
do das f inanças corporat ivas,  esquadrinhando mercados, 
incent ivando pol í t icas de respeito a diversidade e às prá-
t icas comerciais,  pois entendemos que a arte assim como 
o patr imônio f inanceiro de nossos cl ientes são legados e 
também uma obra cujo valor f inanceiro e emocional  deve 
ser adequadamente apreciado. Assim como a art ista,  nós 
do JPMorgan exploramos e buscamos resultados que ref le-
tem sustentabi l idade, sol idez e equi l íbr io pois sabemos que 
promovemos e gerenciamos paixões. Só nos resta,  por f im, 
parabenizar o MUBE pela mostra de in imaginável  beleza.



A P U R O  T É C N I C O ,
D I S C I P L I N A  E  A  PA I X Ã O 
P E L O  B R A S I L

Grupo Comolatt i

É  com grande sat isfação que o Grupo Comolatt i  patrocina 
a exposição Liuba: corpo indomável,  real izada no MuBE, 
icônica obra da arquitetura brutal ista mundial  projetada por 
Paulo Mendes da Rocha, premiado arquiteto que também foi 
responsável  pelo pr imeiro projeto de um dos empreendimen-
tos mais conhecidos do grupo, o Restaurante Terraço Itál ia.

Esta exposição abre as comemorações do centenár io de 
Liuba Wolf ,  art ista búlgara de nascimento, que escolheu o 
Brasi l  como pátr ia.  Com sua formação erudita europeia,  en-
cantou-se com a fauna, a f lora e a cultura brasi le i ra,  desen-
volvendo através de sua arte um olhar único. É dessa união 
que surge a r iqueza do trabalho de Liuba, em seus desenhos 
e,  pr incipalmente, em suas esculturas em  bronze, onde 
surgem f iguras como pássaros e vegetais.  A matér ia sól i -
da e estát ica,  usada pela art ista,  parece alçar voo em suas 
obras. 

Estudo, apuro técnico, discipl ina e a paixão pelo Brasi l 
guiaram o trabalho de Liuba, durante as seis décadas em 
que produziu cont inuamente.

É também ao longo de 6 décadas de histór ia,  que o Grupo 
Comolatt i  tem invest ido de forma consistente em cultura, 
proporcionando à população o acesso ao melhor da pro-
dução art íst ica brasi le i ra e internacional ,  em l inha com sua 
pol í t ica de Responsabi l idade Social  comprometida em pro-
mover inclusão, educação de qual idade e bem-estar.
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Se olharmos para a histor iograf ia da arte brasi le i ra,  L iuba 
(1923-2005) é ainda uma art ista pouco integrada à narrat iva 
of ic ia l .  Em um ambiente profundamente mascul ino, de dis-
puta de poder,  o lugar da escultora foi ,  durante anos, colo-
cado em segundo plano. É hora de uma tomada de posição 
radical :  a construção de um novo protagonismo. A força
monumental  de seu legado ganha agora possibi l idade de 
existência no Museu Brasi le i ro de Escultura e Ecologia – 
MuBE, abr indo novas portas para uma produção art íst ica 
mais diversa no cenár io atual .  Vinda da tradição do moder-
nismo europeu, mas com a abertura de caminhos para uma 
l inguagem contemporânea, trabalhou sistematicamente ao 
longo de seis décadas. Assim, a part i r  de quase duas cen-
tenas de obras selecionadas, real izamos essa prospecção 
pela v ida poética da art ista de or igem búlgara,  natural izada 
brasi le i ra.

Por meio de esculturas em suas vár ias transições de escala, 
suporte,  razão matér ica e condição expográf ica,  a natureza 
ambiental  da obra da art ista ganha valoração arquitetôni-
ca e nos permite perceber uma relação quase que umbi l i -
cal  entre a obra e o espaço que habita.  Com o passar dos 
anos, Liuba const i tu iu uma integração incontornável  com a 
práxis arquitetônica: a funcional idade de suporte,  estrutura 
e abr igo, o uso da potência formal e construt iva da matér ia 
e o reconhecimento de um espaço at ivo. É a part i r  da cons-
ciência plena desse espaço que o corpo escultór ico ganha 
sent ido e suas possíveis s ignif icações ganham aderência 
junto ao movimento do observador.

Ao olhar sua produção em contexto exposit ivo, dois mate-
r ia is v indos da terra merecem atenção part icular:  o bronze 
da peça escultór ica,  v isto em força, equi l íbr io e sol idez,  e o 
cimento, do elemento construt ivo do t i jo lo.  Esse últ imo, uma 
unidade impetuosa, cr iadora da ponte entre o edif icado e o 
gesto da escultora que molda, compõe e def ine as curvas, 
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os bichos e as composições da art ista.  Com o passar dos 
anos, ela foi  deixando de lado a f iguração mais objet iva, 
cr iando respiro para a abstração, o que permit iu sublevar o 
sonho e o desconhecido como elementos a serem invest iga-
dos diante dos seus próprios temores.

É possível  até,  e parece inevitável ,  estabelecer um ponto de 
contato com o pensamento poético da também imigrante 
Clar ice Lispector (1920-1977),  por sua vez,  v inda da Ucrâ-
nia.  Seu romance inaugural ,  Perto do coração selvagem 
(1943),  constrói  uma busca de ordem inter ior que se asse-
melha em parte com a jornada de Liuba. Contudo, em sua 
obra plást ica,  há uma expansão exter ior,  no contato com 
o outro.  Al iás,  a ideia de sublevação está na própria força 
expressiva do pássaro. A ave é v ista pelo seu movimento e 
não por uma morfologia cient í f ica.  O interessante é aqui lo 
que substant ivamos como indomável,  a lgo que se def lagra, 
voa e ganha impermanência.  Por isso, são bichos alados, 
ora em repouso, ora alçando voo, ora entoando canto, ora 
s inal izando ataque, ora demarcando terr i tór io,  ora evocando 
um senso de proteção.  

Se olharmos para a histór ia de sua produção, desde a se-
gunda metade dos anos 1940, a dimensão corpórea da obra 
de Liuba é o acento agudo de seu léxico formal e concei-
tual .  Grave na expressão poética e no r igor do trabalho, 
a consciência corporal  da cr iadora é traduzida num vasto 
escopo art íst ico em que toda e qualquer formulação parte 
do entendimento das dinâmicas do corpo no espaço, nas 
suas representações em um mundo de existências possíveis 
– plantas,  bichos, totens, humanos, bestas,  personagens, 
deuses e mitos –,  que habitam o imaginár io de seu tempo. 
Nesse ponto, podemos evocar outro tangenciamento l i terá-
r io notável :  se o escr i tor argent ino Jorge Luis Borges con-
forma um best iár io em sua obra l i terár ia O l ivro dos seres 
imaginár ios (1957),  L iuba elabora, com a matér ia extraída 
do subsolo, um caleidoscópio de bichos cambiantes que 
habitam em convív io o museu.

Ao relacionar um imaginár io ancestral  com um fazer art íst ico 
contemporâneo, Liuba estabeleceu uma forte conexão com 
o contexto brasi le i ro e sua cultura popular.  Há, portanto, o 
vasto espaço da fábula,  a possibi l idade de cr iar  e habitar 
outros mundos, evocada talvez pela mudança para o Brasi l . 
F ica perceptível ,  nas obras selecionadas, a presença de um 

repertór io que fascinava a art ista para além de seu olhar es-
trangeiro,  um imaginár io das ditas culturas não-ocidentais, 
a l i jadas da tradicional  produção de conhecimento sob as 
luzes do modernismo.

E, no centro desta epopeia,  destaca-se o protagonismo da 
mulher:  seu corpo e sua condição relacional  com o mundo. 
É essa pol í t ica sensível  da arte que encontramos no museu, 
elencadas em seus espaços internos e externos, menores e 
maiores,  sob abr igo e na vast idão do espaço públ ico, re-
conhecendo o corpo indomável da art ista e de sua obra. 
Para que toda gente saiba, Liubov é amor em búlgaro, nome 
or iginal  dela.  L iuba é diminut ivo de amor e,  aqui ,  vale enal-
tecer a ação: amar como invenção pol í t ica e estét ica,  amar 
como elemento pr imordial  e análogo à arte.

Diego Matos
Curador-chefe do MuBE
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A um passo
do pássaro

res
piro 

Orides Fontela

Quando Liuba veio morar no Brasi l ,  na v i rada para a déca-
da de 1950, os art istas de sua época f i l iavam-se em gru-
pos, publ icavam manifestos, fundavam revistas e real izavam 
toda a sorte de at iv idades colet ivas.  O furor da abstração 
já havia ganhado aderência nas terras tropicais e os deba-
tes relacionando progresso, prát ica art íst ica e modernidade 
acaloravam-se em um país agrár io,  que enf im se industr ia-
l izava. A art ista,  contudo, parecia se af i rmar duplamente 
estrangeira:  não apenas búlgara,  mas um tanto alheia ao ca-
lor das not íc ias,  interessada na construção de um caminho 
mais sol i tár io,  desvinculado de escolas,  modismos em voga 
e outras concessões. Na década seguinte,  quando o circui-
to já presenciava uma forte contaminação dos meios e uma 
progressiva desmater ia l ização e exper imentação da prát ica 
art íst ica,  sua produção seguiu optando por não abr i r  mão 
dos preceitos da arte escultór ica,  a saber:  a relação entre 
espaço, volume, massa e superf íc ie;  cheios e vazios;  movi-
mento e contorno. E,  apesar de algumas incursões em pedra 
e madeira,  foi  o nobre e tradicional  bronze que const i tu iu 
seu vocabulár io mater ia l .  L iuba, embora moderna, jamais 
deixou de dialogar com a tradição. 
  
Sua trajetór ia,  porém, rendeu-lhe uma gramática singular,  de 
complexas negociações. Em sua escultura prevalece a s ínte-
se entre o orgânico e o geométr ico, o animal e o vegetal ,  o 
moderno e o arcaico, o arredondado e o anguloso, a f igura-
ção e a abstração. Seu best iár io de cunho del i rante ocupou 
edif íc ios,  jardins e v ias públ icas,  af i rmando uma tempora-
l idade mít ica,  da ordem do sonho, no seio da cidade mo-

L I U B A :
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derna. E se Liuba abstrai ,  sua abstração é sobretudo l í r ica. 
O interesse pela geometr ia está longe da fantasia de l in-
guagem universal  ou de comunicação cr istal ina,  desprovida 
de mistér ios.  Em vez disso, estamos mais próximos de um 
f lerte com a transcendência,  um desejo de invest igação das 
mater ia l idades da existência.  Suas formas negras, espécie 
de escur idão aveludada, são como sombras de si  mesmas 
ou expressivas marcas gráf icas no espaço, e ref letem uma 
consciência aguçada da situação específ ica que habitam. 
Sua superf íc ie pulsa pouco – antes nos convida para den-
tro,  introspect iva.  A despeito da vocação para o espaço pú-
bl ico, é um certo espaço imperturbável  que essas esculturas 
produzem com sua inteireza e opacidade. O que guardam 
consigo é uma dimensão enigmática, própria de um fundo 
espir i tual izado. Ao fazer parte do espaço real  e,  no entanto, 
estar de alguma forma exi ladas dele,  e las clamam por uma 
real idade alternat iva,  t ransformável . 

Não cabe, no entanto, chamá-las de ideais.  As marcas de 
espátulas e facas presentes em suas superf íc ies rugosas 
vêm nos rememorar o percurso de sua construção, o índice 
dos toques f ís icos de sua manipulação (e,  não menos im-
portante,  funcionam como interesse pela forma, enquanto 
manifestação da superf íc ie) .  Além disso, suas conhecidas 
bases compostas por blocos de cimento cumprem o papel 
de ser o avesso do vigor transcendente – f incam suas cr ia-
turas na medida cot idiana do chão, aproximando escultura 
e arquitetura.  Falamos, portanto, de uma conci l iação entre 
desejo e método, intuição e projeto, imaginár io e cálculo, 
voo e pouso. 

Curiosa ainda é a contraposição entre as esculturas densas 
e compactas, de af i rmação imposit iva,  e os desenhos em 
graf i te que apresentam um traço evanescente, dedicado a 
nublar os contornos e produzir  um aceno metaf ís ico e at-
mosfér ico, como se pouco a pouco evaporassem a caminho 
da dissolução plena. Eles são compostos de aglomerados 
de r iscos muito f inos, que parecem condensar um rastro de 
movimento; são como a captura do momento que imediata-
mente precede ou sucede um gesto, no l imite entre a cons-
t i tu ição e a desconst i tu ição. O que seus desenhos manifes-
tam é uma transparência etérea: desejo de ascensão. 

Tal  desejo de ascensão e/ou elevação míst ica,  sempre ten-
sionado pela carga densa do corpo escultór ico, terá como 

epítome as f iguras de pássaros que tanto compuseram sua 
obra. Ao menos desde o in íc io dos anos 1960, as formas 
aladas já funcionavam como bons pretextos plást icos para 
Liuba explorar sugestões de movimento, pesos e contrape-
sos, cheios e vazios.  Mas elas também traduzem algumas 
ambições subjet ivas:  o pássaro como metáfora da leveza e 
do movimento da ascese ou, em via mais ampla,  da própria 
construção de um sent ido l í r ico ou poético. Mas, no seu 
caso, o voo nunca se completa (e,  por consequência,  tam-
pouco o desejo míst ico),  antes parece mais expresso pelo 
seu intervalo – o pouso. Ou, em alguns casos, por uma que-
da repent ina ou iminente,  af i rmando no pássaro o que há de 
terrestre e corpóreo, descido das nuvens. Mais uma vez,  a 
fantasia ganha ares de existência mundana. 

Muito embora um eco f igurat ivo permaneça quase sempre 
presente,  suas melhores obras são aquelas cuja ambiguida-
de impede atr ibuições total i tár ias de sent ido. Em Voo, peça 
de 1963 que ganhou o Prêmio Aquisição na VII  Bienal  de 
São Paulo,  é dif íc i l  d izer se o pássaro está l ivre da atração 
gravitacional  ou, ao contrár io,  abat ido por ela.  Apesar da 
segurança do t í tu lo,  é possível  vê- lo como um animal que 
acabou de derrapar no solo e,  s imultaneamente, como um 
corpo f lutuante em estado de graça. Trata-se do in íc io ou 
do f im de um movimento? De plenitude ou fracasso do bi-
cho? É o pássaro subl ime ou o pássaro colado à terra,  mais 
próximo das coisas do homem? Seu l i r ismo alado ganha ên-
fase com as curvas e torções que produzem um jogo entre 
peso e leveza, força estát ica e movimento. 

A mesma ambiguidade apl ica-se às bocas aberrantes.  Não 
é raro que os bichos de Liuba ostentem bocas abertas que 
sugerem posição de ataque ou, em via oposta,  gr i to ex-
pressivo, talvez indefeso. Por vezes, são elas que parecem 
just i f icar um corpo retorcido, concentrado na emissão de 
um berro ou clamor dotado de carga subjet iva.  É o caso 
de Pássaro Noturno, produzido em 1965 para se instalar 
na avenida Paul ista,  entre as ruas Ministro Rocha Azevedo 
e Peixoto Gomide. O pássaro, local izado na avenida cujos 
“espigões” em construção atestavam que o céu era também 
terr i tór io do homem moderno, ocupa de uma só vez o lugar 
de corpo selvagem e destemido e cr iatura perdida, vulnerá-
vel .  O que seu gr i to selvagem revela da f icção moderna que 
o circunda?

· ·  ·
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Mesmo que a obra de Liuba não encontre,  no panorama 
art íst ico brasi le i ro de seu tempo, uma l inhagem ostensiva 
na qual  possa se inscrever,  parece-nos inevitável  v incular 
o imaginár io mít ico da art ista com a obra de outra mulher 
afeita ao bronze: Maria Mart ins.  Não há dúvida de que am-
bas est iveram interessadas, cada uma ao seu modo, em 
conci l iar  t raços surreal izantes e fantasia pr imit iv ista,  apesar 
dos cerca de vinte anos que separam o auge da produção 
de cada uma. Se Maria é mais declaradamente surreal ista e 
erót ica,  L iuba está mais voltada à essencial idade da forma, 
f lertando com uma gramática mais brancusiana (seu organi-
cismo jamais é excessivo, antes ref lete anseios de síntese 
e s impl i f icação).  E se Maria dialogou mais diretamente com 
as mitologias brasi le i ras,  L iuba dedicou-se à construção de 
um best iár io mais desterrado, cujas coordenadas geográ-
f icas não são tão fundamentais,  sobretudo na condição de 
estrangeira.  Quanto à recepção e circulação de suas obras, 
os desaf ios não foram assim tão diferentes.  Apesar de per-
tencerem à el i te,  ambas enfrentaram resistência de uma 
cr í t ica hegemônica, mais interessada na estrada de f i l iação 
construt iva e seus der ivados (além de inegavelmente mas-
cul ina).  É conhecido o texto em que Mário Pedrosa af i rma 
que a obra de Mart ins é carregada de um “excesso de per-
sonal idade”, em tom pejorat ivo; quanto à fortuna cr í t ica de 
Liuba, trata-se de um terreno ainda mais baldio,  com raras 
contr ibuições. 

Notável ,  no entanto, é o recente movimento de recircunscr i -
ção de tais produções. A ampl iação das le i turas dedicadas 
a traçar relações entre a produção art íst ica do século XX 
e diversas tradições fabulantes,  não apenas no Brasi l ,  mas 
também no circuito global ,  parece hoje ref let i r  o s ignif icat i -
vo interesse em epistemologias não pautadas pelo império 
da razão, aquelas consideradas desviantes e marginal izadas 
em relação aos centros hegemônicos. A obra de Liuba se 
reoxigena na medida em que a própria cena contemporânea 
vê-se povoada de art istas dedicados a imaginar e produzir 
uma condição que desaf ia a v isão ocidental  moderna do 
ser humano – especialmente o suposto ideal  universal  do 
homem branco e mascul ino, o ideal  de “Homem da Razão” 
como centro f ixo do universo e medida de todas as coisas. 
Em seu lugar,  inúmeros art istas propõem novas al ianças en-
tre espécies e mundos habitados por seres porosos, híbr i -
dos e múlt iplos,  que reaf i rmam um senso de parentesco en-
tre espécies;  um rearranjo entre o orgânico e o inorgânico, 

o animado e o inanimado, no anseio de vis lumbrar outros 
hor izontes e refazer relações entre v iventes,  extraviventes, 
não viventes,  pós-humanos, ciborgues e outros gêneros, 
transcendendo categorias e l imites binár ios.  Diante da nos-
sa incapacidade constante de dist inguir  real idade e f icção, 
têm sido dif íc i l  d izer onde começa e onde acaba a fantasia. 
No nível  colet ivo, o presente soa del i rante:  não sobraram 
muitos acordos a respeito de fatos sociais básicos, os parâ-
metros de le i tura do real  caducaram ou tornaram-se descon-
t ínuos e episódicos, e o pacto democrát ico parece cada vez 
mais longínquo. Mult ipl icam-se as abstrações e subtraem-se 
os estados de direito.  O que muitos art istas têm conclama-
do é que, se o projeto de poder em curso é del i rante ao seu 
modo, a fabulação também existe enquanto força proposi-
t iva — estratégia de reinvenção do mundo e produção de 
sent idos desviantes aos modelos vigentes.

É nesse terreno que a s imbiose vegetal  e animal de Liuba 
parece encontrar agora um acolhimento mais propício.  À luz 
de seu próprio contexto, cabe dizer que sua produção re-
cusou-se a se dobrar ao calor dos acontecimentos; antes, 
interessou-se em l idar com o seu tempo enquanto condição 
extemporânea. Para tanto, seu compromisso se deu com o 
desenvolvimento de sua própria l inguagem, real ização de 
uma vida inteira.  Aqui ,  a abstração não se opõe à imagi-
nação, pois sua saída é sobretudo l í r ica – põe em xeque a 
suposta div isão translúcida entre objet iv idade e subjet iv ida-
de (tão cara ao século XX),  não para af i rmar uma expressiv i -
dade romântica e ideal izada, mas para impl icar o sujeito na 
própria carne da l inguagem.

Pollyana Quintella
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Letras Maiúsculas (Capital  Letters)1 foi  um projeto desen-
volv ido nos anos 1970 pela art ista,  em parcer ia com o editor 
e marchand argent ino Jul io Pacel lo (1931-1977).  Na época, 
ele residia no Brasi l ,  onde desenvolveu diversos projetos 
editor ia is,  com múlt iplos art istas brasi le i ros.  A ideia era rea-
l izar um l ivro de art ista em que Liuba propusesse desenhos, 
geometr ias e volumes para as letras maiúsculas que in ic iam 
os versos de parte da obra poética Les I l luminat ions, do 
poeta francês Arthur Rimbaud (1854-1891).

Para tanto, da publ icação or iginal ,  foi  escolhida a seção 
Marine e,  para cada l inha do texto, a art ista desenvolveu a 
letra maiúscula in ic ia l ,  a lém do I  que corresponde ao t í tu lo 
do l ivro de Rimbaud. Infel izmente, o projeto não chegou a 
ser concluído. Pela pr imeira vez,  as formas or iginais desse 
trabalho foram exibidas ao grande públ ico e agora i lustram 
esta publ icação.

Na mostra,  contamos também com um l ivro de art ista real i -
zado em parcer ia pelos dois.  A publ icação, int i tu lada
Relevos LIUBA, foi  impressa pela editora Cesar em 1969. Em 
t i ragem l imitada, o objeto- l ivro contém seis relevos e um fo-
lheto descr i t ivo com um poema da cr í t ica de arte e escr i tora 
Lel ia Coelho Frota (1938-2010),  concebido especialmente 
para este trabalho. Há um claro estreitamento formal e poé-
t ico entre dois campos da prát ica art íst ica:  a l í r ica l i terár ia 
e a forma escultór ica do objeto. Constata-se a aproximação 
colaborat iva entre duas mulheres notadamente importantes 
em suas áreas de atuação, convergindo conceitualmente no 
jogo entre imagem e texto, forma e verso.

Entende-se, portanto, que o vocabulár io formal dos relevos 
da art ista,  formato que permeou sua produção ao longo dos 
anos, está também representado por trabalhos em outras 
escalas,  enr iquecendo sua força poética entre o manuseio 
e a contemplação espacial  para além da escala do corpo. 
A art ista demonstrou ao longo de sua trajetór ia um domínio 
dos mais var iados suportes e formas de representação.

1 As informações acerca do projeto Letras Maiúsculas estão detalhadas no livro: HUNTER, Sam. 
Liuba. Nova York: Rizzoli, 2002, p.104.

L I U B A  E  S U A
G E O M E T R I A  P O É T I C A
E M  L I V R O S
E  R E L E V O S
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Os relevos que compoem
o objeto- l ivro Relevos LIUBA.

Marine

Les chars d’argent et de cuivre-
Les proues d’acier et d’argent-
Battent l ’écume,
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du ref lux,
Fi lent circulairement vers l ’est,
Vers les pi l iers de la forêt,
Vers les fûts de la jetée,
Dont l ’angle est heurté par des tourbi l lons de lumière.2

Seascape

Chariots of s i lver and copper-
Prows of steel  and of s i lver-
Beat the foam,
Uproot the stubs of the br iers.
The currents of the heath,
And the huge ruts of the ref lux,
Veer in a circle toward the east,
Toward the pi l lars of the forest,
Toward the shafts of the pier,
Whose corner is struck by whir lwinds of l ight.3

Marinha

As carroças de cobre e prata — 
As proas de prata e aço — 
Espalmam espumas, 
Esgarçam maços de sarças.
As correntezas da roça,
E os sulcos imensos do ref luxo,
Fluem em círculos rumo a leste,
Rumo às hastes da f loresta,  —
Rumo aos fustes do quebra-mar,
Cujo ângulo é fer ido por turbi lhões de luz.4 

2 RIMBAUD, Arthur. A Season in Hell/The Illuminations. Nova York: Oxford University Press, 1973, p. 
150-151.
3 Ibidem.
4 RIMBAUD, Arthur. Iluminuras: Gravuras Coloridas (tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maurício 
Arruda Mendonça). São Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 2002, p. 69.













1923

Em 24 de outubro, em contexto de 
viagem de negócios do pai  industr ia l , 
LIUBA BOYADJIEVA nasceu em Leipzig, 
na Alemanha. Sua mãe, que era escr i tora, 
costumava sempre acompanhar o pai 
nesses trânsitos pela Europa. Entretanto, 
nos registros of ic ia is da art ista,  consta 
Sófia,  Bulgár ia,  como seu lugar de 
nascimento.

L I N H A  D O  T E M P O  L I U B A  B O Y A D J I E V A  W O L F
( S Ó F I A ,  B U L G Á R I A ,  1 9 2 3  –  S Ã O  P A U L O ,  B R A S I L ,  2 0 0 5 )

1930-1943

Cursou o secundário na área de 
Humanas, aprendendo inclusive o grego e 
o lat im. O curso a preparou também para 
a entrada no conservatór io,  onde estudou 
piano até os 19 anos.

1944-1945

Conheceu Germaine Richier (1902-
1959) em Zur ique, Suíça, para onde se 
mudou a f im de estudar com a então já 
reconhecida art ista francesa, entre 1944 
a 1949.
Nesse ambiente,  encontrou Marini , 
Wotruba e Honegger.

1946-1949

Mudou-se para Par is com a famí l ia, 
cont inuando a trabalhar com Germaine 
Richier,  no atel iê de sua art ista mentora.
Ao longo desses anos, v ia jou pela 
França, I tá l ia e Suíça.

1949

A famí l ia de Liuba mudou-se para o 
Brasi l ;  seus pais v ieram pr imeiro.
Momento-chave em sua trajetór ia:  L iuba 
real izou sua pr imeira v iagem ao Brasi l . 
Organizou seu próprio atel iê em São 
Paulo e manteve o de Par is também.

1950-1960

Passou a alternar momentos entre São 
Paulo e Par is,  onde conheceu Laurens, 
Pol iakoff ,  Zadkine, Vieira da Si lva, 
Lardera e Magnel l i .
Tornou-se amiga de Et ienne Hajdu, 
François Stahly,  Parvine Curie,  André 
Bloc e Antoine Poncet.
Natural izou-se brasi le i ra.
Real izou sua pr imeira indiv idual  no Brasi l , 
na Galer ia Domus, em São Paulo.

1940

Durante meses real izou traduções para 
jornais em francês e alemão.

1943

A famí l ia mudou-se de Sófia para 
Genebra, na Suíça.
Liuba entrou na Escola de Belas Artes 
de Genebra, onde descobriu as artes 
plást icas – em especial ,  a escultura.

1947

Real izou sua pr imeira v iagem aos Estados 
Unidos.
Entre 1947 e 1957, part ic ipou das mostras 
colet ivas do Salon d’Automne em Par is, 
recebendo o prêmio Sociétaire du Salon 
d’Automne justamente em 47 e 57.
Também marcou presença no Salon des 
Tui ler ies,  Par is.

1948

Visitou o Egito em companhia de Richier 
e de outras alunas da art ista.  A v iagem 
teve grande impacto em seu imaginár io.

Seguiu div idindo seu tempo entre as duas 
cidades, ao longo de cinco décadas, 
atuando em ambos os atel iês.

1951

Viajou pela Espanha e,  em Madrid, 
const i tu iu um atel iê durante quatro 
meses.





1952

Voltou a v is i tar  a Suíça. Foi  à I tá l ia v is i tar 
a Bienal  de Veneza, edição em que a 
amiga Germaine Richier ganhou o prêmio 
de Escultura.

1953

Exposição indiv idual  na Galer ia Dina 
Vierny,  Par is

1959

Exposição indiv idual  na Galer ia Ambiente, 
São Paulo.

1960

Colet iva Contr ibuição da Mulher às 
Artes Plást icas no País,  Museu de Arte 
Moderna, São Paulo.

1964

Salon de la Jeune Sculpture,  Par is (do 
qual  part ic ipou anualmente até 1979).
Colet iva O Retrato e a Obra, Galer ie 
Ibeu, Rio de Janeiro. 
Colet iva na Galer ia Fl inker,  Par is.

1965

Real izou importante mostra indiv idual  no 
Museu de Arte Moderna do Rio (MAM-
Rio),  ocupando parte dos jardins do 
museu.
8ª Bienal  de São Paulo,  Fundação Bienal , 
São Paulo.
Colet iva no Salon Comparaisons, 
Grand Palais,  Par is,  “Art istas Lat ino-
Americanos”.
Colet iva no Museu Nacional  de Arte 

1954

Momento em que a art ista rompeu com 
a f iguração pura,  começando a explorar 
formas mais l ivres,  const i tu indo um léxico 
de plantas e animais.
Viajou pela Argél ia e Tunís ia.

1958

Casou-se com o empresár io e 
colecionador Ernesto Wolf  (1918-2003), 
em São Paulo.

1962

Indiv idual  na Galer ia São Luiz,  São Paulo.
Part ic ipou da mostra colet iva no Salão 
Nacional  de Arte Moderna (Prêmio 
Aquisição),  São Paulo.
Biennale di  Carrara,  I tá l ia.
Colet iva O Retrato, Galer ia Ibeu, Rio de 
Janeiro.

