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Ao Quadrado

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli apresenta a exposição "Ao 

Quadrado", da artista Beth Turkieniez. A mostra, com curadoria de José Francisco 

Alves, tem abertura dia 11 de dezembro na galeria Iberê Camargo, com entrada franca. 

Beth Turkieniez já soma mais de 40 anos de dedicação diária ao seu trabalho em artes 

plásticas: experimentando, reciclando e mergulhando em processos ao encontro de 

novos conceitos e novos olhares.

"Ao Quadrado" é composta de quadrados dispostos na sala de exposição em dois 

projetos que se fundem. Apresentam técnicas e suportes diferentes convidando o 

expectador junto à artista a dar um novo significado ao que está exposto.

A mostra pode ser visitada até 27 de janeiro. Visitas mediadas podem ser agendadas 

com o Núcleo Educativo do MARGS, pelo e-mail educativo@margs.rs.eov.br. 0 

MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h, sempre com entrada gratuita.

Texto do curador

A porto-alegrense Beth Turkieniez, radicada em São Paulo desde 1989, volta à capital 
gaúcha para realizar, pela primeira vez, uma individual na principal instituição de arte 
do Rio Grande do Sul, o MARGS. Nesse ínterim, Beth desenvolveu uma extensa carreira 
em nível nacional e internacional, com prêmios e distinções. Ao todo, são mais de 40 
anos de dedicação diária às artes plásticas, cuja marca pessoal é focada no interesse 
em experimentar, reciclar e mergulhar em processos distintos, rumo ao encontro de 
novos conceitos e novos olhares.

Antes de começar nova vida em São Paulo, a artista partiu daqui com uma sólida e 
invejável formação artística. Não somente com estudos acadêmicos em Artes Plásticas 
e Arquitetura na UFRGS, mas por meio contatos e orientações de nossos grandes 
mestres, incluso no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Em especial, Beth
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estudou desenho com Paulo Peres, xilogravura com Danúbio Gonçalves, pintura com 
Ado Malagoli e Iberê Camargo, e escultura com Sonia Ebling, Vasco Prado, Xico 
Stockinger e Carlos Tenius.

A presente exposição, "Ao Quadrado", seu trabalho atual, compõe-se de pinturas em 
formato quadrado, dispostas na sala de exposição em dois projetos que se fundem. 
São obras que apresentam técnicas e suportes diferentes, convidando o expectador, 
junto com a artista, a propôr continuamente um novo significado aos trabalhos 
expostos. Beth também utiliza pigmentos indianos, com tintas que ela mesma produz. 
Os tons são trabalhados incansavelmente até se obter a intensidade e a opacidade que 
cada pintura requer, possibilitando uma série em conversa sem fim, entre as múltiplas 
composições possíveis, construindo e reconstruindo o grande quadrado.

Um primeiro conjunto é formado com telas (na maioria em grandes dimensões) que 
apresentam medidas múltiplas entre si, estabelecendo o diálogo entre as cores, suas 
intensidades e superfícies, num contínuo deslocamento das peças enquanto formação 
e finalização. São montadas 24 pinturas em técnica mista sobre linho, sendo seis de 2 x 
2m, duas de 2 x lm, três de 1,20 x lm, quatro de 1 x lm e nove de 0,5 x 0,5m.

O segundo conjunto trata-se de um painel de vinte e cinco quadrados, em suporte de 
madeira de 0,4m x 0,4m, à semelhança de uma colcha de retalhos, pincelando séries e 
períodos diferentes, escolhidos aleatoriamente. Abordam fragmentos do cotidiano, 
indagações, sentimentos, angústias, questionamentos e momentos que habitam o 
interior de uma mulher, únicos e particulares, mas também universais e 
compartilhados.

José Francisco Alves

Curador

Sobre a artista

Beth Turkieniez é natural de Porto Alegre, e reside em São Paulo desde 1989.

Estudou desenho com Paulo Peres. Xilogravuracom Danúbio Gonçalves, pintura com 
Ado Malagoli e Iberê Camargo, escultura com Sonia Ebling, Vasco Prado, Xico 
Stokinguer e Carlos Tênius, no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre.

