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Quero outros espaços
Heloísa Schneiders da Silva

Um sutil ato de vontade, como uma luminosa aura, subjaz aos trabalhos de Heloisa 

Schneiders da Silva e impregnou fortemente sua vida artística e pessoal. Todas as suas 

escolhas foram, acima de tudo, norteadas por um vigoroso senso de liberdade, o que 

fundamentou sua luta, em qualquer instância da vida, contra o cerceamento e a opressão 

através da sua arte, também ao defrontar-se com a morte. Essa artista, permanentemente 

voltada às experimentações em vários âmbitos de sua produção, projetou múltiplos caminhos 

para sua obra, dos que vão do desenho à pintura, aos objetos e às artes gráficas, também à 

ilustração, à poesia e à arte postal. Valiosos pensamentos sobre a arte ocupam, 

despretensiosos, um lugar não menos importante em seus pequenos cadernos de anotações, 

mesclados a croquis ou aos apontamentos rotineiros da vida diária.

Esta exposição sugere pensar não apenas nos diferentes recortes desses percursos 

sob o ângulo das categorias artísticas dos trabalhos, mas também em várias outras 

abrangências que envolveram a produção de Heloisa nos anos 1980 no Rio Grande do Sul. 

Sua obra abriu-se às contaminações de outros materiais, ao mesclar na pintura ou em seu 

suporte materiais da banalidade cotidiana e da natureza; também entre os próprios gêneros, 

entre a escultura e a pintura, a pintura e a ilustração, as grandes telas e o ritual do corpo. Ao 

manifestar "quero outros espaços”, Heloisa marcou uma atuação artística bastante peculiar, ao 

engendrá-la nos meandros das trocas intersubjetivas, em trabalhos realizados em companhia 

de grupos diversos. Neles fez coincidir o olhar do outro com aquele que volvia para si própria 

em intercâmbios constantes. Em um momento artístico no qual o aspecto público da produção 

dos artistas passou a ser cada vez mais valorizado, Heloísa resguardou-se da 

institucionalização da sua obra, das suas aulas e dos seus escritos, mesmo sendo conhecida 

no meio de arte. Buscou, por esses “outros espaços”, sua própria verdade e o profundo prazer 

da pintura e do fazer arte. Diversos lobos situados sobre as superfícies de seus desenhos e 

pinturas trouxeram, de um modo claramente autobiográfico, os espaços dos afetos, esses 

essenciais na constituição subjetiva e artística de Heloisa Schneiders da Silva.

Assolada por uma enfermidade progressiva e incurável, a artista lidou com a ideia de 

limite - da vida, da sua arte, da situação quase marginal que ocupou. Contudo, a partir dessa 

ideia, sua obra trouxe à luz sua própria libertação, esta sempre atual, como uma ação 

micropolítica tecida na cartografia do meio artístico local. Ao almejar outros espaços, a artista 

soube conquistá-los, o que poderemos descobrir nesta mostra, se estivermos atentos à 

envolvente potência volitiva e sensível de sua poética.

Mônica Zielinsky 

Curadora 

Novembro de 2009



Museu de,Arte do RS Ado Malagoli 
Jornal:.^íÍ3U4i....rlL%l&,„.....
Data:....S./Á/£.Q.dQ.
Página: .?£..L2f.: C .)•.......

Assunto:..V,

ESPAÇO UTERÁRIO
TV lí ônica Zielinsky está à frente 
iVl da organização de um livro 
sobre a gaúcha Heloísa Schneiders 
da Silva, a partir da exposição que 
está no Margs, com curadoria da 
primeira. 0 livro é uma iniciativa do 
grupo de amigos e estudiosos da obra 
da artista - Projeto Heloísa Schneiders 
da Silva. Gaudêncio Fidelis e Mônica 
são responsáveis pelos textos, e haverá 
depoimentos de artistas e amigos.

Aliás, uma boa pedida para 
este fevereiro efervescente é fazer 
uma pausa no passeio pelo ar- 
condicionado do shopping e reciclar 
o olhar no Margs. Até o dia 21, a 
exposição Quero Outros Espaços reúne 
pinturas, desenhos, fotografias, objetos 
e escritos de Heloísa, que morreu 
em 2005, aos 50 anos. Expoente da 
Geração 80, ela destacou-se como 
pintora, desenhista, cenógrafa, 
figurinista, ilustradora e professora.
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Arte de Heloísa Schneiders
Pinturas, desenhos e escritos de Heloí

sa Schneiders da Silva ocuparão as Gale
rias João Fahrion e salas Ângelo Guido e 
Pedro Weingãrtner, do Margs (Praça da Al
fândega, s/n), a partir da próxima terça, 
dia 15. A exposição "Quero Outros Espa
ços',' que integra o projeto Memória, apre
senta a trajetória da artista gaúcha faleci
da aos 50 anos, em 2005. A organização 
foi feita por um grupo de amigos, intelec
tuais, produtores culturais, familiares e 
companheiros de geração e colegas de 
profissão da artista. A intenção é preser
var, difundir e dar visibilidade à criação e 
ao pensamento de Heloísa, contribuindo 
para o estudo de um período transforma
dor para as artes plásticas em Porto Ale
gre, nos anos 80. Também será publicado 
um livro sobre a pintora, com contribui
ções de diversos profissionais.

Heloísa era pintora, cenógrafa, figuri- 
nista e professora. Deu aulas no Instituto 
de Artes da Ufrgs, além de ministrar cur
sos e lecionar em escolas particulares. Par
ticipou de mais de 15 exposições coletivas 
no Brasil, Argentina, Paraguai e Espanha 
e realizou inúmeras individuais, além de 
ter pintado murais e pisos da Santa Casa 
e Hospital Santo Antônio.
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Arte Agenda

A arte e memória no Margs
bras de Heloísa Schneiders da Silva tegrando o projeto Memória. “Quero Outros do a curadora Mônica Zielinsky, todas as es-

■ ■ estarão reunidas, a partir de ama- Espaços” exibirá pinturas, desenhos e escri- colhas da artista foram norteadas por um vi-
nhã, nas galerias João Fahrion, Ân- tos da artista, pintora, professora e ilustrado- goroso senso de liberdade, o que fundamen-

gelo Guido e Pedro Weingártner do Margs, in- ra, que morreu em 2005, aos 50 anos. Segun- tou a sua luta, em qualquer instância da vi-
fabio dei rí / divulgação / o da, contra o cerceamento e a opres

são por meio da sua arte, também ao 
defrontar-se com a morte. Visitação 
até dia 21 de fevereiro.

Organizado por um grupo de ami
gos de Heloísa, o Projeto Memória 
tem a missão de resgatar a memória 
da artista. O objetivo deles é preser
var, difundir e dar visibilidade à cria
ção e ao pensamento da pintora, con
tribuindo para o estudo de um perío
do transformador para as artes plásti
cas em Porto Alegre, os anos 80. O 
projeto surgiu em outubro de 2005 e 
recebeu, em 2007, apoio do Fum- 
proarte para a restauração de obras, 
documentação fotográfica e exposi
ção. Em setembro de 2006, foi promo
vida a primeira mostra, com apoio da 
Secretaria Municipal de Cultura. Es
ta segunda etapa, além da exposição 
do Margs, inclui o lançamento de li
vro sobre a trajetória de Heloísa, com 
contribuições de diversos profissio
nais das artes plásticas.

Heloísa era graduada em desenho 
e pintura pela Ufrgs e pós-graduada 
pela Escuela Superior de Bellas Artes 
de la Nación em Buenos Aires. Reali
zou exposições nacionais e internacio
nais desde os anos 70.
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Obra de Heloísa Schneiders da Silva ganha exposição no Margs

* —

Reencontro
necessário

EDUARDO VERAS
curável, com períodos de sintomas agressivos e 

O nnrtn u . debilitantes. Conta Gisela que, mesmo nos mo-
encontrar a nlrtir dVh^e3 ^ ment0S mais aêudos> Heloísa não esmorecia,
encontrar a partir de hoje a obra de uma nunca se queixava (ela morreria de comolicacõesqye srrrlrda geraçâo dec—daFmtrL , não deve ser acaso que o nome da enfermidade

a" 0 T C0indda COm um de seus temas mais c°nstan- 
gs, na Praça da Alfandega, sera inaugurada tes: a figura do lobo - lupus, em latim
«rLis deTonlntnra r<d T ^T** Para 3 m°Stra do a curadora, Mônica
"moL sZS; W°S 6 eSb°_ reSerVOU ““ Sída “t*a para as ima-
ços de Heloísa Schneiders da Sdva. gens de lobos. Também selecionou figuras huma-

nas, desenhos abstratos e documentos que infor- 
reencontro tem o peso de uma mam sobre o processo criativo. A exposição com 

descoberta. Heloísa precocemente patrocínio do Fumproarte, segue até 21 de feverei-
a tcida em junho de 2005, aos 50 ro, de terças a domingos, das 10 às 19h. A entrada

anos, loi uma artista reconhecida
o-nnTirada n°S 1íS-de,19,80-IluS" que or8aniz°u a retrospectiva também prepara 

t , tF?U j Primeira ediÇao do livro Lili um livro sobre a obra da artista, 
inventa o Mundo, de Mario Quintana, criou pi
e murais para a Santa Casa de Misericórdia, este
ie entre os fundadores do hoje antológico Espa
ço N.O. na Galeria Chaves, organizou exposições 
coletivas em Porto Alegre e em Buenos Aires. So
bretudo, criou uma obra muito bela e afirmativa, 
ao mesmo tempo firme e sensível. Fez isso com 
discrição, evitando as badalações e as concessões 
fáceis. Foi figura silenciosa e compenetrada.

Bea Fleck, amiga sua desde os 12 anos e uma 
das articuladoras da exposição que será inaugu
rada hoje, acredita que Heloísa acharia exagerada 
a homenagem. Ia preferir algo mais modesto, 
nos ruidoso.

sse

é franca. O mesmo grupo de amigos de Heloísa

sos
I eduardo.veras@zerohora.com.br

me-

Não estamos fazendo isso exatamente para 
ela - pondera Bea. - Tem muita gente que nunca 
viu esses trabalhos.

Nos últimos anos de vida, embora continuasse 
trabalhando bastante, com Exposição que será inaugurada hojeuma entrega que ami
gas próximas, como as pintoras Karin Lambrecht 
e Gisela Waetge, chamam de valente e apaixonada,
1 Ieloísa mostrava pouco sua produção. Karin su- J
blinha que ela era simultaneamente frágil e forte.

Ainda jovem, pelos 20 anos, Heloísa teve 
diagnóstico de lúpus, doença degenerativa e in-

noite, no Margs, em Porto Alegre, 
reúne as pinturas em que Heloísa
Schneiders da Silva representava

lobos e os desenhos em que elaum

se aproximava da abstração

mailto:eduardo.veras@zerohora.com.br
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Artes Plásticas

?JSS S "eletiva cm obras de artistas mevicanos. Ohtake em São Paulo, um espaço •»“»
r „ , . , ítevminnnc Ha* qh à<: iQh dela com atividades educativas e culturais. Visitação de segundas a

"tíMPBTADE6-nÍ Usina do Gasômetro (João Goulart, 551), sextas, das 10h30min às 19h, e sábados das 10h às 13h30min. 
até 2fSro Obras de 14 altas, de 11 nacionalidades distin- VIAGEM AO CENTRO DA LUZ - No Centro Cultura. CEEE Enco 
tas apresentadas em projeções de vídeos e fotos. Os trabalhos Veríssimo (Andradas, 1223), ate 31 de março. 0' v|S|tante econdim
expresLm o estranhamento do homem diante das transformações do pela historia da iluminação e ^ eletriadade
climáticas do mundo. De terças a domingos, das 9h às 21h. mes, estetica, cultura literatura

CÁLCULO DA EXPRESSÃO - Na Fundação Iberê Camargo (Pa- de o prime.ro poste de luz, de 1830, ate os dl^ a^ V s taça
dre Cacique 2000) até 14 de março. Obras de Oswald Goeldi, de terças a sextas, das 10h as 19h, e sabados, to 11h as18tl
Lasar sZ e Iberê Camargo oferecem uma reflexão sobre as seme- MARIANO FORTUNY - No Art Studio do |Momh«
foanQs e distincto entre as opções poéticas dos artistas. De ter- de Vento (Olavo Barreto Viana, 36). A mostra preste tnbuto ao

Hac nh k 19h e auintas das 12h às 21h. espanhol Mariano Fortuny (1871-1949) apresentando 20 peças cna
Ç3S josÉ LUTZENBERGER - No StudioClio (José do Patrodnio, das por ele, além de tecidos da designer MMa Spinellaqueto 
698). Adesivos produzidos pelo artista plástico Leandro Selister e seou seus estudos nas técnicas desemiohndas por Fortuny. ç 
colados nas janelas do centro cultural são recortes ampliados das de segundas a sabados, das 11h as 21h.

+

Obra de Heloísa Schneiders no Margs
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