
ROTH, pintor e desenhista, nasceu em Santa Maria, RS, em 1951, licenciado em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Santa 
Maria, fez curso de Pós-Graduação na Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando - Universidad Complutense de Madrid, 
Espanha, em 1975/1977. Esta é a sua 23? exposição individual. ROTH é verbete no Dicionário de Júlio Louzada (S.P.), ‘Artes Plásticas 
Brasil 1990 - seu mercado/seus artistas'. Possui obras no Museu Nacional da Argélia, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Pinacoteca Aplub, Pinacoteca da Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando - Madrid, Acervo da Galeria de Artes da Embaixada 
do Brasil - Madrid, na Casa do Brasil - Madrid, Pinacoteca da Universidade Federal de Santa Maria.

PRÊMIOS:
1973 - Menção Honrosa - Salão Cidade de Santa Maria

I Prêmio do Salão do VII Festival de Inverno de Ouro Preto
1974 - Medalha de Prata - Salão de Brasília

Prêmio Isenção de Júri - Salão Brasileiro de Arte Moderna - Rio de Janeiro 
Prêmio de Viagem - III Salão do Jovem Artista - R.B.S. - Porto Alegre

1975 - Prêmio Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no II Salão de Artes Visuais da UFRGS - Porto Alegre
Beca ‘Ad-Honoris' - Viagem ao Exterior - pelo Instituto de Cultura Hispânica

1976 - Prêmio de 'Honor' - Universidad Complutense de Madrid - Espanha
1977 - Prêmio de 'Honor' - Universidad Complutense de Madrid - Espanha 
1979 - Menção Honrosa - Salão da Cidade de Pelotas - Pelotas
1982 - I Prêmio do Salão da Universidade Federal de Santa Maria
1983 - I Prêmio do Salão da Universidade de Santa Maria - na categoria proposta com o fotógrafo Martin Streibel

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLETIVAS:
1974 - Panorama do Desenho Brasileiro - Museu de Arte Moderna de São Paulo

Salão Nacional de Arte Moderna - Rio de Janeiro
1975 - II Salão de Artes Visuais - Porto Alegre
1976 - Exposição Coletiva no Museu Nacional da Argélia - Argel

'20 Artistas de La Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid' - Madrid - Espanha, no Palácio Velasquez 
Artistas Jovens Espanhóis - Galeria Orfila - Madrid - Espanha

1977 - Exposição coletiva organizada pela Embaixada do Brasil na Espanha
Escuela Superior de Bellas Artes - Madrid - Espanha

1978 - Projeto 'Arco-lris' - FUNARTE - 7 artistas gaúchos' Rio de Janeiro
Exposição comemorativa aos 30 anos de Israel - Galeria do I.A.B. - Porto Alegre 
Artista convidado para a exposição de artistas gaúchos na URSS
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A linha firme com o nanquim pode marcar a exatidão do traçado técnico, claro e definido como a 
geometria de uma planta arquitetônica. Ainda que com igual clareza e definição, é bem distinto o caminho 
seguido por JOÃO LUIZ ROTH cujos desenhos se organizam como um jogo mais amplo e complexo. O jogo 
da arte em que se mesclam certeza e incerteza, mentira e verdade, seriedade e brincadeira.

O rigor formal com que o artista constrói seus personagens, utilizando-se de uma límpida e minuciosa 
elaboração, não aprisiona nosso olhar no exato e no definitivo. Ao contrário, propõe-nos uma visão cuja 
ordenação remete ao próprio questionamento da ordem. Aí, nada é o que é. E, justamente por isto, tudo se 
evidencia e se denuncia como um ritual de aparências cuja substância acaba a descoberto. ROTH fala do 
homem, dos gestos e dos objetos com que ele estrutura sua vida e, seguidamente, se oculta e se aliena de 
si mesmo.

ROTH
DESENHOS

CONVITE

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul convida para 
a exposição de Desenhos de JOÃO LUIZ ROTH

Já há um bom tempo encontramos em sua obra essas figuras de palco, com atitudes posadas, 
máscaras, uniformes e estranhos adereços. A pantomima e a alegoria se impuseram como categorias básicas 
de seu trabalho. Entretanto, em seus desenhos mais recentes, observamos uma tendência à marcação mais 
forte das contradições, revelando de forma mais contundente a situação de impasse. Em algumas figuras 
isoladas, revela-se com grande vigor o insólito de uma situação em que a rigidez da pose ou a exuberância 
dos trajes é negada não apenas pela solidão do personagem, mas também, muitas vezes, pelo olhar que 
parece frágil e reflexivo. Nos grupos, em que mantém a idéia de atividade lúdica e ritualística como a de um 
baile de máscaras, insinuam-se elementos do cotidiano do artista, como a própria prancheta e a lâmpada 
de que ele se serve para estruturar esse universo contraditório.

ROTH continua falando da farsa com que a vida se esconde sobre os disfarces de um cotidiano em que 
a repressão e a falsificação são moedas correntes. Contudo, renova seu trabalho, dando-lhe uma dimensão 
mais intimista em que o indivíduo e o cotidiano aparecem como território da dúvida e do questionamento.

MARÇO de 1993 
JOSÉ LUIZ DO AMARAL

Abertura: 16 de março de 1993, às 19 horas. 
Exposição: 16 de março à 11 de abril de 1993.

Horário: de Terça a Domingo, das 10 às 17 horas 
Praça da Alfândega, s/n2 - Fone: 227 2311 e 221 8456
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria de Estado da Cultura 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul


