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Locai: Pequena Galeria - 29anôar

Museu cie Arte cio Bxo Grande a.o Sul 
Vlsit ação: terças-feiras a domingos? a as 10 as 1/ hoxas

hbg-iha silveira
Regina Silveira nasceu em Porto Alegre (1939), tendo-se graauado em

Âries/TJFKGS, onde lecionou de 1964 a 1969
Ari os Plásticas pelo Instituto de 
fetutio» pintura com Ifeer® Camargo-* xilogravura com Francisco Stockinger a

estudou História de Arte na Fa-Xitog-avura com Marcelo Graaamann.. Em 196?
ie de Filosofia e Leiias de Uadrid.. Entre 69 e 73, exerceu atividades 

■ „Ioae « docentes junto ao Departamento de Arte da Universidade cie Por- 

Desde 1973, reside em São Paulo, lecionando na Faculdade Ée Artes

Departamento de Comum-

a '
to • ' O :
P l uri rc as da Fundaçáo Armando Alvares Penteado e no

Artes da Universidade de Sao Pau .o.-
Entre suas mais reeertés exposiç i-ss-, destacam-oe as d

caçao b
Museu de Ar 

cie Arte Moderna/HJ (1982;; Galeria Cospe-
v

Contsisporânaa/SP (1980); íris eu 
rativa Bíferoaça/Liscca U98U, tendo axnâa participado de inúmeras coleti-

Int ern&çionaie Ou verte de Vide o/Paria (1975)$

ót Prxnta/Toqui (1976;; 4® Bienal America*» 

XVI Bienal de Sao Paulo/SP (19815?

te

vas tais como Recontr©
Exhitoit x onInt erraixon8i Bisona

de Arlar Orafiobs/CoiSabia (1981)5
; ••r ei/IntexcomrnicaV^t «C/OSp/SF (1982)? Brasilxan Arte Peeti

Contempory Arte /Londres (1983); Arte na Rua « Coletiva 

j“ Bienal Internacional de Sao Pau lo (1983)? 1®
Lxbroa de Artistas /Buenos Aires (1984)
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bO.ãí&táveis5* e una série de oito h-xiografias realizadas entre 1982

Hsgina. Silveira, apropriei-me 
cotog. afxae izap; essas de diversos ^Ipos (executivos, j og&dores de futebol,

que pí. ei eiidi cotio corpos opacos capas es de inter
ceptar uma fonte de lua imaginária, pequena e baixa, para produzir sombras 

alongadas* Essas fotografias foram quadriculadas e logo estiradas em pere - 

peotiva; ainda que o trabalho pressuponha uma construção rigorosa,, minhas 

comiguraçòeB de fato resultaram do um uso muito livre e misturado da pers

pectiva» cheio de arbitrariedades e devendo quase nada a Teoria das Sombras* 

Sempre adaptei a construção à silhueta desejada e nunca ao contrário» pois 
a aparência distorcida podia ser previa mente adivinhada nos próprios contor 

aos das imagens fotográficas, ct-to deformação topológica**

Topo-Sombras9 9 continua a artista» è um conjunto de quatro trabalhos 
;)nQe canside si as poseibilidad?? de projetar sombras? graficamente construí 

iaa? sobre objetos reais e de uso cotidiano Em (Topo-Sombras* escolhí como 

suporta a louça branca industrial, e sobra eia pintei silhuetas de objetos 

por recursos de projeção ortogora

nário, logo acima da louça» deec.i as projeçoes verticais das silhuetas 
alguns objetos encolhidos,, fazerdu-os des!.;-.&art topograficamente» pelas la- 

terars até os níveis inferiores; as reentrâncias da louça e também os lados 

•■rostos à direção dos projeções de termina rara uma série de r ©batimentos con

de

r t. liax ca*, eu ore ou iras)..

M »

9

o desenho topográfico« Be um plano imagi

■ de

-rários ao comportamento natural dos sombras projetadas, que terminaram po
ta; às silhuetas o caráter ce pianos •Desfolhados * 9 cuja única recomposição 
56 dá quando o observador ocupa -o centro da projeção* Essa* silhuetas 

:i'rbè'’ á ..ouça., apcurara a objeto:--, iiéristentes, 
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ENCONTRO COM REGINA SILVEIRA

Discussão coe a artista plástica gadcha sobre a abertura de novo 

espaço no MARGS para as linguagens artísticas contemporâneas9 sobre su
portes não convencionaiSo

