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As surpreendentes mulheres de Arminda Lopes brotam da terra e são terra .

São pura dor, por isso, eventual mente, abraçam umas às outras para se consolar.

Lya Luft, 2004Também abraçam o vento para que ele alivie o fogo que as devasta. Curvam-se

partejassem a si mesmas e à humanidade inteira que nasce desse espantocomo se

Üé
pela existência lançada do escuro do ventre para o escuro da terra que lhes dá

textura, destino e cor.
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The remarkable women of Arminda Lopes sprout from the earth and are earth.

(* X

They are pure pain and for this reason, here and there, embrace each other for

Lya Luft, 2004consolation. They also embrace the wind so that it will alleviate the fire that devastates

• '
them. They are prostrated as if to give birth to themselves and to all humanity that is

born of this fright for existence hurled from the darkness of the womb to the darkness of

-

■ «T? the earth that gives them texture, destiny, and color. **1»'
*

r *n . »wr*1*

* V tusr4 V

1 *-* , / * « l
> r-V< tr’*

■ V
♦

------- M

»■. rr



Uma das funções fundamentais de um museu é, além de abrigar a arte do 

passado, revelar de forma sistemática a produção artística da região em que ele se 

situa. Um museu é, antes de mais nada, um templo em que se abriga a história de um 

povo. Assim, a realização de mostras temporárias encontra-se entre as mais 

perceptíveis e aguardadas atividades do museu. O MARGS ADO MALAGOLI, 

entidade do Estado que tem por missão fomentar a arte, sente-se honrado em abrigar a 

mostra de Arminda Lopes, chancelando uma obra madura que alcança vinte e seis 

anos de dedicada experimentação no campo da escultura. Trata-se de uma exposição 

singular esta em que Arminda rompe de forma clara com uma visão antes talvez um 

tanto centrada no design e nas obras de pequeno porte para reaver, quem sabe na 

essência, o compromisso com as raízes de seu pensamento e de suas inquietações 

sobre as dores sentidas num mundo que não está além de sua porta, mas que, pela 

dramaticidade contida nas peças desta mostra, pode ser o seu. "Perdas" foi o título 

escolhido para esta exposição, justamente num momento em que de forma mais 

intensa o mundo vive o drama moderno da alienação, o drama que não quer ser visto, 

não quer ser denunciado, não quer ser observado, ou melhor dizendo, o drama 

familiar a todos nós e do qual nos aterrorizamos quando de sua mais evidente 

existência devemos dar conta. É pelos olhos corajosos de algum outro que somos 

instados a acatar a verdade surda que precisa ser revelada para tentar explicar as 

mazelas de um tempo turbulento em que todo o avanço da ciência não terá sido 

suficiente para enternecer a alma, aplacar a fome ou evitar atentados covardes de que 

os meios de comunicação nos dão notícia diária e aos quais, de forma complacente, 

nos acomodamos sem mais meditações. Quero dizer, nossos olhos em algum instante 

devem ser guiados pelo olhar do outro, aqui, o de Arminda. Sua obra recente deve ser 

compreendida, antes de tudo, como um movimento de audácia, revelador de um 

grito, de uma atitude necessária, custe o que custar. Ela se explica por fases que se 

interligam e que justificam sua própria gênese a desembocar na concepção deformada 

do corpo da mulher e nas desproporções que traduzem seu sofrimento histórico.

/

\
O OLHAR EM 

ARMINDA LOPES

Paulo C. Amaral
MARGS ADO MALAGOLI

Diretor



One of the fundamental functions of a museum is to not only provide a setting 

for the art of the past, but to also systematically unveil the artistic production of the 

region where it is located. A museum is foremost a temple housing the history of a 

people. Because of this, the showing of temporary exhibits is one of the most attended 

and anticipated activities of the museum. The ART MUSEUM OF RIO GRANDE DO 

SUL ADO MALAGOLI, a State organ with a mission of fomenting art, is honored to 

house the exhibit of Arminda Lopes, underscoringa mature work-of-art that completes 

twenty-six years of dedicated experience in the field of sculpture. This is a unique 

exhibition in which Arminda breaks away from a vision that was previously perhaps 

somewhat centered on the design and on the small works in order to retrieve, maybe 

even in its essence, the commitment with the roots of her thinking and her inquietude 

about the pains felt in a world that are not separate from her life, but that, because of the 

drama-filled quality contained in the works of this exhibition, it could be her own. 

"Perdas" (Losses) was the title chosen for this exhibition exactly at a time when the world 

is passing through, in its most intense form, the modern drama of alienation, a drama 

that doesn't want to be seen, doesn't want to be denounced, doesn't want to be 

observed. Or better said, the drama familiar to all of us and that terrifies us when we 

perceive its most evident existence. It is through the brave eyes of another that we 

urged to be reconciled with the deaf truth that needs to be revealed to try to explain the 

hurts of a turbulent time when all the advances in Science will not have been sufficient 

to move the soul, satiate the hunger, or avoid cowardly attacks offered up to us daily by 

the news media and which we complacently accept without further thought. What l'm 

saying is that our eyes at some moment should be guided by the look of another, and 

here, that of Arminda's. Her recent work should be understood primarily as an 

audaciousstirring, revealingof a cry, of a necessary stance, no matter what the cost. She 

expresses herself in phases that are interlinked and that justify her own genesis of spilling 

into the deformed conception of the women's body and its disproportion, which 

translate her historical suffering.

THE LOOK IN 

ARMINDA LOPES

Paulo C. Amaral 
MARCS ADO MALAGOLI

Director
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Há sempre um momento decisivo na vida dos artistas: é quando, após

- ou, seprolongada maturação do projeto, eles experimentam uma espécie de insight

bom português, uma espécie de estalo-de-Vieira - e realizam umaquiserem, em

síntese entre o que pensam, o que sentem, e o que podem fazer. Digo "o que podem

fazer", visto que a arte supõe técnica, e esta não se adquire a não ser mediante o 

exercício contínuo das próprias possibilidades.

Foi o que se deu com a escultora Arminda Lopes. A sua nova série de peças, 

intitulada "Perdas", não tem solução de continuidade com as peças do passado. A 

artista superou a si mesma, avançando numa direção que ninguém podia prever, 

invadindo um território virgem. Numa palavra, realizou, artisticamente falando, um 

salto qualitativo.

OS BRONZES DE 

ARMINDA LOPESNunca se deve subestimar o talento de um artista. As surpresas estão sempre à 

espreita e, no caso, de Arminda, a surpresa foi maior pelo fato de que os sentimentos e 

emoções, base última da arte, a levaram a buscas formais inéditas. Conteúdo e forma 

constituem um conjunto indissociável na verdadeira produção artística, mas é 

inegável que a harmonia entre ambas não seja objetivo fácil de ser atingido. No caso 

da Arminda, mesmo com alguns toques de retórica ou de exaltação expressionista, tal 

harmonia aconteceu.

Armindo Trevisan

Poder-se-ia imaginar tal série de peças sem uma profunda vivência 

existencial? Penso que não. Abstraiamos, porém, disso. O que importa é o resultado 

das emoções, a concretização visível dos sentimentos.
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O que me impressiona, além disso, na nova série de esculturas de Arminda é 

o cuidado estético de suas criações. A técnica da modelagem permitiu-lhe utilizar um 

largamente usado pelos gregos e, posteriormente, pelos medievais: o dos 

panejamentos. Podemos dizer que Arminda reatualizou a "técnica das pregas 

molhadas", como se a última palavra fosse dada ao corpo que, com seus movimentos, 

põe a forma definitiva. Isto confere às peças um encanto suplementar, dado que a 

gestualidade das personagens tendería a chamar a atenção para si. O tratamento das 

superfícies reduz tal atração, possibilitando ao olho uma fruição compensatória da 

emoção. Notemos que os gestos das personagens são, em geral, bem orquestrados, 

excessivos derrames emotivos. Creio que a acentuação volumétrica dos 

membros despidos contribui para equilibrar as peças: observa-se, em especial, as 

mãos e os pés. Convém reparar nas fisionomias das personagens: quase todas são 

"máscaras", no melhor estilo grego das representações. Por que isso? Porque as 

máscaras se prestam mais à fixação da dor, não lhe dão capilaridade, não a expandem 

em múltiplos núcleos de atenção. O resultado é a insuportabilidade da dor, que se 

torna obsessiva.

