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É com o tecido simples e rude da tela de 
arame que Ana Norogrando elabora suas peças que 
se apresentam, desde logo, como um diálogo entre 
tensões e ritmos simetricamente organizados. 
Tranças, pespontos, costuras, franjados, malhas 
e vazados, em filigranas de renda pacientemente 
construídas.
A sutileza da elaboração, entretanto, insurge-se 
contra a firmeza do metal que lhe serve de meio 
expressivo. A busca da forma se dá a partir da 
própria limitação da rede em que se contém.
A ação da artista transfigura a ortogonalidade da 
tela em uma urdidura que propõe ao olhar 
vibrações provocadas pelo contraponto entre 
linhas retas e sinuosas, entre o mais aberto e o mais 
espesso, entre o tramado e o desfiado. A 
reorganização dos fios acaba, assim, por 
metamorfosear a contenção em inovação.
Tudo se inicia como uma elaboração ornamental 
cujos vetores mantêm regularidade e equilíbrio. 
Contudo, logo somos apanhados pela ilusão de 
leveza que nos remete à delicadeza de sutis 
trabalhos de tecelagem. As malhas do crochê, as 
laçadas e tranças dos bilros deslizando por entre 
os dedos, o tramado do filó, a elegância das 
bainhas abertas na cambraia, as colchas, os chalés, 
os guardanapos de toucador, as toalhas de linho, 
as cortinas esvoaçantes das salas de outros tempos. 
É todo um mundo de evocações que se abre à 
nossa imaginação. Um mundo em que a ordem e o 
equilíbrio surgem não como imposição de um 
limite, mas como espontânea marcação de um 
ritmo suave e agradável.
Mas essa é apenas uma lateral e fugaz lembrança. 
Não há como esquecer a resistência metálica dos 
fios, nem a rigidez da rede que os contém. O 
brilho do aço contradiz a sugestão de leveza da 
renda, a imagem da delicadeza não esconde o 
esforço necessário para a sua obtenção. Mais do 
que representações, o que vemos são construções 
que se colocam diante de nós desnudando o jogo 
ambíguo com que se constituem.
Dessa maneira, as obras que Ana Norogrando 
nos apresenta nesta mostra convidam-nos não 
apenas para o vôo da imaginação, mas também 
para a reflexão e para o questionamento sobre sua 
própria estrutura. Dessa dupla abertura provém 
o vigor com que atraem nosso olhar a participar 
de suas configurações.

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLETIVASANA NOROGRANDO

Nasceu em Cachoeira do Sul, RS em 1951.
Concluiu o Curso de Licenciatura em Desenho na 
Escola Superior de Artes Santa Cecília, Cachoeira do 
Sul, RS. A partir do ano seguinte cursou Tapeçaria, 
Xilogravura, Litogravura, Fotografia, Design Têxtil e 
Pintura e desde 1975 é Professora do Departamento de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. 
Suas obras foram apresentadas em diversas Exposições 
Individuais e Coletivas.

1984 — Assembléia Legislativa — Porto Alegre — RS.
— "Homenagem Jornal A RAZÃO" — Galeria 

Gaiger — Santa Maria — RS.
— Exposição Nacional de Arte Têxtil — Evento 

Têxtil — Museu de Arte do Rio Grande do Sul - 
Porto Alegre - RS.

— "Artistas Santamarienses" — Fundação 
Cultural — Brasília — DF.

— "42° Salão Paranaense" — Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná — Curitiba.

— "Mostra Itinerante do Evento Têxtil" — Museu 
de Arte de Santa Catarina — Florianópolis — SC 
Fundação Cultural de Brasília — DF — Museu 
de Arte Contemporânea do Paraná — Curitiba - 
PR — Museu de Arte de Belo Horizonte — Belo 
Horizonte — MG — Mezanino da Estação 
Carioca do Metrô — Rio de Janeiro — RJ — 
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo — 
São Paulo — SP.

— "An Exhibition of Brasilian Contemporany 
Art” — Aubum University, Opelika —
Alabama — USA.

— II Salão de Gôiania — Museu de Arte de 
Gôiania — GO

— Museu de Arte Moderna — FAAP — São 
Paulo — SP.

— "II Intercâmbio Internacional de Obras de 
Arte — FIBER ART" — Claypool Court — 
Indianópolis — Indiana — USA.

— "Pesquisa em Arte" — I Festival Latino 
Americano de Arte e Cultura — Museu de Arte 
de Brasília — Brasília — DF.
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EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

1977 — Escola Superior de Artes Santa Cecília —
Cachoeira do Sul - RS.

1978 — Sala de Exposições da Universidade Federal de
Santa Maria - Santa Maria - RS.

1979 — Sala de Exposições do Caixeiral — Santa Maria
RS.

— Aliança Francesa — Florianópolis — SC.
— Escola de Belas Artes — Pelotas — RS.
— Galeria Arte Nova — Santa Maria — RS.
— Fundação Cultural — Curitiba — PR.
— Rosário do Sul — RS.
— Sala Rubens Belém — Santa Maria — RS.
— Câmara Municipal — Cachoeira do Sul — RS.
— Casa da Cultura — Museu de Arte de Santa 

Catarina — Florianópolis — SC.
1987 — Sala de Exposições da Universidade Federal de 

Santa Maria — Santa Maria — RS.
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Vasco Prado — diretor 

Carlos Scarinci — diretor cultural 
Mirian Avruch — diretor técnico administrativo
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DE 17 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO DE 1987 
Abertura — 17 de novembro às 19 horas 

SALAS NEGRAS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL


