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Tensão dos fios cria os volumes

lole de Freitas e sua escultura

I°le de Freitas inaugura nesta quartafeira às 19h a sua mostra de esculturas no
Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Ela é
mineira, vive atualmente no Rio de Janeiro
e suas esculturas são elaboradas em tela de
latão, cobre, aço inox, fios de alpaca, latão e
cobre. "São volumes criados pela tensão dos
fios ao atravessar as telas. As esculturas
não têm base, é um trabalho construtivo e
procura lidar com questões de densidade,
transparência e equilíbrio”, diz lole.
"Comecei a trabalhar em 76 em Milão,
com instalações, performances, vídeo e fo
tos. Quando voltei para o Brasil, em 78 a ati
vidade começou a ser direcionada para
questões de instalação, onde a preocupação
com o espaço tornava-se cada vez mais pre
sente. Em 81, na Bienal de São Paulo, apre
sentei uma instalação onde havia a fusão do
trabalho fotográfico com o início do traba-

lho de escultura”. Segundo lole. o objeto
dentro da instalação passou a ser a questão
de maior interesse do trabalho, sendo a es
cultura um resultado deste processo.
lole vem a Porto Alegre não apenas para
expor as esculturas, mas desenvolver um
projeto piloto da Funarte chamado Artista
Visitante. "A intenção deste projeto é refor
çar o apoio ás Universidades no sentido da
formação dos jovens artistas, sabendo ser
muito importante a formação téorica, mas
compreendendo que isto não é suficiente pa
ra quem enfrenta o processo criativo. Pen
samos na possibilidade de abrir aos alunos a
feitura da obra de um artista”. Estes traba
lhos da exposição, diz lole, foram feitos com
a presença dos alunos e o debate téorico foi
mediado pela historiadora e crítica de arte
Iclea Cattani.
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DEU NO RADIO - No Museu de Co
municação Hipólito José da Costa (Andradas, 959), exposição sobre os 30
anos da Rádio Guaíba.
MARILYN MONROE - No mesmo lo
cal, exposição com fotos da atriz
norte americana, em comemoração
aos 25 anos de sua morte.
AÇORIANOS DO RIO GRANDE DO
SUL — No Museu Antropológico do Rio
Grande do Sul (Venâncio Aires, 278),
mostra destacando elementos da pro
dução açoriana no Estado e também
aspectos da cultura da Ilha dos Açores.
ACERVO MARIO QUINTANA - Na
Casa de Cultura Mário Quintana (Andradas, 736), exposição com acervo so
bre a vida e obra do poeta, com novas
aquisições. Até dia 31.
MUSEU DA BRIGADA MILITAR Na Linha de Tiro da Brigada Militar
(Aparicio Borges, 2001 — Partenon),
111 Mostra da Brigada Militar, com pe
ças de vários periodos históricos da
BM. De segunda a sexta, das 9h ás I7h.
SÍMBOLOS DA NOSSA HISTÓRIA No Museu Júlio de Castilhos (Duque
de Caxias, 1231), exposição de posters
comemorativos da Semana da Pátria
no período dos governos militares, um
histórico sobre as primeiras realiza
ções do Fogo Simbólico, entre outros.
Aberto das 9h ás I7h.
IOLI DE FREITAS - No Museu de
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da
Alffrtdega), ás !6h, abertura da expo
sição da artista plástica. Na mostra,
esculturas. Atfe dia 4 de outubro, das
10hásl7h, de terças a domingos.
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IOLE DE FREITAS
O Museu ele Arte do RS
abre hoje a exposição de esculturas de lole de Freitas na
Sala 17 e no Espaço Investi
gação. A mostra se estenderá
até quatro de outubro. O ho
rário de visitação do Margs
é de terças a domingos, das
10 às 17 horas.
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