Aí estão as peças de Arminda: todas figurativas, todas inspiradas em figuras 

femininas. É lógico que isso tem a ver com a personalidade da artista. Ela é uma 

mulher. Embora a escultura não tenha sexo, é produzida por um ser humano com 

impressões digitais e específicas; no caso, as de uma mulher. Por outro lado, tais 

figuras representam, sem exceção, estados dolorosos, de abandono, tristeza, 

desamparo e angústia. Finalmente, tais figuras são tributárias de um tipo de expressão, 

que se relaciona longinquamente com o Barroquismo e, proximamente, com o 

Expressionismo. Numa palavra, a artista não foge às implicações realistas dos gestos, 

mesmo que tais gestos sejam, por vezes, "deformados", o que os aproxima do 

Expressionismo. De resto, poderá existir arte sem algum tipo de "deformação", 

entendendo-se esta palavra como uma forma que subverte a preguiça do olhar 

sedentário, habituado à visualidade ambiente, a qual, por ser repetida, acaba por não 
ser vista? É função do artista reconduzir as coisas à sua novidade original, ao primeiro 

olhar das crianças. Também no que diz respeito aos sentimentos que, em nossa 

sociedade, são sonegados, ou, ao menos, "deformados" no sentido tolo da expressão, 

como se a vida fosse um mar de rosas... A vida é exigência, é amor, e por isso não se 

deixa abafar por coberturas de chocolate. É preciso, principalmente, considerar a dor 

como uma das experiências-chave da existência. Talvez, depois do amor, a ruaior das 

experiências. Não precisamos pensar nos espasmos da dor física. A dor moral e a 

afetiva são infinitamente maiores. Foi o que levou Arminda a buscar, na arte da 

escultura, a sua metaforização. Expliquemo-nos: num mundo móvel, sem tempo 

para nada, no qual as coisas se atropelam, ela preferiu uma expressão imóvel, 

embora, em termos imaginativos, tenha conferido às suas peças uma mobilidade 

psicológica notável, graças aos gestos das mesmas. Não se diz que a dor imobiliza? As 

esculturas de Arminda propõem ao espectador uma meditação sobre os próprios 

sentimentos diante das perdas de cada existência. São metáforas pungentes das 

perdas essenciais: as da família, as dos entes amados, que podem abranger, também 

as perdas sociais, resultantes de opressões humanas.

recurso
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Há algumas peças de Arminda que merecem destaque. Na minha opinião, 

Pranto, Encontro, Abraço (a ser apreciado não só de um ponto de vista frontal, mas por 

todos os lados) e Madona são criações excepcionais. O bronze, por sua vez, com a 

pátina avermelhada que a artista lhe deu, sublinha a dimensão sugestiva de tais peças, 

puxando-as para o barro, de onde saíram, e do qual foi feita a primeira imagem 

humana, segundo a Bíblia.

Com essa surpreendente mostra, Arminda Lopes encontra seu lugar entre os 

escultores do Rio Grande do Sul. Um lugar verdadeiramente honroso.



There is always a clecisive moment in the life of artists. This happens after a 

prolonged maturation of the project and they experience a kind of insight-a sudden 

and miraculous ray of light, so to speak, shines in-and a synthesis of what they think, 

what they feel, and what they can do all comes together. I say "what they can do" 

technique and this is not acquired apart from a continuaibecause art presupposes 

exercise of the possibilities themselves.

This is what has happened with the sculptress Arminda Lopes. Her new works

entitled Perdas cannot be said to have continuity with her artwork in the past. The artist

could have foreseen,í ,
surprised even herself, advancing in a direction that 
advancing into unexplored territory. In summary, artistically speaking, she took a

no one

quantum leap. THE BRONZES OF 

ARMINDA LOPESThe talent of an artist should never be underestimated. Surprises are always 

lurking and in the case of Arminda the surprise was greater because her feelings and 

emotions—the cornerstone of art-brought her to seek unique forms. Content and form

but it is undeniable that the

Armindo Trevisan

make up an indissoluble set in any true artistic production 

harmony between both of them is not an 
Arminda, even with some touches of rhetoric and exalting expressionism, this harmony

-
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easy goal to be reached. In the case of

carne to fruition.

Would it be possible to imagine such works without a profound existential 

experience? I think not. However, let us leave that to one side. What matters is the result 

ofthe emotions and the materializingofwhatisfelt.



What impresses me, beyond this, in this new series of sculptures made byHere they are, Arminda's pieces of art-all of them figurative, all of them 

inspired in feminine figures. Obviously this has somethingto do with the personality of 

the artist. She is a woman. Though sculpture does not have gender, it is produced by a 

hurnan being with digital and specific impressions, and in this case those of a woman.

Arminda, is the aesthetic care of her creations. Her modeling techmque made it 

resource widely used by the Creeks and later on by those in 

call draping. We could say that Arminda revitalized the
possible for her to use a

the middle ages, which 
"wet-draping technique", as if this short adjective referred to the body which, with its 

makes up the definitive form. This gives to the pieces an additional charm,

we

On the other hand, such figures represent, without exception, conditions of pain, of 

abandonment, sadness, desolation, and anguish. Finally, these figures are tributaryof a 

type of expression that has a distant relation with the Baroque style and a close link with 

Expressionism. In one word, the artist does not stray from the realist implications of 

these gestures, though these gestures may be "deformed", which takes on the qualities 

of Expressionism. As for the rest, could there beart without some type of "deformation", 

when considering this word in a sense that subverts the laziness of sedentary vision, 

which is so used to its visual surroundings that, being repetitive, end up not being seen ? 

It is the purpose of the artist to take the things back to their original novelty, to the first 

gaze from the children. Furthermore, speaking of feelings, in our society they are 

withheld, or at least "deformed" in the foolish sense of the expression, as if life were 

always blue skies... Life is demanding, it is love, and cannot therefore be covered up by 

a chocolate coating. Principally, it is necessary to consider pain as one of the key

movement,
given that the gesturing of the personages would tend to call attention to itself. 

treatment of the surfaces reduces such an attraction, givingto the eye a compensatory 
enjoyment of emotion. Notice that the gestures of the characters are, in general, well 

orchestrated, without excessive emotive overspills. I believe that the accentuated 

volume of the bare members contributes to balance the pieces, especially in the case 

of the hands and feet. Notice in the faces of the personages that almost all of them 

have a "mask", in the best Creek style of the representations. Why is this? Because the 

masks render more the fixation of the pain, without allowing it to flow or expand into 

multiple nuclei of attention. The result is the unendurable quality of pain, which

The

makes itobsessive.

Some of Arminda's pieces deserve special mention. In my opinion, Prantoexperiences of existence. Possibly, after love, it is the greatest of experiences. We do 

not need to think only in the spasms of physical pain. Moral pain and of affection 

infinitely greater. They were

(Weeping), Encontro (meeting), Abraço (Embrace), which should be looked at from all

exceptional creations. The bronze,
are

sides, not just from the front, and Madona, 
ith its reddish patina given by the artist, underlines the suggestive dimension of these 

pieces, makingthem look somewhat like clay, from which they carne, and from which

arewhat brought Arminda to search in sculpture art its 
metamorphosing. Allow me to explain them this way: in a mobile world, with no time 

for anything, where you cannot make heads or tails of things, she preferred 

expression, though in imaginative terms she has conferred to her pieces a notable 

psychological mobility, thanks to their gestures. Is it not said that pain has power to 

immobilize? Arminda's sculptures offer to the onlooker a meditation of their 

feelings in light of the losses of each existence. They are pungent metaphors of the 

essential losses-those in the family, of loved ones, which may even include the social 
losses resulting from human oppressions.

wi

an static
the first human image was made, accordingto the Bible.

With this surprising collection, Arminda Lopes carves out her place among 

the sculpture artists of Rio Grande do Sul-a truly honorable position.
own
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Desolação Pranto Dor
Bronze / 2003 / 34 x 30 x 63 cm Bronze / 2003 / 29 x 36 x 36 cm Bronze / 2003 / 164 x 70 x 50 cm

Vento
Bronze / 2003 / 81 x 6.3x17 cm

Medo Repulsa
Bronze / 2003 / 72 x 32 x 22 cm Bronze / 2003 / 72 x 27,5 x 27,5 cm

Madona
Bronze / 2003 / 35 x 29 x 27 cm

AbraçoPergunta
Bronze / 2003 / 63 x 20 x 21 cmBronze / 2003 / 78 x 27,5 x 27,5 cm

Entrega
Bronze / 2003 / 64 x 50 x 67 cm

D

Espera EncontroSúplica
Bronze / 2003 / 108 x 53 x 78 cm Bronze / 2003 / 21 x 42 x 37 cmBronze / 2003 / 54 x 52 x 80 cm



