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PROJETO PARA EXPOSIÇÃO NO ESPAÇO INVESTIGAÇÃO DO MUSEU DE

DO RIO GRANDE DO SUL

ARTE

Exma. Sra. Diretora Evelyn Berg,

Sinto-me honrada em apresentar uma proposta para expor 

Espaço Investigação.

Estou voltando de Los Angeles apos seis anos de estudo e e

no

xibiçoes.

A tematica de meu trabalho tem sido nascimento-morte, 

çao-distinçao.

"Simulacros", tem origem distante na minha infancia, quan

do visitei salas de ex-votos, em Igrejas Brasileiras. Essas 

pressões em latex de borracha, tendo arvores como matrizes,

tao de alguma maneira ligadas a lembranças.
* * *

A arvore e aqui, uma metafora do Grande-Feminino,

cria

im-

es-

da Gran-

de-Mae.

Minha forma de expressão foi por muito tempo a gravura 

metal, e aquelas impressões, que podem ser vistas como monotipias 

tridimensionais, tiveram origem na minha busca de um processo al 

ternativo para gravura.

A instalaçao que proponho constara de uma peça grande 

0,84cm x 4?00ni x 0,06 cm e cerca de 10 outras menores 

didas aproximadas de 0,35cm x 0,40cm x 0,10cm cada, todas em la

tex de borracha, associadas a outros materiais na montagem final.

em

de

com as me-

Envio fotos e slides de algumas das peças e meu Curriculum 

Vitae. Acrescentando a meu Curriculum, fui convidada para parti-

na Pinacoteca do Estado de

Paulo em outubro proximo. Dei um curso de iniciação ao 

artistico no MAC e estou fazendo mestrado na USP com Regina Sil

veira como orientadora.

cipar da "Virada do Século XX", Sao

trabalho



As peças que gostaria de expor em seu museu vao ser mostrei

das na Fundaçao Cultural do Distrito Federal, Brasilia com aber-
*

tura marcada de 01 a 13 de outubro proximo.

Portanto, caso minha proposta seja aceita, os melhores me

ses para mim seriam Agosto ou Novembro.

Aguardando sua resposta, agradeço respeitosamente.

2 o

Anna Barros

Rua Harmonia, 457 apt^ 54

05435 - Sao Paulo

212 4885



RELEASE PARA A EXPOSIÇÃO "MONOTJPIAS EM I.ÀTEX DE BORRACHA*’

ANNA BARBOS

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Numero A? T3

As monotípias em látex de borracha vieram da pesquisa coro mate

riais alternativos para gravura.

Sao monotipias pois tem uma matriz sa árvore,da qual obtera-se 

uroa copia unica em latex.Esse làex e utilizado nos Estados Uni— 

confecção de moldes para escultura;alguns artistas

íourgeois e Eva Hesse empregaram-no 

em peças finais,mas nunca utilizando as cores naturais captadas

pelo material como parte importante da peça como eu faço.
*

os trabalhos a serem exibidos reunem características de peças 

tri-domensionais e de gravuras.

Eles *«,tão montados em duas sáriesHOmensM e *’Re 1 i cár 1 os**,roai s 

algumas peças avulsas.Nessas montagens coloco lado a lado o re

gistro da naturezasa arvore(um dos símbolos da Grande Mae que 

rege a criaçao e a destruiçao)e objetos descartados pela socie

dade de consumoJarames de cobre ,arame farpado,pedaços de roda
*

de carroças antigas,qualquer coisa que reforce o comentário que 

onero fazer.

”Falien treeM,"Arvore caida",T983 roede 0,84x4,00x0,T3m e foi 

exposta na Art Store Gallery em Los Angeles.