1963

7ª Bienal  de São Paulo,  e ixo “7 Art istas 
Brasi le i ros” (Prêmio Aquisição),  Fundação 
Bienal ,  São Paulo.
Colet ivas nas galer ias:  Galer ie du XX 
Siècle,  L’Oei l  de Boeuf e Fl inker,  todas 
em Par is,  França.

1966

Indiv idual  na Galer ia Astreia,  São Paulo.
Colet iva no Salon Comparaisons, Grand 
Palais,  Par is.
Colet iva na Alwin Gal lery,  Londres.

Moderna, Par is.
Colet iva na Galer ia 4 Planetas,  São 
Paulo.





1967

Presença na seção “Art istas Lat ino-
Americanos”, Museu Nacional  de Arte 
Moderna, Par is. 
9ª Bienal  de São Paulo,  Fundação Bienal , 
São Paulo.

1968

Indiv idual  no Museu de Saint Paul  de 
Vence, França.
Colet iva no Château-Musée du Haut de 
Cagnes, França

1971

Indiv idual  na Galer ia Documenta, São 
Paulo.
Colet iva na École de Par is,  Skulptur’s 
Gal lery,  Par is,  França.

1972

Indiv idual  na Achim Moel ler  Gal lery, 
Londres.
Colet iva Arte Mult ipl icada Brasi le i ra, 
Múlt ipla de Arte,  São Paulo.
4º Panorama de Arte Atual  Brasi le i ra: 
Escultura e Objeto, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo.

1978

10º Panorama de Arte Atual  Brasi le i ra: 
Escultura e Objeto, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo.

1979

Indiv idual  na Galer ie Hervé Odermatt, 
Par is.
Part ic ipou da 12ª Biennale Internazionale 
dei  Bronzetto,  Pádua, I tá l ia.

1969

Colet iva no Salon de Comparaison, 
Grand Palais,  Par is.

1970

Indiv idual  na Galer ia Cavalero, Cannes, 
França.

1973

Integrou o grupo de art istas brasi le i ros 
da 12ª Bienal  de São Paulo (Sala Brasí l ia) .
Colet iva no Centre National  d’Art 
Contemporain,  Château du Tremblay, 
França.

1975

13ª Bienal  de São Paulo,  Fundação 
Bienal ,  São Paulo.
7º Panorama de Arte Atual  Brasi le i ra: 
Escultura e Objeto, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo.

1981

13ª Biennale Internazionale dei  Bronzetto, 
Pádua, I tá l ia.
2ª Tr iennale Internazionale de la 
Sculpture,  Grand Palais,  Par is.
13º Panorama de Arte Atual  Brasi le i ra: 
Escultura,  Museu de Arte Moderna, São 
Paulo.
Expôs esculturas ao ar l ivre no Hotel 
Jequit imar,  no Guarujá,  São Paulo.

1980

Musée de la Sculpture en Plein Air  de la 
Vi l le de Par is.





1982

Colet iva Tour d’y Voir ,  Galer ie 
Bel lechasse, Par is.

1983

Mostra Cem Art istas da América Lat ina, 
Compiègne, França.

1987

Colet iva Paul istas em Brasí l ia,  Museu de 
Arte de Brasí l ia,  Brasí l ia.
As Bienais no Acervo do MAC: 1951
a 1985, Museu de Arte Contemporânea, 
São Paulo.

1988

2º Rodin Grand Pr ix Exhibit ion, Hakone 
Open-Air  Museum, Japão.

1992

Colet iva Arte Moderna Brasi le i ra:  Acervo 
do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo,  Casa da 
Cultura,  Poços de Caldas, MG.

1994

Colet iva Livro-Objeto: A Fronteira dos 
Vazios,  Centro Cultural  Banco do Brasi l , 
Rio de Janeiro.

1984

Tradição e Ruptura:  Síntese de Arte e 
Cultura Brasi le i ras,  Fundação Bienal ,  São 
Paulo.

1985

Indiv idual  no Hakone Open-Air  Museum, 
Japão.
16º Panorama de Arte Atual  Brasi le i ra: 
Formas Tr idimensionais,  Museu de Arte 
Moderna, São Paulo.

1989

Grande indiv idual ,  LIUBA - 26 Anos de 
Escultura,  na Achim Moel ler  F ine Art , 
Nova York.

1991

Colet iva Salon de Mars,  Achim Moel ler 
F ine Art ,  Par is.

1996

Retrospectiva Liuba: Esculturas,  Relevos, 
Desenhos, Joias (1963-1996),  sob 
curadoria de Emanoel Araújo,  Pinacoteca 
do Estado, São Paulo.
Colet iva Arte Brasi le i ra:  50 anos de 
histór ia no acervo MAC/USP 1920-1970, 
Museu de Arte Contemporânea, São 
Paulo.
Colet iva Ex Libr is/Home Page, Museu de 
Arte Contemporânea, São Paulo.

1995

Colet iva Livro-Objeto: A Fronteira dos 
Vazios,  Museu de Arte Moderna, São 
Paulo.
Colet iva Salon des Beaux-Arts,  Achim 
Moel ler  F ine Art ,  Par is.





1997

Part ic ipou da mostra colet iva The Art 
Show, entre os anos de 1997 e 1998, 
Achim Moel ler  F ine Art ,  Nova York.
Integrou a colet iva Escultura Brasi le i ra: 
Perf i l  de uma Ident idade, no Banco 
Safra e Espaço Cultural  Safra,  na cidade 
de São Paulo,  assim como no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, em 
Washington, Estados Unidos.

2000

Colet iva Escultura Brasi le i ra:  da 
Pinacoteca ao Jardim da Luz,  Pinacoteca 
do Estado, São Paulo.

1991-2001

Colet iva The Art  Show, Achim Moel ler 
F ine Art ,  Nova York.
Coletiva da galeria Archim Moller Fine Art, 
Basel Art Fair, Basel, Suíça.

2012

Colet iva O Tr idimensional  no Acervo 
do MAC: uma Antologia,  Museu de Arte 
Contemporânea da USP São Paulo.

2014 

Pr imeira indiv idual  real izada na Galer ia 
Marcelo Guarnier i ,  São Paulo.

Colet iva Mulheres Art istas no Acervo do 
MAC, Museu de Arte Contemporânea, 
São Paulo.

1998

Part ic ipou da colet iva 
Tr idimensional idade na Arte Brasi le i ra 
do Século XX, no Itaú Cultural  e 
na Itaugaler ia,  nas cidades de Belo 
Horizonte,  MG, e Penápol is,  SP.
Colet iva Coleção 98, Skultura Galer ia de 
Arte,  São Paulo.

2002

Indiv idual  L iuba: Sculpture,  Achim 
Moel ler  F ine Art ,  Nova York.

2005

Veio a falecer no dia 19 de novembro.

2015 

Homenageada como art ista histór ica na 
10a Bienal  do Mercosul ,  Porto Alegre,  RS. 

Colet iva Tr idimensional idade na Arte 
Brasi le i ra do Século XX, I taú Cultural , 
São Paulo.

2016

Colet iva Liuba e amigos, Galer ia Marcelo 
Guarnier i ,  Ribeirão Preto, SP.
No contexto da 32a Bienal  de São Paulo 
( Incerteza Viva),  a instalação “Restos 
mater ia is,  obstáculos e ferramentas” 
(2016),  do art ista espanhol Xabier 
Salaberr ia,  contou com uma obra 
histór ica de Liuba, a escultura Animal I 
(1963).



2018

Liuba no Par is c’est El les,  Par is, 
Associação AWARE – Archives of 
Women Art ists Research & Exhibit ions e 
Comité Minka e Angelo Bojadsen. Uma 
homenagem de Par is às art istas mulheres 
do século XX.

2019

Colet iva Quimera, Galer ia do Lago no 
Palácio do Catete,  Museu da Repúbl ica, 
Rio de Janeiro.
Indiv idual  na Galer ia Marcelo Guarnier i .

2022

LIUBA – Corpo Indomável,  Museu 
Brasi le i ro da Escultura e Ecologia (MuBE), 
de 15 de outubro de 2022 a 05 de 
fevereiro de 2023.

2023

Celebramos o seu centenár io.

2017

Indiv idual  na Galer ia Marcelo Guarnier i , 
Rio de Janeiro.
Liuba: Esculturas e Relevos, Museu Lasar 
Segal l ,  São Paulo.
Atel ier  e Jardin de Sculptures Liuba Wolf , 
programação da FIAC, Par is,  França.
Colet iva Best iár io,  Centro Cultural  São 
Paulo     .







