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Tela
• Chega com apresentação assinada por Vera 
Chaves Barcellos a exposição “Pintura Impura”, 
de Marilene Burtet Pieta, que será aberta nesta 
quinta-feira, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. A mostra, que conta com curadoria de Jailton 
Moreira, traz trabalhos de diferentes épocas da 
carreira da artista, que tem como referência desde 
a pintura rupestre até citações a ícones da cultura 
ocidental, como David Lynch e Marilyn Monroe.
.
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A história da arte como referência
Marilene Burtet Pieta inau

gura, às 19h de hoje, na Sala 
Oscar Boeira e na Galeria Iberê 
Camargo do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n°), a mos
tra individual Pintura Impura.
Em cartaz até 27 de maio, na ex
posição - formada por cerca de 50 
itens, entre quadros em óleo sobre

tela e objetos - é possível rastrear 
personagens do imaginário da ar
tista plástica junto a referências 
de áreas diversas, como a Alice 
de Lewis Carroll, Iberê Camargo, 
Andy Warhol, Marilyn Monroe e 
Alfired Hitchcock.

As peças, concebidas em pe
ríodos distintos da carreira de 
Marilene, segundo o curador 
Jaüton Moreira, “rompem com 
uma linearidade processual e 
desenvolvem-se como uma so
breposição de teias e conexões”. 
A artista plástica, nascida em 
Porto Alegre, funde épocas va
riadas da história da arte, em 
trabalhos de caráter figurativo, 

g As figurações, porém, são mais 
5- sugeridas do que reforçadas, 
9 sendo complementadas por obje- 
s tos que lhe salientam o sentido. 

11 Marilene cursou Artes Visuais 
■ s no Instituto de Artes (Ufrgs), 

onde também lecionou.

^ 
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Marilene Pieta abre mostra
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EXPOSIÇÃO
Mostra “Pintura Impura” 

abre hoje no Margs.
A artista plástica Marile- 
n ne Burtet Pieta abre

por Marilene. No entanto,
, . as figurações são mera-,
hoje, às 19h, a mostra indi- mente sugeridas, sendo 
vidual “Pintura Impura”, complementadas, no caso 
no Margs. As cerca de 50 de diversas obras da mos- 
obras - entre telas e objetos tra, por objetos que refor- 
- que compõem a exposi- çam seu sentido, 
ção foram concebidas em 
distintos períodos da 
reira da artista, que foi de
dicada, em sua maior parte, 
às atividades acadêmicas.

A mostra, sob a curado
ria de Jaílton Moreira, traz 
essencialmente pinturas a 
óleo sobre tela. A maioria 
das obras tem caráter figu
rativo, apesar de a abstra
ção também ser explorada

Serviçocar-
O que: Mostra “Pintura 
Impura”, de Marilene 
Burtet Pieta
Quando: Abertura hoje, às 
19h. Visitação de terça a 
domingo, das lOh às 19h. 
Até 27 de maio 
Onde: Sala Oscar Boeira e 
Galeria Iberê Camargo do 
Margs (Praça da 
Alfândega, s/n-)
Entrada franca M-
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Figuração e abstração nas telas

Telas e objetos estão 

em Tintura impura'
Será inaugurada hoje, às 19h, 

“Pintura impura”, de Marilene Bur- 
tet Pieta, na Sala Oscar Boeira e ga
leria Iberê Camargo do Margs (Praça 
da Alfândega, s/nü). As 50 obras, 
entre telas e objetos, foram concebi
das em distintos períodos da carrei- 
ra da artista. Os anos lecionando 
História da Arte e Arte Contemporâ
nea no Instituto de Artes da Ufrgs 
estão refletidos em sua arte. A maio
ria das obras tem caráter figurativo, 
apesar de a abstração também 
explorada. Os objetos atuam 
comentários das telas. Visitação de 
terças a domingos, das lOh às 19h.

ser
como
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Pintura que comenta 

a própria pintura
Marilene Pista está com individual no Margs

Marilene Burtet Pieta é nome do andar do museu vem carregada 
importante no ensino e na pes- de referências, sobretudo da Histó- 
quisa de História da Arte no ria da Arte: de Giotto a Leonilson,

passando por Duchamp, Morandi, 
Mestre em História da Cultu- Beuys, Yves Klein, Oiticica, Iberê 

ra e Antropologia, professora Camargo. Também estão lá citações 
aposentada (atuou na UFRGS, à música de Arnaldo Antunes e Ita- 
no Atelier Livre da prefeitura mar Assumpção e ao cinema de 
de Porto Alegre e na Feevale, David Linch e Alfred Hitchcock. 
em Novo Hamburgo), ela publi- - Depois de 25 anos de História 
cou um livro que se tornou re- da Arte, meu olhar ficou cativo de 
ferência na área. Examina ali o tudo isso - diz a autora. - São meus 
papel decisivo dos pintores An- fantasmas, não me abandonam, 
tônio Gutierrez e Waldeny Elias As referências, ela faz questão de 
na fixação da arte moderna no sublinhar, são submetidas a ques- 
Estado, nos anos 50 e 60. tões da pintura. Em boa parte das

obras, o que Marilene vai oferecer é 
xposição em cartaz no se- uma espécie de metapintura, pintu- 
gundo andar do Margs, na ra que tem como tema a si própria. 
Capital, apresenta uma faceta Mas, mesmo nesses casos, o que 
menos conhecida de Marile- interessa à pintora é a autonomia

da forma plástica:
- Não abro mão da sedução do 

Marilene teórica, professora e his- olhar, da cor, da questão mais sen- 
toriadora e a Marilene pintora. sorial da visão.

A extensa série de trabalhos ar- A exposição, intitulada Pintura 
tísticos que ela apresenta no segun- Impura, fica em cartaz até o dia 27.

Rio Grande do Sul.

A "Pintura 
lmpura"de 
Marilene
Pieta
segue em 
cartaz no
MargsE até 27
de maio

ne Pieta, a de pintora.
É difícil apartar uma da outra: a


