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"Pintura Pós TV", de Romanita DisconziNome da exposição:

Período: 21 de maio a 16 de junho

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Romanita Disconzi, gaúcha, tem mestrado em artes plá£ 

ticas pela Scholl of Arts Institute of Chicago, USA. Participou 

de muitas exposições nacionais e internacionais, como a British 

International Print Bienal, da Inglaterra; Bienal Internacional 

de Cracõvia, Polônia e Bienal Internacional de São Paulo. Foi

premiada na -pré-bienal de São Paulo, em 1970.

Pintura Pós TV, compõe uma série de 20 quadros, é a 

exposição tese Í^8íxque a artista doutorou-se pela USP. É uma pin 

alude â sintaxe televisiva, aos métodos de construçãotura que
eletrônica da imagem, ao mesmo tempo que revisita a técnica 

Seurat e dos neo-impressionistas. Com esse método, 

constrói uma bricolagem com figuras retiradas da imagética 

cultura de massas, como histórias em quadrinhos^super-heróis pós 

POP da TV, iconologias religiosas e populares^ícones

de

a artista

da

televisi

vos .
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Painel sobre "PINTURA PÕS TV" de Romanita Disconzi

No próximo dia 11 de junho, às lg horas, no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, será promovido um painel sobre a ex 

posição de Romanita Disconzi, que está se desenvolvendo neste 

Museu de Arte, destinado aos interessados em geral.

Participarão dos debax.es: Antônio Hohlfeldt, verea

dor, escritor, crítico e pr 

da UFRGSy Ricardo Segalla, pGicÃna-í i-yfra jungiano; Joao Spinel- 

li, professor da UNESP, escritor, crítico de arte e artista 

plástico e Vera Chaves Barcellos, artista plástica.

0 painel será realizado no Auditório do MARGS, à Pra 

ça da Alfândega, s/nQ.

rilene Pietá, professora
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Â Direção

Agradeço convite para a exposi- 

"Pintura Põs-TV", de Romanita Disconzi.çao

y Neuza Canabarro,
Secretaria de Estado da Educação.
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'í/ijj Fundação Cultural de Canoas
m AV.VICTOR BARRETO, 2301
O CEP92.010 Fone 72-7874-CANOAS-RS

-t/'. r. >

MARGS- Museu de Arte do Rio Grande do Sul

taro Senhores:
Acusando o recebimento, agradecemos o gentil convite 

Exposição de Romanita Disconzi, desejando que a mesmapara a
seja plena de realizações.

y|7eza' 'Scaranto 

Diretora Presidente

C-
Pro

canoas, 23 de maio de 1991.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO SECRETÁRIO

Porto Alegre, 21 de maio de 1991. 

Prezados Senhores:

Agradeço o convite para a exposição

de"Romanita Disconzi".

Apresento meus cumprimentos, com vo 

tos de que o Evento alcance o sucesso almejado.

Atenciosamente, ✓

'/t
^AD^OALDO loureiro.

Secretario de Estado
Ação Social e Comunitária.

Trabalho
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KSí! ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
ÜPl CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Votito klegne, 23 de maio de 1991 

/ Senho A. VlA.etoA.:M (jj< ^ TO/
u \ IA QueA.emoA agA.adec.eA. o convite

pa.ua abeA.tuA.a de exposição de Romanlta Vlócon 
zl - nPlntuA.a Põá-TV", que 4e realizou de 21 
de maio p.p e, da me-òma fioA.ma, paA.abenlza- to
pela A.eallzação da meòma.

1tendo amente,

Mllâ. CauduA.o / 
SecA.etaA.la de Eòtado da CultuA.a
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EMPRESA PORTOALEGRENSE DE TURISMO S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre, 17 de maio de 1991.

Ao
Museu de Arte do RS
Rua Sete de Setembro, 1010
PORTO ALEGRE-RS

Prezados Senhores

Acusamos o recebimento do convite 
exposição "PINTURA PÕS-TV", de Romanita Disconzi, 
zada dia 21 de maio do corrente.

para a 

a ser reali

Gostaríamos de agradecer lamentando 

so na o comparecimento por compromissos assumidos para 
data.

o nos
a mesma

Sendo o que tínhamos para o momento, subs
crevemo-nos atenciosamente.

I

José Carias/Mello D'Avila, 
Diretor-Pr ísmente.'
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ÍT1A3GS MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria do Estado da Cultura

ROMANITA DISCONZI 
"Pintura Pós-TV"

Abertura: 21 de maio terça-feira, 
às 19 h.