Meu trabalho em geral,versa sobre o arquétipo do feminino nas 

varias características e sob diferentes materia11saçoes.

dos para a

eont*»mooraoeos como louise

suas

Janeiro T9B7

<Í2
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MARCO CELSO VIOLA

B;

f)ARTES VISUAIS
Monotipias em Latex

■ Nestas montagens, a artista traba-
Na próxima semana, o Margs mau- CQm 0bjetos descartados, arames,

gura a mostra Monotipias em Latex, 
de Anna Barros. A artista plástica 
realiza sua primeira mostra após o

pedaços de panos. De acordo com a 
artista plástica seu trabalho versa so
bre o arquétipo do feminino nas suas 

retomo de seis anos de estudos e expo- majs variadas características e dife- 
sições em Los Angeles.Integram a ex- rentes materializações. A mostra é 
posição 13 trabalhos montados em resultado de uma pesquisa realizada 
duas séries "Omens e Relicários” e por Anna com materiais alternativos 
algumas peças avulsas que reúnem para a gravura. Em seu trabalho, o 
características de peças tridimensio- làtex utilizado na elaboração de moi
nais e gravuras. des transforma-se em obra final.

Obra 
de Anna 
Barros
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■ A artista plástica paulis
ta, Anna Barros inicia mos
tra de suas gravuras a partir 
de hoje no Museu de Arte do *■ 
Rio Grande do Sul com tra- £ 
balhos que reúnem a série 
"Omens” e "Relicários” e 
algumas peças avulsas, onde 
registra fragmentos danatu- 

associados ao real dos .
'

reza
objetos refugados pela socie
dade de consumo. A mostra 
leva o nome de "Monotipias 
em Látex de borracha’ ’.
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No visual e no tátil, 

a natureza valorizada

Fallen Tree', a natureza revista por Anna Barros

DECIO PRESSER 
A natureza tem 
importância fundamental 
na série de trabalhos que 
está servindo de 
apresentação da artista 
paulista Anna Barros ao 
público de Porto Alegre.
Utilizando látex de 
borracha, ela executa 
monotipias cuja textura e 
cor podem até ser 
confundidas com cascas de 
troncos de árvores.
Nesta técnica ela 
demonstra o domínio

escultura ou objeto. 
Segundo Anna, seu assunto 
é sempre o feminino. Mas 
para o espectador, o que 
realmente passa, no 
primeiro contato, é este 
jogo da aparência visual e 
outra tátil. Ninguém resiste 
ao apelo de tocar estes 
objetos que têm uma 
requintada linguagem 
plástica.
Conservando as cores 
naturais, interferindo com 
outros materiais,

aWoduóuUeoperMo iScrosíZ%l%X^

(m que residiu nos Estados Anna consegue tornar a sua 
Fnidos. O latex utilizado na mostra eficiente no que se 
?r*nUfeCÇa0 de moIdes propõe e onde podem ser
lfãlSÍZ™u:?e.noP™ciPal destacadas peças como:

‘Fallen Tree' ’, com cerca

associado à madeira com 
muita propriedade.
Dentro desta linha de 
pesquisa. Anna participou 
recentemente da mostra 
“Na Virada do Século” com 
o trabalho denominado 
• ‘Caminhos da Paixão”. 
Para realizar estes objetos 
ela utilizou material que 
trouxe dos Estados Unidos 
conseguindo, através da 
tecnologia avançada, fazer 
uma reflexão sobre a 
importância da natureza. 
ANNA BARROS: Técnica: 
monotipia em látex de 
borracha iobjetos);n°de 
trabalhos: 14: dimensões: 
variadas: preços: de Czf 13 
mil a Czf 18 mil; local: 
pequena galeria do 10 
andar do Margs, até 8 de 
março. De terça a domingo 
das 12 às I8h.

elemento deste trabalho,
ud™passando os limites do de quatro metros de

comprimento, • ‘Di-Anna' ’plano, ganhando a 
tridimensionalidade da

y-viuy, unciiiu, ui-nnna e 
“Tri-Anna'', onde o látex é
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* O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Al
fândega) já está abrindo em seu horário normal de funcio
namento, das 12h ás 18h. No momento, além da mostra 
permanente do acervo, acontecem duas exposições tem
porárias: Monotipiasem Látex de Borracha, individual de 
Ana Barros, e Doações 83/87, uma coletiva que reúne im
portantes obras doadas ao Museu por artistas plásticos 
gaúchos, nacionais e internacionais, empresas privadas e

Un—* —N
instituições culturais.
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