


O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli convida para a exposição

ENFEIXADOS
de Stela Ga

nas Salas Negras, 
no período de 10 dezembro de 1998 

a 10 de janeiro de 1999.

Abertura:
10 de dezembro das 20 às 22hs

Apoio:
Tele-Cesta Don Benito



"... Lm matiere dont la tapisserie estfaite est chaude 
et subtile. Elle satisfait ce goüt de la chose rare, 
precieuse, lentementtravaillée... ”*

Henri Focillon, Art d’Occident

Em 1991, o MARGS abrigou o “II Encuentro Latinoamericano de 
Minitextiles”. Para mim, a melhor obra da mostra era uma pequena tecelagem 
que misteriosamente envolvia um feixe de gravetos e raízes.

E, passou tempo. Conheci Stela quando veio participar do Atelier “65 
Arte”. Um dia vi que estava fazendo uma coisa misteriosa que era um gobelin 
tubular. Então, aquela era ela!

Desde a busca dos materiais para a realização das obras, percebe-se intensa 
pesquisa, conseguindo adequação nas cores, texturas e propósitos temáticos.

O tema é sempre inspirado pela natureza: as plantas, as águas, o céu 
expressado com sutileza.

A competência técnica alia-se ao inédito.

Numa forma de expressão como o têxtil, explorar o tridimensional é uma 
aventura.

Com seus feixes, Stela consegue integrar a matéria tecida com madeiras, 
vidros, plásticos... provocando continuidades.

No seu processo de trabalho, à medida que a tecelagem vai avançando ao 
redor da forma cilíndrica, a criação vai acontecendo de forma espontânea, com 
linguagem muito própria. E tão harmônica que não se sabe onde começa e 
onde termina.

Francisca Duarte Dallabona 
Primavera de 1998

*“... a matéria da qual a tapeçaria é feita, é cálida 
e sutil. Ela satisfaz esse gosto da coisa rara, 
preciosa, lentamente elaborada...”
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Aberto à visitação de terças a domingos, das 10 às 17h. 
Expediente interno na segunda-feira.

Praça da Alfândega, s/n°
CEP: 90010-150 - Porto Alegre / RS 

Fone: (051) 227.2311

FUNDO
NACIONAL DA 

CULTURA

MINISTÉRIO 
DA CULTURA

GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL


