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| HELOÍSA CROCCO (Porto Alegre, RS, 1949) iniciou 
I suas atividades artísticas em 1967. Formou-se 
| em Desenho Industrial pela FDRH/UFRGSem 
| 1970. Fez tapeçaria com Elizabeth Rosenfeld e 
I Zorávia Bettiol em 1971. Fez cursos de Criativida- 
I de I e II com Tom Hudson, do Cardiffs College of 

® Art de Londres- Inglaterra, em 1974 e 1976. Fez 
curso de especialização em Artes Plásticas: 

Suportes Científicos e Praxis na PUC/RS em 1985. Lecionou Edu
cação Artística na SEC/RS entre 1972 e 1979. Atua desde 1976 
como designer.

De 1971 até hoje participou de várias exposições coletivas, en
tre as quais: I, II e III Trienais de Tapeçaria, MAM, São Paulo, SP; IV 
Salão de Artes Visuais, UFRGS, Porto Alegre, RS; I e II Mostra do 
CGTC, POA/RS; XL Salão Paranaense, Curitiba, PR; IV Salon dei Têx
til en Miniatura, Michoacan, México; VI Bienal de Miniatura Têxtil, 
Savaria Muzeum, Hungria; V Bienal Ibero Americana de Arte, Méxi
co. Realiza suas primeiras exposições individuais na Galeria 
ARTE&FATO e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, simultanea
mente, em Porto Alegre, RS, em outubro de 1986.
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A primeira vez que conversei com Heloisa Crocco sobre seu 
trabalho ela me disse saber que sua música tinha mais de Bethã- 
nia e Chico, que de Mahler e Beethoven. E eu pensei: e Mercedes 
Sosa. E ainda algum compositor oriental, cujo nome, no entanto, 
desconheço.

A segunda vez que conversei com Heloisa Crocco sobre seu 
trabalho, acabamos falando sobre outras coisas. Em compensa
ção, me entregou seu precioso caderno de anotações, em que 
apontava os ben-ditos da vida. Lá encontrei Ferreira Gullar, Iberê 
Camargo, Mário Quintana, Heloisa Crocco, Magliani, Rollo May 
et caetera. Curiosamente, ela não indicava o que era de quem e 
de repente eu me deparava com um conhecido Vinícius de Mo
raes a ter certeza de que os ditos jã não eram só de Heloisa Croc
co. Ao mesmo tempo, claro, eram todos dela: estavam todos ali 
apontados com a sua letra e em seu caderno de apontamentos.

Descobri, no tal caderno, as coisas que a obra encobria: atrãs 
da simplicidade aparentemente casual da artista, uma busca na
da sintética do ben-dito. Heloisa é uma artista advinda dos domí
nios da arte têxtil e do design que parou para pensar, concedeu- 
se o tempo requerido, foi cursar uma Especialização em Artes 
Plãsticas na PUC e no desenvolvimento de sua auto-crítica se de
parou com a tal simplicidade.

Isto que se chama aqui simplesmente de “simplicidade” pas
sa por um trabalho regular e assíduo em seu estúdio, em que ela 
busca soluções, experimenta materiais, põe o pé no chão e a 
mão na fibra, na madeira, no vime e no bambu, inventando um 
mundo onde o mundo era simples e por simples, belo. Esta sua 
descoberta já não pode mais ser rotulada de “naif”, pois Heloisa 
se alimentou da melhor teoria e aplicou rigor profissional em seu 
trabalho. Além disto, foi fazendo anotações no percurso, para en
fim entoar sua canção — já agora nem Bethãnia, nem Mercedes 
Sosa, nem qualquer vago compositor oriental, mas justamente He
loisa Crocco.

Evelyn Berg loschpe - Porto Alegre, agosto de 1986.

... O verdadeiro fruto da ãrvore do conhecimento é a simplicidade.

Mário Quintana

criação e diagramação: Desenho Alternativo/Leonardo K. Araújo; foto dos trabalhos: Luiz Carlos Felizar
do; foto da artista: Martim Streibel; fotolitos: Cromo 3; apoio: Grupograf S.A.; trabalhos em madeira: Jorge 
Eisenhut; papel artesanal: Maria Leda Macedo; tecidos: Arte Nativa Aplicada.
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8/30 de outubro, 1986
2?lô? das 10/12 -14/19 hs; sábado das 10/17 hs. 
Santo Antônio 226 - 90220 Porto Alegre BR 
tel: (0512) 26-8870

mittcs
16/30 de outubro, 1986
3a/6a das 12/22 hs; sábado e domingo das 16/22 hs. 
Sala de Exposição do Theatro São Pedro 
Praça Marechal Deodoro s/n.° - 90010 Porto Alegre BR 
tel: (0512) 27-5100



rua Santo Antonio 226 fone: (0512) 26.88.70 90.220 Porto Alegre, RS 
de segunda a sexta-feira das 10 às 12 e das 14 às 19 horas; 

sábados das 10 às 17 horas.



objetos 
1976• 84

CwocoQ



O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, 

convida para a inauguração da exposição
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na Sala de Exposições do Theatro São Pedro no dia 
16 de outubro de 1986, quinta-feira, às 19,30 horas.
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O *tO GRANDE SOMOS NOSrruttGS
Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura/ SEC 
Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul

MAI50N
FORESTIER

rACA A {UA PARTI. 
GOVERNO JAIR SOARES
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no dia 8 de outubro de 1986, quarta-feira, às 21,00 horas 
de 8 a 30 de outubro de 1986
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