LISTA DE OBRAS

LIUBA
Pássaro noturno (Night bird),  1965
Bronze 
Luana Bojadsen Capobianco 
38 x 42 x 36,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Gesso
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
152 x 34 x 30 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Ernesto, 1971
Bronze 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
40 x 16 x 20 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  c.  1949
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
47 x 18 x 21,5 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
37,5 x 18 x 22,5 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  c.  1949
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 19 x 24 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Lasar Segal l ,  1963
Gesso
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
95 x 50 x 60 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
63,5 x 32,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
54 x 82 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1965
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
49 x 35 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1967
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i  
59 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
60 x 38,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1965
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
66 x 47 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen 
63 x 83 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
80 x 57 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1976
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
37 x 19 x 26,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  c.  1949
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
38 x 22 x 26 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1965
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
33 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1964
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
31 x 49 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1965
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i  
67 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Índio, 1949
Gesso
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
45 x 23 24 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  1967
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
49 x 60 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
33 x 49 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
31 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
39 x 67 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
39,5 x 67 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 63,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
33 x 45 cm
São Paulo -  SP



 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Graf i te sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
28 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Estudo, s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 62 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Estudo, s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 62 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Estudo, s/d
Graf ite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 62 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1967
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
60 x 49 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1967
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
65 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1967
Grafite sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
70 x 50 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
70 x 50 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
70 x 50 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Grafite sobre papel 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
70 x 50 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Gesso 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
151 x 46 x 38 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Estudos, d.  1940 (59 peças)
Carvão, graf i te,  nanquim e sangria sobre papel 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
Dimensões var iadas
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1983
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
68,5 x 27 x 45,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d 
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
62 x 37 44 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d 
Escultura em bronze  
Coleção Marcelo Guarnier i
40 x 25 x 25 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Cabeça de menino, 1949 
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
38 x 18,5 x 21 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Georgia,  c.  1950 
Escultura em bronze  
Coleção Maria Si lv ia Ribeiro Capobianco
16 x 24 x 38,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  c.  1949 
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
38 x 17 x 22 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1962 
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
41 x 30 x 25 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  d.  1960 
Escultura em bronze  
Coleção Paola Junqueira
46 x 35 x 40 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1962  
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
43 x 30 x 20 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1975   
Escultura em bronze  
Coleção Kar ina Goldberg Br i t to
55 x 37 x 40 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1976  
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
58,5 x 19 x 12 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Em voo ( In f l ight) ,  1963 
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
67 x 98 x 123,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1964 
Escultura em bronze  
Coleção Maria Ceci l ia Ribeiro Capobianco
36 x 29,5 x 32 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal alado (Winged Animal) ,  1965
Escultura em bronze  
Coleção Rosa e Paulo Lunardel l i
34 x 37,5 x 35 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
A asa (The wing),  1970
Escultura em bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
38,5 x 18 x 12 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma vegetal  (Plant form),  1983
Escultura em bronze  
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
26 x 12 x 7,5 cm
São Paulo -  SP



 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Vera Novis
50 x 40 x 28 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1975
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
52 x 53 x 41 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Cabeça de animal (Animal head),  1978
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
25 x 16 x 13 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1977
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
15 x 11 x 6 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1978
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
34 x 28 x 48 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Composição hor izontal ,  1974
Escultura em bronze
Coleção Dulce e João Carlos de Figueiredo Ferraz
25,5 x 90,5 x 42 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
45 x 30 x 30 cm 
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Gesso  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
163 x 60 x 45 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d (3 peças)
Gesso  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
102 x 38 x 24 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Nossa Senhora de Todos os Tempos, 1963
Escultura em bronze  
Patr imônio Paróquia de São Domingos, Perdizes -  São Paulo
80 x 80 x 380 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
48,5 x 41,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
150 x 55 x 32 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Escultura em resina
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
71 x 60 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Grafite e nanquim sobre papel  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
70 x 51 cm
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Gesso  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
230 x 123 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  1969
Bronze 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
40 x 78 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1969
Bronze 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
69,5 x 78,5 x 10,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Grafite e nanquim sobre papel
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
230 x 123 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Grafite e nanquim sobre papel
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
230 x 123 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  1976
Resina
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
63 x 63 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1976
Resina
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
75 x 60 x 8 cm 
São Paulo -  SP

 

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Resina
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
84 x 73 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Relevo I ,  1965/1970
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
100 x 104 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d 
Bronze
Coleção Marcelo Guarnier i  
45 x 48 x 38 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d 
Graf i te sobre papel 
Coleção Marcelo Guarnier i
37 x 26,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Nu (Nude),  1957
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
148,5 x 31 x 25 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo dípt ico),  s/d
Resina  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
88 x 242 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Grafite e nanquim sobre papel  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
230 x 123 cm
São Paulo -  SP



LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  1971
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
60 x 73 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Relevo V, 1976
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
60 x 73 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1996
Grafite e nanquim sobre papel  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
230 x 123 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1976
Resina 
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
91 x 110 x 7 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Bronze 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
56 x 76 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal espinhoso (Spiked animal) ,  1963
Bronze 
Coleção Tessa Vieira e Pedro Testa
99 x 55 x 40 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo (Relevo),  s/d
Resina vermelha
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
48 x 41,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Gesso  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
104 x 43 x 41 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Relevo I I  (Rel ief  I I ) ,  1969
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
60 x 110,5 x 10 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
107 x 79 x 10 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1963
Madeira 
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
130,5 x 48 x 41,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Relevo IV,  1970
Bronze  
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
106 x 65 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal raro (Rare animal) ,  1985
Bronze  
Coleção Thomaz B. de Abreu Figueiredo  
140 x 50 x 30 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Composição em voo (Composit ion in Fl ight) ,  1965
Escultura em bronze
Coleção Fanny Terepins
46 x 47 x 47 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t i tu lo,  1977
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
42 x 50 x16 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t i tu lo,  1967
Escultura em bronze
Coleção Maria Eduarda e Ricardo Br i to
80 x 26 x 40 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
O voo ( In f l ight) ,  1963/1967
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
67 x 98 x 123,5 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Torso, s/d
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
91 x 63 x 42 cm  
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t i tu lo,  1966
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
112 x 83 x 80 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
69 x 66 x 25 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Pássaro voando, d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
55 x 80 x 60 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Ave composta, 1964
Escultura em bronze
Coleção Esther Faingold
110 x 125 x 94 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Figura Heráldica (Heraldic f igure),  1976
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
47 x 46 x 30 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Cabeça alada (Winged head),  1982
Escultura em bronze
Coleção Maria Eduarda e Ricardo Br i to
63 x 36 x 18 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1975
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
173 x 40 x 32 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal e asa (Animal and Wing),  1967
Escultura em bronze
Coleção Álvaro Pereira Novis
63 x 36 x 22 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal de duas cabeças, 1974
Escultura em bronze
Coleção Thiago Gomide
55 x 23 x 38 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1990
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
85 x 50 x 45 cm
São Paulo -  SP



LIUBA
Sem t í tu lo,  1973
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
38 x 47 x 38 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal,  1973
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
107 x 45 x 41 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
O choro da besta (Crying beast) ,  1965
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
45 x 30 x 30 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Composição vert ical ,  1971
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
84 x 35 x 17 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1965
Escultura em bronze
Coleção Maria Ceci l ia Ribeiro Capobianco
42 x 31,5 x 50,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1981
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
49 x 37 x13 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1978
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
56 x 40 x 21,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma dupla (Double form),  1968
Escultura em bronze
Coleção Denise Abdal la
44 x 22 x 16 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
48 x 43 x 18,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Cabeça de animal (Animal head),  1981
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
51 x 36,5 x 15
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
44 x 25 x 15 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Pássaro, d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Vi lma Eid
57 x 48 x 19 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1966
Escultura em bronze
Coleção Rita Leite Pereira e Ni lson Teixeira
44 x 29 x 32 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Ana Terra Bojadsen Capobianco
47 x 29 x 17 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Si lv ia e Cesar Nivaldo Gon
93 x 29 x 15 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal alado (Winged animal) ,  1965/1970
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
40,5 x 28 x 31 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen 
49 x 39,5 x 27,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Composição hor izontal  (Horizontal  composit ion),  1964
Escultura em concreto
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
54 x 66 x 130 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  c.  1949 (2 peças)
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto 
39 x 21 x 25 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  d.  1960
Escultura em bronze
Coleção Marcelo Guarnier i
120 x 80 x 80 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma vert ical  (Animal)  (Upright form (Animal) ,  1986
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
64,5 x 25 x 19,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Ave com asas grandes, 1984
Escultura em bronze
Coleção Esther Faingold
55 x 40 x 18 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1966
Escultura em bronze
Coleção Esther Faingold
40 x 45 x 20 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1960
Escultura em bronze
Coleção Esther Faingold
33 x 50 x 18 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1983
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
91 x 40 x 24 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Figura em movimento (Figure in movement),  1986
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
66,5 x 31 x 15 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
59,5 x 24 x 15 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Relevos LIUBA, 1969
Livro com relevos em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
32 x 32 cm
São Paulo -  SP



LIUBA
Joias,  d.  1980
Série de registros fotográf icos produzidos
pela art ista com as esculturas vest idas.

LIUBA
Animal antropomórf ico (Anthropomorphic animal) ,  1974
Escultura em bronze
Coleção Maria Ceci l ia Ribeiro Capobianco
60,5 x 52 x 35,5 cm
São Paulo -  SP]

LIUBA
Sem t í tu lo,  1972
Escultura em bronze
Coleção Esther Faingold
68 x 43 x 24 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Dragão (Dragon),  1963
Escultura em bronze
Coleção Marcos Alberto Lederman
54 x 125 x 63,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal I I ,  1989
Escultura em bronze
Coleção Geraldo Feitosa
72 x 45 x 20 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal I I ,  1989
Escultura em bronze
Coleção Geraldo Feitosa
72 x 45 x 20 cm
Rio de Janeiro -  RJ

LIUBA
Forma vegetal  (Plant form),  1981
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
78 x 34 x 18 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
O giro da besta (Turning beast) ,  1986
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen 
73 x 47 x 45 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1972
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
49,5 x 19,5 x 14 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Cabeça de animal I  (Animal head I) ,  1980
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
207 x 75 x 39 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1985
Escultura em bronze
Coleção Maria Eduarda e Ricardo Br i to
190 x 62 x 62 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1960
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
102 x 74 x 80 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1966
Escultura em bronze
Coleção Gi lberto Pedreira de Freitas Sá
104 x 84 x 84 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
A asa (The wing),  1968
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
136 x 50 x 47 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1961
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
96 x 42 x 19 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal e asa (Animal and wing),  1967
Escultura em bronze
Coleção José Luiz Setubal
185 x 100 x 40 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1960/1965
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
109 x 135 x 75 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Tricornio,  1973
Escultura em bronze
Coleção Maria Eduarda e Ricardo Br i to
150 x 100 x 100 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Composição hor izontal  (Horizontal  composit ion),  1965
Escultura em bronze
Coleção Israel  Vainboim
57 x 125 x 53 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Tricornio alado (Winged tr icorne),  1984
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
146 x 168 x 120 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Três elementos (Three elements),  s/d
Escultura em bronze
Coleção Jul io Landmann
102 x 98 x 75 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal de duas cabeças, 1974
Escultura em bronze
Coleção pr ivada, v ia Galer ia Marcelo Guarnier i
140 x 83 x 60 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal I ,  1985/ 1991
Escultura em resina
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
219 x 121 x 64 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1976
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
176 x 37 x 31 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma antropomórf ica (Anthropomorphic form),  1986
Escultura em bronze
Coleção Vera Novis
124 x 70 x 36 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Figura heráldica (Heraldic f igure),  1966
Escultura em bronze
Coleção Israel  Vainboim
120 x 100 x 100 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  s/d
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
117 x 72 x 94 cm 
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma gestual   (Gestual  form),  1965
Escultura em bronze
Coleção Maria Betânia e Eduardo Ometto
86 x 54 x 104 cm
São Paulo -  SP



