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. Individual intitulada 

nstalações. Na abertura,
Ruth Schneider - Sala Pedro Weingartner 
"A Rua do Tiro”, reunindo pinturas 
haverá uma performance. De 07.04 a Io. 5.

e í

:

i

i



Imtp GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
íM: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

mmcs
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

INDIVIDUAL DE PINTURAS DE RUTH SCHNEIDER

RUA DO TIRO é o titulo da individual da artista Ruth 
Schneider que entra em cartaz a partir do dia 7 de abril, na Sala 
Pedro Weingartner do MARGS, dentro do projeto Museu Aberto. São 
diversas pinturas a òleo e duas instalaçBes, onde a ar Lista 
explora a tridimensionalidade, utilizando chapas recortadas sobre 
madeira e colagem de diferentes materiais. 0 trabalho de Ruth se

exercício de triemória. Ela repassa para as 
adolescente em Passo

caracteriza 
telas as

por um
histórias que escutava quando era 

pintando os personagens da sua lembrança: 
mais precisamente na cidadezinha de Passo Fundo, o Quiosque,

tornava engalanado com os músicos na cancha de bocha,
brigas, depois de muitos

"Na Rua do Tiro, 
aos

Fundo,

sábados, se
e muitasalto.rolavamas apostas 

tragos".
Na abertura da exposição, haverá uma performance inspirada

espetáculo 
Carlos

temas da própria mostra. Vera Pasqualotto dirige o
Ana Paula Tubino, Raquel Nepomuceno, 

e Luiz Eduardo da Silveira. A ex-diretora do MARGS 
Evelyn Berg apresenta a exposição no convite, chamando a atenção 

o cromatismo exuberante e a sensualidade das mui hei es que

em
do grupo Artear, 
Luis Rosa

COÍTí

para

"Ela capta o tom 
interminèveis 

caligrãfico que

da imaginação da artista:
parece contar as 

de bar através do fluxo

cabarés 
da gente da 

de mesa

habitam os 
gaiato 
conversas

noite e

perpassa seus quadros",
Schneider frequentou o Ateliê Livre e teve 

Lontra, Baravelli, Baril,
Autora do álbum ilustrado " 

s artista participou da XXI Bienal Internacional de 
e no mesmo ano, ganhou o prêmio Chico 

artista plástico no Rio Grande do Sul. A exposição A

escreve.
aulas com 

Bento Da11 a Bona, 
Cassino da Maroca"

São
Lisboa de 

RUA

‘ ARGS até o dia lo de maio, de terças a

Ruth
Forcei 1 a., Marcos 
entre outros.
(1993),
Paulo em 1991,
ÍTiE 1 hcr
DO TIRO pode ser vista m 
domingos, das 10 ès 17h.

coordenam um 
as

0 curso reúne grupos 
17h. Informações pelos

Ruth Schneider e Vera Pasqualotto 
de expressão corporal e pintura, explorando em conjunto 

das linguagens nSo-verbais. 
às terças, das 14 às

curso
possibi1 idades 
comí 10 pessoas, 
telefones 222—2801 e 222—9975.

ou através daa artista pelo telefone 224—1929Contatos 
assessoria de imprensa do MARGS.

com

2272311 e 221 8456 ramal 29
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CRÔNICAS DE 

RUTH SCHNEIDER
NaRuado Tiro, maisprecisamente na cidadezinha 

dePasso Fundo, o Quiosque aos sábados se tomava engalanado 
com os músicos, na cancha de bocha, as apostas rolavam alto, 
e muitas brigas, depois de muitos “tragos Num exercício de 
memória, Ruth Schneider vai repassando para a tela essas 
histórias de uma época em que era menina, no interior do 
Rio Grande do Sul. Rua do Tiro é o título da individual de 
pintura que a artista apresenta a partir do dia 7, na Sala 
Pedro Weingártner do MARGS, dentro do projeto Museu 
Aberto. Na abertura haverá uma performance com artistas.

A ex-diretora do MARGS Evelyn Berg apresenta 
a exposição no convite, chamando a atenção para o 
cromatismo exuberante e a sensualidade das mulheres que 
habitam os cabarés da imaginação da artista: “Ela capta o 
tom gaiato da gente da noite e parece contar as intermináveis 
conversas de mesa de bar através do fluxo caligráfico que 
perpassa seus quadros”, escreve.

Ruth Schneider freqüentou o Ateliê Livre e teve 
aulas com Porcella, Marcos Lontra, Baravelli, Baril, Bento 
Dalla Bona, entre outros. Autora do álbum ilustrado 
Cassino da Maroca (1993), a artista participou da XXI 
Bienal Internacional de São Paulo em 1991, e no mesmo 
ano, ganhou o prêmio Chico Lisboa de melhor artista 
plástico no Rio Grande do Sul. Sua última individual, em 
Porto Alegre, foi no ano passado.no Espaço Cultural 
Yázigi. A exposição A Rua do Tiro pode 
MARGS até o dia Io de maio.

ser vista no
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TVidimensionalidade em exposição
Ruth Schneider inaugura individual no Margs. Outras mostras movimentam a agenda nesta quinta

TAiversas pinturas a óleo e duas Schneider, histórias de sua ado- 
YJ instalações explorando a tri- lescência, são repassadas para suas 
dimensionalidadee usando chapas telas. Já participou da XXI Bienal 
recortadas sobre madeira e cola- Internacional de São Paulo em 1991,
gem de diferentes materiais com- e, no mesmo ano, ganhou o prê- 
põem a nova individual de Ruth mio Chico Lisboa de melhor artis 
Schneider, que abre hoje às 19h ta plástica no Rio Grande do Sul. 
no Margs. A exposição intitulada 
"Rua do Tiro" (evocando cenário da 
antiga cidadezinha de Passo Fun
do) abre na Sala Pedro Weingãrtner 
do museu (Praça da Alfândega, sem 
número) até dia 16 de maio. Na aber
tura, haverá uma performance ins
pirada em temas da própria expo
sição; entre outros, exercidos de 
memória da artista, que pinta, com 
cores fortes, personagens de suas 
lembranças: bailarinas de cabaré, 
músicos da cancha de bocha, jo
gadores e apostadores, homens bri
gando ou mulheres sensuais.

Muitas das lembranças de RuthPintura recortada de Ruth
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Ruth Schneider está 

com mostra no MargsO
Ruth Schneider inaugura individual de óleos e instala

ções, hoje no Margs, Sala Pedro Weingartner. A mostra, 
denominada “Rua do Tiro”, caracteriza-se por um exercício 
de memória, pois a artista passa para as telas as histórias 
que escutava quando adolescente em Passo Fundo. E 
Rua do Tiro tinha um quiosque, uma cancha de bocha 
com apostas, muitos tragos e muitas brigas.

Tudo isso Ruth Schneider recupera em suas obras, depois 
de ter lançado, em 93, o álbum ilustrado “Cassino da Maro- 
ca” com personagens também resgatados pela memória 
da infância. A exposição no Margs abre às 19h, com uma 
performance inspirada na própria temática, tendo Vera 
Pasqualotto na direção do grupo Artear. A exposição pode 
ser vista até 1” de maio, de terças a domingos, das 10 às 
17h.
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Ruth Schneider está com 

nova exposição no Margs
i'

Histórias antigas de uma época em que 
era uma menina numa cidadezinha do RS, 
inspiraram Ruth Schneider em sua nova 
mostra, intitulada “Rua do Tiro”. Na Sala 
Pedro Weingartner do Margs, a individual 
da artista mostra o cromatismo exuberante 
e a sensualidade das mulheres freqüenta- 
doras dos antigos cabarés.

Tudo isso, é claro, na imaginação da auto
ra, que escreve sobre a prpria obra: “Na Rua 
do Tiro, mais precisamente na cidadezinha 
de Passo Fundo, o Quiosque aos sábados se 
tornava engalanado com os músicos, na can
cha de bocha, as apostas rolavam alto, e mui
tas brigas, depois de muitos tragos”.

Ruth Schneider publicou em 93 um traba
lho similar (no que diz respeito ao resgate 
histórico através do exercício de memória), 
através do álbum ilustrado “Cassino da Ma- 
roca”, Sobre “Rua do Tiro”, pode ser apre
ciada até lv de maio, de terças a domingos.
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A artista resgata histórias e persona
gens da Passo Fundo de outrora
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RUTH SCHNEIDER
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Pinturas em A Rua do Tiro. Até Io de
maio.
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Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Pinturas em A Rua do Tiro.

RUTH SCHNEIDER

A
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RUTH SCHNEIDER
Sa/a Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Pinturas em A Rua do Tiro. Até domin
go.


