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Museu de Arte do Rio Grande do Sul

CONVITE

o Museu de Arte do Rio 
de convidar V.S§ e família 

ções do mês de Outubro.

Dia 03, às 19 horas 

Dia 08, às 10 horas

Grande do Sul tem 

para as inaugurações das
o prazer 

exposi-

A Figura na Obra Gráfica do RS" 

“ RUTH SCHNEIDER 

XXI Bienal

"Japão como Triângulo Cultural" 

"Portugal na Abertura do 

- "Museografia de Baixo Custo"

—Artista Seiecionada

Dia 10, às 10 horas -

15, às 19 horas -

Dia 17, às 19 horas
Mundo"
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exposições temporárias
1. "Museografia de Baixo Custo" - exposição de obras do acervo do 
Margs, com uma maneira de expor obras de arte contextualizada 
através de materiais baratos. Resultado do trabalho de conclusão do 
curso de especialização de museologia do arquiteto Mário Ebeling. 
De 17 de outubro a 03 de novembro, nas Galerias III, IV e V.
2. "Japão como Triângulo Cultural" - mostra fotográfica com 80 
trabalnos de Banri Namikawa - De 10 a 27 de outubro - Galeria I e II.
3. "Intervenções em-Xerox" - fia ai 
De 08 a 20 de outubro --Uo Saguão.
4. "Portugal na Abertura do Mundo" - exposição de arte portugue- 

com apoio do Consulado de Portugal - De 15 de outubro a 30 de
novembro - Pinacoteca.
5. Exposição "Escultura de Bruno Giorgio" - De 01 a 06 de outubro 
- No Saguão.
6. "Projeto Fahrion" - A figura na Obra Gráfica do RS - exposição 
de arte gaúcha contemporânea - De 03 a 27 de outubro - Sala 17.
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MARGS - Interpretando em Xerox, exposição 
da artista Ruthe Schneider. De 8 a 20, terças a 
domingos, das lOh. às 17h. (Praça da Alfândega - 
Fone: 27-2311).
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SCHNEIDER inaugura 
primeira individual de um grupo 
de três, às 20h, na Arte & Fato 
(Gonçalo de Carvalho, 35) mos
trando telas de pequenas dimen
sões em técnicas mistas, onde 
mescla desenho, gravura e pintu
ra, além de alguns trabalhos da 
série “Cassino da Maroca”, que 
está na 21* Bienal de Sâo Paulo.
hlr 'TJfÜ Será*a VM d° Mar*5 eX|-

níostra^dia 9° 
pinturas. A artista criou a série 
do “Cassino” a partir de memó
rias dos seus tempos de infância

a
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Pintura: da série O Cassino da Maroca

Ruth Schneider em
três exposições 

e três linguagens
A artista Ruth Schneider, que in

tegra o time de gaúchos selecionados 
para a 21a Bienal Internacional de 
São Paulo, realiza três exposições 
individuais em Porto Alegre. Hoje, 
Ruth expõe no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfân
dega s/n°) intervenções 
Amanhã, às 20h30min, abre 
tra de pinturas na Agência de Arte 
(Casimiro de Abreu). Na galeria Ar- 
te&Fato (Gonçalo de Carvalho 35) 
ela exibe, desde ontem, trabalhos de 
pequenas dimensões, onde mescla 
desenho, pintura e colagem.

Natural de Passo Fundo, com 48 
anos, Ruth utiliza os dedos na feitura 
de suas composições, cheias de esti
mulante ironia para o espectador. 
Ela recria cenas que nunca viu, mas 
ouviu falar e contar pelos pais, tios e 
amigos. Trata-se do Cassino da Ma
roca, cabaret do interior gaúcho da 
primeira metade do século.

De acordo com o crítico Marcus 
Lontra, que fez o texto para o catálo
go de Ruth na Bienal, ela cria uma 
“espécie de universo boschiano 
temporâneo, suburbano e românti
co”. As três mostras podem ser visi
tas até 19, 20 e 26, respectivamente. 
(Clarissa Berry Veiga)

em xerox, 
mos-

con-
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Obras de Ruth Schneider 

em três espaços de arte
Integrando o grupo de cinco artistas gaúchos selecio

nados para a 21a Bienal Internacional de São Paulo, que 
está acontecendo na capital paulista, a artista plástica 
Ruth Schneider abre nesta semana três mostras de seu 
trabalho em locais diferentes aqui em Porto Alegre. Ontem, 
a artista inaugurou na Galeria Arte & Fato um ciclo com 
obras em técnicas mistas, de pequenas dimensões, onde 
ela mescla desenho, gravura e pintura.