LIUBA
Pássaro noturno (Night bird),  1965
Escultura em bronze
Coleção Israel  Vainboim 
102 x 69 x 78 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal alado I I  (Winged Animal I I ) ,  1963/1965
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen
67 x 98 x 123,5 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Escultura vert ical  (Upright sculpture),  1977
Escultura em bronze
Coleção José Luiz Setubal  
195 x 45 x 33 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Animal alado (Winged animal) ,  1965
Escultura em bronze
Coleção Rita Leite Pereira e Ni lson Teixeira
105 x 127 x 85 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Pássaro caído (Fal len bird),  1963/1965
Escultura em bronze
Coleção Maria Eduarda e Ricardo Br i to
110 x 80 x 80 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1978
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
53 x 40 x 25 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Forma alada (Winged Form),  1989
Escultura em bronze
Coleção Minka I lse Bojadsen e Angelo Bojadsen Neto
68 x 50 x 45 cm
São Paulo -  SP

LIUBA
Sem t í tu lo,  1972
Escultura em bronze
Coleção Álvaro Pereira Novis
68 x 43 x 24 cm
São Paulo -  SP

Imagens da exposição: Fi l ipe Berndt.
Imagens histór icas:  Acervo pessoal da art ista por
meio de seus herdeiros Minka e Angelo Bojadsen.
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A  M U S E U M  O F  S C U L P T U R E  A N D  E C O L O G Y

I t  is  with immense pleasure that MuBE – Brazi l ian Museum of Sculpture and Eco-
logy presents “LIUBA – untamable body”, an exhibit ion that opens the centenary 
celebrat ions, to be held in 2023, of the Bulgar ian art ist  who chose Brazi l  as her 
homeland.

A sculptor par excel lence, Liuba produced consistent ly for s ix decades, using 
bronze as her main raw mater ia l .  The art ist  a lso appropriated elements of modern 
civ i l  construct ion, concrete br icks,  to create the foundations of her works,  which 
became an intr insic part  of her poet ics.  There would therefore be no more suitable 
place to hold this exhibit ion than the MuBE, conceived by Paulo Mendes da Rocha 
as a museum pr imari ly to exhibit  sculptures.

In fact,  the idea of holding this exhibit ion at the museum came from conversat ions, 
in 2019, with the architect who authored the MuBE project.  Mendes da Rocha knew 
Liuba and her husband, Ernesto Wolf .  After al l ,  he had created the iconic project 
for Loja Forma, owned by the couple,  for them.

In the long journey to make this exhibit ion a real i ty,  we have had several  essent ia l 
contr ibut ions to i ts success. The invaluable support of Minka and Angelo Bojad-
sen, Liuba’s nephews and heirs,  to whom we are immensely grateful .  Without the 
careful  work carr ied out by them in preserving the art ist ’s col lect ion, an exhibit ion 
of this s ize would not have been possible.  Our thanks also go to Marcelo Guarnie-
r i ,  col lector and gal ler ist ,  who has been doing an excel lent job of recording Liuba’s 
work for years.  Many thanks also to the col lectors and inst i tut ions that lent their 
works for the exhibit ion.

We highl ight the fundamental  role of Diego Matos in this endeavor,  chief curator of 
MuBE dur ing the year 2022 and responsible for curat ing this exhibit ion. Our con-
gratulat ions and thanks for the excel lent work.

Our thanks also to the Associates and the Board of MuBE, represented here by i ts 
President Francisco Pedroso Horta,  for al l  the support.

We would also l ike to thank Ary Perez,  Israel  Kis lansky, the MuBE team and everyo-
ne who worked t i re lessly on this project.

Our grat i tude also to the sponsors and
supporters of the exhibit ion who, because they understood i ts greatness, and 
thanks to the Federal  Law of Incent ive to Culture,  made i t  possible for i t  to ha-
ppen.

As an ent i re ly female board, we cannot fai l  to highl ight the relevance of this exhi-
bit ion by reaff i rming, through Liuba’s work,  the protagonism of female art ists in 
sculpture,  a f ie ld of arts that is st i l l  predominant ly male.

From human f igures to her fantast ical  animals and plants,  made eternal  in bronze, 
Liuba also shows us a tenuous relat ionship between these beings. Despite being 
stat ic,  they imply movements that,  in t imes of environmental  cr is is such as the cur-
rent one, should be as never before,  in harmony.

MuBE board

W H E R E  T H E R E  I S  C U LT U R E ,  VA L E  I S

Vale Cultural  Inst i tute

Museums are,  through the sum of memories,  creat ions and resistances, instruments 
of social  development and transformation. “LIUBA – untamable body” is an essen-

t ia l  record of the work of a woman sculptor,  who developed her oeuvre in this st i l l 
eminent ly mascul ine f ie ld of the visual  arts.

With about 200 works,  including sculptures,  re l iefs,  plasters,  drawings and studies, 
the outstanding mater ia l  is  bronze, an al loy formed by adding t in to copper,  the 
latter produced by Vale.

Through her work,  LIUBA, a Bulgar ian art ist  who l ived in Brazi l ,  t ransforms this 
mater ia l  so closely l inked to human civ i l izat ion – even giv ing i ts name to the impor-
tant per iod of the “The Bronze Age” – into poetry.  With her fantast ic f igures of an 
imagined fauna and f lora,  but which are rooted in the exuberance of Brazi l  none-
theless.

MuBE – Brazi l ian Museum of Sculpture and Ecology, a space sponsored by the Vale 
Cultural  Inst i tute,  through the Federal  Law of Incent ive to Culture,  thus contr ibu-
tes to a more plural  art ist ic universe, reinforcing the prominent place of women. 
Whi le at the same t ime addressing new perspect ives on the natural  beaut ies of our 
country.

L O N G  L I V E  E V O L U T I O N

www.biolabfarma.com.br

We are Biolab, a pharmaceutical  company that researches, develops, produces and 
markets medicines with the purpose of part ic ipat ing in human achievements and 
promoting people’s fulf i l lment.  Our story begins in 1997, with a team determined to 
bui ld a successful  t ra jectory and legacy.

For us,  health and qual i ty of l i fe are indispensable condit ions for human beings 
to l ive ful ly and integral ly.  For this reason, s ince the beginning of our history our 
values include act ing with respect and sol idar i ty,  and we invest in act ions of social 
responsibi l i ty and culture.

We are proud to be a Brazi l ian company with an internat ional  presence, br inging in-
novat ion and commitment to the development of science and industry in our DNA.
We were born with a focus on promoting Health and Science and today we are 
among the most often prescr ibed laborator ies.  With a sol id track record, we are le-
aders in diversif ied markets,  such as ant ihypertensives in Cardiology, and scar tre-
atment and capi l lary health in Dermatology, among others.  We are also prominent 
in Gynecology, Gastroenterology, Internal  Medicine, and Central  Nervous System. 
The Generics div is ion, founded in 2018, is one of the fastest growing companies in 
the segment,  and we also have the veter inary div is ion Avert  Saúde Animal.  We have 
modern Research, Development and Innovat ion Centers in Brazi l  and Canada and 
are responsible for the f i rst  nat ional  radical  innovat ion, in addit ion to f i l ing more 
than 400 patents.

We rely upon a team of more than 3,800 professionals,  cont inual ly dedicated to 
evolut ion and valuing health and qual i ty of l i fe.  Continuing and expanding cultural 
act ions is a major mi lestone for the company, which maintains i ts sol id commitment 
to society.

L I U B A  –  U N TA M A B L E  B O D Y

J.P.  Morgan

The words of Paulo Mendes da Rocha “Transit ing through the extraordinary” def i -
n i tely def ine MUBE’s trajectory in terms of how the museum composes and curates 
exhibit ions, transmitt ing that sense to their  v is i tors.  A trajectory crossed by the 
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continuous exercise of aesthet ic values that surpr ise the viewer with an art ist ic-
-phi losophical  narrat ive that helps spread art  and cultural  ident i f icat ions that are 
part  of Brazi l ians’  h istory and sense of belonging.

From this perspect ive,  “Liuba -  untamable body” offers the publ ic the opportu-
nity to understand one of the sculptural  art ists who most poet ical ly portrays the 
col lect ive imaginat ion, the context of Brazi l ian construct iv ism and the uniqueness 
of our popular culture -  a l l  of this in perfect art ist ic integrat ion. The language of 
her creat ions unhesitat ingly evokes strength, balance and sol idity whi le transcen-
ding the perspect ive of a world ful l  of symbol ic representat ions dominated by an 
overwhelming unconscious of abstract forms in ful l  botanical ,  animal,  human and 
mythological  diversity. 

The exhibit ion also encourages the vis i tor to observe the six-decade temporal  arc 
of her creat ive process whi le reframing the var iants that consol idated the elabora-
t ions and interpretat ions of Liuba Wolf ’s s ingular and subject ive world.  There are 
200 works on display,  including some in the open air,  reproducing a gl impse of the 
l ivel iness and vigor in the mult iple inter locut ions of the art ist  and her works.  Brazi l 
was decis ive for her praxis by welcoming a Bulgar ian woman at a t ime of painful 
war conf l icts in her country of or igin and grant ing her cit izenship,  which opened 
a way to a relat ive f lexibi l i ty in terms of the female role in the country’s art  and 
cultural  t radit ions.

The inf luxes manifested in her works are r ichly interpreted by Diego Matos who, 
emphasiz ing the depth of aspects of her art ist ic independence and composit io-
nal  pr inciples,  a l lows the publ ic to freely and autonomously re-read the exhibited 
pieces in a l ight and f lu id way, without being guided by narrat ive or theorical 
arguments.  And, of course, as a reader of Freudian psychoanalyt ic theories,  L iuba 
perhaps understood sculpture as a creat ive process that operated per v ia di  le-
vare,  as Leonardo da Vinci  had also claimed – a process in which what is hidden 
is f inely extracted from the block of stone and becomes vis ible.  Perhaps a way 
of insert ing and integrat ing the human into nature,  depriv ing him of his posit ion 
of omnipotence. Or just her way of extract ing from the smelted bronze what was 
hidden in herself .

In the end, support ing the gl impse of this extraordinary world of Liuba Wolf  as pre-
sented by MuBE therefore became an invitat ion that could not be refused.  After 
al l ,  the fascinat ion with art  and i ts representat iveness can be seen in the cultural 
in i t iat ives that J.P.  Morgan promotes in the countr ies where we operate with the 
same vis ion of also transit ing through the extraordinary world of corporate f inan-
ce, scrut in iz ing markets,  encouraging pol ic ies that guarantee respect for diversity 
and good commercial  pract ices.  We understand that art  as wel l  as the f inancial 
assets of our cl ients are legacies and also work whose f inancial  and emotional 
value must be adequately appreciated. Like the art ist ,  we at JPMorgan explore and 
seek results that ref lect sustainabi l i ty,  sol idity and balance since we promote and 
manage f inancial  passions. Final ly,  a l l  that is left  for us is to convey our congratu-
lat ions to MuBE for this exhibit ion of unimaginable beauty.

T E C H N I C A L  R E F I N E M E N T,  D I S C I P L I N E
A N D  PA S S I O N  F O R  B R A Z I L

Comolatt i  Group

It  is  with great sat isfact ion that the Comolatt i  Group sponsors the show Liuba: 
untamable body, held at the MuBE, an iconic work of brutal ist  architecture in the 
world designed by Paulo Mendes da Rocha, the award-winning architect who was 
also responsible for the f i rst  project of one of the best known ventures of the 
group, Restaurante Terraço Itál ia.

This exhibit ion opens the centenary celebrat ions of Liuba Wolf ,  a Bulgar ian art ist 
by birth,  who chose Brazi l  as her homeland. With her erudite European backgrou-

nd, she became enchanted with the Brazi l ian fauna, f lora and culture,  developing a 
unique look through her art .  I t  is  f rom this union that the r ichness of Liuba’s work 
ar ises,  in her drawings and, mainly,  in her bronze sculptures,  where f igures such as 
birds and vegetables appear.  The sol id,  stat ic matter used by the art ist  seems to 
take f l ight in her works.

Constant study, technical  ref inement,  discipl ine and passion for Brazi l  guided 
Liuba’s work dur ing the six decades in which she produced cont inuously.

I t  is  a lso throughout i ts s ix decades of history that the Comolatt i  Group has con-
sistent ly invested in culture,  providing the populat ion with access to the best of 
Brazi l ian and internat ional  art ist ic production, in l ine with i ts Social  Responsibi l i ty 
pol icy committed to promoting inclusion, high-qual i ty educat ion, and wel l -being.

L I U B A  –  U N TA M A B L E  B O D Y

I f  we look at the histor iography of Brazi l ian art ,  we wi l l  f ind that Liuba (1923-2005) 
is st i l l  re lat ively unintegrated to the off ic ia l  narrat ive.  In a power-hungry environ-
ment,  the place of the female sculptor,  in a deeply mascul ine domain,  has been 
pushed to the background for many years.  I t  is  t ime to take a radical  stand: the 
construct ion of a new protagonism. The monumental  force of her legacy now wins 
a new possibi l i ty of being at Museu Brasi le i ro de Escultura e Ecologia – MuBE, 
demarcat ing a new symbol ic threshold to a more diverse art ist ic production for the 
current scene. From her background in European modernism, but opening paths to 
a contemporary language, she worked systematical ly for s ix decades. Thus, from 
almost two hundred works selected, we have put together this survey through the 
poetic l i fe of this Bulgar ian-born, Brazi l ian art ist .

Through sculptures in var ious transit ions of scale,  support,  mater ia l  reasoning and 
expographical  condit ion, we perceive an environmental  condit ion of the art ist ’s 
work that gains in architectural  valuat ion and al lows us to perceive an almost um-
bi l ical  re lat ionship of the work with the space i t  inhabits.  With the passing of the 
years,  L iuba const i tuted an unavoidable integrat ion with architectural  praxis:  the 
funct ional i ty of support,  structure and shelter,  the use of the formal and construc-
t ive potency of matter,  and the recognit ion of an act ive space. I t  is  f rom the ful l 
consciousness of this space that the sculptural  body gains sense and i ts possible 
s ignify ing gains adherence with the movement of the observer.  

Looking at her production in an exhibit ion context,  two mater ia ls that come from 
Earth merit  part icular attent ion: the bronze of the sculptor ic pieces, seen in force, 
balance and sol idity,  and cement,  of the br ick as construct ive unit .  The latter,  an 
impetuous unit  creat ing a br idge between the bui lding and the sculptor’s gesture 
that moulds, composes and def ines i ts curves, animals and composit ions. Over 
the years she gradual ly left  behind a more object ive f igurat ion, creat ing breathing 
space for abstract ion; which al lowed to incite the dreamlike and the unknown to 
rebel l ion as elements to be invest igated vis-à-vis her own fears. 

In this case, a point of contact with the poetic thoughts of fel low immigrant 
Clar ice Lispector (1920-1978) is perceived as inevitable.  Her debut novel  Near to 
the Wild Heart (1943) bui lds a search for inter ior order that is also part  of Liuba’s 
quest.  But her plast ic work contains an outbound expansion, as i t  contacts the 
other.  Indeed, the idea of incitement to revolt  is  in the expressive power of the 
bird i tself .  I t  is  seen as movement,  not as a scient i f ic morphology. I ts interest l ies 
in what we cal l  untamable,  something that breaks out,  f l ies and achieves imperma-
nence. They are therefore winged animals;  sometimes at rest,  sometimes achieving 
f l ight;  sometimes singing sometimes signal ing attacks; sometimes marking their 
terr i tor ies,  sometimes evoking a sense of protect ion. 

I f  we look at the history of her production, from the second half  of the 1940s, the 
corporeal  dimension of Liuba’s work is the acute accent of her formal and concep-
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tual lexicon. Grave in the poetic expression and in the r igor of the work,  the corpo-
real  conscience of the creator is translated into a vast art ist ic scope where each 
and every formulat ion takes off  f rom an understanding of the dynamics of the body 
in space, of i ts representat ions in a world of possible existences – plants,  animals, 
totems, humans, beasts,  characters,  gods and myths – who inhabit  the imaginary 
of their  t ime. Here we may evoke another notable l i terary tangent:  i f  Argent in ian 
writer Jorge Luis Borges conforms a best iary in his l i terary work The Book of Imagi-
nary Beings (1957),  L iuba elaborates,  with matter extracted from the undergound, a 
kaleidoscope of ever changing animals that l ive together in the museum. 

By connect ing an ancestral  imaginary with a contemporary art ist ic pract ice,  her 
oeuvre establ ished a strong appreciat ion for and connection with the Brazi l ian con-
text and popular culture.  There is,  however,  the vast space of fable,  the possibi l i ty 
of creat ing and inhabit ing other worlds,  whose in i t ia l  sense may have been given 
by the coming to Brazi l .  The presence of a repertoire that fascinated the art ist 
beyond her foreign regard becomes evident in the selected works,  an imaginary 
of so-cal led non-western cultures,  kept distant from the tradit ional  production of 
knowledge by the l ights of modernism.

And, at the center of her epic,  the prominence of the female:  her body and her re-
lat ional  condit ion with the world.  And i t  is  th is sensit ive pol i t ics of art  that we f ind 
in the museum, l isted in i ts internal  and external  spaces, smal ler  as wel l  as bigger, 
sheltered as wel l  as exposed to the vastness of publ ic space, that we recognize 
the untamable body of the art ist  and her work.  So that everybody knows, Liubov, 
her or iginal  name, means “love” in Bulgar ian.  L iuba is a diminut ive of “love” and, 
here,  the act ion ought to be perceived: to love as an pol i t ical  and aesthet ic inven-
t ion, love as the pr imordial  e lement,  analogous to art .

Diego Matos
Chief Curator of MuBE

L I U B A  –  U N TA M A B L E  B O D Y

One step away
from the bird

I
breathe

Orides Fontela

When Liuba came to l ive in Brazi l ,  at  the turn of the 1950s, art ists of the t ime 
joined groups, publ ished manifestos, founded magazines and carr ied out al l  sorts 
of col lect ive act iv i t ies.  The frenzy of abstract ion had already gained a gr ip in 
tropical  lands and the debates concerning progress, art ist ic pract ice and moder-
nity were heat ing up in an agrar ian country,  which was f inal ly becoming industr ia-
l ized. The art ist ,  however,  seemed to assert  herself  as a foreigner twice over:  not 
just Bulgar ian,  but somewhat disconnected from the heat of the news, interested 
in bui lding a more sol i tary path,  unrelated to schools,  vogueish fads and other 
concessions. In the fol lowing decade, when the circuit  was already witnessing a 
strong contaminat ion of the media and a progressive demater ia l izat ion and ex-
per imentat ion of art ist ic pract ice,  her production cont inued to express a choice 
not to give up on the precepts of sculptural  art ,  namely:  the relat ionship between 
space, volume, mass and surface; ful lness and emptiness; movement and contour. 
And, despite some incursions into stone and wood, i t  was the noble and tradit io-
nal  bronze that const i tuted her mater ia l  vocabulary.  L iuba, although modern, never 
abandoned the dialogue with tradit ion.

Her trajectory,  however,  y ie lded i t  a unique grammar,  of complex negotiat ions. In 
her sculpture,  the synthesis prevai ls:  between the organic and the geometr ic,  the 
animal and the vegetal ,  the modern and the archaic,  the rounded and the angular, 
f igurat ion and abstract ion. Her del i r ious best iary occupied bui ldings, gardens and 
publ ic roads, aff i rming a mythical  temporal i ty,  of the order of dreams, within the 

modern city.  And i f  L iuba abstracts,  her abstract ion is above al l  lyr ical .  Her interest 
in geometry is far from the fantasy of a universal  language or crystal l ine communi-
cat ion, devoid of myster ies.  Instead, we are closer to a f l i r tat ion with transcenden-
ce, a desire to invest igate the mater ia l i t ies of existence. The black shapes, a k ind 
of velvety darkness, are l ike shadows of themselves or expressive graphic marks 
in space, and ref lect a keen awareness of the specif ic s i tuat ion they inhabit .  Their 
surface hardly pulsates – rather,  i t  invites us inward, introspect ively.  Despite their 
vocat ion for the publ ic space, i t  is  a certain undisturbed space that these sculptu-
res produce with their  completeness and opacity.  What they keep with them is an 
enigmatic dimension, typical  of a spir i tual  background. By being part  of real  space 
and yet somehow exi led from it ,  they claim an alternat ive,  t ransformable real i ty.

I t  is  not appropriate,  however,  to cal l  them ideals.  The marks of spatulas and 
knives present on their  rough surfaces remind us of the course of their  construc-
t ion, indicators of the physical  touches of their  manipulat ion (and, not least,  they 
funct ion as an interest in form, as a manifestat ion of the surface).  In addit ion, the 
wel l -known foundations made of cement blocks play the role of being the opposi-
te of transcendent v igor – they plant the creatures in the everyday measure of the 
ground, br inging sculpture and architecture closer together.  We speak, therefore, 
of a conci l iat ion between desire and method, intuit ion and project,  imaginat ion and 
calculat ion, f l ight and landing.

Curious, also, is the contrast between the dense and compact sculptures,  with an 
imposing aff i rmation, and the charcoal  drawings that present an evanescent l ine, 
dedicated to clouding the contours and producing a metaphysical  and atmosphe-
r ic nod, as i f  they were slowly evaporat ing on the way to ful l  dissolut ion. They are 
composed of clusters of very f ine scratches, which appear to condense a trai l  of 
motion; they are l ike captur ing the moment that immediately precedes or fol lows 
a gesture,  on the boundary between const i tut ion and deconst i tut ion. What her 
drawings manifest is an ethereal  t ransparency: a desire for ascension.
This desire for ascension and/or myst ical  e levat ion, always stressed by the dense 
weight of the sculptural  body, wi l l  be epitomized by the f igures of birds that make 
up so much of her work.  At least s ince the beginning of the 1960s, the winged 
forms already funct ioned as good plast ic pretexts for Liuba to explore suggest ions 
of movement,  weights and balances, ful lness and emptiness. But they also transla-
te some subject ive ambit ions: the bird as a metaphor for the l ightness and move-
ment of ascet ic ism or,  in a broader sense, for the very construct ion of a lyr ical  or 
poet ic meaning. But,  in this case, the f l ight is never completed (and, consequently, 
neither is the myst ical  desire),  rather i t  seems more expressed by i ts interval  – the 
landing. Or,  in some cases, by a sudden or imminent fal l ,  aff i rming in the bird what 
is terrestr ia l  and corporeal ,  descended from the clouds. Once again,  fantasy takes 
on a mundane existence.

Although a f igurat ive echo is almost always present,  her best works are those 
whose ambiguity prevents total i tar ian attr ibut ions of meaning. In Voo, a 1963 piece 
that won the Acquisit ion Pr ize at the VII  Bienal  de São Paulo,  i t  is  diff icult  to say 
whether the bird is free from gravitat ional  attract ion or,  on the contrary,  knocked 
down by i t .  Despite the secur i ty of the t i t le,  i t  is  possible to see i t  as an animal 
that has just skidded on the ground and, s imultaneously,  as a f loat ing body in a 
state of grace. Is i t  the beginning or the end of a movement? Ful lness or fai lure 
of the animal? Is the bird subl ime or the glued to the earth,  c loser to the things of 
man? Its winged lyr ic ism gains emphasis with the curves and twists that produce a 
game of weight and l ightness, stat ic strength and movement.

The same ambiguity appl ies to aberrant mouths. I t  is  not uncommon for Liuba’s 
animals to show open mouths that suggest an attack posit ion or,  on the other 
hand, an expressive,  perhaps defenseless,  cry.  Sometimes, they seem to just i fy a 
twisted body, concentrated on the emission of a scream or clamor endowed with a 
subject ive charge. This is the case of Pássaro Noturno (Nocturnal  Bird),  produced 
in 1965 to be instal led on Avenida Paul ista,  between Ministro Rocha Azevedo and 
Peixoto Gomide streets,  in São Paulo.  The bird,  located on the avenue whose skys-
crapers under construct ion attested that the sky was also the terr i tory of modern 
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man, occupies both the place of a wi ld and fear less body and a lost,  vulnerable 
creature.  What does i ts wi ld scream reveal  about the modern f ict ion that surrounds 
i t?

·  ·  ·

Even i f  L iuba’s work does not f ind, in the Brazi l ian art ist ic panorama of her t ime, 
an ostensible l ineage in which i t  can be inscr ibed, i t  seems inevitable to l ink the 
art ist ’s mythical  imagery with the work of another woman who is fond of bronze: 
Maria Mart ins.  There is no doubt that both were interested, each in her own way, in 
reconci l ing surreal ist  t ra its and pr imit iv ist  fantasy,  despite the near ly twenty years 
that separate the peaks of their  production. I f  Maria is more overt ly surreal ist 
and erot ic,  L iuba is more focused on the essent ia l i ty of form, f l i r t ing with a more 
Brancusian grammar (her organicism is never excessive,  rather i t  ref lects desires 
for synthesis and simpl i f icat ion).  And i f  Maria dialogued more direct ly with Brazi-
l ian mythologies,  L iuba dedicated herself  to the construct ion of a more uprooted 
best iary,  whose geographical  coordinates are not so fundamental ,  especial ly as a 
foreign nat ional .  As for the reception and circulat ion of her works,  the chal lenges 
were not that different.  Despite belonging to the social  e l i te,  both faced resis-
tance from an art  cr i t ical  hegemony, more interested in the paths of construct ive 
aff i l iat ion and i ts der ivat ives (besides being undeniably male).  The text in which 
Mário Pedrosa aff i rms that Mart ins’  work is ful l  of an “excess of personal i ty”,  in 
a pejorat ive tone, is wel l  known; as for Liuba’s cr i t ical  fortune, i t  is  even more va-
cant,  with rare contr ibut ions.

Notable,  however,  is  the recent movement towards the recircumscript ion of such 
productions. The expansion of readings dedicated to tracing relat ionships between 
the art ist ic production of the 20th century and several  fabulous tradit ions, not only 
in Brazi l ,  but also in the global  c ircuit ,  seems today to ref lect the signif icant inte-
rest in epistemologies not guided by the empire of reason, considered deviant and 
marginal ized in relat ion to the hegemonic centers.  L iuba’s work is re-oxygenated to 
the extent that the contemporary scene i tself  is  populated by art ists dedicated to 
imagining and producing a condit ion that chal lenges the modern western v iew of 
the human being -  especial ly the supposed universal  ideal  of the white and mascu-
l ine man, the ideal  of the “Man of Reason” as the f ixed center of the universe and 
measure of al l  th ings. In i ts place, count less art ists propose new al l iances between 
species and worlds inhabited by porous, hybr id and mult iple beings, which reaff i rm 
a sense of k inship between species;  a rearrangement between the organic and the 
inorganic,  the animate and the inanimate, in the desire to gl impse other hor izons 
and remake relat ions between l iv ing, extra- l iv ing, non- l iv ing, post-human, cybor-
gs and other genres,  transcending categories and binary l imits.  In the face of our 
constant inabi l i ty to dist inguish between real i ty and f ict ion, i t  has been diff icult 
to say where fantasy begins and ends. At the col lect ive level ,  the present sounds 
del i r ious:  not much agreement remains regarding basic social  facts,  the parame-
ters for reading real i ty have lapsed or become discontinuous and episodic,  and the 
democrat ic pact seems increasingly distant.  Abstract ions are mult ipl ied and states 
of law are subtracted. Many art ists have claimed that,  i f  the current power project 
is delusional  in i ts own way, fabulat ion also exists as a proposit ional  force — a 
strategy for reinvent ing the world and producing meanings deviat ing from current 
models.

I t  is  on this ground that the plant and animal symbiosis of Liuba now seems to 
f ind a more favorable reception. In l ight of her own context,  i t  should be said that 
her production refused to bend to the heat of events;  rather,  she was interested 
in deal ing with her t ime as an extemporaneous condit ion. To do so, her commit-
ment was to the development of her own language, the achievement of a l i fet ime. 
Here,  abstract ion is not opposed to imaginat ion, s ince her output is mainly lyr ical 
– i t  cal ls into quest ion the supposed translucent div is ion between object iv i ty and 
subject iv i ty (so dear to the 20th century),  not to aff i rm a romantic and ideal ized 
expressiveness, but to impl icate the subject in the very f lesh of language.

Pol lyana Quintel la