Datas sábado9 1 de julho0 às 16 horas 

Local: auditárlo do MARGS . 2sandar
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Regina Silveira está de volta ao Sul
Finalmente teremos uma exposição de bre suportes não convencionais. Regina te- 

Regina Silveira. A artista plástica gaúcha ve sala especial na última bienal de São 
i estú ausente há tantos anos de nossas salas Paulo e está expondo na Primeira Bienal de 
I de exposições (exceção feita a uma coletiva) Havana (Cuba), 
f que o público, em sua maioria, ainda não co

nhece a excelente produção atual de Regi- Regina Silveira abre quinta-feira, às 
na. guardando dela ainda as pinturas e gra- 18h30min, um novo espaço no Margs, com 
vuras expressionistas que lançaram seu no- sua mostra ‘‘Sombras”, que reúne as séries 
me na década de 60. “Dilatáveis” e “Topo-Sombras”, onde ex

plora a expressividade das sombras proje- 
Tendo exercido atividades artísticas e do- tadas. concebidas como silhuetas distorci- 

centes junto ao Departamento de Artes da das com 0 uso muito livre e misturado da 
Universidade de Porto Rico entre 1969 e perspectiva, deformada conforme a cons- 
1973, a artista reside desde esse ano em São trução que deseja fazer e não segundo as 
Paulo, onde leciona na Faculdade de Artes leis da ótica. Vá correndo e veja devagar. 
Plásticas da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP) e no Departamento de Co- Sábado, às I6h. a artista fará uma pales- 
municação e Artes da Universidade de São tra no Margs, aberta ao público em geral, 
Paulo (USP). Voltada atualmente à pesquisa onde irá abordar as linguagens artísticas 
formal extremamente contemporânea so- contemporâneas.
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Regina Silveira no Margs
Inaugura hoje, às I8h30min, na Pequena 

Galeria do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°, 2o andar), a mostra denominada 
Sombras, da gaúcha Regina Silveira, radi
cada desde 1973 em São Paulo, onde lecio
na na Faculdade de Artes Plásticas da 
Fundação Armando Álvares Penteado e no 
Departamento de Comunicação e Arte da 
USP.

Reunindo as séries Dilatávels e 
Topo-Sombras, Regina pretende com este 
trabalho “uma exploração da expressivi
dade das sombras projetadas, concebidas 
como silhuetas distorcidas e de grande ex
tensão, geradas por imagens fotográficas 
relativamente pequenas”. Dilatávels, ex
plica, é uma série de oito heliografias para 
cuja realização apropriei-me de fotos im

pressas de diversos tipos (executivos, jo
gadores de futebol, militares, etc). Já 
Topo-Sombras é um conjunto de quatro 
trabalhos (cujo suporte é a louça branca 
industrial) sobre os quais a artista pintou 
silhuetas de objetos.

“A intenção é a de modificar os dados da 
realidade oferecida ao olho, para alterar 
significados já instalados”, esclarece Re
gina, cuja exposição ficará no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 29 de julho 
(terças a domingos, das lOh às 17h). Neste 
sábado, às 16h, ela terá encontro com os in
teressados “sobre a abertura de novo es
paço no Margs para as linguagens artísti
cas contemporâneas, sobre suportes não 
convencionais”. Será no auditório do mu
seu. Confira e participe.
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• Médicos e especialistas 
se afastam a cada dia dos 
produtos altamente noci
vos ao tratamento dos ca
belos e da pele. São aconse
lhados métodos á base de 
produtos naturais, sempre 
que for possível. Para o ca
belo, o corte orientado pelo 
calendário lunar não tem 
opositores — fase cheia ou 
crescente melhora o aspec
to dos fios, fortalecendo-os. 
Além disso, deve-se evitar 
lavá-lo mais de duas vezes 
por semana. E para a pele, 
a opção é, segundo espe
cialistas, os produtos à ba
se de ginseng, raízes natu
rais, óleos vegetais e vita
minas. Todos estes elemen
tos servirão para combater 
rugas e retardar o envelhe
cimento. 

Regina Silveira 

no Margs
No final da tarde de hoje, 

abertura da mostra da artis
ta plástica gaúcha Regina 
Silveira — “Sombras” —, no 
segundo andar do Museu de 
Artes do Rio Grande * ~ ’ 
Exibida em 82 em Sao Paulo 
e este ano em Lisboa, a mos
tra de Regina reúne as séries 
“Dilatáveis”
Sombras”. A artista está re
sidindo em São Paulo, lecio
nando na USP e na Funda
ção Alvarez Penteado. Pre
sente ao coquetel de abertu
ra da exposição o crítico 
Marc Berkowitz.--------_

ao sui.