Uma série de intervenções em xerox será apresentada 
a partir de hoje no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
e amanhã, às 20h30min, a Agência de Arte inaugura uma 
exposição com pinturas de Ruth Schneider. As três mostras 
podem ser visitadas até 19, 20 e 26 de outubro, respecti
vamente.

Ruth Schneider nasceu em Passo Fundo, em 1943, e des
de 1983 vem atuando em artes plásticas. Ela já fez vários 
cursos no Atelier Livre da Prefeitura e participou de salões 
em vários estados, tendo obtido premiaçáo em Brasília, 
Fortaleza e Novo Hamburgo, entre outras cidades.
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Mostras
MARGS ~ Nas Galerias 3, 4 e 5 mostra dos 

tres artistas gaúchos (Irineu Garcia, José 
Francisco Alves e Gaudêncio Fidélis) sele
cionados para a II Exposição Internacional 
de Esculturas Efêmeras, exposição das 
obras do acervo das pinacotecas municipais 
Kubem Berta e Aldo Locatelli, na Sala 17, 
mostra coletiva intitulada A Figura na 
Obra Gráfica do Rio Grande do Sul, e no 
gguãojntervenções em xerox de Ruth Sch- 
neider, artista gaúcha sejecjonãda parTa 
ILL^MÜ^emacionaíde^São Paulo. Tcr- 

damingos, das 9h às Í7h.cas a ___
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Mostras
MARGS — Arte Gráfica dos Anos 60, promo

ção do Instituto Goethe, nas galerias 1, 2 e 
na Pequena Galeria. Até dia 6. Nas Gale
rias 3,4 e 5 mostra dos três artistas gaúchos 
(lrineu Garcia, José Francisco Alves e 
Gaudêncio Fidélis) selecionados para a II 
Exposição Internacional de Esculturas Efê
meras, exposição das obras do acervo das 
pinacotecas municipais Rubem Berta e Al- 
do Locatelli, na Sala 17, coletiva A Figura 
na Obra Gráfica do Rio Grande do Sul, e 
no saguão, intervenções em xerox da artista 
Ruth Schneider, selecionada para a 21a 
Bienal Internacional de São Paulo. Terças 
a domingos, das 9h às 17h.
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Artes
Ruth Schneider movimentou a 

Arte&Fato, onde Décio Presser 
e Milton Couto anfitrionavam, e 
a Agência de Arte, que Renato 
Rosa fez pintar de diferentes co- 

— assessorado por Flávio 
Lima — para a mostra perfor- 
mática. Isolda Paes, Martin 
Streibel, Vilson di Rocco, Cida 
Moraes, Beatriz Levy, Dionéia 
Rutger e Franca Tadei sào al
guns dos nomes presentes às 
duas ocasiões que terào seqüên- 
cia com o tour que, dia 20, terà 
inicio no Margs e percorrerá os 
outros dois endereços com tra
balhos de Ruth.

res
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Pintura de emoção e instinto
Boas exposições de artes plásticas nâo 

faltam na cidade. Mesmo no feriado, al
gumas galerias vão abrir ao público. A 
artista plástica Ruth Schneider, selecio
nada para a 21a Bienal Internacional de 
São Paulo, vem sendo um dos destaques 
na produção artística local. Com três 
mostras simultâneas em Porto Alegre, 
Ruth apresenta um panorama diversifi
cado de criação. Na Galeria Arte&Fato 
(Gonçalo de Carvalho 35), desenhos 
gravuras. Na Agência de Arte (Casemiro 
de Abreu 144) estão reunidas suas pintu
ras. E no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega) exibe inter
venções em xerox. Ruth não usa pincéis. 
Pinta com as mãos. Retrata cenas da 
infância, apenas por ouvir contar. Ela 
mostra o Cassino da Maroca, casa noturna 
de Passo Fundo, com sua rica galeria de 
tipos humanos. Ruth é instintiva, espon
tânea e coloca grande dose de emoção 
no que produz.

e

Garoto do Ouro": personagem de Ruth SchneiderClarissa Berry Veiga