Graduada em Belas Artes UFRGS, onde desenvolveu pesquisas no campo da linguagem 
visual, bi e tridimensional.
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Exposições
Individual galeria Mônica Filgueiras - São Paulo
-Ajoelhou tem que rezar - 3 artistas - Galeria Mônica Filgueiras - São Paulo 
-Pinacoteca de São Paulo.
-Resistir é preciso - Centro Cultural do Banco do Brasil - itinerante- São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Belo Horizonte.
-Parte SP 2011/ 2012 / 2013/ 2014/ 2016 
-volantes exposição individual Galeria ímpar/ Central São Paulo 
-Andy Warhol, Beckerone, Beth Turkieniez, -Copacabana Palace - RJ 
-Brasil as guest in the giant - Áustria - Swarovski Museu:
-Chapei art show São Paulo
-"O caminho se faz ao andar" e "No vôo das borboletas o refúgio dos vagalumes" 
Itinerância São Paulo; Salvador e Brasília. Caixa Econômica

Paulo
(2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015)
-Artistas gaúchos, Museu de Arte Moderna de Kanazawa (Japão)
-"Bailado do estático I", simultânea, teatro São Pedro e Galeria Singular -Porto Alegre
-Coletiva "450 anos de São Paulo"- Pátio do colégio - São Paulo
-"200 anos dos direitos humanos", artigo 309 da exposição "200 anos dos direitos
Pinacoteca do Estado de São Paulo: Palácio dos Bandeirantes
-Liga do aço", Espaço cultural D&D -São Paulo
-"50 anos da bomba atômica, brasil / japão"
-Alma de artista - SESC Pompéia - São Paulo
- Sala "O garimpo" - Curadoria Maria Alice Milliet, IX Salão de Artes e Antiguidade 
-5 artistas / alumínio - itinerante alcoa" - São Paulo, eu e Canadá

bienal- MônicaSão Filgueiras-SP arte

Acervos
Museu de Artes do Rio Grande do Sul - Margs (Porto Alegre)
Museu Kanagawa (Japão)
Pinacoteca Aldo Locatelli (Porto Alegre)
Palácio dos Bandeirantes - Galeria dos Direitos Humanos - São Paulo 
Museu da Urganização Pan-americana de Saúde Pública (Washington) 
Galeria sincromoart - paris 
-Internacional Art Guide

Premiações
1989 - Io Prix canson d'art sur papier - prêmio de viagem frança.
1972 - I salão do jovem artista da RBS, Porto Alegre, l9 prêmio aquisição-premio -I 
mutepla- UFRGS - prêmio aquisição
-1971 -IV Salão do jovem artista, Campinas - São Paulo, prêmio aquisição 
-1970 - Salão nacional de arte universitária - Belo Horizonte - menção honrosa

Viagens de estudo
Estágio em spolleto /itália 
1988- estágio em carrara - itália 
1989/ 1994- viagem de estudos à frança 
1978- viagem de estudos / estágio em tel aviv



2000/ 2008- viagem de estudos pelas regiões do brasil para o projeto "o brasil de 
todos nós

Cenografia
Grupo arautos- teatro imprensa 
Peça Mandinga, São Paulo
Peça "Todo gato tem uma vida sexual melhor que a nossa", (teatro dirigido por Bibi 
Ferreira)
"Terceiras intenções", direção de Bibi Ferreira, São Paulo

Coleções Particulares
-Brasil/Israel /Suíça/frança / Bélgica/EUA/ Canadá, Paris

Imagens em alta resolução para download:
Https://wetransfer.com/downloads/ael8c382b5e26a36a719d6f4d4923cc2201811271
72428/3e7bdeflc630570a71a51715bb87ae7320181127172428/67a839

SERVIÇO

Título: Ao Quadrado

Artista: Beth Turkieniez

Curador: José Francisco Alves

Abertura: 11 de dezembro, às 19h

Visitação: 27 de janeiro de 2019

Local: Galeria Iberê Camargo do MARGS

Entrada Franca

CONTATOS

Beth Turkieniez - 11 996263377 - bet-htartista@hotmail.com

José Francisco Alves - (51) 99984-4689 ifa.arte@gmail.com

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 51 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação - margsmuseu@gmail.com - 51 32863145 / Ramal 7192

Https://wetransfer.com/downloads/ael8c382b5e26a36a719d6f4d4923cc2201811271
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Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

Apoio

Viopex Encomendas expressas

Família Geisse - Vinhedos de Terroir

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

Oliveira Construções

AAMARGS

Realização

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu

