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Observações :
exposição sequencial a respeito da liberdade interior 

e das amarras que tolhem o ser humano.
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liberdade
MARIA GLORIA MIRANDA COHBETTA

Ehta expohição obedece a uma heqllência, pontanto, higa a

onientação dai hetai venmelhai.

(íoce inã ac.ompanh.aA a luta do pano na tentativa de he £xbeA
da janela.

Caminhe devagan ...

Atenha-he ao titulo de cada obna; elei dizem muito.

Acompanhando a dihpohição dal obnai temo6:

- "Sem poden moven-he" - o pano eitã amoAAado.
- "Resignado" - ele já delata, mai aceita tudo como eitã.
- "Tentativa de UbeAdade" - já começa a voem, mai a janela eitã bem

na £Aente.
- "LibeAtando-he hen\ haben como" - já comegue hain pana iona, mai em

eitã pneio.
- "Tentando vooa" - apeicm de eitan pneio ein cima, tenta voaA.
- "Alguma amaAAa ainda pnende" - quaie he holta.
- "Ruptuna" - eitica-he, nompe com o que eitava pneio, e voa, mai deixa algo

pana tnáh.
- "Libendade atingida" - voa, mai a janela ainda eitã pnehente.
- "Libendade como um todo" - nompe a janela, e voa completamente livne.
- "Solidão ?" - hetã que quando o pano nompe, a janela não he tonna ho?

Ehte titulo e apenai ne^lexivo, penhe a neipeito dihto.

nQ 1 
nQ 2

nítida. nQ 3

nQ 4 cama

nQ 5 

nQ 6 

nQ 7

nQ 8 

nQ 9 

nQ 10

Oh panoh hignifaiccun UbeAdade inteA-íon, e ai janelai, 
amotinai que tolhetn um hen humano. Ueite caio me expneiho da -òegulnte úonma:

ai

Oh panoh funcionam como um himbolilmo da ãmia de 

ção; e. o lado Znlino que eitá em jogo. A janela e tudo aquilo que não petunite voaA, 
hão ai amotinai que noh vemoh envolvidoh no deconneA da vida, e que pana deixanem de 

exihttn noh exigem diveAôai tentativai, ho^nimentoh, e ate meimo nnptunai.

libenta

Glonia Conbetta



Porto Alegre, abril de 1988.

Título da mostra: LIBERDADE

Nome da artistarMaria Glória Miranda Corbetta 

Período da exposição: 28/4 a 22/5/88 

Local: Galeria II

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Praça da Alfândega, s/n - Porto Alegre 

Visitação: Terças a domingos, das 10 às 17 horas

Após dois anos e meio sem expor individualmente 

em Porto Alegre a artista plástica Maria Glória Miranda Corbet

São 10 obras deta estará mostrando suas esculturas no MARGS. 

grande porte que tem como tema a liberdade e que devem ser ob

servadas em seqüência.

As esculturas foram realizadas em aço inox, te

la de arame com massa plástica e tinta automotiva e represen

tam, segundo a artista sua busca interior pela liberdade, 

sua última exposição, que consistia em figuras humanas envol

tas em pano, Glória Corbetta usou a abstração do figurativo, 

dentro da temática de panejamento. Ela retoma inteiramente o 

uso do pano, com outra temática e explica que as janelas de 

inox que também são usadas nas esculturas representam os ele

mentos de tensão e de amarras.

Na

As obras seguem uma seqüência em que se configu 

ra a luta do ser humano para atingir a libertação. No final um 

. questionamento sobre a liberdade, que pode também representar, 

na concepção da artista a solidão. Depois de Porto Alegre 

mostra será levada, em novembro, ao Paço das Artes, em São Pau 

lo.

a

Glória Corbetta participou de várias mostras in 

dividuais e coletivas, no país e exterior, sendo 

pela crítica uma artista coerente, que ganha firme conceito en 

tre desenhistas e escultores. Sua arte, segundo Luiz Ernesto 

Kawall não é hermética, irreal ou fechada, comunicando bem com 

o público.

considerada

Ainda este ano a artista estará expondo 

nho, na Galeria AMC, de Buenos Aires e Brasilian American Ins- 

titut (INC) de Washington, em dezembro.

em ju-

assessoria comunicação

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"ALGUMA AMARRA AINDA PRENDE"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987

mora
CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"LIBERDADE ATINGIDA"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"TENTANDO VOAR"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"TENTATIVA DE LIBERDADE"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"RUPTURA"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

EXecução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"LIBERTANDO-SE SEM SABER COMO"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"RESIGNADO"

Aço inox/serai brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987
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CORBETTA, Maria Glória Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"SEM PODER MOVER-SE"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987



CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"LIBERDADE COMO UM TODO"

Aço inox/semi brilho, tela de 

arame, massa plástica, tinta 

automotiva 

Execução: 1987
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CORBETTA, Maria Gloria Miranda 

(Porto Alegre, 1955)

"SOLIDÃO (?)"

Tela de arame, massa plástica, 

tinta automotiva 

Execução: 1987
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TRINTA DIAS DE CULTURA

0 TELESPECTADOR DATVE: QUEM É ESTESENHOR?
O tipo de programação das emisso- o. 

de TV interfere na composição média 
do perfil dos telespectadores. Por exem
plo: entrevistas agradam sobremaneira à 
classe B; musicais à classe C; programas 
de auditório, sertanejos e religiosos à clas
se D (os quais, por sinal, são muito mal
quistos pelas classes A/B).

Se separarmos os telespectadores 
em dois grupos classe alta A/B e bai
xa C/D/E podemos classificar assim as 
emissoras: TVE, a "privilegiada , porque 
tem na sua audiência predominantemente
a classe alta (63%); TVS, Guaíba e Ban
deirantes, as "democráticas", por atingi
rem com força igual telespectadores tanto 
da classe alta quanto da baixa (50% de 
cada classe social aproximadamente); e 
as têves Pampa, TVS e Bandeirantes, co
mo as "populares", por estarem presen
tes principalmente nos lares de baixo po
der aquisitivo (60% a 70%).

Independente da classe social a que 
pertencem, a divisão dos telespectadores 
por faixas etárias auxilia na caracterização 
do perfil, pois possuem hábitos semelhan
tes ao assistirem à televisão. Se o interes
se é sobre a idade dos telespectadores, a 
Pampa, TVS, Bandeirantes e RBS são 
mais "jovens" do que a Guaíba e a TVE. 
Naquelas os telespectadores de 15 a 29 

representam 50% da audiência, en
quanto nessas apenas 1/3.

Verificando na Pesquisa o item curso 
superior completo ou incompleto, temos

na TVS 12% de telespectadores satisfa
zendo este quesito; 19% na RBS; na Ban
deirantes, 22%; 27% na Pampa e na 
Guaíba; e na TVE, 42%. A par deste dado 
relevante, a TVE ainda conquista para si 

elevado número de telespectadores 
com curso colegial: 33%.

Gladis Maia ras__ j alternativa de lazer ao ligarem
aparelhos retransmissores no CanalEmbora o desnível em termos de

IBOPE, entre a emissora porto-alegrense 
de maior audiência e a TV Educativa (65% 
para 4%), qualquer exame mais pormeno
rizado das últimas pesquisas realizadas na 
área revela que a TVE concentra entre 

telespectadores pessoas com um 
nível de exigência bastante apurado, que 
provavelmente não-satisfeitas com a pro
gramação das demais emissoras buscam

uma nova 
seus i

Se os dados acima podem suscitar 
alguma dúvida, por certo os abaixo rela
cionados na tabela vão ao encontro do 
que afirmamos. Pela tabela fica demons
trado que os hábitos relacionados à cultu
ra são mais amplamente difundidos entre 
os telespectadores da TVE.

um

Comparado ao público das demais 
emissoras, podemos chamar a TVE de 
"sexualmente" adaptada; na TVS e RBS 
há o predomínio de mulheres; na TV Pam
pa, 57% homens, 43% mulheres; na 
Guaíba, 66% homens, 34% mulheres; e 
na Bandeirantes, 68% homens e 32% 
mulheres, proporções importantes 
rem consideradas.

seus

a se-

Num universo de 37% de lares sem a 
presença de crianças, a TVE vence todas 
as demais emissoras, com 53% contra 
29% da TVS, 32% da Guaíba, 37% da 
RBS, 41% da Pampa e 43% da Bandei
rantes. A TVE é preferida por homens sol
teiros e casados com filhos já criados, 
portanto com mais disponibilidade de 
tempo. A TV Educativa destaca-se ainda 
das demais emissoras por atrair uma po
pulação ativa entre seus telespectadores, 
percentualmente mais importantes do 
que a que existe no universo: 62%. Não 
resta então nenhuma dúvida de que o per
fil médio do telespectador da TVE corres
ponde a um sujeito privilegiado, perten- 

elite sócio-econômico-cul-
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cente a uma 
tural.

ÃO ATRAVÉS DA PRÓPRIA OBRA
Na, mostra a ser inaugurada no Mu

seu de Arte do RGS, as figuras humanas 
se perdem no jogo de sentimentos e a an- 
sia vital fala mais alto. Glória Corbetta pe
de licença para extrapolar, não só, nas di
mensões de sua obra, como no abstracio- 
nismo a que chegou. Se no passado os 
planejamentos guardavam resquícios de 
sensualidade e feminilidade, hoje vão à lu
ta, se jogam na busca do espaço e enve
redam corajosamente por caminhos inusi
tados.

tentativas, sofrimentos e até mesmo rup
turas".

Susana Sondermann Espíndola
parâmetros da moldura; outros teimam 
em esboçar vôos, transcedendo os limites 
sugeridos pelas molduras e outros, ainda, 
alçam-se realmente em direção a um es
paço maior, anunciando a conquista da li
berdade pretendida.

O conjunto obedece a uma seqüên- 
cia cronológica e, à medida em que a li
berdade se aproxima, ganha em luminosi
dade através da luz néon integrada a peça 
escultórica.

Maria Glória Miranda Corbetta, es
cultora gaúcha, 33 anos de idade, inaugu
rou no dia 28 de abril uma grande exposi
ção, tendo por cenário o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. Ambiciosa em sua 
concepção e monumental em suas di
mensões, a mostra revela um momento 
desconhecido na trajetória da autora. Ao 
deixar para trás uma bem-sucedida etapa 
de esculturas em bronze e duco bor- 

onde figuras femininas envoltas 
esvoaçam

Tanto o complexo processo técnico 
de criação quanto o resultado visual res
pondem a um perfeito jogo entre ânsia, 
luta, busca de universos mais amplos e 
serenidade da reflexão.

Desde que iniciou sua formação 
artística, na Escola do Parque Lage do Rio 
de Janeiro, Gloria Corbetta sabia que se
ria escultora. De volta a Porto Alegre, fre- 
qüentou diversos cursos complementa
res, que desembocaram na primeira mos
tra individual, em 1980. De lá para cá, 
realizou oito individuais, que contribuíram 
para firmar seu nome como artista plásti
ca inquieta, comprometida com seu tra
balho e coerente nas pesquisas que passo 
a passo a levavam a um aperfeiçoamento 
sempre maior.

"O resultado disso é a libertação, 
responde a autora. Mas acho que tudo 

resolví chamar o último

deaux,
drapeados sensuais 

tornando-se cada vez mais etéreas e abs
tratas, Maria Glória investe agora em 
obras totalmente novas em sua concep-

em
"Os panos significam vontade inte- 

simbolismo da ân-
tem um preço e 
trabalho de Solidão. Acrescentei um pon
to de interrogação, pois prefiro deixar a 
cada um a possibilidade de uma leitura 
própria e subjetiva. Mas se posso dar um 
conselho, acho que tentar vale a pena..."

rior, funcionam como 
sia de libertação. É o lado íntimo que esta 
em jogo. As janelas, em contrapartida, 
são as amarras que tolhem o ser humano. 
Janela é tudo aquilo que não permite 
voar, as limitações em que nos vemos en
volvidos no decorrer da vida. Para supera- 
las, precisamos mergulhar em sucessivas

ção.

"Liberdade" é um conjunto de dez 
painéis, onde molduras em aço inox ser
vem de sustentação para um complexo, 
harmonioso e surpreendente jogo de pla
nejamentos. Alguns ficam limitados aos

garante.

INSTITUIÇÕES
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Extensa agenda de arte
★ Extensa agenda artísti

ca deverá ser cumprida, 
ainda este ano, pela artis
ta plástica Glorinha Cor- 
betta, que realizou vemis- 
sage no Margs, em noite 
concorridíssima, onde en
tre os muitos que foram 
abraçá-la estavam Lia Nu
nes Vieira, Bárbara Mir
anda, Beth e Edgar Diefen- 
thaeler, Décio Presser, lisa 
Monteiro e os fotógrafos 
Fernando Brentano e Mar
tin Streibel. A artista prepa
ra, agora para junho, expo
sição em Buenos Aires, na 
Galeria AMC, e leva em 
novembro peças da atual 
mostra do Margs para o 
Paço das Artes, em São 
Paulo, tendo a chancela do 
governo Orestes Quércia. 
Finaliza o ano com exposi
ção de cinco obras em Was
hington, no Brasilian Ame
ricana Cultural Institute.
★ Iberê Camargo con

cedeu noite de autógrafos 
de seu livro No Andar do 
Tempo, numa das noites 
da semana na Galeria Ti
na Presser. A marchande 
recebeu os visitantes, co
lecionadores e artistas, 
muito elegante em traje 
branco. Além do lançamen
to do livro, a noite serviu 
para mostrar os originais e 
estudos de trabalhos que 
constam na primeira obra 
de Iberê como escritor. Lá 
estiveram, entre outros, 
Clarita Galbinski, Laís e 
Ivan Pinheiro Machado, Ni
ce e César Bemardi, Helga 
Marsiaj, Dorinha Piltcher, 
Marisa Barros, Deni Bono-

rino e Jane Barcellos. Iberê 
Camargo prepara-se agora 
para o lançamento em São 
Paulo e Rio, marcados para 
o mês de junho.
★ Gilberto Salvador es

tará na Bolsa de Arte, ama
nhã à noite, quando aconte
ce vemissage do artista 
plástico paulista. Certa
mente, haverá boa recepti
vidade por parte dos cole
cionadores com a mostra de 
Salvador, que aqui esteve 
pela primeira vez na então 
Galeria Salamandra, de 
Inês Pinto de Morais.
★ Composições de Mo- 

zart, Jacques Ibert e Ra- 
vel compõem o projeto Mú
sica ao Meio-Dia, que hoje 
apresenta o “Quinteto de 
Sopros de Porto Alegre”. Glorinha Corbetta


