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Preocupações com clima geram abstrações
5 divulgação/cp a escolha pelas cores vibrantes.

Roseli é formada em História com 
especialização em História da Arte. 
Natural de Porto Alegre, se dedica à 
pintura, ao desenho e à escultura. 
Estudou com Clébio Soria, 
Nathaniel Guimarães, Pérides Fo- 
mide, Ana Maria Girotio e Cláudio 
Martins Costa. A artista expôs em 
diversas galerias no Rio Grande do 
Sul; no Uruguai; na Colômbia; no 
Rio de Janeiro; São Paulo; Itália; e 
Inglaterra. Em 1999, a artista rece
beu o 1B Prêmio da Crítica no IV

A artista Roseli Deon inaugura 
sua individual de pinturas, hoje, às 
19h, no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). As 24 telas de dimensões vari
adas estarão na Galeria Iberê Ca
margo. A curadoria é de Décio 
Presser. Visitação, até 8 de abril, de 
terças a domingos, das lOh às 19h.

Nas 24 pinturas recentes de di- : j 
mensões variadas, o principal tema 
explorado é o processo da figuração jKfi 
à abstração. O traçado partiu de um 
paralelo com o aquecimento global,
das^cidade^^especialment^no locd Abstrações e cores vermelhas na tela Concorso Intemazionale di Pittura e 
onde mora, na zona sul de Porto Ale- cebidas entre 2006 e 2007, a cor Scultura, na Itália. _ 
gre Em suas caminhadas pela vermelha é predominante, dissolvi- A próxima exposição do Margs, 
região Roseli lamenta a percepção da entre outros tons e formas que com abertura prevista para o proxi-
do desmatamento, no qual o verde sugerem figuras. Estas últimas, de mo dia 13, devera exibir obras pro-
da paisagem do morro Teresópolis acordo a professora e pesquisadora duzidas por distintos artistas ele-
foi aos poucos sendo substituído pe- ZÜá Bemdt, seriam deformadas, na mento em comum destes produções
lo cinza do concreto obra de Roseli, para ressaltar o sen- será sua inspiração inicial: os livros

Em função disso nas telas con- timento e a dor, que motiva também do escritor Erico Venssimo.
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As cores do desmatamento
Uma denúncia contra o desmatamento. Esta é a proposta 

da artista plástica Roseli Deon com suas novas pinturas, 
que estarão a partir de hoje no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. A abertura da mostra está marcada para as 19h, e 
os trabalhos ficam em cartaz até o dia 8 de abril, no espaço 
da Galeria Iberê Camargo.

A exposição reúne 24 pinturas recentes. Nelas, a artis
ta expressa, em cores, o que viu nos últimos meses pelas 
ruas da cidade. Em suas caminhadas, principalmente pela 
Zona Sul, Roseh viu motivos para lamentar a percepção do 
desmatamento: o verde da paisagem do morro Tbresópolis 
foi aos poucos sendo substituído pelo cinza do concreto. Em 
função disso, a cor vermelha é predominante e se dissolve 
entre outros tons e formas que sugerem figuras. Além de 
falar do aquecimento global, as pinturas mostram o proces
so que leva da figuração 
à abstração, ressaltando 
também o sentimento 
e a dor que motivaram 
a escolha pelas cores 
vibrantes. A exposição 
tem curadoria de Décio 
Presser.

Roseli Deon mostra 
nova série de pinturas 

no Margs
#
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ROSELI DEON - Exposição de Roseli 
Deon, com pinturas que abordam o pro
cesso que leva da figuração à abstração. 
A mostra apresenta 24 pinturas recentes, 
a partir de um paralelo com o aquecimen
to global nas cidades. Galeria Iberê Camar
go do Margs (Praça da Alfândega, s/n-). Aber
tura hoje, às 19h. Visitação de terças a domin
gos, das 10h às 19h. Até 8 de abril.
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Aquecido e abstrato
O processo que, na pintura, leva da figuração à 

abstração serve de mote para a exposição que a 
artista gaúcha Roseli Deon inaugurou na última 
quinta-feira, na Galeria Iberê Camargo, no segun
do andar do Margs (Praça da Alfândega, s/n°). 
São 24 pinturas em diferentes tamanhos, nas 
quais a autora parte de temas como o desmata- 
mento e o aquecimento global. Entrada franca.
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PINTURAS DE ROSELI DEON — No do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°), até 8 de abril. Obras que abordam o processo que leva da figura
ção à abstração, reunindo 24 pinturas recentes, sobre o aquecimento 
global, cuja cor predominante é o vermelho. Aberto a visitação sempre 
de terças a domingos, das 10h às 19h (foto).
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1 Abstração de Roseli e mulheres afegãs de Isabel
0 processo percorrido entre a íi- o desmatamento, onde a paisagem 

guração e a abstração é tema para a do morro foi sendo substituída, gra- 
exposição de pinturas de Roseli De- dualmente, pelo cinza do concreto, 
on sediada no Margs (Praça da Al- Em função disso, nas telas concebi- 
fândega, s/ns), em cartaz até o dia 8. das entre 2006 e 2007 a cor predo- 
São 24 pmturas recentes em dimen- minante é o vermelho, dissolvida en- 
sões variadas. O tema central foi tre outros tons e formas que suge- 
traçado partindo também de um pa- rem figuras. Para o crítico Ronaldo 
ralelo com o aquecimento global, Carneiro Leão, o aparente caos das 
percebido pela artista no ambiente telas seria cuidadosamente planeja
das cidades, especialmente no local do para traçar um objetivo definido: 
onde ela vive, a zona Sul de Porto neste caso, dar forma a pensamen- 
Alegre. Nas caminhadas pela região tos e emoções que re-conceituam a 
de Teresópolis, Roseli pôde perceber realidade. Visitação das lOh às 19h.

Já no Dhomba Art & Pub (Rua 
General Lima e Silva, 1037) segue, 
até o próximo dia 23, a mostra “Sa- 
phiras”, da artista plástica Isabel 
Marroni. A exposição é inspirada 
nas mulheres do Afeganistão e ofe
rece ao visitante uma oportunidade 
de reflexão. “Saphiras”, que não por 
acaso foi inaugurada no Dia Inter
nacional da Mulher, segundo a ar
tista, é uma série que remete a pro
fundos questionamentos, indigna
ção e medo, um olhar instigado pelo 
segredo e pela opressão.


