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5 - JOAO LJU1Z ROTH - Saias Nefras. Exposição com 25 
desenhos, feitos com nanqulm, onde o artista t«matiza os 
mitos, des«fos e fantasias. Num jra/lsmo minucioso. Roth 
exibe o cotidbno através da carnavaitzaçâo. Roth f«B sua 
formação na Universidade de Santa Maria, onde leciona e è 
vice-reitor, e na Universidade de Ma<H. Até 11/0-4.
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

INDIVIDUAL DE ROTH NAS SALAS NEGRAS DO MARGS

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul exibe até o dia 11 de

deseabril, nas Salas Negras, a exposição individual do pintor e
São 25 desenhos feitos com nanquim, onde onhista João Luiz Roth.

Num grafismo mi_artista brinca com os mitos, deseios e fantasias, 

nucioso, Roth tematiza o cotidiano através da carnavalização. 0 cri_
tambémtico José Luiz do Amaral percebe que as figuras do artista - 

professor e vice-reitor da Universidade de Santa Maria -, sao figu 

ras de palco, com atitudes posadas, mascaras, uniformes e estranhos
adereços.

A ultima exposição do artista em Porto Alegre foi em 1990. 

Nesse período, Roth deixou seu -rabalho mais intimista, aprofundan 

do a alegoria e o clima dramático através da luz e da sombra.

João Luiz Roth tem vários prêmios no currículo e

A exposição de

deixou 

des£ 

17h,
obras em vários museus, entre eles, no MARGS. 
nhos de Roth pode ser vista de terças a domingos, das lOh ãs

nas Salas Negras do museu.

227-2311 e 221-8456 ramal 29



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO REITOR

Porto Alegre, 22.03.93

Senhor Diretor,

Impossibilitado de corresponder a amabilidade do 
convite, a exposição de Desenhos de João Luiz Roth, tendo em 
vista compromissos anteriormente assumidos, envio-lhe minhas 
sinceras congratulações pela realização do evento, esperando 

que ele tenha se revestido de pleno, êxito.

a* A/lrP



í J i.í rn& 1:
■ fi6<D3 o 3. )S3...i •<! a'

a s 3 ua t o: j ^
.V*

JOÃO LUIZ ROTH — Salas 
Negras. Retrospectiva do pin
tor e desenhista, dentro do 
projeto “Museu Aberto”. 
Roth marca sua presença na 
arte gaúcha a partir dos anos 
70. Fez sua formação na Uni
versidade de Santa Maria, on
de leciona, e na Universidade 
de Madri. De 16/03 a 04/04. 
No Margs, Praça da Alfânde
ga, Porto Alegre.
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■ E o artista plástico Joáo Luis 
Roth, um dos maiores expoentes 
do grupo de arte de Santa Maria, 
inaugura mostra individual no 
Margs, às 19h de amanhã, com 
coleção de belos desenhos.
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★ Agenda de arte com duas opções de importân
cia para hoje, Wagner Dotto inicia mostra de 
desenhos na Galeria Espaço Institucional, na Casa 
de Cultura Mário Quintana, e Roth trouxe de Santa 
Maria coleção de desenhos para mostrar nas Salas 
Negras do Margs.

seus



r __ jo 14 xr -unJ «■; »1'

./.Sü_i oj Dc ta•__
P&gi 
ke »iuj t •-■

^9 Cjqq\ ...
**** / J

’ ' "Tlc^3

í

JOÃO LUIZ ROTH — No Margs 
(Praça da Alfândega s/n°, 227- 
2311), às 19h, abertura da exposi
ção de desenhos a nanquim do 
artista. Até 11 de abril, de terças a 
domingos das lOh às 17h.
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Desenhos e gravuras renovam mostras de arte
O Museu de Arte do Rio Grande ocupa com suas gravuras a Galeria 

do Sul e a Casa de Cultura Mario Espaço Institucional da CCMQ. 
Quintana abrem hoje duas exposi
ções que têm o desenho e a gravura tor da Universidade de Santa Ma- 
como técnicas. Às 19h, nas Salas ria, apresenta 25 desenhos em nan- 
Negras do Margs, inicia a mostra de quim. O também desenhista, gra- 
desenhos do pintor e desenhista João vador e pintor Vagner Dotto, em sua 
Luiz Roth, enquanto Vagner Dotto 29- individual, expõe 12 gravuras

> JJT ‘M em metal que mostram cor-

llXSftal ner do Margs dá lugar a par- 
tir de hoje à exposição "A 
Pintura do Início da Repú-

FOTOS DPJVLGAÇÀO / CP

Roth, que é professor e vice-rei-
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pi Obra em nanquim do desenhista Rothblica", com telas de pinto
res da época. As mostras Solar dos Câmara), e ”0 Cotidiano 
fotográficas "Crônica Foto- de Erlagen", por fotógrafos da cida- 
gráflca do Solar dos Câma- de alemã (no Espaço Maurício Ro- 
ra", de Luiz Eduardo Achut- semblat da CCMQ), também têm

Vagner expõe corpos e tapetes gravados em metal ti (na Sala J. B. Scalco do abertura hoje.
•iüia$§Jll íij
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25/ jqrnal do comércio 16 DE MARÇO DE 1993

Mostra de Roth abre hoje 

nas Salas Negras do MARGS
A mostra de Joào Luiz Roth abre hoje, às 19h 

nas Salas Negras do MARGS. Sâo 25 desenhos a nan- 
quim, onde o artista brinca com os mitos, desejos 
e fantasias. Num grafismo minucioso, Roth tematiza 
o cotidiano através da caranavalizaçáo com figuras 
de palcos mascaradas, uniformizadas e estranhamen
te enfeitadas.

A partir da última exposição do artista em Porto 
Alegre (1990) o trabalho de Roth evoluiu no sentido 
do intimismo, aprofundamento, alegoria e clima dra
mático (através da luz e da sombra). O artista é tam
bém professor e vice-reitor da Universidade de Santa 
Maria, tendo vários prêmios em artes plásticas no 
currículo e muitas obras em museus, entre os quais 
MARGS. A exposição permanece aberta até 11 de 
abril, sempre de terças a domingos, das 10 às 17h.
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camavalizado nos desenhos de Roth
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O èòtidiano
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Agenda, de artes plásticas retoma 

ritmo de atividades esta semana. 
A abertura de diversas exposições 

na cidade promete boas atrações 

para o público que freqüenta as 

galerias. As fotos de Achutd do 

Solar dos Câmara e os desenhos 

de João Roth são os destaques
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VITOR NECCHI ser não sendo”, explica Roth.
Esta mostra no Margs tem 

uma significação especial para 
seu autor, que a considera um 
grande marco referencial na sua 
carreira em função do valor que 
ele atribui à instituição. Tanto 
que, ao longo de 23 anos de tra
balho artístico, somente agora 
sentiu-se apto para expor nele.
Roth diz que em. qualquer lugar 
do mundo um museu do estado é 
algo cultuado por causa da iden
tidade cultural, e sente que aqui o arte. Deveria haver um movi- que ganharão a eternidade, os ral de Santa Maria. Antes foi rante um mês as pessoas nodem
mesmo nao ocorre. Posso estar mento de valorização do dese- que comporão uma exposição, ou responsável por várias disciplinas além de visitar as ruínas helêni-
equivocado, mas o Margs não nho . Mas Roth, alegando que as os que não corresponderam ao ligadas ao desenho e pintura. cas, conhecer os impasses e con-
e valorizado. Faltam inclusive pessoas necessitam do colorido, desejo criativo do autor. Ao fim Os desenhos mostrados a partir tradições dos personagens de
verbas e funcionários. também dedica-se à pintura. Com de toda gestação, um vazio torna- de hoje no Margs ganharão ca- Roth.

Mesmo ressaltando que comer- ela busca a cor que o nanquim lhe se sua companhia mais certa e rimbo no passaporte No dia 15
cialmente o desenho não é muito furta, assim como busca fugir do nada lhe satisfaz. É 0 que instiga de outubro, a exposição será
viável, Roth declara-se apaixona- rótulo de ser somente desenhista, para o próximo trabalho que terá inaugurada em Atenas na Gré-
do pela gestualidade e singeleza “O artista deve lidar com várias
que pode obter com esta técnica. matérias”.
“No entanto, foi por causa do

Uma leitura camavalizada do 
cotidiano desnudando o es
paço da malandragem; a 

contradição dos desejos contidos 
que explodem. Essa é a atmosfera 
descrita por João Luiz Roth dos 
seus personagens que, a partir das 
19h de hoje, passam a povoar o 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Na exposição, 25 pranchas, 
cada uma contendo um ou até 
oito desenhos em nanquim.

Como escreveu o professor Jo
sé Luiz do Amaral no catálogo da 
exposição, têm sido correntes na 
obra de Roth “figuras de palco 
com atitudes posadas, máscaras, 
uniformes e estranhos adereços”. 
Os olhos incidem diretamente em 
quem contempla-os. São olhares 
de desejo, libido, fragilidade, re
flexão ou convite. De quebra, 
pessoas se ocultando, “parecendo

Dicotomia:
□ João Luiz Roth — Exposição 
individual de desenhos

mesmo que o
traço de Rothem nan- seja técnico.seu tempo compartilhado com as cia, o que provoca uma grande 

outras atividades de Roth. Atual- quim, no Museu de Arte do Rio claro e definido, 
seus desenhosemoção em Roth. Ele mostra-se Grande do Sul (Praça da A Ifândega 

exultante, pois entende que lá é s/n°, 227-2311). De 16 de março 
onde tudo praticamente começou até 11 de abril, de terça a domingo, 
para a cultura ocidental. E du- das lOh às 17h.

A produção de Roth é intensa. mente ele leciona linguagem vi- 
mercado que excelentes desenhis- A metropole de tipos que verte de suai para o curso de Comunica- 
tas optaram por outras formas de sua pena lhe permite eleger os ção Social na Universidade Fede-

exploram jogos 
de oposições,
como seriedade
e brincadeira


