
i ..
Vy

4

■

; .

B hm f
y.

/

K*a r>zà

v

' J\ '
fe.~

yf. . ^i
| 9

- • m „-s

-
•aSSes

*
% k,-~v,

,
t *'

erFSP ^ . . ÍÍ!@2||g
v' ' "Wj

1
• *

Zetti Neuhaus



A Secretaria do Estado da Cultura 
e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 

convidam para a abertura da exposição de

Zetti NeuhausZetti é uma escultora particularmente inquieta, não no sentido de 
que deseja perturbar as pessoas, mas no sentido de que, ela mesma, 
deseja descobrir o que se pode fazer com a escultura, numa época 
de rápidas transformações. Ela sabe que já não existe lugar, até 
mesmo físico, para a estatuária. Esta supõe um espaço menos poluído, 
que tenha uma aura de silêncio, não compatível com nossos decibéis 
enlouquecidos. Volta-se para a intimidade, e tenta, dentro desta, 
repescar determinados mitos, que sempre acompanharam a hu
manidade: o vôo, as flores, as árvores, etc. Para que tais mitos tenham 
sentido, e sejam integrados numa sintaxe visual aceitável para nós, 
ela os insere em suportes que não lembram épocas passadas (o 
bronze, o mármore, etc), mas que, por sua leveza, fazem eco à 
velocidade e, até, à vertigem de nossos dias.

Abertura: 19 de julho de 2005
das 19h às 21h nas Salas Negras.

Visitação: de 20 de julho a 28 de agosto de 2005, 
de terças a domingos, das lOh às 19h

Encontro com o público: 20 de julho
às 18h, no auditório do MARGS

Armindo Trevisan
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