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OBJETOS

DE HELOÍSA CROCCO

Quase 20 anos após ter iniciado suas atividades artísticas, Heloisa Crocco 

prepara-se para inaugurar sua primeira individual, dia 8 de outubro, 21 horas, na ga

leria ARTE & FATO. "Objetos 86" denomina-se a mostra que reúne o resultado de uma pes

quisa que a artista gaúcha vem desenvolvendo utilizando materiais naturais como: teci

do, madeira, papel artesanal, fibras vegetais e outros ingredientes. Extremamente re

quintados estes objetos assinalam o momento de maturidade do trabalho de Heloisa, uma 

mudança para algo mais reflexivo. Trata-se de uma obra cheia de brasilidade e onde se 

percebem algumas influências dos primitivos habitantes da América. Paralela a mostra 

da ARTE & FATO, Heloisa estará mostrando seu trabalho anterior - "Objetos 76/84" - na 

sala de exposições do Theatro São Pedro , a partir do dia 16 de outubro, com promoção 

do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Formada em Desenho Industrial pela FDRH/UFRGS, em 1970 e em especialização em 

Plásticas: suportes científicos e Praxis, PUC-RS, 1985, Heloisa ainda possuiemseu cur 

rículo cursos com Zoravia Bettiol, em 1971, e Tom Hudson, do Cardiff College of Art, 

da Inglaterra, em 1974 e 1976. Entre 1972/79 lecionou Educação Artística e desde 1976 

atua como "designer". De 1971 até hoje, participou de várias coletivas e salões, poden 

do ser destacadas: I, II e III^ Trienal de Tapeçaria, em São Paulo; IV Salão de Artes 

Visuais UFRGS, em Porto Alegre; 402 Salão Paranaense, em Curitiba; VI Bienal de Minia

tura, na Hungria; V Bienal Ibero-Americana de Arte, no México e do Evento Têxtil 85,em 

Porto Alegre.

Na ARTE & FATO a exposição de Heloisa Crocco poderá ser visitada até 30 de outubro, de 

segunda a sexta, das 10 às 12 e das 14 às 19 horas e sábados, das 10 às 17 horas.

37 anos,
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Heloisa Crocco (Porto Alegre/RS, 1949)

Iniciou suas atividades artísticas em 1967.

Formou-se em Desenho Industrial pela FDRH/UFRGS, 1970. Fez tapeçaria 

com Elizabeth Rosenfeld e Zoravia Bettiol, 1971. Com Tom Hudson do 

Cardiffs College of Art, Inglaterra fez os cursos Criatividade I e 

II em Porto Alegre, 1974 e 76, Concluiu o curso de especialização em 

Artes Plásticas: Suportes Científicos e Praxis - PUC/RS - 1985, Le

cionou de 1972 a 1979, Educação Artística, no SEC/RGS. Atua 

1976 como designer.

De 1971 até hoje participou de várias exposições coletivas entre as 

quais: I, II e III Trienais de Tapeçaria no MAM/SP. IV Salão de Ar

tes Visuais na UFRGS. I e II Mostra do CGTC. 40^ Salão Paranaense/PR. 

IV Salon dei Têxtil en Miniatura, Michoacan, México. VI Bienal de Mi_ 

niatura Têxtil no Savaria Muzeum, Hungria. V Bienal Ibero Americana 

de Arte, México. Realiza suas primeiras exposições individuais na G_a 

leria Arte e Fato e Museu de Arte do Rio Grande do Sul simultaneameio 

te, outubro, Porto Alegre, RS, 1986.
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NÚCLEO DE PROMOÇOES E COMUNICAÇÃO

SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA IMPRESSÃO DE CONVITES E DIVULGAÇÃO DE 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

1 - PARA IMPRESSÃO DE CONVITES: 80 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

1.1 - Titulo da Exposição 4 (o/fc>M

1.2 - Período de Exposição ckju ^ "ÒO CAjl ©O
1.3 - Data de Abertura
1.4 - Local Scx-UX., $-0 p-oV CO<0
1.5 - Se Coletiva, nomes dos integrantes

2 - QUANTO 1 EXPOSIÇÃO: REMETER ESTE MATERIAL COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
2.1 - Técnica

2.2 - Numero de Obras (o

2.3 - Características especiais (se houver)

2.4 - Descrição do trabalho a ser exposto

2.5 - Potos das obras: -preto e branco - três coleções

2.6 - Potos do artista: preto e branco - três coleções

2.7 - Curriculum: - Data e local de nascimento

- Formação

- Vida profissional: principais salões, coletivas

e individuais

- Textos críticos sobre a obra (se houver); autor 

(qualificação, data e veículo de publicação)

3 - CASO SEJA DE PORA DO ESTADO: INFORMAR COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

3.1 - Estará presente?

3.2 - Quando chegará?

3.3 - Endereço e telefone do local onde estará hospedado (caso não

seja tratada por nos)

3.4 - Tem disponibilidade para entrevistas para imprensa?

4 - CASO HAJA MATERIAL ACOMPANHANDO A EXPOSIÇÃO: ENVIAR COM 30 DIAS DE

ANTECEDÊNCIA

4.1 - Cartazes, livros, catálogos, outros.
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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Assunto

fr\u- + * . t -. c.P n*oiS€>UDjetos, cerâmicas e desenhos em exposições
ia^wr-náfe ssttA&zsfimi ^&ss£s:& criSfSâ,? agw^f-wstf f^sanasaa ííaVXe,nrs80^2 h, na Galeria Arte&Fato. ner”. Entre ai Inúmeras ex- 1976/M que acontece a partir CMC s»n trühaihn* nn<i» >wsws ssiRsa»; safiaftsàí SsSS

gue a série de mostras de ce- iv Salão de Artes Visuais da E. a partir do dia 17 eJaes- £urt0iStSlSSSSna«s«wK, aawK' ss.rrsAnr SS wKaN0acXm^cà° r.,UBa,eHnKaM,nlalUraTèX- sudeAr,edoR,°^ Sff88»6
EMa^esUré^mMtrando’ pela Nesta primeira Individual AglaêOlIvel gânlco da*díflcU sobrevlvêí-
primeira vez desenhos ao ela reune uma série de obje- Oliveira. Lygla cia sensorlal. o toma um pou-
lado de litografias a cores tos onde utiliza madeira, pa- Malmann, Vanda Bopp e Ve- co Incomum”. Na prôxImB

. . pel artesanal. vime. tecido e r* Maria Becker são as ce- segunda-feira, ele Inaugura
Apesar desta ser a sua outros materiais com os qua- ramlstas reunidas na exposl- uma mostra paralela na Re-

prlmelra Individual, Heloísa Ia trabalha. Ç*o que acontece na Sala de alce, ao lado do gravador
Crocco Iniciou suas atlvlda- Arte da Associação Leopol- Edson riàvlo Pereira, um
des artísticas, em 1967 For- Aiem de objetos. Heloísa dlna Juvenil, a partir de ho- dos selecionados para o prò- 
mada em Desenho Industrial, mostra uma Instalação de- ]e. Elas dedlcam-se ã técnica xlmo Salão Nacional, com 
ela também fez cursos para- nomlnada Meus Caminhoshá bastante tempo. gravuras.
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Agenda
^ Heloísa Crocco teve a presença de 
um grupo conhecidos, muitos nomes 
vinculados a arte, na abertura da mos
tra de seus “Objetos” na sala de expo
sições do Theatro São Pedro. Carminha 
e Walter Siegmann, Maria Lília Dias 
de Castro, Eva Sopher foram algumas 
das presenças que avistei na inaugura
ção da mostra que tem a chancela do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.


