
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ENA LAUTERT 95 ANOS - RETROSPECTIVA

TÍTULO: Ena Lautert 95 Anos - Retrospectiva

ARTISTA: Ena Lautert

CURADORIA: André Venzon

LOCAL: Galeria Iberê Camargo, Salas Pedro Weigàrtner e Ângelo Guido

ABERTURA : 19 de fevereiro de 2019, das 18h30 min às 19 h.

PERÍODO: de 20 de fevereiro a 26 de maio de 2019.

CATÁLOGO: Lançamento de catálogo da exposição no dia 16 de março, 
sábado, às 10 h, no MARGS, data em que a artista comemora seu aniversário de 
95 anos.

NÚMERO DE VISITANTES : <£3 26

OBSERVAÇÕES:



0 Governo do Errado do Rio Grudo do Sul, a Serrotaria da Cultura o 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
têm a honra de convidar para a exposição
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RETROSPECTIVA
Curadoria de André Venzon

Abertura dia 19 de fevereiro de 2019, dos I8h30minàs2lh 
Galerias João Fahrion, Ângelo Guido e Pedro Weingortner

VisitaçBo de 20/02 a 26/05/2019,
De terças o domingos, das lOh As I9h
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Mologoli - MA8GS
Praça da Alfândega, s/n' - Centro Histárico - Porto Alegre, RS - Brasil

Lançamento Catálogo dia 16/03/2019,às llh
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ARTISTA ENA LAUTERT
TEM RETROSPECTIVA NO MARGS

A artista Ena Lautert inaugura no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) uma 
ampla exposição retrospectiva da sua trajetória artística. Abrangendo cerca de 100 
obras, entre desenhos, pinturas, esculturas, gravuras e instalações, a mostra com 
curadoria de André Venzon tem lugar em S espaços expositivos do museu: as galerias 
João Fahrion, Ângelo Guido e Pedro Weingãrtner. Com abertura no dia 19 de fevereiro 
de 2019, terça-feira, a partir das 18h30min, a exposição tem visitação até 26 de maio, 
de terças a domingos, das lOh às 19h. Visitas mediadas podem ser agendadas no e- 
mail educativo@margs.rs.gov.br

A exposição ENA LAUTERT 95 ANOS - RETROSPECTIVA também envolve a produção de 
um catálogo, que será lançado no dia 16 de março, sábado, às lOh, no MARGS, data 
em que a artista comemora também seu aniversário. 0 projeto da exposição e do livro, 
que já mobiliza familiares, amigos e apreciadores da artista, tem financiamento 
coletivo pelo site Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/retrospectiva- 
ena-lautert-95-anos

A exposição conta com textos de Armindo Trevisan, Cézar Prestes, Paula Ramos, 
Rodolfo Sastre, Paulo Amaral e André Venzon, além de depoimentos de Décio 
Presser, Letícia Wierzchowski, Martha Medeiros, Paulo Gomes, Renato Rosa e Tetê 
Pacheco.

Natural de Lajeado/RS, antes de iniciar sua caminhada nas artes, Ena foi uma das 
pioneiras na prática de hotha yoga no Estado, mantendo academia por mais de 20 
anos, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Nos anos 1970, em viagem à Europa, 
acompanhando sua filha por ocasião do sesquicentenário da imigração alemã no RS 
(1974), tomou contato com a avançada sociedade sueca, que já reciclava o lixo 
doméstico. Hoje o país recicla quase 100% do lixo produzido, sendo seu sistema de 
reciclagem exemplo para o mundo inteiro. O episódio levou Ena a uma reflexão sobre 
o que fazer com o seu próprio lixo. Décadas depois, relacionando o equilíbrio da mente 
e a prática da yoga com a preservação da natureza, materializou aquela inspiração nas 
suas hoje afamadas pedras de papel machê. Desde então, o ato de modelar tais 
formas aprofundou sua devoção à natureza, bem como à arte.

Antes, porém, a artista desenvolveria ainda diferentes séries de trabalhos com a 
temática na natureza. No início, suas obras em desenho eram figurativas e exploravam 
temas da fauna e da flora brasileiras, sendo que logo depois a artista passaria a 
trabalhar nas pinturas de forma mais abstrata, porém sem abandonar as 
características orgânicas, empregando sementes, cascas, fibras e outros sedimentos à 
tela, que mais tarde se transformariam em esculturas e instalações.
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Em 2007, realizou sua primeira exposição individual no MARGS, sob o título 
"Reconstruções", trabalho reconhecido em 2010 pelo FUMPROARTE, que financiou a 
publicação do "Livro de Pedra", reunindo sua obra recente em colaboração com outros 
artistas.

No seu trabalho atual, Ena Lautert segue utilizando o papel machê como meio 
ecológico para empreender a tarefa de "fazer" pedras*, cada uma diferente da outra, 
com formas, volumes e uma diversidade de texturas e cores que nos permitem refletir 
sobre questões relacionadas à preservação do meio ambiente, que ora impulsionam 
sua arte e vida.

*Para entender este processo de trabalho, acesse o vídeo: 

https://voutu.be/0Y8MIGUWnlk

Sobre a artista

Ena Lautert nasceu em 16 de março de 1924, em Lajeado/RS. Em 1982, iniciou estudos 
de desenho com Isabel Lovato, Umbelina Barreto e Patrício Farias, no Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre. Estudou pintura com Vera Wildner, Fernando Baril e papel 
machê com Denise Haesbaert. Participou de cursos com Jacob Klintowitz e Charles 
Watson. Realizou inúmeras exposições individuais e coletivas e recebeu menção 
honrosa, troféus e medalhas em diversos salões de arte. Em 2007, seu trabalho em 
escultura foi indicado para o I Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. Possui obras no 
acervo do MARGS, do MACRS e em diversas coleções particulares. Para mais 
informações sobre o currículo e trabalhos da artista acesse:

http://www.enalautert.com.br/

Serviço:

Evento: exposição ENA LAUTERT 95 ANOS - RETROSPECTIVA
Quando: abertura 19 de fevereiro de 2019, das 18h30min às 21h
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS, 29 andar, galerias
João Fahrion, Pedro Weingàrtner e Ângelo Guido (Praça da Alfândega, s/n^, Centro
Histórico)
Visitação: até 26 de maio de 2019, de terças a domingos, das lOh às 19h.

Crédito das fotografias: Letícia Remião e Cassio Maffazzioli

Contatos:
Curador: André Venzon - 51 3209-6085 / 98125-4411 / 

atelierandrevenzon@gmail.com

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

Núcleo de Comunicação - comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192
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mailto:atelierandrevenzon@gmail.com
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Realização

Secretaria da Cultura - Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS 

Telefone: 51 32272311 

Entrada Franca 

Site: www.margs.rs.eov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu
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