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T I R O

RUTH SCHNE1DER
P N T U R A S

J ÍMPRÊS, «*!« FOSVt HACfCmiu.
srpif t

7 de abril às 19 horas 
Sala Pedro Weingàrtne 
do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul - MARGS 
até 19 de maio de 1994 
Praça da Alfândega sínS^Pçrto Alegre.
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A obra de arte tem o dom do encantamento: ela trasnsporta o espectador para o seu âma
go, criando sem chips ou bytes uma realidade virtual poderosa. A obra de Ruth Schneider 
é assim: navegando por seu universo não há como deixar de ser tocado por èste encanta
mento, povoado de personagens que não são nem fadas, nem bruxas, mas sim *aa 
mulheres da vida* que habitam os cabarés da imaginação da menin^Jde Passo Fundo,/ 
Estas mulheres são bruxas atraentes nos seus omatos espalhafatosos^iT^ão^adâs ^ue 
se eclipsam por obra da imaginação de quem pensa tê-las visto piíààfydp qe
ouvido. Não importa. Estes personagens dão acesso ao fabulârio4rhiveraar«^Tnur\do 
escuso do prazer que mesmo décadas depois da revolução sexual continua imerso fias , 
cores sombrias dos quadros de Ruth. Ela capta o tom gaiato da gente da noite e parece 4 
contar as intermináveis conversas de mesa de bar através do fluxo caligráfico que 
perpassa seus quadros.

A composição nãoé, em momento algum, fortuita - embora seja intuitiva. A artista não só 
projeta os personagens antes de configurá-los, como posteriormente recorta a serra para 
limpar o que lhe parecem ser excessos. Delineia as figurais geralmente em preto, mas usa 
de um cromatismo delirante que ora a aproxima do expressionismo (em seus tons baixos), 
ora de um Grupo Cobra quando sua palheta se toma extravagante. De um início onde 
acumulava figuras em vários planos perpassados pelo grafismo, fez com que suas figuras 
crescessem e se apossassem do espaço, agora singulares.
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Num momento em que a arte questiona os seus caminhos, numa miríade que vai do 
tecnológico ao eapetaculoso, assistir Ruth Schneider persistindo em sua trilha muito 
pessoal e espontânea na busca de um apuro formai me lembra Érico Veríssimo quando 
queriam encaixá-lo nesta ou naquela escola literária: - Mas eu sou apenas um contador de 
histórias! mmcsEvelyn Berg loschpe 
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APOIO:RUTH SCHNEIDER nasceu em Passo Fundo, RS, Brasil, em 1943; desenhista, gravadora, 
pintora em atividade desde 1977. Lançou álbuns ilustrativos 
Participou daXXI Bienal Internacional de São Paulo, em 19Í

como: Cassino de Marocas. 
articipou daXXI Bienal Internacional de São Paulo, em 1991, e IV Bienal Nacional de 

Santos onde recebeu o prêmio Aquisição, em 1993. Participa permanentemente de expo
sições coletivas e individuais durante sua carreira.
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