De 21 de maio b 20 de junho/1991
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro, 1010 - Porto Alegre - RS

Apoio Cultural 
UFRGS 
PROPESP 
Vinícola Aurora

"Uno * CapItOo Américo" 
Acrílico s/lela 120x0.90m. 1990 

Foto: 9uy Varella
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Totonho por Irene SantosDe Eduardo Cruz De Romanita Disconzi De tricô Santos

Muitas opções nas galerias
COM DESENHOS, PINTURAS EM DIVERSAS TÉCNICAS, ALÉM DE FOTOS
* < Rambu - Variações Sobreo no Mar£ no = horário,£ rosa “re^dandc, ^

13Tema” t o novo trabaB» a!*™“ £ Manila Disconzi.. dai 21h. E às 19h30min, no ioyer 
de Eduardo Cruzjjue serà apr^ Põs ^composta de 20 qua- do Café Concerto Majestic (Andra- 
sentado. às20h30mta naG^erta Este ££ J Justa (az uma alu- das, 736). Irene Santos apresenta 
de Arte Mosaico e&n à sintaxe televisiva e aos raé- a instalação fotográfica “Arcanos
66/loja 5). São 20 dese“J°® ^ COnstrução eletrônica da imaginários”. São 22 fotos_de es*
pastel, produzidos desdeJJJ* imagem. Durante a mostra, será tüdio e sem cenário de fundo, pro-
pouco foram exp<Btos individual aDr^ntado um vídeo produzido curando, a partir das figuras do 
mente. A foto Fjfítdo MW ^^^cwSgo.wm tre- tarô, concentrar a atenção e«- 
(Pça.da Alfândega, s/n°) mostra^ ^tertdeo-arte. Também no timular a crlat vldade. 
às I9h, mais um artista selecio- SjLjVÍSimiii, José Augusto iMostra “Ossos Fôsseis Revelam 
nado. Trata-se de teci Avancini realizará um passeio Doenças do Homem e dos Ani-Bohn, com Meíafísica da Mat ^ comentando a expo- mais Pré-Históricos” pode ser
ria 1”, onde ela cria suas obras Jg J£gei0 Guido. Já na vista, a partir de boje. na Funda-utilizando Mencastro G^marâes (Mariante, çáo Zoobotánica (Salvador Fran
“°;t' ratre ouíros*Ainda W. Erico Santos expõe 21 pintu- ça.1427).

i
i
;
I
i
í
í

í



>
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs

junho de 1991 D 5ZEFjO HpRA/Quarta-feir^iy de
V
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i PINTURA PÓS-TV — No Margs (Praça da Alfánde 

gal. mostra de 20 pinturas da artista plástica 
Romanita Disconzi. Até dia 16 de junho. De terça 
a domingo, das lOh às 17h.
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A pintura pós-tevê
Paulo Franken/ZH

A mostra de Romanita Disconzi, 
que abre hoje no Margs, traz 20 

pinturas em que a artista 

desenvolve o tema trabalhado 

em sua tese de doutorado: 

a linguagem dos meios 

eletrônicos e sua influência 

visual sobre o espectadors-
f

CLARISSA BERRY VEIGA
Editoria 2 o Caderno/ZH

arte pode ser resultado de Romanita DlSCOnzi: “O pensamento é a principal arma do hpmem" 
intuição ou empirismo ou po
de estar diretamente ligada à 
pesquisa teórica. Nos dois ca

sos o que vale é a qualidade estética 
transferida para as telas, bronzes, ce
râmica ou vários outros materiais. tese de 150 páginas, aprovadas pela As figuras que aparecem sob as 
Nenhum discurso formal, por mais banca examinadora da Escola de Co- pinceladas de Romanita são ícones
adequado e convincente, pode sus- municação e Artes (ECA) da USP. televisivos, extraídos de vários con
tentar um projeto artístico, a menos PPTV (como Romanita abreviou) te- textos: estrela do Capitão América,
que este se revele importante no con- ve sua primeira exposição no MAC cruz de malta do He-Man, sapatos,
junto da expressão cultural. A se- Ibirapuera, uma vez que a tese exigia rostos, flores, motivos religiosos e ou-
gunda opção foi usada por Romanita 0 ineditismo das obras e proposições. tros. Enquanto outros artistas se dei-
Disconzi, a primeira gaúcha a ter Em síntese, a tese percorre a lingua- xam seduzir pelos aparelhos eletrôni-
doutorado em Artes Plásticas. Sua gem dos meios eletrônicos, mais pre- cos e os elegem como suportes mo- ~
mostra Pintura Pós-TV, será aberta cisamente a televisão, e sua influên- demos, contemporâneos, Romanita
hoje, às 19h, e segue até 16 de junho cia visual sobre o espectador. defende o sentido contrário e justifi-
no Margs. . ca. “McLuhan definiu bem esta

Não que os títulos acadêmicos ain- ÍCONES — O uso de fragmentos questão ao dizer que a televisão é
da tenham significação exagerada, (pinceladas curtas) na pintura simula uma extensão do sistema nervoso
mas podem abrir novos caminhos os pontos luminosos da televisão. Os central, onde nos projetamos como
para a utilização das linguagens ar fragmentos'percorrem as linhas de narcisos narcosados. Portanto, uso
tísticas e esclarecer situações referèn- transmissão {scanners). De tal forma, uma estratégia para uma saída criati-
tes à produção contemporânea. Uma que o olho não pode perceber a pin- va”.
das questões presertes, e que ela tra- tura numa curta distância. Se por um “O pensamento é a principal arma 
ta com seriedade, é justamente o fato lado, esta técnica (ou inspiração) está do homem e não a tecnologia”, apre-
de que a comunicação de massa e a~ diretamente associada ao processo de senta Romanita como uma das prin-
tecnologia fundamentam, cada vez, produção eletrônica da imagem, por cipais conclusões de sua tese. Promo
mais, o desenvolvimento artístico outro guarda estreita relação com o ve a desmistificação do meio televisi-

neo-impressionismo do século passa- vo por via da percepção, da apresen*
Pintura Pós-TV é, ao mesmo tem- do, particularmente o “pontilhismo” tação da imagem descontínua e

po, uma série de 20 pinturas e uma de Georges-Pierre Seurat.
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<J]0 PANORAMA

Pintura Pós TV de 

Romanita Disconzi
A exposição “Pintura Pós TV”, da artista gaúcha 

Romanita Disconzi. será aberta hoje no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, onde ficará para visitação 
até 16 de junho. A mostra rúne uma série de 20 qua
dros e se constituiu de tese com que o artista douto
rou-se pela USP, o que toma Romanita Disconzi a 
primeira gaúcha com este título em artes plásticas. 
Este trabalho alude à sintese televisiva, aos métodos 
de construção eletrônica da imagem, ao mesmo tempo 
que revisita a técnica de Seurat e dos neo-impres- 
sionistas.

Romanite Disconzi é mestrada em artes plásticas 
pela Scholl of Arts Institute Of Chicago e vem partici
pando de várias exposições nacionais e internacio
nais, como a British International Print Bienal (In
glaterra) e bienais internacionais de São Paulo e Cra- 
cóvia (Polônia). Dia 23 a artista fará um encontro 
para falar sobre seu trabalho e no período da expo
sição será apresentado um vídeo, realizado em Chica
go, que mostra trechos de vídeoarte, do período 
1979/81.

I

'.

) Terça-feira, 21 de maio-de 1991 - PÁGINA -2} -
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ROTEIRO

Romanita Disconzi. Pintura Pós-TV é o no
me da individual da gaúcha Romanita Discon
zi, pintora muito elogiada e premiada. São 
vinte obras, todas produzidas em 1990. resul
tado de estudos sobre a relação tempo/espaço- 
tecnologia/criação, que resultaram em traba
lhos nos quais os contornos e as linhas são 
substituídos por massa cromática, por pince
ladas fragmentadas, pontos de cor e luz. Ro
manita conseguiu, assim, uma pintura alegre 
e fluida, incorporando princípios ópticos à ar
te de pintar — do mesmo modo que o reco
nhecido mestre da artista. Georges Seurat. A 
partir do dia 21 e até 16 de junho no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Praça da Al
fândega. s/n.”, tel. 27-2311.

VEIA RG DO SUL, 22 DE MAIO, 1991
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Em debate 

obra de 

Romantta 

DisconzI

í

F

a vam®**
A obra de Romanita Dis- 

conzi será analisada atra
vés de um painel hoje, às 17 
horas, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, onde a 
artista plástica mantém a 
exposição “Pintura Pós 

i TV”. Com entrada aberta ao 
público em geral, partici
pam dos debates o vereador, 
escritor, crítico e professor 
Antônio Hohlfeldt; a profes- 

í sora da UFRGS, Marilene 
• Pietá; o psicanalista jungia- 

no Ricardo Segalla; o artista 
I plástico, crítico de arte, es- 
| critor e professor da Unesp, 

João Spinelli; e a artista 
plástica Vera Chaves Bar- 

s cellos. .
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Jornal:
M $$D A tat, /-----i

p&gíaa:________________________
a » sun t o: .Rq*i ^i^Cov Za

ROMANITA DISCONZI - 
Pinturas pós-TV. de 21 de maio 
a 16 de junho, no MARGS.


