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Período da exposição: 14 de junho a 03 de julho 

Visitação: de terças a domingo, das 10 as 17 horas 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

A pintora paulista Carmela Gross expoe suas

pinturas a partir do proximo dia 14 de junho no Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul. Seus trabalhos se concentram através de

"Um desenhopossível encontro entre a pintura e o desenho.

enrijece na geometria rigorosa 

exoressivo e a fluidez

um

que delimita, projeta, arma e se 

de encaixes e uma pintura que busca o 

da matéria cromãtica em descristalizações do simbólico e do

clichê", explica Carmela Gross.

Segundo ela as telas não são extensões compactas.

resíduo do desenhoAs linhas que aparecem em seu interior, 

e da construção demarcam zonas e territórios de uma geografia

ou melhor interage com elas.

A exposição ficara aberta ate o próximo dia

como

que se antecipa a pintura,

três de juiho, das 10 as 17 horas.
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Propostas instigantes em arte
TENDO POR BASE A PINTURA, ARTISTAS TRABALHAM COM TECIDO E OBJETOS
]VT aida Dellamora Degrazia expõe 
11 “Fragmentos”, a partir das 18h, 
no Centro de Desenvolvimento da Ex
pressão (Avenida Ipiranga, 389). Sua 
técnica é utilizar tecidos, previamente 
escolhidos, que são costurados criando 
relevos. Sobre este suporte é usada a 
cola plástica dando acabamento às 
bordas de tecido. A seguir, Naida uti
liza a pintura, onde aparece em des
taque a figura humana fragmentada, 
dando a unidade final à obra. Visita
ções até o final do mês.
■ Reunindo pinturas-objeto, a artista 
plástica paulista Carmela Gross abre 
às 19h uma mostra no Margs (pç. da 
Alfândega, s/n°). Seus trabalhos se 
concentram num possível encontro en
tre a pintura e o desenho.
■ A artista pelotense Clarissa Aican-

S§

Pintura-objeto de Carmela Gross Obra de Naida Degrazia

tara realiza às 20h30min, no Theatro rissa também lança hoje seu livro “E
São Pedro, vernissage com perfor- Assim Sobreviver”, dentro da mesma
mance de sua segunda mostra indivi- idéia de documentação, 
dual de fotografias. Ela registra o mo- ■ o Espaço Cultural Sulina abre às 
vimento dos Focolari, uma forma de 
vida onde o amor recíproco é a base 
dos relacionamentos. A este movimen
to ela dedicou 12 de seus 23 anos. Cla-

19h a mostra coletiva “Só Desenho 
Só”, com trabalhos de 18 artistas gaú
chos. A mostra pode ser visitada até o 
final do mês.
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9 fragmentos de Carmela Gross, a idéia de rompimento e destruição do suporte

Explosão na Pintura Objeto
Cida Golin

Em dezembro do ano passa
do, a paulista Carmela Gross 
apresentou como tese de douto
rado na área de artes plásticas o ta. 
trabalho Pintura Desenho. Uma 
das raras artistas a defender uma 
tese a partir de um resultado ar
tístico, ela discutia o suporte, a 
representação da imagem e sua 
repetição como ornamento, a do (por 250 centímetros de lar- 
cor, o possível encontro entre a gura). Por sinal, foi a partir des- 
pintura e o desenho. O desenvol- sa experiência que a artista criou 
vimento desses problemas plás
ticos na forma de tese deu ori
gem a outro trabalho no início 
de 1988. Chama-se desta vez,
Pintura Objeto em exposição 
desde ontem no Margs. São pe
daços de telas separadas, recor
tadas e pintadas com tinta acrí- perimentou diversas linguagens 
lica, que formam uma imagem. como o vídeo-texto, gravuras, xe- 
“Quero dar uma idéia de expio- rox, off-set, desenho, objetos. A 
são, rompimento, estilhaços, de sua tese de mestrado, em 1982,

destruição do suporte. O supor
te é a própria parede. Cada ele
mento é um objeto, e o desenho 
é o contorno”, descreve a artis-

chamava-se Projeto para Cons
trução de um Céu e reunia 33 de
senhos de 1 metro por 70 centí
metros, onde a artista propunha 
um céu de traços rigorosos e geo
métricos como se fosse um pro
jeto arquitetônico.

‘‘No entanto, na minha traje
tória está sempre presente o limi
te entre a figuração e o abstra
to. Nesse trabalho em exposição, 
por exemplo, eles parecem abs
tratos a princípio. Mas acabam 
remetendo a uma imagem, pelo 
próprio ar que existe entre os ob
jetos, pela sua respiração na pa
rede”, diz Carmela. Quanto à 
preocupação com o entendimen
to do público, a artista é sucin
ta: “A condição da arte é ser 
aberta. Mas suas questões mais 
profundas são para os inicia
dos”.

Além dos pedaços de telas, 
Carmela usa, em alguns momen
tos, pedaços de latão cromado e 
um objeto feito de 400 círculos 
recortados de 20 metros de teci-

as outras peças. Professora da 
Escola de Comunicação de Ar
tes da Universidade de São Pau
lo, onde defendeu as teses de 
mestrado e doutorado, Carmela 
Gross já soma 21 anos de traje
tória artística. Nesses anos, ex-


