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GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Cultura

31 DE JULHO. 19 HORAS: VERA WILDNER APRESENTA
MOSTRA SILÊNCIO NAS SALAS NEGRAS DO MARGS

Estréia, no dia 31 de julho, a mostra Silêncio e As casas das almas, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma reunião de 90 oráculos e cinco 
telas inéditas assinada pela artista gaúcha Vera Wildner. A abertura da mostra 
acontecerá às 19 horas, nas Salas Negras do MARGS.

Há três anos, Vera Wildner encontrou na arte uma maneira de concretizar sua 
crença budista. Com a construção de pequenas capelas de madeira, adornadas por folhas de 
ouro, tinta óleo, acrílico e, especialmente, por crucifixos, a artista convida o visitante a um 
momento de introspecção. Não é seu objetivo, porém, propagar determinada crença. A 
reação do público, diante de suas obras, é livre.

A partir de pequenos bilhetes com orações deixados junto às suas obras em 
exposições anteriores, Vera compôs duas telas que serão exibidas no Museu. Outra 
novidade fica por conta de um oráculo de grandes dimensões, onde o público tem a 
possibilidade de entrar e interagir. A mostra é promovida por edital do Instituto Estadual 
de Artes Visuais.

Nascida em 1936, Vera Wildner estudou artes plásticas no Instituto de Artes da 
UFRGS, em 1960, e lecionou no Atelier Livre de Porto Alegre. Sua trajetória reúne 
participações em salões de arte do Rio Grande do Sul e de São Paulo, além de mostras 
coletivas e individuais no Estado. Além disso, possui obras expostas na Galeria de Arte 
Internacional da Flórida.

A visitação acontece de terças a domingos, das 10 às 19 horas, até o dia 20 de 
agosto, com ENTRADA FRANCA. O MARGS fica na Praça da Alfândega, s/n°.

Entrevistas sobre a mostra Silêncio e As casas das almas, de Vera Wildner, com 
a própria artista ou com o diretor do MARGS, Fábio Coutinho. Agendamento pelo telefone 
3227-2311.

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO SEDAC / MARGS - 3227-2311
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Assunto:

Um convite à introspecção e à religiosidade
As salas negras do Margs (Praça to com a essência de cada um. A tudou Artes Plásticas no Instituto de

da Alfândega, s/n9) abrigam, até 20 reação do público, no entanto, é li- Artes da Ufrgs, e lecionou no Atelier
de agosto, a mostra “Silêncio e A Ca- vre; não há a intenção de propagar Livre de Porto Alegre,
sa das Almas”, da artista plástica crenças ou impor
Vera Wildner. A visitação é aberta de posicionamentos, 
terças a domingos, das lOh às 19h. Duas das telas ex- 

A exposição é uma reunião de 90 postas foram desen- 
oráculos e cinco telas inéditas, atra- volvidas a partir da 
vés das quais a artista encontrou coleta de pequenos 
um canal para a expressão da reli- bilhetes deixados 
giosidade, uma forma de concretizar junto às suas obras 
sua crença budista. Com a constru- em exposições ante- 
ção de pequenas capelas de madei- riores. Também há, 
ra, adornadas por delicadas folhas no local, um oráculo 
de ouro, tinta a óleo e acrílica e, de grandes dimen- 
principalmente, uma série de cruci- sões, onde o público 
fixos, Vera convida o observador a tem a possibilidade 
um momento de reflexão, de viagem de entrar e interagir, 
através de seu próprio eu e de conta- Vera Wildner es- Mostra reúne telas, um oratório e capelas de madeira