■ f -

7 >

1 *£■

SPSS Arminda Souto Lopes, 
Santa Maria-RS, 1947 
Lives in Porto Alegre RS

1992 Brasil Hoje, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 1990 Cultural I louse Pedro Wayne, Bagé - RS 
1990 Sculptures, City Cultural Center, Canela - RS 
1990 Central Park Gallery , Porto Alegre - RS 
1990 Sculptures, Historie Museum Alcides Souza de Santa 
Catarina, Florianópolis - SC
1989 Brazilian Art IV, Aurora Room Art, Porto Alegre - RS 
1988 9th Bronze Exhibition, Cultural City Center, Porto 
Alegre - RS
1986 1 st Outside Exhibit of Terra Cotia, Vasco Prado's 
Studio, Porto Alegre - RS
1985 I Plastic Art Exhibition, PUC/RS, Porto Alegre - RS 
1984/87 End-of-year Collective Exhibitions, Cultural City 
(.enter oí Porto Alegre - RS
1980 Semana Passada studio - Leila Sudbrack, Hotel 
Embaixador Porto Alegre - RS

Santa Maria-RS, 1947 MARGS, Porto Alegre - RS
1990 Casa de Cultura Pedro Wayne, Bagé-RSVive em Porto Alegre - RS
1990 Esculturas, Centro Municipal de Cultura, Canela-RS
1990 Galeria Central Park, Porto Alegre - RS
1990 Esculturas, Museu Histórico Alcides Souza de Santa Cartarina,FORMAÇÃO EDUCATION

2003 Criar Group GEA "The Movies and lhe Creativity"
2002 Criar Group GEA "The Affections and the Creativity"
2001 Criar Group GEA "The how and the why of the Creativity" 
2000 Criar Group GEA "The Genius of the Creativity"
1994 Course of History of Art vvith Armindo Trevisan
Drawing Composition Painting with Danúbio Gonçalves
Looking Again with Nélbia Romero
1993 Object Transit with Arthur Lescher
History of the Art with Armindo Trevisan
1992 Talking about Sculpture with João Carlos Goldberg
1991/92 Sculpture at Mário Cladera 's studio
1990 Drawing and Modelling at Vasco Prado's sutdio
1989/90 Sculpture at Mário Cladera 's studio
1987 Art Criticism Santoro
1984/87 Basic Course of Sculpture, Free Atelier of Porto Alegre, with
Cláudio Martins Costa and Ana Pettini
1980/83 Ceramicsand Sculpture with Leila Sudbrack

Florianópolis - SC2003 Grupo Criar GEA "Cinema e a Criatividade"
1989 Arte Brasileira IV, Sala de Arte Aurora, Porto Alegre - RS2002 Grupo Criar GEA "Os Afetos e a Criatividade"
1988 9a Feira do Pequeno Bronze, Centro Municipal de Cultura,2001 Grupo Criar GEA "O Como e o Porque da Criatividade"
Porto Alegre - RS2000 Grupo Criar GEA "Os Gênios da Criatividade"
1986 1a Mostra de Terracota ao ar Livre, Ateliê de Vasco Prado, Porto1994 Curso de História da Arte, com Armindo Trevisan
Alegre - RSDesenho-Composição-Pintura, com Danúbio Gonçalves
1985 I Mostra de Artes Plásticas, PUC/RS, Porto Alegre - RSRe-Olhar, com Nélbia Romero ir • 2 71984/87 Coletivas de Fim-de-Ano, Centro Municipal de Cultura,1993 Trânsito do Objeto, com Arthur Lescher 4 - HPorto Alegre - RSHistória da Arte com Armindo Trevisan
1980 Atelier Semana Passada-Leila Sudbrack, Hotel Embaixador1992 Conversando sobre Escultura, com João Carlos Goldberg
Porto Alegre - RS1991/92 Escultura no Ateliê de Mário Cladera

PUBLIC WORKS 
2004 Canela - RS 
2003 Atlântida - RS 
2002 Santarém - Portugal 
2001 Seul - South Korea 
2001 Porto Alegre - RS 
1996 Moema - SP 
1993 São Paulo-SP

1990 Desenho e Modelagem no Ateliê de Vasco Prado
1989/90 Escultura no Ateliê de Mário Cladera

OBRAS PÚBLICAS1987 Crítica de Arte Santoro
2004 Canela - RS1984/87 Curso Básico de Escultura, Atelier Livre de Porto Alegre,
2003 Atlântida - RScom Cláudio Martins Costa e Ana Pettini
2002 Santarém - Portugal1980/83 Cerâmica e Escultura, com Leila Sudbrack
2001 Seul - Coréia do Sul
2001 Porto Alegre - RS
1996 Moema - SPEXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS INDIVIDUAL EXHIBITIONS
1993 São Paulo - SP2004 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 2004 Museum of Art of Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS

2002 Casa Brasil Pedro Álvares Cabral Santarém - Portugal
2002 UNIVATES Art Space Lajeado - RS
2001 Amsterdam Sauer Gallery Porto Alegre - RS
2001 Da Vera Gallery Porto Alegre - RS
2000 CONART Gallery Porto Alegre - RS
2000 DTS Gallery Porto Alegre - RS
2000 Alencastro Guimarães Gallery - Porto Alegre - RS
1998 Luz e Forma Gallery Caxias do Sul - RS
1998 VIP Room Salgado Filho Airport - Porto Alegre - RS

MAJOR WORKS
2004 Trophy "50 years of Culture" State Secrctariat of 
Culture of Rio Grande do Sul

2002 Casa Brasil Pedro Álvares Cabral Santarém - Portugal
2002 Espaço de Arte UNIVATES - Lajeado - RS

OBRAS DESTACADAS2001 Galeria Amsterdam Sauer - Porto Alegre - RS ,ítfcf2004 Troféu "50 anos da Cultura" Secretaria do Estado da Cultura do 2001 Trophy Federasul - Porto Alegre - RS
2001 Trophy Santa Casa de Misericórdia Breast Institute
Porto Alegre - RS
1999 Trophy "20 Gaúchos who outstood in the XX century"
RBS - Porto Alegre - RS
1994 Trophy Expointer - Porto Alegre - RS

2001 Galeria da Vera - Porto Alegre - RS
Rio Grande do Sul2000 Galeria CONART - Porto Alegre - RS
2001 Troféu Federasul - Porto Alegre - RS2000 Galeria DTS - Porto Alegre - RS
2001 Troféu Santa Casa de Misericórdia Instituto da Mama - Porto2000 Galeria Alencastro Guimarães - Porto Alegre - RS
Alegre - RS1998 Galeria Luz e Forma - Caxias do Sul - RS
1999 Troféu "20 Gaúchos que marcaram o século XX" RBS - Porto m1998 Sala VIP Aeroporto Salgado Filho - Porto Alegre - RS

1997 Galeria Alencastro Guimarães - Porto Alegre - RS
1996 Espaço Cultural Banco do Brasil - Porto Alegre - RS
1995 Reeps - Porto Alegre - RS
1994 Galeria Ponto e Arte - Pelotas-RS
1993 Casa de Cultura Municipal - Lageado-RS
Galeria Alencastro Guimarães - Porto Alegre - RS

1992 Projecl Convênio Institute of Arts House of CultureAlegre - RS
1994 Troféu Expointer - Porto Alegre - RS
1992 Projeto Convênio Instituo de Artes - Casa de Cultura Mário
Quintana - Porto Alegre - RS
1988 Centro Municipal de Cultura IX Feira do Pequeno Bronze - 
Porto Alegre - RS

1997 Alencastro Guimarães Gallery - Porto Alegre• - * Mário Quintana - Porto Alegre - RS1996 Cultural Space Banco do Brasil - Porto Alegre - RS 
1995 Reeps, Porto Alegre - RS 
1994 Ponto e Arte Gallery, Pelotas-RS 
1993 City House of Culture, Lageado-RS
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1988 Cultural City Center IX Fair of the Little Bronze - Porto

Alencastro Guimarães Gallery, Porto Alegre

MENÇÕES
Menção Especial em Arte, RBS, Rede Bandeirantes e Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLETIVAS 
1997 Espaço Cultural Banco do Brasil, Porto Alegre 
1995 Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre 
1995 Galeria Alencastro Guimarães, Porto Alegre 
1993 Casa de Cultura Mario Quintana, Porto Alegre 
1992 Centro Cultural Brasil Espanha, Porto Alegre

MAJOR COLLECTIVE EXHIBITIONS
1997 Cultural Space Banco do Brasil, Porto Alegre 
1995 Cultural House Mário Quintana, Porto Alegre 
1995 Alencastro Guimarães Gallery, Porto Alegre 
1993 Cultural House Mário Quintana, Porto Alegre 
1992 Center Brazil- Spain Cultural, Porto Alegre 
1992 Brazil Today, Museum of Arts of Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
- MARGS
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Dicionário de Artes Plásticas do RS, 1987 
Catálogo de Artistas do Rio Grande do Sul
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