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A artista Halaisa Schneiders da Silva foi uma presença atuante e singular na arte recente da 

Ria Grande da Sul cuja abra é considerada de fundamental importância para a produção 

artística dos anos de 1980. Constituída de um pensamento intenso e vigoroso, permeado por 
reflexões teóricas sobre arte e o ensino, sua obra, constituída de desenhos e pinturas marcou 

um período significativo da produção local. Por ter trabalhado conscientemente a margem da 

institucionalidáde, sua obra, dotada de um humanismo intenso, não adquiriu a visibilidade nem 

o apoio que merecia. Em 15 de junho de 2005, quando a imprensa anunciou amplamente o 

falecimento da artista, a necessidade de estabelecer avenidas para a preservação de sua obra 

se mostrou uma necessidade urgente.
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0 Projeto Heloisa Schneiders da Silva surgiu em 

outubro de 2005 a partir de uma iniciativa da 

sociedade civil com objetivo de resgatar, 
preservar e divulgar a produção da artista. 
Integram o projeto familiares e amigos da artista 

e profissionais do meio. Trabalhando 

inicialmente com recursos vindos de 

contribuições do próprio grupo que coordena o 

projeto, a primeira iniciativa foi a organização do 

acervo documental da artista, digitalização de 

documentos e registro fotográfico das obras.

Em setembro de 200G, com o apoio da 

Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria 

Municipal da Cultura o projeto In Memoriam de 

Heloisa Schneiders da Silva á lançado o projeto 

com o início da catalogação das obras e de uma 

exposição no Paço Municipal. A próxima etapa áu Projeto Heloisa Schneiders da Silva é a realização de um livro sobre a densa 

produção e as reflexões da artista plástica sobre a arte, o ensino e a vida que permitirá uma clara 

compreensãodoseulegado.
□ Projeto Heloisa Schneiders da Silva conta hoje com o aval do Ministério Nacional da Cultura 

através da Lei Rouanet de incentivo fiscal, e recursos encontram-se em processo de captação.
Se você tem interesse em contribuir para a continuidade de um projeto de inegável interesse 

público como esse entre em contato conosco.

Em dezembro de 2007 o projeto recebeu 

financiamento do FOMPROARTE-Fundo Municipal 
de Apoio á Produção Artística e Cultural de Porto 

Alegre - que possibilitou a restauração de um 

significativo número de obras da artista com 

vistas a prepará-las para a exposição pública 

realizadanoMARGS.
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