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Helga Miethke - Sala Pedro Weingãrtner. Individual da artista 
alemã, radicada no Brasil. São pinturas, desenhos e gravuras 
recentes com temas figurativos. De 05.10 a 31.10.
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PROJETO INTERCÂMBIO: HELGA MIETHKE
la Pedro Weingartner do MARGS a partir do 

desenhos sobreA artista alemã Helga Miethke, radicada no Brasil, móstra pinturas, desenhos e gravuras

Figueiras. As gravuras e pinturas de Helga Miethke ficam no MARGS até o dia 31 de outubro.
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8 Um cuidado material fotográfico precedeu a chega
da dos trabalhos de Helga Míethke ao Margs, que abre 
a mostra no dia 5. Apenas um erro na produção im
pressa: fala em Museu de Arte de Porto Alegre em vez 
do correto, Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
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Fofos Reprodução/ZH Artista alemã expõe o imaginário da figura humana
das formas em movimento”. Algumas galeria Monica Figueiras, em São Pau

lo.Ficam no meio caminho entre a pintu- das gravuras da exposição vêm de ima- 
ra e o desenho os oito trabalhos que a gens registradas pela artista durante uma
artista plástica Helga Miethke expõe a visita à cidade de Lucca, na Itália, no ano ga trabalha como diretora de criação 
partir de amanhã na Sala Pedro Wein- paSsado. Nada, porém, de paisagens ou numa agência de publicidade, na capital 
gartner, no Museu de Arte do Rio Gran- prédjos históricos. “O meu imaginário é paulista. Não vê conflitos entre as duas 
de do Sul (Margs). “É pintura porque há sempre de figura humana”, revela Helga áreas. “Uma se alimenta da outra”, ga- 
muita tinta, muita massa”, explica a ar- Miethke ' rante. “Há uma sinergia entre as duas

rv H tista, alemã radicada há quase 30 anos ., , A, , „ , vpjn atividades”. (Eduardo Veras)O em São Paulo. É desenho mais pelo su- . Nascida no Sul da Alemanha, ela^veio
M porte utilizado, papelão, do que pela ainda.menina.para o Brasil junto coma 
Dia valorização da linha, do gesto solto e família. Estudou no Rio de Janei

livre. A mostra inclui ainda uma série de voltou à Europa, formando-se em artes 
18 gravuras em metal, em água-forte e gráficas pela Escola de Hamburgo., 
água-tinta retorno definitivo ao Brasil foi no inicio

Em todos os trabalhos, realizados en- dos anos 60. Helga participou de mostras 
tre 1992 e 1993, aparece a figura huma- internacionais, como a de Bilbao e n 
na. “Nada muito anatômico ou natura- cionais, como a Bienal de Santos. Sua 
lista”, define Helga. “Pego a dinâmica última individual foi no ano passado, na

7
Em paralelo à produção artística, Hei/
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O QUE: exposição de pinturas e 
gravuras de Helga Miethke 
QUANDO: de amanhã até 31 de 
outubro, de terças a domingos, das 
lOh às 17h
ONDE: na sala Pedro Weingartner, 
no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega s/n °)
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Meio caminho
Desenho e pintura misturam-se sobre o mesmo suporteGesto livre

Helga Miethke explora a dinâmica das linhas
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Dois artistas expõem sua obra
Desenhos, pinturas, esculturas e turas produzidas em mármore, bron- 

gravuras movimentam as exposições ze, madeira e técnica mista.
Atualmente o artista trabalha com 

Henrique Radomsky são os artistas formas abstratas. Na pintura já ex- 
que mostram suas criações.

HelgaMiethke, alemã radicada no tela, resinas e laminação em fibra 
Brasil, reúne seus trabalhos na Sa- de vidro. Radomsky estudou com 
la Pedro Weingartner do Margs(Pra- Chico Stockinger, conquistou me
ça daAlfândega). Entre as obras mais dalhas de ouro e bronze em exposi- 
recentes estão imagens criadas a par- ções paulistas, e sonha a criação de 
tir da cidade de Lucca, Itália.

Nas pinturas e nos desenhos, uma para exposições e criação coletiva, 
simbiose das duas téc
nicas, a figura huma
na está presente. Hel- 
ga estudou em esco
las de artes gráficas de 
Hamburgo, participou 
da Mostra Internacio
nal da Obra Gráfica 
em Bilbao, além da 
Bienal Nacional de 
Santos. A mostra se
gue até 31 de outubro.

No Espaço Maurício 
Rosemblatt da Casa de 
Cultura Mario Quin- 
tana (Andradas, 736),
Henrique Radomsky
expõe 18 novas escul- Trabalho de Helga Miethke

que abrem hoje. Helga Miethke e

perimentou acrílico sobre eucatex ou ;

um parque de esculturas no Estado
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HELGA MIETHKE
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°, 227-2311 e 221-8456), 
às 19h.
Mostra de pinturas, desenhos e gravuras. 
De terça a domingo, das 1 Oh às 17h. Até 
31 de outubro._________________ _
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A artista alemã Helga 
Miethke mostra pinturas, 
desenhos e gravuras na sala 
Pedro Weingartner do 
Margs, e a partir de hoje. 
A figura humana é tratada 
através das texturas. Helga 
aproveita, em alguns traba
lhos, imagens artísticas de 
Lucca, Itália.



íJ oro.al:
4_/Data:. 

Pâ,gima:_iL2. 
â«»anto:---- MA&S5

INDIVIDUAL DE HELGA 
MIETHKE - A artista ale
mã Helga Miethke, radicada [ 
no Brasil, mostra pinturas, 
desenhos e gravuras na sala 
Pedro Weingartner do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul. Em alguns trabalhos rea
lizados neste ano, Helga 
aproveita imagens artísticas 
da cidade de Lucca, Itália. 
Nas pinturas e desenhos so
bre papel, a artista recorre às 
texturas e ao gestual solto no 
trato da figura humana.

Helga Miethke estudou em 
escolas de artes gráficas de 
Hamburgo. A artista partici
pou da Muestra Internacional 
de la Obra Gráfica em Bilbao 
(1982), da Bienal Nacional de 
Santos (1991) e da coletiva 
“Friedenreich — Futebol ar
te”, realizada no ano passado, 
na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo. Em 92, ela mos
trou sua produção recente na 
galeria paulista Monica Fi
gueiras. Até 31 de outubro, 
de terças a domingos, das 10 
às 17 horas.
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HELGA MIETHKE
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°, 227-2311 e 221- 
8456).
Mostra de pinturas, desenhos e gravuras. 
De terça a domingo, das lOh às 17h. Até 

| 31 de outubro.
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HELGA MIETHKE
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°, 227-2311 e 221- 
8456).
Mostra de pinturas, desenhos e gravuras. 
De terça a domingo, das lOh às 17h.