‘Topo-e
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ARTES PLÁSTICAS

“Sombras” de Regina 

Silveira no MARGS_
por Luis Carlos Barbosa

Uma gaúcha de volta às origens“Encontro com Regina 
Silveira”, marcado para 
às 16 horas de amanhã, 
no auditório do Jj^VRGS. 
vai discutir a abertura ae 
um novo espaço, no Mu
seu, para linguagens ar
tísticas 
em suportes não conven
cionais. A artista plástica 
porto-alegrense, inaugu- 

ontem, às 18:30, na 
Galeria

pessoal", pois a "arte é um produto hu
mano e não é o engajamento que define, 
mas a competência", observa a artista.

Regina Silveira, que gosta muito do chur
rasco gaúcho, como da comida japonesa e 
italiana - encontradas em São Paulo - 

trabalho "muito gratifi- 
todo o tempo, por isso

Regina Silveira, artista plástica que está
cornmostra deseus trabalhos noMftRM» 
nasceu em Porto Alegre, no Moinhos de 
Vento, em 1939, iniciando sua formaçao no 
Instituto de Artes da UFRGS, onde lecio
nou de 1964 a 1969. Ela estudou pintura 
com Iberê Camargo, litogravura com Mar
celo Grassmann e com Francisco Stockin- 
qer desenvolveu a xilogravura. Na Facul
dade de Filosofia e Letras de Madrid, em 
1967, fez o curso de História da Arte, quan
do conheceu o espanhol Julio Plaza, tam
bém artista plástico, que se tornou marido 
e colega. Entre 1969 e 1973, exerceu ativi
dades artísticas e docentes no Departa- 

de Arte da Universidade de Porto

contemporâneas
afirma que o seu
cante", ocupa-a . .
não cultiva nenhum hobby e os seus horá
rios "são normais", acompanhando suas 
atividades docentes e de pesquisa na Uni
versidade Federal de São Paulo e na Fun
dação Armando Álvares Penteado, onde e 
coordenadora do curso de Gravura.

rou doPequena 
MARGS (2° andar), a mos- 
frâ seus trabalhos
mais recentes (em expo
sição até o dia 29, de ter
ças a domingos, das 10 as 

horas), intitulado 
“Sombras”, que foram 
expostos individualmente 
este ano, na Galeria Dife- 

Lisboa (Portu- 
setembro de

A artista gaúcha, casada desde 1969, diz 
foi feminista e não vê diferençamento 

Rico.
Desde 1973, quando voltou ao 

queria ficar em Porto Alegre, fixou-se 
São Paulo, porque, segundo ela, foi onde 
encontrou trabalho, mas também sempre 
preferiu centros maiores, onde o artista 
tem mais possibilidades de desenvolver.

00*516 *98
ao*oiz*«»
30‘io9*»z 
0O‘lZO*Z9 
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00*069*10

17 que nunca ... .. .
entre os sexos, pois sempre foi muito in
dependente e no seu casamento não ha 
cobranças. Porém, revela que durante al
gum tempo preocupou-se com a possível 
forma feminina, inclusive, organizando 
uma exposição, junto com Mary Dritchel,

o£z*;^saartistas amtea?uah,*ey,na Silveira-
015*118*1»» S3(100»r 1*69*0 6IH30*
00r*TZ£*t£Z *613*110 5 «HNIZ3631 **1130*
801*£65*108 SI*60W 30*d0N* 010*0*
085* »£ T * Z10 *813636 3S0O 0*0»
0*T *099*1Z0 *613*110 61*0* ■

Brasil,
em

*4

rença, em
gal) e em j .
1982, no Museu de Arte 

de SãoContemporânea
10-[ 888Z* *0 

5* 808168 
I *Z016»6 

81/90 *03 
1 886096 

10-6T 9 8Z * »0

dd dl »8/90/8t 
dJ d* 68/90/80 
dJ dN 88/90/ZZ 

*8/90/01 
*8/90/1Z 
*8/90/5»

*0 133 636*36 3 
1 3 3 *518 IS 3 
I 3 3 *SI8IS 3 

133 00613X V *516313 3 *3 SI
I 3 3 VS I 9 15 3 d 3 dM 

*0 133 6369 36 3 d3 d*

13* * SNOdS 36393/3d301363* 601»*600363/316*1635 38d» IW 19010111*606

sopezijeaoi ogu 'sopeuoiOB|8J oxieqe so anb |bujo( aisa 
e nouuoju! soisajo-id ap ouçjjbo q _ OlOjdO oZ

soimji ap sojuaiuB6Bd ajqos sajuapuad soiunsss 
uiai8A|0saj B-ied sopBiueqo opuas ogjsa 'oi.jçijbq 0|ad

'W*' c$s3E«2!S í!?í2$*íí li
*81366 3 3 S36C3 001**.!* d 3 
SC1N,S *6I 5 6 3 d 8**17A oi

toíímíísss ihiiwM 'i,011 503115380008111^3^:1*0^0,038** *3
05506 3C Z3 6:01,* oi 

00*H3*H * 6 13 8 3 d 8HMS3631 83
03063 ,ZO05 *18*1, ,16,1 ei 
, S360S ,*115 616 C 5 o 3

,0 S VI 8,3 6 1 *05 di 
6N»V(336X05 NCOS clo coí,:i8 c:o«35 *3

S6H»*Vi 0156"
escoa,3 8?:,i. crs^ss
300N3* S 3 e 01 0156:' 

S01*,S SCO 816»*: CI563S ei 
A»S*3M;C!5 0108:5 d3 
,on *= 880 3 3 >n,:s c3 

16118*6 0S6,1 30 C1P»S d3 
S3CN*N33 * 1 38*0 00***8 3 3 1 *16 ai 
7(11 03636001 31S3133 S*ic0» e'3

MUI « cSíÍhÜíS i?i8*3 SÍ2IIE5 ü

*•TVD31 oncibi 00 0biK3C bV9Vd 00 VlS0t#S3fc

♦»I,l90Alí 88'ÓCO *?9 1 01306» ois d a^SdOO^AONse/ins
ííll* » C0*0al"/^^ W**/S*'s016»SrMr

’ |14oo:Sm °I»N:dll»)0«,sIJ"?aSiç5|i*ov9r

■| ;g li 88'8il:iie’ -55? 82iii!s5«g!íni §§KS
'\Í\A 8Ull-tt CI8»11S3*1^0^01363603^*1380803

Biif i liliP; "
'«li?*0* C0'C0S-C?1 1 50I3IlN3»'Íl**SC08d ,6e10hkuv-ív ,s ’ÍJÍ.‘S IÉTÍ

llW&1 8!?£»«*X2?^?Í2X‘S

í«cní r,
,316n 31 
,3!60 31
65,69 80
,3X61 31
1,65 60
CC01 60

888888888888888888
£ 16690260 
G59CIS,S l 
001015615 
066665001 
000000000 
0S6256220

1C8229 60
»3I*r 31
£8,5 dC
* CH 3 63
■ÇH3 M3 

*3161 31

W°: 25
*3isn 31V 3 * 6 d 31

* 5 H 3 “3
* C H 3 63
* P M 3 6 3

01/90 e
*PK3

íüft,3I6r 3i

,*ix
*3803 s:*1.

92500,82iUffl
5589,90C, 
205,2,680 
00526,611 
06,565621 
05866911o

ei

86
H3

252255202
252255202,

1SI* ,,,091660 
00,555662 
nt ni»n»



Jornal: Z-° c**.de»-wo
Data:

PaginarJI_ _ _ _ _ _ _ _

Assunto: ^cx

/_. 2.2.. /..8_H

ARTES VISUAIS
Regina Silveira subverte os 

significados do cotidiano
O poeta Haroldo de Campos certa vez escreveu que 
Regina Silveira se ocupa do “banal fantástico". A própria
Regina confirma que gosta de ler Clarice Lispector. Náo
è coincidência. Como Clarice. Regina olha os objetos do
cotidiano como se fosse pela primeira vez. subvertendo
significados e instalando estranhezas. Assim, óculos 
podem ser borboletas, pentes parecerem animais pré-
históricos. "Eu fiqUel fascinada com o que Leonardo Da
Vinci chama de aberrações marginais da perspectiva.
Todo mundo ppnsa que a perspectiva é a representação 
fiel da realidade. Nada mais falso. Por ser plana, a
perspectiva não é natural, é altamente codificada e

tem que estar a umaartificial. O obseirvador
determinada distância para que o objeto não sofra
deformação. Essa questão da representação projetiva do 
real, o jogo cotn òs códigos capazes de transformar 
aparências, vem me ocupando há anos".
Uma parte desses resultados, feitos em litografia, off-set.
hellografia e louça pintada — e que integra duas séries de 
trabalhos (Dilatáveis e Topo-Sombras ) — está 
inaugurando um novo espaço no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul. dedicado às pesquisas inovadoras da arte
contemporânea

A inocente louça branca ganha a ironia das
sombras de objetos cortantes

Regina: "Contemporâneo não é o meio, mas o resultado que se consegue

ara quem gosta de ver as coisas 
pelo prisma da História da Arte 
no Rio Grande do Sul. o fato de 

Regina estar abrindo esse novo espaço 
no Margs se reveste de grande coerên
cia. Ela faz a ponte entre a tradição gra- 
vurista do Estado e a invenção visual que 
o surgimento das novas mídias gráficas 
tomou possível. A artista marcou pre
sença tanto na clássica técnica artística 
da xilogravura (que produziu na década 
de 60) como, a partir de então, na abertu- 
rà de novos caminhos de expressão, utili
zando, sem preconceitos, técnicas de re
produção gráfica industrial. “A gráfica 
artística atual dialoga com os meios 
mais diversos. Escolho este ou aquele 
material ou técnica conforme os resulta-

gurando outro objeto. "Minha louça per
tence à família dos objetos artísticos co
mo o ferro de passar de Man Ray (que 
tem tachinhas em sua chapa). Tem coisa 
mais inocente que louça branca? Mas as 
sombras pretas aderidas a ela são sem
pre de objetos cortantes”.

Regina atualmente prepara um con
junto de trabalhos que vai expor em outu
bro no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo. Para 1985, já 
tem acertada uma grande mostra retros
pectiva na Fundação Gulbenkian. em 
Lisboa (Portugal), que vai ocupar mil 
metros quadrados, com seus trabalhos, 
inclusive instalações como a que realizou 
na última bienal de São Paulo.

dos que quero obter. Costumo dizer que 
os meios são inocentes, os artistas é que 
são culpados. Lógico que os meios condi
cionam uma aparência, mas não um re
sultado. É possível ser tão contemporâ
neo com um lápis como com um raio 
laser. Pode-se ser acadêmico usando 
vídeo ou altamente renovador usando pa
pel, uma coisa criada no século IX”, diz 
Regina.

P

Fronteiras técnicas devem ser trans
portas, observa ela, que mistura a tradi
cional litografia com o corriqueiro 
off-set. Pintura em louça? Por que náo? 
Mas aí o fino humor da artista se diverte 

impedir qualquer finalidade utilitá
ria: as peças são coladas entre si, confi
em
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Continua noMARfiS.
a exposição 

“Sombras”, com 
obras da artista 
plástica Regina 

Silveira, que poderá 
visitada até o 
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“Sombras”

no MARGS
"Sombias” é artista plástica gaúcha 

no MARGS, tendo
a mostra que a

Regina Silveira está apresentando 
como local a pequena galena do 2- andar. Com esta exposição o 
MARGS abre novo espaço para as linguagens artísticas 
contemporâneas sobre suportes não*convencionais, cuja mostra 
fica aberta à visitação até 29 de julho.

"Sombras” foi exposta no Museu de Arte Contemporânea 
de São Paulo era setembro de 1982 e em exposição individual 
na Galeria Diferença, em Lisboa, 1984. Reúne as séries 

Dilatáveis” e "Topo-So'mbras”. Segundo Regina Silveira, 
série é uma explosão da expressividade das sombras projetas, 
concebidas como silhuetas distorcidas e de grande extensão, i 
geradas por imagens fotográficas relativamente pequenas.

esta

PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 1984

No MARGS, as 

“Sombras” de 

Regina Silveira
•%

* •?r.
'.J Continua no MARGS 

a exposição 
“Sombras”, com 
obras da artista 
plástica Regina 

Silveira, que poderá 
ser visitada' até o 

final do mês. (Página
2)
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A recente mostra de 
Regina Silveira no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul contou 
com Maria Tomaselli 
Cirne Lima e Nelson 
Jungbluth, entre outros 
visitantes que foram 
recebidos por Evelyn 
Berg Ioschpe e a 
artista
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Durante o bate-papo § 
informal entre a artista 
plastica Regina Silveira 
e o público presente ao 
Museu de Artes d

.1

i

U
fiSM.U»üTilSuranoe rin -----
escolhido o nome que 
dominará este_ . ^ espaço
destinado a “linguagem 
artística
contemporânea”. Será c 
"Espaço Investigação”, 

i aberto justamente
f artistas na última 
I semana.
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Regina Silveira, na concorrida abertura de sua mostra “Sombras”, que está em exposição no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, recebeu inúmeros cumprimentos de amigos que foram 
apreciar seus trabalhos mais recentes. Na foto com Maria Tomazelli.


